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Plötsligt är vi ute och övningskör 
 
Rubriken fick mig att läsa vidare. Det var en av Karin Thunbergs kolumner 
i SvD under sommaren. Nu tar jag mig friheten att använda hennes tankar 
efter eget sinne. 
 
Nu är det dags igen att starta något nytt. Dags  att lämna grillen och gräs-
mattan och återgå till normalläge. (Det borde kanske stått solstolen, men 
alla vet ju hur det varit med den, ouppackad!) 
Nu är det dags att starta upp igen till det mer vanliga livet. Frågan är väl 
bara om det finns något vanligt liv. Nya saker har hänt. Själv har jag aldrig 
varit så här ung/gammal som jag är nu.  Och nu håller jag på att flytta och 
det har jag aldrig gjort ensam förut. 
  
För många har händelser inträffat som gör att den invanda vägen aldrig blir 
som förut. 
Sjukdom eller död smular sönder livet, och det berör också dom  som blir 
kvar eller vid sidan om. 
Det är då vi skulle behöva en liten skylt  som talar om att från och med nu 
gäller övningskörning. Det är inte alls lätt att ta sig genom varken gamla el-
ler nya kurvor. Man är helt enkelt ute och övningskör i ett nytt liv. 
Tack och lov kan det nya också vara positivt men det gäller att se det, att 
orka lyfta blicken. Många hjälpande händer underlättar övningskörningen. 
 
Nu står vi inför ett nytt squaredansår.  Då om någonsin har vi också behov 
av hjälpande händer. För många är dansen i sig det viktiga. För andra är just 
händerna det mest betydelsefulla. Att känna kraften av att vi är många som 
tar hand om varandra, det är stort! 
Dansnivån är inte allt, kamratskap och vänskap är viktigare! 
NU KÖR VI! 
 

Berit 



2   

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: Lars Petersson 
tel 070-7789493 
E-mail: lasse@GP-maleri.se  
Kursansvarig:  
Per Sköldin tel 774 78 02 
E-mail: per.skoldin@telia.com 

Ordföranden 
har ordet 

Om sommaren är det inte mycket att 
orda. Jag fann den bara några timmar 
då och då. Hoppas att ni har bättre 
erfarenhet. Det är betydligt säkrare 
att skriva om något som många läng-
tar efter. SQUAREDANS, motion, 
träffa likasinnade, prata och skratta. 

 Tisdagen den 11 sept. är det dags. 
Sven Andreasson har fått den äran 
att få igång våra minnesfunktioner. 
Det behövs säkert en genomgång på 
alla dansnivåer. 

Tisdagen efter (18/9) startar vi 
med Roland Danielssons nybörjar-

grupp. Vi hoppas, att ni alla har 
”tjatat” på vänner och bekanta, så att 
de känner sig inspirerade att komma 
med och prov-på-dansa. 

Höstens största squaredanshän-
delse blir den 20 oktober. Stora se-
niordansen firar 10-årsjubileum. Som 
vanligt vädjar vi till er med bidrag av 
vinster till lotteriet. Allt i matväg i 
lämplig lagom-förpackning tas emot. 

Vi i styrelsen ser med spänning 
fram mot höstterminen, Det är stora 
förändringar i vårt kursutbud. Med 
hopp om att de flesta har hittat både 
en bra kurstid och bra dansnivå, häl-
sar vi er välkomna. 

LYSSNA            LYD             LE        
vid alla danstillfällen. 

Karin 

Kursavgift 
Det är dags att betala höstens kursavgift. Grundpris är 300 kr  Dansar Du yt-
terligare kurs kostar den 100 kr.  Enstaka danstillfälle kostar 40 kr. 
Kursavgiften betalas till Huddinge Square Swingers  Plusgiro 102 05 37-5 
Glöm inte avsändare och kurs. Obs varje kurs har ett nummer! 
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KVÄLLSDANS  DEN 13 APRIL 
 
När Huddinge Hembygdsförening 
nyligen anordnade en enkät om  
medlemmarnas intresse för ev träffar 
kvällstid fick de bl.a veta, att 
”det beror på TV och vädret”. 

