
 

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

12/1 
Jan 

Välkomna  igen till ett nytt squareår ! 
Vi hoppas ni haft en god jul och att nyåret firats in på ett bra 
och trivsamt sätt. För barnen är det kanske inte så kul att 
snön lyser med sin frånvaro men troligen är det flera av oss 
lite äldre som tycker att det är tryggt att slippa halka om-
kring i snöhögar. Tänk så skönt det har varit  att kunna gå i 
lågskor nästan hela december. 

Våren kommer att bjuda på ett antal blandade danser och 
vi startar med nybörjardans den 27 jan.  Vi har förlängt ter-
minen med 2 kurstillfällen. Tisdagsgrupperna slutar den 17 
april och torsdagsgrupperna den 19 april. Kursavgift och 
medlemsavgift ska betalas senast 31 jan. 

Klubben firar 15 årsjubileum i år. Det kommer vi att fira 
lite extra på vårfesten den 4 maj. 

Klubbresan går även i år till Kilsbergen och datum är 11-
13 maj. Då vi dansar på samtliga nivåer kan alla vara med. 
Passa på och lär känna klubben och dess medlemmar. 

Läs mer om de olika evenemangen i detta Husqnummer. 

Och tänk, snart blir 
dagarna  märkbart 
längre och vi går mot 
ljusare tider! 
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Vi som gör husq-bladet: 
Redaktion:    Karin Gabrielson tel 774 65 84 
  Mobil: 0739 299492 

  E-mail: tore.gabrielson@telia.com 

  Berit Westergren tel 740 08 06 
  E-mail: berit.westergren@swipnet.se 

Lay-out: Ulf Eriksson, tel 774 29 74 
  Email: ulf.eriksson@ebrevet.nu 
 

Hemsida:     www.husq.se 

Styrelsefunktionärer: 
Kassör: 
Ingrid Kammerfors tel 711 23 44 
Plusgiro 102 05 37-5 
E-mail: ingrid.kammerfors@comhem.se 
Kontaktman: Bengt Sedell 
tel 711 94 70 
E-mail: bengt.sedell@telia.com 
Kursansvarig:  
Per Sköldin tel 774 78 02 
E-mail: per.skoldin@telia.com 

Ordföranden 
har ordet 

Våra kursvärdar: 
Kurs 1 Eva Mosén     374237 
   Soe      374237 
Kurs 2 Gunhild Behrens    874097 
      070 2818506 
Kurs 3 Marianne Haager     53031518 
      070 6571052 
Kurs 4  Berit Westergren  7400806 

Kurs 5 Lis Olvesten   7745019 
Kurs 6 Birgitta Lukk  7743867 
   Ulla Danelius  7746957 
Kurs 7 Ewa Björklind     0736 238306 
Kurs 8 Margaretha Mårtensson  
     7110617 
   Ewa Werin  7111256 

En påminnelse till den som ännu inte 
betalt kursavgiften till vårens kurser. 
Kursavgiften är 350 och för extra-
kursen 125 kr . Glöm inte att ange 
ditt namn samt kursnummer.  

Medlemsavgift 
Dags att betala medlemsavgiften för 
2012. Avgiften skall betalas senast 
31 januari och är som tidigare 100 
kr.   

Gott Nytt År! 
Vårterminen har startat och vardagen 
har återvänt efter alla helgdagar. Det 
är bara till att skriva in i almanackan 
alla roliga kurs och danstillfällen. 

Vi inbjuder till årsmötet den 24 
febr. En nyhet är att vid kurstillfället 

före årsmötet, finns verksamhetsbe-
rättelsen tillgänglig hos kursvärdar-
na. Den kommer också tillsammans 
med ekonomiska rapporten finnas 
vid årsmötet. 

Andra stora evenemang är gradue-
ringen, vårfesten, klubbresan till 
Kilsbergen, picknickdansen och 
Swedish Square Dance Convention i 
Märsta. 

