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Lördag 8 juli 
HÅRGA – ARBRÅ - JÄRVSÖ 

 
Till dig som är anmäld till Hälsingehambon 2017 
 
Varmt välkommen till Hälsingehambon 2017!  
 
Hälsingehambon arrangeras i ett samarbete mellan Hanebo hembygdsförening, 
Arbråbygdens folkdansgille och Järvsö Hembygdsförening. Planeringen har gjorts 
med ideella krafter och i ett försök att hitta balans mellan dansupplevelse, 
arbetsinsatser och ekonomi. Hela dagen ramas in av naturen i Ljusnans dalgång 
mellan Hälsinglands blånande berg.  
 
Vår förhoppning är att många hittar till oss för den färgglada dans- och 
musikfestens skull! Hälsingehambon är en självklar träffpunkt för människor i alla 
åldrar, från alla landskap, alla länder och alla kulturer. 
 
Föreningen Hälsingehambon 
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Nedan följer information om dagen och tävlingen. 
 
Vi behöver er hjälp 
Många bilar kommer att förflytta sig mellan dansplatserna så ta det lugnt. Köer kan 
bildas så om det är möjligt så förflytta er gärna mellan dansplatserna innan alla 
dansat klart så elimineras den risken något. Och såklart så förespråkar vi att ni 
samåker! 
 
Parkering 
Parkeringar finns reserverade för dansare nära varje festområde.  
Skriv gärna ut bifogad fil med texten ”PARKERING DANSARE” att 
använda som parkeringsbiljett. 
Till er som inte har med parkeringsskylt delas sådana ut i Hårga på morgonen. 
Kilafors, Hårga: När du svängt av riksvägen mot Hårga är parkering för dansare 
avsatt på åkern på vänster sida framför hembygdsgården. 
Arbrå, Fagernäs: Ta av vid norra infarten till Arbrå. Sväng vänster efter Arbrå skola 
och följ skyltningen mot Fagernäs parkering för dansare. 
Järvsö, Stenegård: Kör över älvbron och kör förbi första avtagsvägen mot Stenegård. 
Sväng höger vid nästa och följ grusvägen upp så att du kommer till parkeringen 
bakom örtaträdgården. 

Nummerlappsutlämning 
Sker vid sekretariatet vid hembygdsgården i Hårga från kl 06.30 till kl. 08. 
Nummerlappen fästs på kavaljerens rygg och ska vara väl synlig. 

Anmälan 
Man får endast vara anmäld med en danspartner till Hälsingehambon. 
Det går bra att anmäla sig direkt på morgonen i Hårga, detta görs i sekretariatet vid 
hembygdsgården. 
Anmälningsavgiften vid direktanmälan är: 
1200 kr/par för vuxna i huvudklass eller seniorklass. 600 kr/par för ungdomsklass. 
 

Defilering 
Defilering är en parad där Alfta spelmanslag, Bollnäsbygdens spelmanslag, Järvsö 
spelmanslag, Dream-team och elever från Kulturskolan går i täten och följs av 
dansarna. Uppställning för defilering  Hårga 08.20 Arbrå 12.00 Järvsö 15.00 
Dansledarna finns på plats och hjälper till vid uppställningen inför defileringen. 

Uppvärmning 
Före starten av varje dans-etapp spelar Tre å komp´ några minuter hambo där den 
som vill värma upp och känna på takt och underlag kan göra det. När ni inte dansar 
är det tillåtet att värma upp utanför ring så att ni är uppvärmda när det blir er tur att 
dansa. 
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Dansetapp 
Varje dansetapp sker i ringar med ca 20 par i varje ring.  
Rättvänd startordning efter startnummer vid alla etapper.  
 
I de första ringarna dansar seniorerna och ungdomarna. 
Seniorerna och ungdomarna dansar 4 minuter, övriga dansar 8 minuter. 
Kom ihåg att vi dansar ute oavsett väder. 
 
I Hårga, etapp 1, är dansunderlaget slåtteräng. 
I Arbrå, etapp 2, är dansunderlaget gräsmatta. 
I Järvsö, etapp 3 med semi- och finaler, dansas det på dansbana. 
 

Sista minuten - publikens pris 
När en minut återstår i varje ring (30 sekunder för seniorerna och 
ungdomarna)slutar domarna att döma. Dansarna är därmed fria att, om de vill, göra 
nya turer i hambodansen om detta sker utan att störa de par som dansar före och 
efter i ringen. Publiken kan rösta på sin favorit under hela etappen. Röstning görs 
vid informationsbilen samt sjukvårdsbilen och kostar 20 kr (kontant betalning). Så 
snart rösterna är räknade presenteras vinnaren efter varje etapp. Prisutdelning sker 
under kvällen på Stenegård. 

