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Historik Olands Bugg & Swing 

 
 
Starten 
Under år 1999 gjorde Olands föräldraförening en undersökning på Olandsskolan om vad 
eleverna önskade sig för fritidsaktiviteter utöver fotboll och innebandy som annars dominerar 
på orten. Dans och teater kom upp som starka önskemål och man började med buggkurser för 
barn och ungdom hösten 1999. Uppslutningen blev stor och år 2000 bildades föreningen 
Olands Bugg och Swing. Klubbfärger är viktigt och i samband med att klubben bildades 
gjordes en omröstning om färger utifrån förslag från medlemmarna. Omröstningen stannade 
på ljusblått och lila. 
 
Det finns många anledningar till att välja dans som en fritidsaktivitet. Framför allt är det 
härligt och roligt att röra på sig till musik och det är en rolig form att motionera. Att kunna 
dansa är också en tillgång både för ung och gammal när man skall umgås t ex på fest och 
danslokal. Att man därtill får ett naturligt sätt att umgås tjej/kille är ju bara en fördel.  
 
Medlemsaktiviteter 
Klubben anordnar korta och långa kurser i olika typer av dans. Till det kommer regelbundet 
återkommande kvällar med socialdans i klubblokalen eller, vid vissa tillfällen, i större lokal då 
med levande musik. Klubben har också ordnat med samåkning till olika dansevenemang både 
nära och längre bort. Flera medlemmar har varit aktiva i marknadsföring av föreningen såväl 
på mindre evenemang så som Alundas jul- och vårmarknad (tidigare även med 
dansuppvisning av barn och ungdomar) samt den stora mässan ”Oland Visar”. Även en årlig 
tävlingsdag med ”Lussekattsbuggen” (regional tävling) och ”Pepparkaksbuggen” (nationell 
tävling) engagerar många medlemmar.  
 
Kursverksamhet 
De första åren genomfördes kursverksamheten med stor hjälp av Ena Bugg och Swing i 
Enköping som varje vecka sände några av sina mycket duktiga ledare de 9 milen till Alunda. 
Dessa ledare höll, mycket förtjänstfullt, i kursverksamheten i bugg och dubbelbugg fram till 
hösten 2003 då paret nedkom med en son och möjligheten till resande begränsades. 
Lyckligtvis uppenbarade sig ett annat ledarpar, kommande från Växjö och studerande i 
Uppsala. Dessa höll i våra danskurser i bugg och dubbelbugg fram till 2006.  
 
År 2002 utökades verksamheten med Boogie Woogie och Rock’n Roll då också med mycket 
kompetenta ledare från ENA. Under hösten 2008 tillkom även disciplinen Lindy Hop. 
Klubben hade både egna och därefter inhyrda ledare i dessa discipliner men på grund av 
minskat intresse och brist på ledare lades kurserna ”på is” hösten 2009. Detta år startade den 
mycket uppskattade gruppen Dans och Lek för barn upp till 7 år. Denna verksamhet pausades 
sommaren 2008 på grund av ledarbrist för att återupptas hösten 2013.  
 
År 2004 tillkom Linedance med inspirerande ledare från Abbhead Stompers. Tillströmningen 
av dansare var till en början mycket god men avtog och verksamheten med Linedance 
avslutades sommaren 2011.  
 
Våren 2011 startade återigen en ny dansform, Showjazz. Denna dansform har vuxit fram som 
en av många där danser till modern musik där danspartner inte behövs. Detta gav möjlighet att 
gå danskurs för alla som inte kunde finna en danspartner. Detta blev populärt och under 2012 
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kunde vi erbjuda kurser även i streetdance, breakdance, feminine vibe och ragga dancehall. 
Även Argentinsk Tango och Orientalisk magdans har haft kortkurser. I brist på egna erfarna 
ledare i dessa discipliner ges kurser i mån av tillgång till ledare och utifrån efterfrågan.  
 
Under åren har föreningen arbetat på att bygga upp egen ledarkompetens och låtit utbilda 
egen ledare (både unga och äldre) framför allt i bugg. På senare tid har kursutbudet 
kompletterats med modern fox. Ledare har utbildats och kurser på olika nivåer är igång. 
 
Tävlingsverksamhet 
En del väljer dansen som sportaktivitet därmed också tävling. Redan efter ett års verksamhet 
hade Olands Bugg och Swing sina första tävlande par. När antalet tävlande var som mest hade 
klubben ca 40 licensierade dansare som tävlade regelbundet på av Svenska 
Danssportförbundet sanktionerade tävlingar runt om i mellersta Sverige. Dansarna tävlade i 
alla i klubben ingående discipliner förutom linedance med mycket goda resultat, ända upp till 
högsta tävlingsklassen i bugg och rock’n roll!! Tävlande i klubben har dock minskat beroende 
på att ungdomar vuxit upp och flyttat ut. Varje år, fram t o m 2010 ordnade föreningen 
klubbmästerskap. I och med att ungdomarna inte längre är tillräckligt många och de vuxna 
mestadels är intresserade av socialdans ligger nu klubbmästerskap ”på is”.  
 
År 2005 ordnade föreningen för första gången en större tävling i Norrskedika idrottspark med 
inbjudna klubbar. Detta har vuxit till de båda tävlingarna ”Pepparkaksbuggen” (nationell) och 
”Lussekattsbuggen” (regional). Efter det att Norrskedika danshall brann ned i maj 2009 
förlades tävlingen till kulturhuset ”Möbeln” i Tierp. Under åren 2017 – 2019 renoverades 
”Möbeln” och tävlingarna förlades till danslokalen ”Fyris Park” i Uppsala. Efter uppehåll 
2020 på grund av pandemin flyttades tävlingarna tillbaka till den nyrenoverade ”Möbeln” och 
där är nu förutsättningarna mycket bra. Flera hundra dansare kommer varje år från hela 
Sverige för att göra upp om pokalerna och dessa, publiken och funktionärerna har uttryckt sin 
uppskattning över arrangemanget!! Arrangerandet av ”Pepparkaksbuggen” och 
”Lussekattsbuggen” är fortfarande en stor årlig händelse i klubben. 
 
 
Varmt välkommen du också till en trevlig förening! 
 


