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I dansens virvlar. Danserna i Fyris Park rymmer både gemenskap, skratt och motion.
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”Dansen är friskvård
för både kropp och själ”
UPPSALA I nästan 20 års
tid har en sektion i Upsala
Simsällskap arrangerat motionsdans i Fyris Park.
Efter en trevande inledning strömmar i dag besökare från hela Mellansverige till evenemanget, som
erbjuder motion, glädje och
gemenskap.

1 300 koppar kaffe, berättar UllaBritt Holmgren-Karlsson.
Hon är en av de 20-talet ideellt
engagerade funktionärer som ser
till att allt är under kontroll före,
under och efter danserna.
– Det är mycket att fixa med,
men mycket går på rutin numera, medger Lars Ramström, som
för egen del brukar ha hand om
försäljning av lotter och medlemskort.

Det är torsdag eftermiddag och
dansgolvet i Fyris Park är fyllt till
bredden. Som det brukar vara
när Torsdagsdansarna bjuder in
till en svängom.
– Antalet besökare har ökat
successivt med åren. Nu kommer
det runt 350–500 personer varje
vecka, säger Lars Ramström, ordförande i Torsdagsdansarna, Upsala Simsällskap.
Han var med och drog igång
danserna för cirka 20 år sedan.
I början gav aktiviteten dessvärre
inte mycket klirr i kassan.
– Föreningen hade dåligt ställt

Gästerna är i åldrarna 50–90
år och kommer från skilda håll.
Stora delar av Uppsala län finns
representerat, men här märks
också dansentusiaster från Stockholmstrakten, Västerås, Sala,
Gävle och Sandviken.
Många
återkommer
varje
torsdag, år ut och år in. Två av
stammisarna är väninnorna Vanja
Hilmersson och Birgit Johansson,
båda från Enköping.
– Det är socialt och trevligt, sedan får man motion på köpet. Bra
musik är det också, säger Vanja
Hilmersson och ser nöjd ut.
Att dans är rena rama frisk

Lars Ramström i Torsdagsdansarna har varit med och arrangerat motionsdans sedan starten för cirka 20 år sedan.

och vi var ett gäng gubbar som
bestämde oss för att hjälpa till.
Vi började med loppis, och efter
några år gick vi över till att ordna
danser. Första gången kom det
bara 14 personer, minns Lars
Ramström.
För dagen står Kungälvsbandet
Sounders på scenen. Dansupplägget är tre moderna följt av en

Funktionärerna Dan Andersson och Ulf Lundberg har laddat
upp med mackor inför fikapausen.

gammaldans, som schottis, snoa
eller hambo.
I fyra timmar pågår dansen,
med en fikapaus i halvtid. Då
ringlar köerna långa till serveringen, där några ur kökspersonalen varit igång sedan morgonkvisten.
– Jag var här klockan 8 och började förbereda smörgåsarna. Det
går åt 200–250 mackor och cirka

Ett gemensamt dansintresse har väninnor Birgit Johansson och Vanja
Hilmersson från Enköping.

vården skriver flera av besökarna
under på. Bland andra Leif Eriksson från Vavd i Hållnäs.
– Förut var jag ute och dansade
fyra till fem gånger i veckan, nu
blir det väl minst en gång i veckan
i alla fall. Tack vare dansen har
jag gått ner 30 kilo, säger Leif
Eriksson och klappar sig på magen.
Älgjakten är det enda han prioriterar före torsdagsdanserna i
Fyris Park. Annars är det olika
faktorer, utöver jakten, som spelar in när det det gäller tillströmning av besökare.
– Vid snöoväder är det glesare
med folk och om det är OS på
tv. Och vissa orkester drar mer
än andra, konstaterar Lars Ramström.
Publiksiffran för dagen, som tillkännages i kaffepausen, mottages
med applåder och busvisslingar
av de 481 dansgästerna på plats.
Överskottet från arrange
manget
går till Upsala Simsällskaps verksamhet.
MALENA OLSSON

Dansen håller Hållnäsbon Leif Eriksson och många
andra i trim.

