
 

 

 

SIDA 1 

ÖDF 20 ÅR 
MYCKET DANS HAR DET BLIVIT GENOM ÅREN! 

Åtskilliga är de danstillfällen 

som ÖDF ordnat och deltagit i 

genom åren! I detta nyhetsbrev 

kan du läsa om och se bilder 

från några av alla evenemang. 
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Många (!) är de dansstilar som ÖDF:s 

medlemmar har fått möjlighet att prova på 

genom åren. Förutom bugg och foxtrot som har 

stått med på schemat från dag ett bjöds det även 

på bl.a. skotsk folkdans och cha cha redan första 

året.    

Nedan kan du se några av alla de dansstilar som 

ÖDF erbjudit genom åren: 

 

 
 

Här kan du läsa två artiklar om föreningens 

nybörjarkurs och fortsättningskurs i bugg i 

ÖDF:s nyhetsbrev från 2001.  

 

Många (!) är även de socialdanser som 

ordnats i ÖDF:s regi genom åren.  Förutom 

alla våra fester som vi berättade om i vårt 

förra nyhetsbrev har det funnits gott med 

tillfällen för den danssugne att socialdansa.  

Våra TORSDAGSDANSER har varit 

mycket populära och en fast punkt i 

ÖDF:s utbud under alla år. Redan första 

året (2001) stod det ”Fridans” på schemat 

på måndagarna. 2002 togs det beslut i 

styrelsen att byta namn på ”Fridans” till 

”Socialdans” och att den sker på 

torsdagar framöver. Här föddes tydligen 

torsdagsdanserna.  

Många är de som vill komma till våra 

torsdagsdanser som ibland kryddas lite 

extra med god fika under till exempel 

kanelbullens dag och jippo på till 

exempel luciadagen. När vi är som flest 

på torsdagsdanserna är det knappt vårt 

stora dansgolv räcker till.       

 

Förutom torsdagsdanserna har ÖDF 

erbjudit många evenemang med 

socialdans. En del blev så populära när de 

anordnades så de blev återkommande 

evenemang.  

 

2017 kom NIGHT OF THE BALLADS 

(NOTB) för alla som gillar Modern Fox. 

NOTB är nu ett unikt koncept med både 

workshops och socialdanskvällar 

kombinerat. Externa kursledare håller i 

workshop på lördag och söndag och på 

lördagskvällen är de med på socialdansen 

som anordnas.    

 

Sedan 2018 har vi TEDANSER som 

ordnas dagtid varannan onsdag i 

samarbete med dansklubben Gåsasteget i 

Lund. Varannan gång dansas det i Malmö 

och varannan gång i Lund.  

 

ÖDF är en förening och föreningar ska 

varje år ha årsmöte. Men varför bara sitta 

på en stol och klubba igenom beslut? När 

man ändå träffas så kan man ju dansa och 

ha kul! Därav har vi varje år den 

traditionsenliga ÅRSMÖTESDANSEN.  

https://dans.se/load/SNgwk944ZrwufEd2K0rYjGiZ
https://dans.se/load/AtiDMZB9VNkKh4vBolxzkNQD
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SIDA 2 

Andra socialdanser har varit till 

exempel 2 BUGG 2 FOX för dig som 

gillar både bugg och fox samt DANCE 

ME TO THE MOON för dig som 

gillar att dansa till musik av stora 

orkestrar och WEST COAST 

SWING-KVÄLLAR för dig som 

gillar just West Coast Swing 

 

Se foton från några av alla våra 

socialdanser HÄR! 

 

 
 

År 2009 startade Dans på stranden 

tack vare hårt arbete av bland annat 

Bengt Larsson som var ordförande i 

ÖDF på den tiden. Bengt kontaktade 

andra dansföreningar i Malmö och 

efter enorma diskussioner med 

kommunen så fick vi till slut okej. I 

början fick dansbanan (som var 

monterbar) byggas upp och monteras 

ner av föreningarna vilket innebar en 

hel del slit av våra ideella eldsjälar.  

 

I början byggdes dansbanan på den 

plats där vi är nu förtiden på 

somrarna, vid badhuset och tänk att 

förra året bestämde sig kommunen 

äntligen för att bygga en stationär 

dansbana som kommer att ligga på 

plats året runt. Förra året fick vi tyvärr 

ingen möjlighet att använda den på 

grund av pågående pandemi, men 

sommaren 2021 satsar vi för fullt på 

att vi ska kunna inviga den nya 

dansbanan.  