Det ligger nog mycket sanning i 
det, men när HUSQ anordnade en 
kvällsdans kom det drygt 50 perso-
ner trots ordentligt ruskväder. 

Dessutom var det fredagskväll – 
mysafton heter det visst nu -  och  
bra på TV.  Inte nog med det, det var 
fredagen den 13:e! Otursdag  
om man är det minsta skrockfull. 

Men vi hade tur.  Vi fick dansa B 
M B P med Freddie Ekblad som  

caller.  Det var för många en ny och 
stimulerande bekantskap. Hans  
ovanliga och underfundiga sätt att ta 
hem dansarna resulterade ofta i glada 
skratt.   
B M B P är ju en bra nivå för alla 
klubbmedlemmar.  Även om man  
dansar på A-nivå behöver man alltid 
repetera och hålla de nivåerna  
vid liv.  Dessutom är det ju en möj-
lighet för alla klubbmedlemmar  
att få träffas, dansa och ha trevligt 
tillsammans. 

Hemåt gick man med lätta steg.  
Det gjorde inget, att regnet t o m  
hade övergått i ett ordentligt snöovä-
der. 
Ingvar Thörn 
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En förförisk fredagsafton 
Det blev klang och jubel när vi firade 
15 år tillsammans i skvärdansens 
virvlar. Vi bänkade oss i den ståtliga 
blå salen i ABF-huset där det var du-
kat för en 3-rätters middag med en 
förföriskt gnistrande efterrätt 
för ca 160 pers. 

Mellan rätterna serverades 
som vanligt allsköns under-
hållning med fröjd och gam-
man. Denna kväll som en 
minneskavalkad från flydda 
15 år med klassikern "Doktor 
Wiese och hans Dunderpiller 
och förförisk sjuksköterska", 
dockteater med en förföriskt 
skönsjungande Carmen och 
näbbig kör, en förförisk Berit 
W. i "Sodom o Gomorra" och 
strax därefter som grevinna förfö-
rande en stackars trubadur som 
"glömde snuset tugga och bara jitter-
bugga och dansa Honky Tonky som 
han aldrig gjort förut". För att inte 
tala om alla förföriskt lättklädda 
skvärdansande damer i mycket kort 
kort -- det ni!!!! Och mycket annat 
och helt ”lagom” om 
”pensionärsdrömmar”!! 

Tack alla på scenen och i kulisser-
na, producentdirigenten Marianne H 
och den förtjusande scenvärdinnan 
Berit R, kalasvärdinnorna Gerd Z 
och Monica R och vår skickliga text-
författare Inger H 

I vimlet hittade jag några som var 
med och startade oss i allra första 
början när vi bara var en underhug-

gare till den mäktiga skvärdansklub-
ben ”Pensionärerna” – Annie o 
Helge Schieche, Marianne o Ingvar 
Thörn och Margaretha som så lyckat 
vann den ”hemliga vinsten” i kväl-
lens lotterier Och tillsammans med 
dem vill jag minnas – ja vadå? 

Jag minns först och främst Min 
Allra Käraste Högerdansare. Utan 
henne hade jag varit eoners ljusår 
från allt skvärande och allt vad 
denna skvärdans fört med sig. 

Jag minns ”Huset” ute på Sjödals-
vägen där vi lärde oss grunderna och 
de första stapplande stegen - hur det 
nu gick till. 

Jag minns att jag var lite motsträ-
vig att tidiga morgnar ge mig ut på 
landsbygden och försöka lära mig en 
massa underliga och konstigt sling-
riga dansturer utropade av en mycket 
enveten skäggig herre som kallade 
sig kåler. Men så fort jag fick hennes 
lilla vänsterhand i min högerhand då 
tyckte jag att det här var något att 
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lära sig för oss gemensamt - och på 
den vägen blev det. 

