Gunnar Rhodin en stor profil inom Standard
och Latin, har lämnat oss efter mer än 60 år av
hängivet arbete inom Svensk tävlings dans
Gunnar föddes 1932 och startade sin danskarriär under tidigt 50tal. Han hade under mer än 10 års tid flera partners; 1954 dansade
han med Gun Boman, 1955 tog han SM-titeln i standard
tillsammans med Nancy Peterson. 1961 vann han SM i latin
(Sveriges första riktiga latin-SM) tillsammans med partnern
Maj Widlund (det första genomfördes 1949). 1963 var det dags
igen, denna gång med Lena Ebbedahl.
Gunnar åkte mycket utomlands och tog privatlektioner vilket inte
var vanligt bland de andra dansarna på den tiden. Detta medförde
att han hade ”de senaste variationerna” i sin koreografi. Han
tränades bl.a. på hemmaplan av dåtidens stora danslärare Olle
Bengtsson. Han jobbade senare med att träna fram många av
Sveriges bästa par, och han utbildade många nya tränare inom
Tiodansen.
Gunnar blev professionell 1965 samtidigt som Sveriges
Danspedagogers Riksförbund hade sitt första möte. Han blev invald
i styrelsen redan 1966 och har sedan dess troget och lojalt jobbat
inom förbundets verksamhet ända tills för några år sedan då hans
hälsa vacklade.
Gunnar var en tuff och engagerad person som gärna deltog i heta
debatter. Han var mycket engagerad i den konflikt som uppstod
1990 mellan ”amatörer” DSF, och professionella SDR. Konflikten
gällde dansklubbarnas rätt att driva kurser i vanlig sällskapsdans
och framför allt bugg var tvistefrågan. Konflikten fanns också i
Norge och Danmark. I Sverige fick vi en förhandlingslösning 1984
och resulterade i att 3 professionella, Gunnar Rhodin, Nils-Håkan
Carlzon och Lennart Haglund invaldes i DSF’s styrelse där de
jobbade under ett antal år.
Gunnar tillsammans med Dansklubben Quick & Quick arrangerade
många tävlingar, allt från GP till SM under många års tid. Vi är nog
många som för evigt kommer att minnas tävlingarna i
Eriksdalshallen på Södermalm i Stockholm.
Gunnar var mycket Internationellt engagerad och träffade sin
blivande hustru Lorraine på en Norsk Danslärarkongress och ljuv
musik uppstod.
I dag går våra tankar till Lorraine Rhodin och hans son Stefan
medfamilj. Sov i ro Gunnar. Du har satt djupa spår i den svenska
danssportens historia.

