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12/6 
nov 

Allhelgonahelgen är förbi, med allt vad den helgen in-
nebär av minnen och tankar. 

Halloween verkar ha tappat fart i vårt samhälle och i 
stället ligger redan  nu fokus på julen. Många affärer har 
redan börjat julskylta. Och det dröjer väl inte länge för-
rän det glittrar i alla fönster både i hemmen och i sam-

hället i övrigt. 
På sätt och vis behövs 

det ju, för nu är vi verk-
ligen inne i den mörka 

årstiden, men visst 
tycker man att det skyl-
tas tidigare och tidigare 
för varje år. Och, vack-

ert är det! 
Det börjar också bli hög 

tid att anmäla och be-
tala för klubbens egen 

julfest som äger rum den 14:e december. 
November är squaredansernas månad. Vi annonserar ju 

alla danser på våra kursdagar och bordet och anslagstav-
lan är full av flyers. Det är bara och välja och vraka. Nå-

got finns för alla. 
Styrelsen och jag önskar alla en dansglad höst! 

Berit 
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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 

Stora Seniordansen har fyllt 10 år. 
Den firade 323 dansare varav 70 var 
Linedansare. 

Vem eller vilka förvandlar GIHs 
idrottshall till ett gigantiskt danspa-
lats för några timmar? Jo, 50 frivil-
liga startar på förmiddagen med för-
beredelserna. 

HUSQ hänger upp linor tvärs över 
salarna, som man knutit fast mängder 
av 4-klöver på i olika storlekar. Till 
det behövs herrar som vågar klättra 
högt.  Andra pryder kaffeborden i 
höstens tecken.  

Seniorerna förvandlar ett lärarrum 
till kaffekokning och brödförråd. 
Vatten måste bäras dit i dunkar. Det 
säljs många smörgåsar och gott kaf-
febröd. Näsby Park bygger upp en 
korvkiosk och säljer  kokt korv till 
hungriga dansare. Pantern ser till att 
skyltar kommer upp längs vägen 

mellan T-banan och GIH. 
Nu kunde dansen börja. Roland, 

Svante och Sven jobbade hårt med 
alla danspassen. Det var en god stäm-
ning.          

Kl. 16.00 var dansen slut. Återstod 
då ”bara” att återställa danspalatset 
till GIHs vardag igen. 

Den mörka årstiden är här vare sig 
vi vill eller inte. Men det finns 
många bra saker man kan göra, för 
att inte mörkret ska ta över. T.ex. 
dansa på våra månadsdanser. 

Den 30 nov har vi novemberdan-
sen med vår Sven Andréason som 
caller.  

Två veckor senare (14 december) 
är det dags för vår egen julfest. An-
mäl er snarast. Deltagarantalet är be-
gränsat. Det bestämmer brandmyn-
digheten. 

Sedan är höstterminen slut och nytt 
år väntar. Väntar gör även vi på nya 
basicdansare. Tisdagen den 8 januari 
kör vi igång med intensivkursen. 
Bjud med vänner och bekanta. Tack 
för detta året. 
Karin 

Vad har hänt sedan 
sist?   
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Stora Seniordansen 
Så har vi firat 10-årsjubileum i Stora 
Seniordansen. Det var lite mer glitter 
och pynt i dekoren och callers och 
ordförande i de olika klubbarna stå-
tade i silverhattar vid själva invig-
ningen. Men i övrigt följde vi in-
vanda rutiner. Vi hade samma call-
lers, Sven, Roland och Svante, och 
som vanligt callade de med bravur. 
De är en glädje att 
höra dem alla tre 
calla tillsammans. De 
är väl sammansvet-
sade. Tack! 

Lotteri och caféte-
ria fungerade ut-
märkt. Korvarna 
tycktes räknade för 
de gick åt allihop. 
Den sista såldes kl. 
16.00 

Huddinge kan vid 
det här laget rutiner-
na vi uppsättning av 
dekor och det går i ett 
flygande fläng att få 
allt på plats. Tack för 
en fin insats och för  
att så många ställer 
upp och hjälper till. 

Julfest 
 

Årets julfest äger rum den 14 dec, kl, 
12.30 – 17.00 

Vi erbjuder som vanligt mat, dryck, 
underhållning och dans. 

Julfesten omfattar endast medlem-
mar. 

Pris 175 kr , betalas senast den 26 
november till Pg 1020537-5 

Glöm inte namn! 