Jag minns hur vi dansade ihop 
med andra och blev ett ”Järngäng” 
– sammansvetsat av de  första kne-
piga basic- och mainstream-kålen 
som övades var vi än var. Ingen golv-
yta var för liten för att vi inte skulle 
ställa upp oss i en skvär och dansa 
runt. Där var någons villavind, där 
var vår egen trånga hall, där var 
guldbröllopskrogen, där var SPF-och 
Odd Fellow-lokaler, och där var ut-
omhus på kullersten och asfalt och en 
och annan skranglig utedansbana och 
t.o.m. en födelsedagsdans med tårta 
och många gäster. 

Jag minns hur vi övade hemma på 
köksgolvet – med kylskåpet fullklist-
rat av de svåraste kålens definitioner. 
Det gällde att hålla oss uppdaterade! 
Ja, vi till och med gick på kurser ar-
rangerade av andra klubbar och hur 
vi travade upp i Plus- och A-
formationer 

Jag minns hur vi med bävan be-
sökte andra klubbdanser och Erics-
sons årliga ”Jamboree” där proffsiga 
skvärdansare i färggranna kläder 
virvlade runt oss och lärde oss ett 
snabbare tempo. Med beundran ki-
kade vi in i den allra heligaste vrån 
där C-dansarna höll till och dansade 
långt över vår egen förmåga. 

Jag minns att jag en gång satte ut 
hakan och nämnde något om att mu-
siken var ibland lite besvärande. Men 
det fick jag naturligtvis inget gehör 
för. Jag har med tiden suckande för-

stått att den är helig och det får väl 
en helt vanlig omusikalitet acceptera 
eller….? 

Jag minns att vi reste land och 
rike runt och fann att det vi lärt oss 
under det gångna året var helt dans-
bart när vi mötte utsocknes dansare. 
Först och främst till Böda – skvär-
dansens högborg på Öland, där In-
grid och Gösta Toreld härskade med 
omväxlande blandning av kulturella 
utflykter, skvärdans med världsbe-
römda kålers och glada fester – 
ibland var vi där i flera veckor. Vi 
reste till Sundsvall och dansade på 
Norra Stadsberget, till Klövsjö där 
vi dansade utför skidbackarna, Till 
Norge och vännerna där. Ja, vi reste 
en sommar till Polen och skvärdan-
sade i Dansens hus i Danzig 

Jag minns många kära vänner 
och sorlet från många glada jul-och 
vårfester fyllda av spex och under-
hållande tragisk-komiska sångupp-
trädanden och charader. 

Jag minns slutligen hur jag bör-
jade om från början för något år se-
dan i en nybörjarkurs och känslan 
att än en gång få uppleva de första 
trevande basic-kålen och lära känna 
än en gång ett nytt sammansvetsat 
”Järngäng” och att då som nu var 
och är kaffepausen väsentlig för ge-
menskapen 

God fortsättning i skvärdansens 
virvlar alla kära husqmedlemmar 
i ytterligare många år önskar 

                                                                                          
Husqus Anonymus Finis 
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ÖVERDOMARENS SYN PÅ (ÅRETS) GRADUERING 
Det sägs att gradueringsproceduren i squaredans är en av de bäst bevarade 
hemligheterna som finns. Nog verkar det vara så. För varför skulle alla 
graduanter vara så pass spända och nervösa inför det stora provet om det i 
förväg hade läckt ut hur en graduering brukar gå till och vilka prövningar 
man kan komma att utsättas för ? 

Hur som helst var det i alla fall åtta (8) något ansträngt leende men likväl 
förhoppningsfulla kandidater som fredagen den 20 april i år kl. 12.15 tågade 
in i ABFs ”Blå salen” för att kämpa för en efterlängtad badge. 

För att säga det på en gång: Det var ett mycket duktigt gäng graduanter 
och en glädje för överdomaren att få godkänna allihop. Visst förekom det 
små missar, men de var helt acceptabla. Därmed slapp överdomaren ett fruk-
tat dilemma: Vad göra om det skulle visa sig att någon kandidat ännu inte är 
mogen för en badge och därför egentligen borde underkännas. Skall man då 
låta nåd gå före rätt ? 