Många är de somrar som folk glatt har 

begett sig till Ribban för att dansa loss 

i det sköna sommarvädret och umgås i 

det gröna. Det har inte varit många 

dagar som har regnat bort för oss och 

ofta är det trångt på dansgolvet.  

 

Se foton från Dans på stranden från 

2013 och framåt HÄR! 

 

 
 

Redan från start har ÖDFs medlemmar 

tävlingsdansat. Gänget som startade 

ÖDF för 20 år sedan gjorde det för att ha 

en klubb att tävla för och för att få in fler 

som blev intresserade av att tävla.  

2001 togs ÖDF upp i DSF – Svenska 

Danssport Förbundet och är nu en av 14 

föreningar i SHDSF – Skånes-Hallands 

danssportförbund.  

 

På den tiden (för tjugo år sedan) 

anordnades det inte bugg-tävlingar i 

Skåne, men de som ville tävla var flitiga 

på att åka runt i Sverige och delta på 

tävlingar från Halmstad och Karlskrona i 

söder till Härnösand i norr.  

På tävlingarna var det buggare från hela 

Sverige, allt från barnklass upp till 

vuxenklass, som tävlade vilket innebar 

långa dagar. På senare tid har det bildats 

region-tävlingar som går av stapeln på 

olika ställen i Skåne och Halland. Lite 

mindre tävlingar med färre deltagare och 

inte så långa dagar.  

 

När jag pratar speciella minnen med 

Daniel Stålnacke så tar han upp en 

händelse från en tävling i Borås:  

 

---------------------------------------------- 

”Jag och Jessica hade rest upp till 
Borås och kom upp rätt sent då jag 
kom på; Shit, jag har ingen livrem 
med mig! Det blev lite nervöst, 
men jag lyckades få låna en livrem 
innan tävlingen började och det 
kändes riktigt bra när vi dansade. 
Efter finalen kom en av de mest 
erkända domarna inom 
buggtävlingar fram till oss och sa: 
Det är skam om inte ni skulle vinna 
idag. Vi vann tävlingen, så det 
började dåligt och slutade bra.” 
------------------------------------------------------- 

ÖDF har i nuläget ett 20 tal licensierade 

tävlingsdansare som tävlar både på 

regionnivå och nationell nivå. De har 

gemensamma träningar och Daniel 

berättar att det alltid är kul att åka till de 

träningarna. Det är bra gemenskap i 

gruppen och de tar hjälp av varandra. När 

de kommer upp på dansgolvet är de 

konkurrenter men ändå inte, utan de gläds 

åt varandras framgångar.  

 

Läs artikel om Peter Leanderz och 

Elisabeth Gullander på tävlingsgolvet i 

Älmhult från ÖDFs nyhetsbrev från 2001 

HÄR.  

 

Sydsvenskan skrev en artikel om Andreas 

Rosenquist och Johanna Persson som 

förberedde sig inför SM i Täby. Läs 

artikeln HÄR.  

 

 

Förutom att tävla i danssportsammanhang 

så kan man också tävla i dansglädje vilket 

ÖDF:s medlemmar har fått möjlighet att 

göra i många år genom våra 

dansglädjetävlingar. 

 

För dig som inte har varit med om en 

dansglädjetävling så gick tävlingen till på 

det viset att du anmälde dig till tävlingen 

som singel när du kom till lokalen. Du 

blev sedan ihop-parad på plats med någon 

annan som anmält sig. Tävligen delades 

sedan upp i olika heat och motiveringen 

till vinnaren var enkel. Den som hade 

mest dansglädje på golvet knep 

guldmedaljen.       

 

 

Se foton från danstävlingar och 

dansglädjetävlingar HÄR! 

 

 

 

Avslutningsvis kan jag bara 

konstatera: Om du inte har upptäckt 

ÖDF som dansförening redan så vet 

du nu att du får MYCKET DANS 

som medlem i ÖDF! 

 

 
 

 

 

 
 

https://static.cogwork.se/files/lM7E1LayBbCbksrTHhsKF1nS.pdf
https://static.cogwork.se/files/ELRrPaZoWVrSxykgfrJU5MsK.pdf
https://dans.se/load/xsGECHhETbXJQg3IoM6ZEU9i
https://dans.se/load/tx4rpy1c0bjwr0XVa7n4xaVQ
https://static.cogwork.se/files/W28qRUwYIWYFbMdevKIau9Wj.pdf