Semifinal och final 
I huvudklassen dansar ca 30 par semifinal och 10 par tas därefter ut för att dansa 
final. I finalen sker en öppen bedömning. Den sammanlagda placeringen efter tre 
etapper och semifinal ger en placeringspoäng som läggs samman med domarnas 
bedömning i finalen.  Denna placeringssiffra visas av en sjätte domare under 
finaldansen. 
I seniorklassen dansas ingen semifinal utan 8 par går direkt till final efter tredje 
etappen. I finalen sker en öppen bedömning. Den sammanlagda placeringen efter 
tre etapper och semifinal ger en placeringspoäng som läggs samman med domarnas 
bedömning i finalen.  Denna placeringssiffra visas av en sjätte domare under 
finaldansen. 
I ungdomsklassen dansas ingen semifinal utan 8 par går direkt till final efter tredje 
etappen. I finalen sker en öppen bedömning. Den sammanlagda placeringen efter 
tre etapper och semifinal ger en placeringspoäng som läggs samman med domarnas 
bedömning i finalen.  Denna placeringssiffra visas av en sjätte domare under 
finaldansen. 
 

Tävlingspriser 
Vinster ges till de tre bäst placerade paren i varje klass. 
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Tre å komp 
Till dansen vid alla etapper spelar Tre å komp, bestående av Britt-Marie Jonsson, 
Tommy Hansson och Ann-Charlotte Lagerkvist. 
Här kommer en hälsning från Britt-Marie till er dansare: 
 
”Årets Hälsingehambo genomförs som brukligt är ”första lördagen efter första söndagen i juli”, vilket i år innebär den 8 
juli. Efter 51 år, med tre års avbrott 2012-2014, har världsmästerskapet i hambo efter att under 80- och 90-talet varit en 
gigantisk tävling, blivit en betydligt mindre, men dock fortfarande VM-tävling i hambo! 
Då jag 1979 första gången fick äran att vara en del av själva ”hambo-motorn” Westlings spelmän, insåg jag snabbt att 
detta var ingen vanlig - eller ens normal - spelning. Jag spelade bas på den tiden, och att spela non-stop från runt 8.00 till 
sena natta, var inget för ynkryggar. I Hårga spelade vi 15x8 minuter vilket blir 2 timmar effektiv speltid, både i Bollnäs 
och Arbrå spelade vi 2 timmar och 45 minuter non-stop, dvs från det att par nummer 1 startade till par nummer 1500 gick 
över mållinjen. Då var vi uppe i 7,5 timmars effektiv speltid och fortfarande hade vi semifinaler och finaler kvar. Som jag 
minns det inföll nästan alltid årets varmaste dag på Hälsingehambon, utom det året det regnade, blåste och var 8 
plusgrader… 
I år kommer jag att spela Hälsingehambo för 36:e gången (åren 2012-2014 borträknade). Jag vill gärna presentera mina 
spelmanskollegor som båda premiärspelar Hälsingehambo i år. Jag har valt att låta orkestern bestå av idel hälsingar, 
Tommy Hansson och Ann-Charlotte Lagerkvist som båda spelar fiol. Tommy kommer från Norrbo, vackert beläget mellan 
Hälsinglands största sjöar, Dellensjöarna. Han är född i en spelmansfamilj där pappa spelade dragspel och farfar trakterade 
både fiol och durspel och spelade tillsammans med andra kända hälsingespelmän som t.ex Orr-Jonke och Pipar-Jonke.  
Ann-Charlotte kommer från Tönnånger i södra Hälsingland. Även hon är uppväxt med spelmans- och gammeldansmusik i 
generna, f.ö. i samma familj som jag själv eftersom hon är min syster!  
Nytt för i år är att vi valt att ha enbart hälsingelåtar i hamborepertoaren. Konstigt nog är det faktiskt första gången. De 
låtar som vi kommer att spela är: Hårgalåten, Algot och Beda, Orrskutt, Gavells-Ella, Hambobacken, Engelbrektshambo, 
50-åringen, Hambo till Rolf, Glada Nisses hambo, Fläcka lada och Hambo på Gammelfallet. 
Lycka till alla hambodansare, vi ser fram mot en trevlig hambodag!” 
 
 
Hälsingehambons tävlingskommitté 
Föreningen Hälsingehambon har i år en tävlingskommitté som har ansvaret för 
detaljerna kring hur själva tävlingsmomentet arrangeras. Uppdraget är att tillsätta 
domare och dansledare, hålla i en genomgång för årets domare innan tävlingsstart 
samt fungera som en länk mellan domare, sekretariat och övriga funktionärer. 
 
I tävlingskommittén i Föreningen Hälsingehambon ingår 
Gabriella Bäcklin, Sigtuna 
Jan Delin, Arbrå 
Sofia Lindström, Järvsö 
Anders Andersson, Segersta 
 
Domare 2017 
Tommy Englund, Gävle.  
Tomas Krantz, Norge.  
Anki Westberg, Iggesund.  
Malin Samuelsson, Härnösand.  
Marta Andersson, Stockholm. 
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Detta bedöms i Hälsingehambon 
Hälsingehambo är en mjuk och kraftfull nighambo med betoning på 1:a taktdelen 
genom hela dansen. Dansen ska flyta på i en jämn rörelse framåt genom alla 8 
takter i reprisen. 