Den enda missräkningen var väl 
att antalet dansare var färre än van-
ligt. Vi hade förstås hoppats på fler 
eftersom det var jubiléum. Framti-
den?  Ja, inga beslut är tagna. Det 
blir ett möte om detta längre fram i 
höst. 

Berit 
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Vargdans i Värmland 
Mitt under älgjakten åkte Lennart 
och jag till Wolf Dancers 15 års jubi-
leum.  Klubben verkar i  Hagfors och 
har 27 medlemmar. De har sin dans-
träning precis som vi i ABF-lokalen 
fast på söndagar. Plus-A2 mellan 14-
17. Ordföranden heter Irene Karlsson 
och har bott i Huddinge flera år på 
70-talet. 

Jubileet gick emellertid av stapeln 
i Folkets Hus i By Skymnäs strax 
norr om Munkfors. Gott om parke-
ring fanns. Vi var strax över 40 per-
soner som kom till första delen av 
dagen, kl 13-15 med A1 och A2.  
Snittåldern var 50-55 med några rik-
tigt ivriga 20-åringar.  

De allra flesta hade traditionell 
klädsel några damer t o m tjusiga 
strumpeband.  Callern Krister Pet-
tersson, från Krokek utanför Norrkö-
ping, satte bra fart på dansen och var 

glad och trevlig.  Vi gjorde fel ibland 
men det sprangs kvickt på plats dit 
man förmodades hamna efter utfört 
call. Mycket skratt och inga sura mi-
ner. En relay the deucey från en 
”tvärt om position” sprack direkt och 
vi knorrade över pluscallet bland A2 
callen. 

Det blev 2 mycket intensiva tim-
mar utan rast men desto bättre sma-
kade kaffet med hembakt dopp där-
till. Eftermiddagen fortsatte sedan kl 
15.30-20.00 med B, M och P. Dock 
utan oss.  

Det finns 6 squaredansklubbar i 
Värmland. I Karlstad Sun Town och 
Clear River i Forshaga Präriefolket 
och i Hagfors Wolf Dancers samt en 
klubb vardera i Grums och Arvika.  

Välkomna till dessa klubbars utan-
nonserade danser! 
Agneta Bernhult 

 

Nybörjarkurs 
 

Vårterminen startar som vanligt med 
en intensiv kurs för nybörjare. Kur-
sen blir den 8 januari kl. 10.00 – 
14.00. 

Det är som alltid viktigt att alla 
klubbmedlemmar gör sitt yttersta för 
att vi ska få in nya dansare till klub-
ben. Det är också viktigt att vi får 
många änglar som kommer och stöt-
tar. 

Det underlättar vid inlärningen 
att ha någon dansare med lite erfa-
renhet vid sin sida. 

Den här dansen är också ett ut-
märkt tillfälle för nuvarande nybör-
jare att fräscha upp kunskaperna 
från termin 1. 

Välkomna! 
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Månadens komihåg 
 

10 Komihåg inom Squaredans, det 
här är punkt 6: 
Squara inte upp utan att behärska 
programmet. Om något går fel, 
gör det bästa av situationen ge-
nom att ”squara upp” eller forma 
lines. Acceptera och erkänn när 
du gör fel, men var inte arg eller 
ledsen varken på dig själv eller 
någon annan. 
 
SAASDC’s kommentarer: 
Dansarna bör upplysas på kurserna 
om att inte gå upp och dansa på en 
nivå innan man lärt sig alla call som 
ingår. Att man ska squara upp eller 
bilda lines om squaren bryter ihop 
bör läras ut redan på nybörjarkurser-
na. Likaså att inte bekymra sig om 
damen bredvid är rätt dam efter ett 
break. Le även om du är arg på dig 
själv för att ha felat. De andra i 
squaren kanske annars tror att du är 
arg på dem. 
 
Rolands kommentarer: 

Att man squarar upp utan att 
känna till alla call på gällande nivå 
sker oftast av misstag eller att man 
lockas av t.ex. 7 personer som ber en 
att ta den lediga platsen trots att 
dessa är medvetna att man inte kan. 
Om man accepterar att låta sig styras 
av de andra bör man vara 
så uppmärksam man kan på de and-
ras signaler.  

Få är de dansare som behärskar en 
nivå strax efter genomgången kurs-
nivå. I en perfekt värld skulle alla 
som är nya på en nivå få en mentor i 
formen av en vanare dansare att 
dansa med under en övergångspe-
riod. Personligen bjuder jag gärna 
upp de mest ovana för att de om möj-
ligt inte skall dra sig undan i tron att 
ingen vill dansa med dem för att de 
är nya. Som ny har man ju ingen 
aning var på en skala man ligger in-
nan man jämfört sin egen prestation 
med andras. 

