
 

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

12/5 
okt 

Ringrostiga!  Ja, nog var det många som tog ett fel-
steg här och där som tittade oförstående på Sven, när 
han startade upp oss i höstens Kick off. 

Som tur är, är det tillåtet att skratta åt sina misstag.  
Ganska snart lägger sig hjärnans vindlingar  i läge och 
minnet kommer tillbaka. Vi var ca 70 dansare och be-
toningen kom förstås att ligga på basic-nivå. Men det 
tog ingen skada av. Sven kan calla så det blir spän-
nande. 

Och nu är vi igång, den första höstdansen är genom-
förd och på lördag är det Stora Seniordansen som 
dessutom firar 10-årsjubiléum. Det trodde vi inte när 
vi drog igång den dansen, att vi skulle hålla på så 
länge. Men vi har haft ett bra samarbete mellan 
Stockholmsklubbarna som gett detta resultat. Kom 
och ta del! 
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Vi som gör husq-bladet: 
Redaktion:    Karin Gabrielson tel 774 65 84 
  Mobil: 0739 299492 

  E-mail: karin.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 

Nu har alla kurser kommit igång och 
de flesta har vant sig vid de nya ti-
derna. 

Mest glädjer vi oss åt Nybörjar-
gruppen. Den startade med 16 glada 
och förväntansfyllda dansare. Rol-
and fördelade er skickligt tillsam-
mans med 24 erfarna dansare. Tack 
till alla medlemmar, som fått med er 
så många vänner och bekanta. Vi har 
plats till flera. 

Några grupper har minskat i antal 

och andra har ökat. Till de mindre 
grupperna behöver vi därför änglar. 

Höstlöven skiftar nu i sina vackra 
färger. Det är ett naturtecken, som vi 
uppskattar före novembermörkret. Vi 
kröner den tiden med Stora Senior-
dansens 10 årsjubileum. Lördagen 
den 20 okt. hoppas vi att många 
HUSQare tar chansen att få dansa i  
4 timmar på den nivå, som passar er 
bäst. 

För er som inte kan vara med på 
GIH får ni en chans till dans med 
Svante Jordeskog lördagen den 10 
november. 

Väl mött i dansens virvlar 

Karin 

Påminnelse kursavgift 
Grundpris är 300 kr.  Dansar Du ytterligare 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! 
För att vara med på våra fester måste du vara medlem vilket kostar 100 kr/år. 
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Kursstarten har förlöpt som vanligt.  
Det blir en nybörjarkurs även i år. På 
första träffen kom 16 nybörjare och 
ett stort antal änglar som stöttade 
upp. Tisdagen därpå var det något 
färre nybörjare, men vi var ändå tre 
squarer. Som vanligt kommer de nya 
från ”öster och väster”. De jag har på 
min lista är inte de mest tillförlitliga. 
Tydligen är det svårt att säga nej när 
man blir kontaktad. Däremot har jag 
flera på min lista som verkar intres-
serade av att komma igång i januari. 
Det tyder väl på att vi får ordna en 
intensivdag i januari som vanligt. 
Berit 

Stora Seniordansen 
Nu är det dags för JUBILÉUMS-
DANS. 
Drömläge – våra mycket uppskat-
tade callers Roland, Svante och 
Sven callar. Eftersom vi har 3 salar 
kan vi bjuda på nivåerna Bg –A2. 
Tiden 12.00 – 16.00.  Ta T-banan 
till Tekniska Högskolan eller par-
kera på Valhallavägen  Samåk! 
Själva dansen är på Idrottshögsko-
lan. Servering med bra priser, lotteri 
och trevliga möten – vad mer kan 
man önska en lördagseftermiddag i 
oktober?  Har Du inte varit med förr 
– kom och pröva! Se flyer sid 7. 
Berit 

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 
 
Torsdagar  Caller  Sven Andréason 
Kursstart 13 september  Kursslut   6 december 
 
Kurs  5 09.30 - 11.15  A1   dansträning 
         6 11.20 - 13.05  Plus   dansträning 
         7 13.35 - 15.20  Plus   termin 3 
  8 15.25 - 17.10  Mainstream termin 1+3 

Våra kurser hösten 2012 

Tillfället gör tjuven! 
  

Vi har fått påstötning från ABF att det förekommer stölder i garderoben. 
Ta framför allt bort värdesaker ur fickorna. 
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Höstdansen den 5 oktober 
 
 När vi anlände till ABF 20 minuter innan 
dansen skulle börja såg det ut som om 
”festen var över”. Några enstaka dansare 
klädde tyst av sig på nedre planet och vid 
kassadamernas bord på övre planet var det 
alldeles tomt. 