Paren blir bedömda för teknik, balans, samdansning och följsamhet till musiken. 
Helhetsintrycket påverkar, mer än detaljer, domarnas val av bedömningssiffror. 

De fem domarna lämnar en bedömningssiffra var för varje danspar vid varje 
etapp. Etapperna dansas på olika underlag och att bemästra dessa är en av 
utmaningarna i Hälsingehambon. Slåtterängen i Hårga och gräsytan på Fagernäs 
kan på vissa ställen vara gropiga. Skulle ett par vid ett enstaka tillfälle halka och 
komma ur balans ger domarna dem en ny chans i nästa repris. 

En annan utmaning i Hälsingehambon är att orka hålla stilen hela etappen igenom, 
8 minuter för huvudklassen och 4 minuter för ungdomar och seniorer. Domarna 
har möjlighet att döma när som helst under dansen förutom under den sista 
minuten då paret kan flirta fritt med publiken för att vinna publikens pris. 

I finalen, där de par som gett bäst helhetsintryck dansar, fokuserar domarna mer på 
detaljer vid bedömningen. Detaljerna kan väga olika tungt för varje enskild domare 
och på så vis kan domarna komma att ge olika domarpoäng. Att vinna är en ära 
men alla som dansar Hälsingehambon gör en fantastisk prestation. 

Lycka till alla dansare – och kom ihåg att visa energi och dansglädje för det 
är det allra viktigaste! 

Fäbodfrukost Hårga 
Fäbodfrukost i Hårga betalas på plats i Hårga och kostnaden för 
dansare/spelmän/dräktklädda är 50 kr. 
Dansare har ett eget frukostbord att plocka sin frukost från. 
Övriga 100 kr, Ungdomar upp till 18 år gratis. 
 
Lunch Fagernäs Arbrå  
Ingår i anmälan för er som dansar Hälsingehambon. I startkuvertet hittar ni era 
lunchbiljetter. Lunchen består av grilltalrik/vegetariskt alternativ (föranmälan). För 
övriga som vill köpa lunch kostar det 65 kr/person. 
 
Middag Järvsö 
I Järvsö har Gårdsrestaurangen öppet, Havanna café har öppet och det kommer att 
finnas kaffe, korv och tunnbrödsklämmor till försäljning. 

Picknick-korg 
Medhavd matsäck får ätas överallt förutom vid restaurangernas uppsatta bord. 
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Fika och mat finns att köpa för dansare och publik under hela dagen. 

Håll rent! Sopsortering finns vid alla dansplatser.  

Information under dagen 
Hela dagen går en informationsbil med i tävlingen. Vänd er hit vid frågor och 
funderingar. Här kan ni även rösta på publikens favorit. 
 
Sjukvård 
Sjukvårdsbil med utbildad sjukvårdspersonal följer med tävlingen under hela dagen. 
Hjärtstartare finns med hela dagen. Här kan ni även rösta på publikens favorit. 

Bad i Ljusnan 
Längs Ljusnan finns många fina badplatser med möjlighet till svalkande dopp. I 
Hårga finns en liten badplats och nära dansetappen i Arbrå finns fina badstränder. 
En liten badstrand finns även vid båthamnen nedanför Stenegård. 
 
Entré  
Entrén för publiken på respektive tävlingsplats är 50 kr alternativt kan du i Hårga 
och Arbrå lösa ett dagkort för 100kr/person 
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Dagsprogram 2017 
 

Hårga  Hembygdsgården 
06.30  Fäbodfrukost öppnar 
07.30 Scenprogram med defileringsspelmanslag och Dick 

Persson 
08.20 Samling för defilering 
08.30 Defilering med dansare och spelmän 
08.45 Invigning med sägenläsning av Dick Persson 
09.00– 10.30  Etapp 1 

 
Arbrå  Fagernäs 
11.00 Lunchservering startar 
11.15 Scenprogram defileringsspelmanslag och Dick Persson 
12.00 Samling för defilering 
12.10 Defilering med dansare och spelmän 
12.20– 13.50  Etapp 2  

 
Järvsö  Stenegård 
15.00 Samling för defilering 
15.10  Defilering med dansare och spelmän 
15.30– 17.00 Etapp 3 
17.00 Gävleborgs Unga Folkmusikband 
17.35  Final ungdom 
17.55 Prisutdelning: publikens favoriter koras 
18.05  Semifinal huvudklass 
18.25 Countrydrag med Emma Svensson och Ellinor Olsson 
18.35  Final seniorer 
18.55 Sägenläsning av Dick Persson 
19.05  Final huvudklass 
19.30  Prisutdelning för alla klasser 

 
 
Vi träffas på Hälsingehambon - Välkomna    
 
/ Föreningen Hälsingehambon 
 
www.halsingehambon.com                         
Gilla och var med oss på Facebook 
 
Kontaktuppgifter 
info@halsingehambon.com 