Problemet fanns nu dess bättre inte på gradueringen i år. Tvärtom var det 
en fröjd att se med vilken entusiasm de nygraduerade i den anslutande dan-
sen praktiserade sina numera officiellt legitimerade kunskaper och utförde 
Rolands delvis rätt intrikata call. Synd bara att det inte var fler än åtta 
graduanter. Därför vill jag uppmana alla HUSQ-dansare – och särskilt de ny-
graduerade – att sprida entusiasmen för squaredans bland vänner och bekanta 
och förmå dem att börja dansa så att klubben kan se fram emot en ny stor 
graduering åtminstone 2014. 

Från min egen synpunkt bedömer jag årets graduering som en lyckad 
tillställning: Graduanter väl värda att godkännas, ett fint samarbete med en 
lyhörd caller (Roland), ordförande (Karin), ceremonimästare (Berit), golvdo-
mare och övriga funktion-
ärer samt sist men inte 
minst ingen i den mång-
hövdade publiken som 
kände sig föranlåten att 
skrika domarj…l  ! 
Hanns-Dieter Wiese 

i egenskap av överdomare. 
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Månadens komihåg 
 

10 Komihåg inom Squaredans, det 
här är punkt 3: 
Gör inte upp i förväg vilka som 
ska dansa i en speciell square. Gå 
inte upp i en square utan att ha en 
partner (plats får dock reserveras 
för partnern). Gå inte förbi en 
square där det fattas ett par. Gena 
aldrig igenom en uppställd square. 
SAASDC’s kommentarer: 

För att undvika statiska squarer är 
första meningen viktig. Likaså är det 
viktigt att söka upp en partner före 
nästa tip och inte ställa sig i en 
square och vänta på att någon skall 
komma och fylla platsen. Detta kan 
leda till att det tar lång tid innan 
dansen kommer igång eller tråkig-
heter om ett par kommer. 

 
Svens kommentarer: 

Att gå förbi där det fattas ett par är 
oartigt, likaså att gena genom en 
square. Att gå igenom en square ska 
enligt gammal tradition ”straffas” ge-
nom att man tvingas springa tre varv 
runt squaren. 

Jag brukar förtydliga detta och 
säga att man får inte gå genom någon 
annans square. När man väl är på 
plats i en square så är det tillåtet att 
röra sig genom den egna squaren, 
t.ex. för att hälsa på övriga dansare i 
samma square. 

När Computer cards används så 
gäller endast det om att inte gena ge-
nom andras squarer. 
 
Sven Andréason 

Picknickdansen 
Årets picknickdans onsdagen den 30 
maj samlade ett 40-tal glada dansare. 
Regnet höll sig borta i år så dansen 
och fikapausen runt dansbanan blev 
uppskattat. Caller var som vanligt 
Sven Andréason.  

 

KICK-OFF   den 11 sept 
Så är det dags igen för den härliga 
traditionen att starta upp en ny dans-
termin med en “sparka-loss-dans” 

Vi träffas kl. 13.00 i ABF-huset 
och dansar från kl. 13.00 – 16.30 
(eller så länge vi orkar). 

Caller är Sven Andréason och ni-

vån B36 – P. 
Någon gång under eftermid-

dagen ger vi lite tid för kaffe och 
prat. 

Känner Du några som är lite ny-
fikna på hur squaredans går till, så 
hälsa dem välkomna på ett studie-
besök. 
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Nybörjarkurs 
I skrivande stund vet jag inget om 
hur nybörjargruppen kommer att se 
ut. Jag har 15 namn på min lista men 
det betyder inte att dessa kommer 
till start. Det är en märklig företeelse 
som inträffar vid kursstart. De som 
jag vidtalat och som tackat ja kom-
mer inte alltid, däremot kan det dyka 
upp många andra som jag inte vet ett 
dugg om! 

Vilket som, alla är välkomna att 
pröva.  Man kan dansa 3 gånger 
utan att betala avgift. 

Kursstart för nybörjare är den 18 
sept kl. 15.10 – 16.55 

Det är väldigt viktigt att det kom-
mer ett stort antal änglar, framför 
allt de första gångerna. Det känns 
tryggt för de nya, och de känner sig 
välkomnade av klubben. 
Berit 

Höstdans 
Klubbens första månadsdans, 
HÖSTDANSEN, blir den 5:e okto-
ber. Roland Danielsson callar och ni-
våerna är P-A2.  

