
 

 

 

 

Öresunds dansförening 2020-10-18   

ÖDF 20 ÅR 
HUR STARTADE DET EGENTLIGEN? 

18 oktober år 2000 hålls första styrelse-

mötet där beslut tas att bilda Öresunds 

dansförening. 

 

27 mars år 2001 hålls första årsmötet.  

Stephan Peterson väljs till ordförande i ett 

år. Antal röstberättigande = 4 personer.  

12 maj år 2001 anordnas första festen.  

50 dansglada personer närvarade. 

 

Sagan om Öresunds dansförening 

startade den 18 oktober år 2000 då 

sju dansglada personer bestämde sig 

för att bilda en dansförening i 

Malmö.  
 

Två av initiativtagarna, Stephan 

Peterson och Jana Sondell, flyttade 

till Malmö i slutet av 1999. De 

tyckte att det var tråkigt att det inte 

fanns någonstans att få utlopp för 

danslusten. Därför valde de att starta 

Öresunds dansförening tillsammans 

med några danskompisar och de 

märkte snart att det fanns en enorm 

”danspotential” i Malmö. 
 

Förutom Stephan och Jana bestod 

gänget bakom bildandet av 

föreningen av Jessica Strand, Peter 

Leanderz, Elisabeth Gullander, 

Marlene Månsson samt Daniel 

Ohlsson.  
 

En danslokal hittas på 

Dammfrivägen 61 i Malmö och 

verksamheten drar igång snabbt med 

följande på schemat: 
 

• Mån 18.30-20.00 Foxtrot nybörjare 

• Mån 20.15-21.45 UDB 

• Tors 18.30-20.00 Bugg nybörjare 

• Tors 20.15-21.45 Tävlingsträning 

Förutom nybörjarkurser i bugg och 

foxtrot startas även UDB – Utveckla 

Din Bugg – som ju lever kvar som 

koncept ännu idag. 

Då många är aktiva tävlingsdansare 

är det också naturligt att ha 

tävlingsträning på schemat. 
 

I januari 2001 tas ÖDF upp i SDSF 

(Sveriges DansSport Förbund) och 

Sveriges Riksidrottsförbund.  
 

Den 27 mars har ÖDF sitt första 

årsmöte där Stephan Peterson väljs 

till ordförande för 1 år. Antal 

röstberättigade: fyra personer!       
 

Den 12 maj anordnas den första 

medlemsfesten i danslokalen på 

Dammfrivägen 61. 50 festglada 

personer var på plats.  
 

Under resten av 2001 utökas 

verksamheten med 

fortsättningskurser i bugg och 

fridans (nutidens socialdanser) varje 

vecka, ytterligare en fest och några 

överraskningsdanser: norrländsk 

foxtrot, skotsk folkdans, Cha-Cha.  

 

Ja, detta var ÖDFs första år och 

sagan fortsätter ännu… 

 
 