Motionsprogrammet är serverat för 
både kropp och själ. 

Karin 

 



  3 

Annorlunda med riktigt 
trevligt 
…..blev kommentaren av 2011 års 

julfest. Mat, dryck, kaffe och kaka, 
allt smakade riktigt gott. En eloge till 
Susanne och hennes medhjälpare i 
köket.  Och Gerd och Monika som 
kom på idén att utnyttja ABF´s eget 
konstnärscafé för vår traktering är 
verkligen också värda en applåd. Li-
kaså alla medhjälpare ingen 
nämnd och ingen glömd. Att ord-
na en fest för 150 personer krä-
ver en arbetsvillig stab och den 
fanns. 

Vår eminenta orkester, för-
stärkt med en utomordentligt 
duktig jazzsångerska underhöll 
oss under måltiden. Och musiken 
var härlig. Här bjöds på alla 
gamla låtar vi dansat till innan vi 
började vårt squaredansliv. 

Efter sedvanlig lottdragning och 
avtackning tråddes dansen med Ro-
land som caller. 

Ja, det blev en annorlunda men 
trevlig julfest och det som förvåna-
de oss mest var att dansen kom 
igång på samma tid som vanligt 
dvs, omkring kl. 15.30 trots att vi 
inte haft någon cabaré! 

Berit 

Novemberdansen 2011  
Dansnivåer Bg, B, M 
90 glada dansare från både HUSQ 
och andra klubbar fick en glädjens 
eftermiddag. När vi startade var vi 8 
squarer och vid sista tipen var vi lika 
många. Roland lyckades med konst-
stycket, att få alla att dansa. Många 
kommenterade hur roligt det var. De 
som normalt dansar på högre nivåer, 
tyckte att de fick en bra repetition på 
både Basic och Mainstream. Det har 
varit bra att vi har minskat på antal 
nivåer vid våra månadsdanser. Kaffet 
serverades utanför danssalen. Efter-
som bord och stolar var uppställda 

hela eftermiddagen, satt många där 
och småpratade, i stället för inne 
bland dansarna. Det sociala square-
livet fick sin givna plats och ingen 
blev störd av prat och skratt. 
Karin 
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Intensivkurs för nybörjare. 
Tisdagen den 10 jan drog vi igång 
vårens dans. Vi, det var 60 danssug-
na personer, 10 nybörjare och 50 
änglar. 

Det är lika fantastiskt varje 
gång vi har denna intensivkurs 
att se att det går att köra in ca 20 
call vid ett enda tillfälle. Roland, 
som var caller denna gång, pre-
senterade, repeterade om och om 
igen med olika variationer och 
alla gjorde sitt bästa att ta in, 
komma ihåg och utföra. Och 
dessutom, alla både nybörjare 
och änglar hade roligt!  Belö-
ning, förutom social samvaro och 
dansglädje, var gratis kaffe och 
en  härligt nybakad bulle. 

Nu hoppas vi bara att de nya dan-
sarna kommer tillbaka den 17 jan 
och fortsätter dansa under vårtermi-
nen.  

Berit 

Månadens komihåg 
 

10 Komihåg inom Squaredans, det 
här är punkt 4: 
Sitt inte när det fattas ett par eller 
en dansare. Om du vill vila, gå nå-
gonstans där du inte riskerar att 
bli tillfrågad. Bjud upp nya dansa-
re och gäster. 
 
Svens kommentarer: 
Att nobba kan uppfattas som att 

man inte vill dansa med vissa dansa-
re och är oartigt. Återvänd till dans-
lokalen när alla squarer är fulla och 
tipen börjat, om du vill se på dansen. 
Nya dansare och gäster kan ibland 
känna sig lite vilsna och osäkra och 
mår oftast bra och känner sig väl 

omhändertagna om de blir uppbjud-
na. Det gäller även de som inte dan-
sade föregående tip. 
 