Att acceptera sina misstag är ju 
bland det svåraste som finns, men ju 
fortare man kommer igång desto for-
tare glömmer man att det "brejkat". 
Att göra lines kan av många ses som 
ett nederlag istället för en möjlighet 
till att komma igång igen. Det snabb-
aste sättet att få till en snabb line är 
att para ihop sig dam och herre först. 
Sedan ställa sig på sideplats, 2 par 
tillsammans. Att sedan vara beredd, 
men inte starta förrän man hört "lines 
forvard and back".  

Att bli ledsen eller arg på sig eller 
andra har väl de flesta upplevt, men 
frågan blir då om vi vill välja att bli 
öppet irriterade och kanske sluta 
dansa och börja diskutera saken, eller 
se det som en utmaning att bli bättre 
själva och göra vårt bästa för att 
hjälpa någon annan. 

 

Roland Danielsson 
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Det är dags att boka in  2013 års 
klubbresa som äger rum den 
26:e till 28:e april. 
Resmålet är även i år Kilsbergens 
Konferens och Lodge några mil norr om 
Örebro. www.Kilsbergen.se 
Konferensanläggningen har möjlighet att ta 
emot ett åttiotal dansare på mat och logi på 
lagom avstånd från Huddinge. Dessutom 
finns det speciella lokaler för dans, både 
mindre och större.  
 
Svante Jordeskog och Sven Andreasson 
är väl kända för oss och det är med 
glädje vi hälsar dem välkomna som våra 
callers även i år. 
Dessvärre kommer inte Roland med, 
men Sven har ordnat en kvinnlig caller 
som ersättare.   
Det ser vi fram emot! 
Dansnivå Bg-A1 
Det betyder att alla kan vara med! 
 
 
Vad innefattas då i denna resa? 
 
Buss ToR Stockholm - Huddinge – 
Kilsbergen. 
Jag räknar med avresa vid 14-tiden. 
Hemresa blir den 28:e april kl. 15.00 ca 
 
Måltider 
Middag fredag och lördag, frukostbuffé 
lörd och sönd. Lunch lörd. och sönd. 
Lättare vickning på lördagen(ej dryck) 
och em.-kaffe hemresedagen.. 
 
Logi 
I samma byggnad som danslokalerna finns 
några hotellrum med dusch och toalett. 
Intill anläggningen finns också ett antal 
stugor med 2-6 bäddar., dusch och toalett.  
 

 
 
 
 
 
 
Husen är omtyckta.. 
Gästerna tar själva sänglinne och handduk 
alt hyr detta. I alla stugor gör man dock 
slutstädning innan avresan.  
 
Då vi inte är så mycket i stugorna är det 
inte särskilt betungande. 
 
Priset är inte färdigförhandlat ännu, 
men det blir lite dyrare än förra året, då 
vi hade en sparad ”pott” att dra nytta 
av. Räkna med 150 kr mer per 
alternativ. Dvs mellan 2300 – 2600. 
 
Danspassen är inte klara men vi kommer 
väl att dansa ungefär som vi brukar,dvs 
Fredag 20.00 – 22.00 gemensamt  
Lörd    09.30 – 11.00   2 - 3  salar 
           14.30 – 16.30   2-3 salar  
           19.00 – 20.30   2 -3salar 
Sönd.  09.30 – 11.00   2 -3salar 
           13.00 - 14.30    gemensamt 
 

Jag önskar få reda på intresse så snart 
som möjligt eftersom jag måste kunna 
bekräfta resan med våra callers och med 
konferensanläggningen.      
Berit 

 
Berit.Westergren@swipnet.se 
Tel: 7400806  alt 0709557830 

 
Anm. Avgift 300kr betalas senast 
26 jan 2013 till Nordea 
Plusgirokonto 1568937-5 
Mottagare Berit Westergren 
Glöm inte avsändare. 
Anm.avg återbetalas inte vid ev. 
avbokning 

 
Mer inf kommer i nästa Husqblad. 
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Tisdagar   Caller  Roland Danielsson 
Kursstart  15 januari  Kursslut  16 april 
 
Kurs  1 09.15 - 11.00  A2    dansträning 
         2 11.05 - 12.50  A1    termin 4 
         3 13.20 - 15.05  Basic   termin 4 
         4 15.10 - 16.55  Basic   termin 2 
 
Terminen omfattar 14 kursdagar. Terminsavgift 350 kr. 
 