Se mer inf. på bifogade Flyer. 

Stora Seniordansen 
I år är det jubileum. Vi genomför 
Stora Seniordansen för 10:e året i 
rad. 

Så, nu måste Du bara komma.  
Jubileet firas den 20 oktober på 

GIH, Lidingövägen 1, Stockholm. 
Enklast är att ta T-banan till Tek-
niska Högskolan på Vallhallavägen 
Vi dansar på Nivå B 36 – A2, vilket 
möjliggörs av att vi har tre danssa-
lar. 

Eftersom Huddinge sköter deko-
rationerna av danslokalerna får vi 
nog anstränga oss lite extra i år. Det 
behövs väl lite glans och glitter eller 
hur?. Kom gärna med idéer. Som 
vanligt behövs också ett gäng med 
glada dekoratörer. Dessutom behövs 
några driftiga personer som kan ta 
över lite mer ansvar! 

Jag flyttar samma vecka!  Så, 
hjälp mig! 
Berit 

Kilsbergen 
För kännedom – Klubben har bokat 
Kilsbergens hotell- och konferensan-
läggning för ytterligare en klubb-
resa. Det var svårt att hitta en riktigt 
bra helg då den är omgiven av  
Graduering, Valborg, 1:a maj, Kristi 
Himmelsfärd och  ….. 

Vi fastnade för 26-28 april 2013 och 
hoppas förstås på god anslutning. 

Anteckna datum i almanackan. 

Berit 
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Tisdagar   Caller  Roland Danielsson 
Kursstart  18 september  Kursslut  11 december 
 
Kurs  1 09.15 - 11.00  A2    dansträning 
         2 11.05 - 12.50  A1    termin 3 
         3 13.20 - 15.05  Basic   termin 3 
         4 15.10 - 16.55  Basic   termin 1 
Ingen kurs tisdagen 9 oktober. 
 
Torsdagar  Caller  Sven Andréason 
Kursstart 13 september  Kursslut   6 december 
 
Kurs  5 09.30 - 11.15  A1   dansträning 
         6 11.20 - 13.05  Plus   dans 
         7 13.35 - 15.20  Plus   termin 3 
  8 15.25 - 17.10  Mainstream termin 1+3  
Ingen kurs torsdagen 11 oktober. 

Våra kurser hösten 2012 

Bilder från vårfesten 
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Våra danser hösten 2012 

Tisdag 
11 sept 

Kickoff-dans 
B36 - P 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag 
5 okt 

Höstdans 
P, A1, P, A2 

13.00 - 16.30 Roland Danielsson 
 

Lördag 
20 okt 

Stora seniordansen 
Bg - A2 

12.00 - 16.00 
 

Sven Andréason 
Roland Danielsson 
Svante Jordeskog 

Lördag 
10 nov 

Lördagsdans 
M, P, M, A1 

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog 

Fredag  
30 nov 

Novemberdans 
Bg, B, M 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag 
14 dec 

Julfest 
Bg - P 

Endast  medlemmar 

12.30 - 17.00 Roland Danielsson 

Fettryck avser öppna danser som ingår i Fyrklöverdanserna. 
Julfest endast för medlemmar. 
Lokalen för samtliga danser, utom Stora seniordansen, är ABF-
huset Kommunalvägen 26 i Huddinge. Stora seniordansen är i Id-
rottshögskolan på Lidingövägen 1.   
Bg betyder Basic på golvets nivå. 
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I samarbete med 
HUDDINGE

SQUARE
SWINGERS

 

HHuuddddiinnggee  SSqquuaarree  SSwwiinnggeerrss  iinnbbjjuuddeerr  ttiillll    

Kontaktperson: Lars Pettersson 070-7789493 

FFrreeddaaggeenn  ddeenn  55  ookkttoobbeerr  22001122  

PP,,AA11,,PP,,AA22    kkll  1133..0000  ––  1166..3300  

AABBFF  KKoommmmuunnaallvvääggeenn  2266  

Inträde 60 kr 
Café finns 

 
 
Caller   
Roland Danielsson   
  

  