När kort (computer cards) an-

vänds har ju alla sin plats enligt kor-
ten. Läs noga på korten och se till 
att gå till rätt square. Meddela cal-
lern eller dansvärden om du inte kan 
delta, alternativt skaffa en ersättare. 
Är det fullt i en square där du enligt 
ditt kort ska vara: se efter om det 
saknas en dansare i någon annan 
square och ta den platsen istället så 
har du hjälp till att lösa ett problem 
och dansen kan starta. 
 
Sven Andréason 
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 KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2012 
I HUDDINGE SQUARE SWINGERS 

 

Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie års-
möte i Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge. 

Fredagen den 24 februari kl 12.30 
 
Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet. 
Det avslutas med kaffe och dans där Roland Danielsson är caller. 
 
Dagordning: 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (senast 14 dagar före årsmötet) 
4. Fastställande av dagordning 
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fastställande av medlemsavgift 
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2011 
11. Val av 

 ordförande för en tid av 1 år 
 ledamöter för en tid av två år 
 ledamöter för en tid av ett år 
 två revisorer för en tid av ett år 
 en revisorssuppleant för en tid av ett år 
 tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för 
en tid av ett år 

12. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller genom till denna  stadge-
enligt ingiven motion (minst 7 dagar före årsmötet) 

13. Val till Convention 2012 utses av styrelsen 
14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande 

Godhetsfullt notera att eventuella motioner enligt punkt 12 ska vara styrel-
sen tillhanda senast en vecka före årsmötet, dvs senast den 17 februari 
2012 

 



6   

Våra kurser våren 2012 

Tisdagar   Caller  Roland Danielsson 
Kursstart  17 januari   Kursslut  17 april 
 
Kurs  1 09.15 - 11.00  A2    dansträning 
         2 11.05 - 12.50  A1    dansträning 
         3 13.20 - 15.05  A1    termin 2 
         4 15.10 - 16.55  Basic   termin 2 
Terminen är förlängd med 2 gånger till totalt 14 kursdagar. 
 
Torsdagar  Caller  Sven Andréason 
Kursstart 12 januari  Kursslut   19 april 
 
Kurs  5 09.30 - 11.15  Plus   dansträning 
         6 11.20 - 13.05  Plus   termin 2 
         7 13.35 - 15.20  Mainstream termin 2 
  8 15.25 - 17.10  Basic  termin 4  
Terminen är förlängd med 2 gånger till totalt 14 kursdagar. 
Ingen kurs Torsdagen 5 april, skärtorsdag. 
 

Danslektioner på nätet 
Sök i datorn på adressen http://
videosquaredancelessons.com/
lessons och du hittar ett program 
där Du i bild ser dansare utföra oli-
ka call. Om Du har högtalare kopp-
lad till datorn kan Du även höra 
musik till de olika callen, samt för-
klaringar på engelska. På vår hemsi-
da finns en länk under senaste nytt. 

Pröva! 

Convention 30 år 
Swedich Square Dance Convention 
kommer att hållas i Märsta den 18 – 
20 maj 2012. Det blir dans i alla ni-
våer från B till C1, och det dansas i 5 
olika danshallar.  

Inbjudan finns hos kursvärdarna. 

Vem som helst kan anmäla sig. Det 

är ett ypperligt tillfälle att få dansa 

till inte mindre än 9 olika callers. 

Man kan vara där en dag eller flera. 
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Våra danser våren 2012 
Fredag 
27 jan 

Nybörjardans 
Bg, B 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag 
24 feb 

Årsmöte 
Bg - A1 

Endast medlemmar 

12.30 - 13.30 
13.30 - 16.30  

 
Roland Danielsson 

Fredag 
16 mars 

Marsdans 
P, A1, P, A2 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag  
13 april 