Men tro det, eller inte, för tjugo minuter se-
nare var vi fem squarer på dansgolvet. 
Snabbt hade alla utrustat sig med varandra 
och efter att ordföranden Karin hälsat oss 
välkomna drog Roland i gång dansen med 
världens fart. Och då gick det undan. Det 
fanns alla sorters dansare, hurtiga, majestä-
tiska, makliga, glada och så min Crocodil 
Dandy. Själv kände jag mig torr och seg 
som om jag behövde läggas i blöt.  

Dansen fortsatte. Solen sken in i Blå salen. 
Ingen behövde frysa. Och inga fel-
navigeringar fattades när Roland kom med 
oväntade call, han ”körde på”  så det gnist-
rade uppe på scenen och vi dansare drogs 
med och ”jagade på” som vilda djur vid Ki-

limanjaro. Roland var i högform och vi med 
honom. Och vid vattenhålet turades vi om 
att släcka allas vår törst. Det blev en härlig 
eftermiddag i glada vänners lag. 

Efter dansen tog 9 av oss en promenad till 
Kinarestauragen (en åkte bil). Den prome-
naden behövde vi, i alla fall jag, för det 
kändes som om jag inte stått i duschen se-
dan 1991. 

På restaurangen åt vi gott och släckte vår 
törst med bland annat kinesisk öl, ni vet 
”seden dit man kommer”, vätskepåfyllning 
är viktigt. Och vid kvällens resume var vi 
alla överens om att Höstdansen 2012 varit 
mycket lyckad. Stort tack till Roland, till 
kassadamerna och alla som hjälpt till. Och 
till ordförande Karin säger vi bara: ”Du 

skulle ha stannat, Du skulle ha vatt´ me´”. 

Kanske någon av er andra minns Höstdan-
sen 2012 helt annorlunda. Det är en av för-
månerna man har som äldre att man kan 
välja vad man vill minnas. 

 
Inger Halldén 

Anmälan görs i samband med betal-
ning som ska vara kassören tillhanda 
absolut senast den 26 november. 
PG.102 05 37 -5 
Glöm inte ange namn! 
 

Årets julfest äger rum den 14 de-
cember. 
Vi bjuder som vanligt på mat, dryck 
underhållning och dans. Pris 175 kr 
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Månadens komihåg 
 

10 Komihåg inom Squaredans, det 
här är punkt 2: 
Var alltid klädd enligt arrangö-
rens anvisningar, vilket innebär 
traditionell, korrekt eller ledig 
klädsel. Bär alltid din badge väl 
synlig. 
 
SAASDC’s kommentarer: 
Det är dags att lätta på kravet med 
kort kjol och vid underkjol . Då man 
av och till kan se att herrar dansar 
iförda hatt är det bra att påpeka att 
detta är olämpligt. Det är upp till 
den enskilda klubben att bestämma 
om squaredanskläder får bäras av 
ograduerade dansare. Traditionell 
klädsel – vid kjol m underkjol för 
kvinnor samt långärmad skjorta för 
män, korrekt/proper – även lång-
byxor för kvinnor samt kortärmat för 

män, ledig/casual – kom som du är. 
Personlig hygien är viktig i alla akti-
viteter där folk tränar energiskt nära 
varandra. Att bära badge är viktigt 
även på kurs, speciellt när man fått 
nya dansare i klubben. 
 
Svens kommentarer: 
Ibland anges det på flyers vilken 
klädsel som gäller. Kjolkravet har 
lättats sedan många år tillbaka. I 
”folkmun” används ordet squa-
redanskläder om det som ovan besk-
rivs som traditionell klädsel. På kurs 
passar det med ledig klädsel, på dans 
passar det med korrekt klädsel. 
Man vet aldrig om det kommer nå-
gon som man inte känner sedan förut 
till en kurs eller dans. Dessutom 
glömmer man ibland vad en viss per-
son heter, så bär alltid badge. 
 
Sven Andréason 

Bilder från Kick-off 11 september. 
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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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  Squaredance i 3 salar på nivåerna Bg - B - M - Plus - A1 – A2 

                     
 

Kontaktperson: Gugge Gahmberg   08-615 16 84, 070 719 08 55 
 

Servering Cafeteria Fyrklövern. 

Entré 100 kronor. Alla varmt välkomna – inte bara seniorer! 
 

Squaredansklubben Seniorerna 
Huddinge Square Swingers  
Näsbyparks Squaredansklubb  
Panther Squares 

 

 

 

Roland Danielsson 
Svante Jordeskog  
Sven Andréason 

Callers : 

Gratis parkering på Valhallavägen  

DJ Linedance Helena Schoegje Lucky Line med Gittan Riis 
Danslista för linedans på www.seniorerna.org några dagar i förväg. 
Linedance non stop i 4 timmar. 
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