Kvällsdans 
B, M, B, P 

18.00 - 21.00 Freddie Ekblad 

Lördag 
11 feb 

Lördagsdans 
M, P, M, A1 

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog 
 

Fredag 
20 april 

Graduering 
B - M 

Endast graduerade 
medlemmar 

13.00 - 16.30 Roland Danielsson 

Fredag 
4 maj 

Vårfest 
Bg - A1 

Endast medlemmar 

12.30 - 17.00 Sven Andréason 

Onsdagen 
30 maj 

Picknickdans 
Bg, M, Bg, P 

13.00 - 16.00 Sven Andréason 

Fettryck avser öppna danser som ingår i Fyrklöverdanserna. 
Årsmöte, Graduering och Vårfest endast för medlemmar. 
Lokalen för samtliga danser, utom Picknickdansen, är ABF-huset 
Kommunalvägen 26 i Huddinge. Picknickdansen är på Herräng-
ens gård på Segeltorpsvägen 49 - 51 i Älvsjö. 
Bg betyder Basic på golvets nivå. 
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Seniorerna 
Fredag 28/1 13 - 16 B28, B43 B28 M Väderkvarnen Brunnsgatan 26  
Caller: Roland Danielsson   Entré 70 kr. Servering finns. 
 
Lördag 18/2 13 - 16 M P M A1  Järlahuset Järla skolväg 15 Nacka  
Caller: Calle Brunér    Entré 70 kr. Tag med fika. 
 
Lördag 10/3 11 - 13 P    Brommasalen Gustavslundsvägen 168 Alvik 
Lördag 10/3 14 - 16 M    Brommasalen Gustavslundsvägen 168 Alvik 
Caller: Svante Jordeskog   Entré 60 kr ett pass 100 kr två pass. Ej serv. 
 
Söndag 11/3 11 - 13 A2  Drakenbergssalen Lignagatan 8 
Söndag 11/3 14 - 16 A1  Drakenbergssalen Lignagatan 8 
Caller: Svante Jordeskog   Entré 60 kr ett pass 100 kr två pass. Ej serv. 
 
Lördag 14/4 13 - 16 B   Drakenbergssalen Lignagatan 8 
Caller: Rojne Eriksson  Entré 70 kr. Tag med fika. 
 
Lördag 14/4 11 - 14 B   Brommasalen Gustavslundsvägen 168 Alvik 
Caller: Anders Blom   Entré 70 kr. Tag med fika. 
 
Lördag 5/5 13 - 16 P A1 P A2 Brommasalen Gustavslundsvägen 168 Alvik 
Caller: Micke Gerkman  Entré 70 kr. Tag med fika. 

Panther Squares Täby 
Träningsdans på söndagar klockan 13.00-
16.00. Nivå M, P, M, A1       Entré 40 kr 
Föreningsgården Täby Centrum 

 

15 januari  Roland Danielsson  
29 januari  Sven Andréason 
5 februari  Freddie Ekblad 
19 februari  Stefan Sidholm 
26 februari  Micke Gerkman 
4 mars  Janne Wiklund 
11 mars  Lars Asplund 
18 mars   Andreas Olsson 
25 mars  Freddie Ekblad 
1 april  Vainor Törnqvist 
6 april Våffeldansen Rojne Eriksson 
15 april  Olle Nilsson 

Näsby Parks Squaredansklubb 
Kvarntorpsgården Näsby allé 72 Täby 
Medtag kaffekorg och vattenflaska 
 
5/3 11 - 15 P A1 P A2  Lars Asplund  60 kr 
5/4 11 - 15 B M B P Freddie Ekblad  40 kr 
23/4 11 - 15 B M B P  Anders Blom  60 kr 
2/5 13 - 16 B36 B M Rojne Eriksson 40 kr 
9/5 13 - 16 B36 B M Sven Andréason 40 k 
16/5 13 - 16 B M P Freddie Ekblad 40 kr 
23/5 13 - 16 B M P Micke Gerkman 40 kr 
30/5 13 - 16 B - A1 Sotarn Lindberg 40 kr    

Besök gärna danserna i våra 
klubbar inom Fyrklövern. 
Kontrollera gärna respektive klubbs 
hemsida. 
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