 
Torsdagar  Caller  Sven Andréason 
Kursstart 10 januari  Kursslut   18 april 
 
Kurs  5 09.30 - 11.15  A1   dansträning 
         6 11.20 - 13.05  Plus   dansträning 
         7 13.35 - 15.20  Plus   termin 4 
  8 15.25 - 17.10  Mainstream termin 3+4 
 
Terminen omfattar 14 kursdagar. Terminsavgift 350 kr. 
Torsdag 28 mars, skärtorsdagen, ingen kurs. 

Våra kurser våren 2013 

Valberedningen 
Valberedningen som består av Judy 
Wiese, Berit Rozgoni och Berit Wes-
tergren har påbörjat arbetet inför 
nästa årsmöte. Vi har en del personer 
som vill avsluta styrelsearbetet så vi 
behöver nya kandidater, 
Styrelsearbetet är roligt, och spän-
nande. Vi är en stor klubb med 
många medlemmar och behöver en 
duktig styrelse. Det bygger på sam-
arbete och ett gemensamt intresse, 
klubbens fortsatta framtid och inrikt-

ning.  Du som känner att det här vill 
jag gärna delta i, kontakta någon av 
oss i valberedningen så får vi ta ett 
samtal. Kom ihåg, Man måste inte 
vara världsbäst själv.  Det handlar 
om samarbete. 
Berit 

 
Judy W  tel: 7745979,     
Berit R tel:  070/7965671,   
Berit W  tel: 0709557830 
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Våra danser våren 2013 
Lördag 
26 jan 

Lördagsdans 
B, M, P 

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog 

Fredag 
8 feb 

Nybörjardans 
B 36, B 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag 
22 feb 

Årsmöte 
Dans Bg - A1 

Endast medlemmar 

12.30 
13.30 - 16.30 

 

 
Roland Danielsson 

 

Fredag 
15 mars 

Marsdans 
M, P, M, A1 

13.00 - 16.30 Freddie Ekblad 

Fredag  
12 april 

Kvällsdans 
P, A1, A2 

18.00 - 21.00 Calle Brunér 

Fredag 
19 april 

Graduering 
B, M 

Endast  graduerade 
medlemmar 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag  
3 maj 

 

Vårfest 
Bg - P 

Endast medlemmar 

12.30 - 17.00 Sven Andréason 

Onsdag 
29 maj 

Picknickdans 
Bg, M, Bg, P 

13.00 - 16.00 Sven Andréason 

Fettryck avser öppna danser som ingår i Fyrklöverdanserna. 
Vårfest endast för medlemmar. 
Lokalen för samtliga danser, utom Picknickdansen, är ABF-huset 
Kommunalvägen 26 i Huddinge. Picknickdansen är på Herräng-
ens Gård, Segeltorpsvägen 49 - 51, Älvsjö 
Bg betyder Basic på golvets nivå. 
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Besök gärna danser hos vår systerförening 
inom fyrklövern 
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I samarbete med 
HUDDINGE

SQUARE
SWINGERS

 

Huddinge Square Swingers inbjuder till 

Kontaktperson: Lars Pettersson 070-7789493 

FFrreeddaaggeenn  ddeenn  3300  nnoovveemmbbeerr  22001122  

kkll  1133..0000  ––  1166..3300  

BB3366,,  BB,,  MM  

AABBFF  KKoommmmuunnaallvvääggeenn  2266  

 
 
Caller    

Sven 
 Andréason   

  
Inträde 60 kr 
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HUDDINGE
SQUARE
SWINGERS

Priset för årets fest är 175 kr. 
Betalas senast 26 november. Till Plusgiro 1020537-5. 

Endast medlemmar. 

HHuuddddiinnggee  SSqquuaarree  SSwwiinnggeerrss  iinnbbjjuuddeerr  
ttiillll    
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N 
 

I samarbete med 
HUDDINGE

SQUARE
SWINGERS

HHuuddddiinnggee  SSqquuaarree  SSwwiinnggeerrss  iinnbbjjuuddeerr  ttiillll    

TTiissddaaggeenn  88  jjaannuuaarrii  22001133  kkll  1100  --  1144  

ii  AABBFF--hhuusseett  KKoommmmuunnaallvvääggeenn  2266  

ii  HHuuddddiinnggee  

FÖR DEN SOM VILL RÖRA PÅ SIG OCH FÖR DEN SOM VILL RÖRA PÅ SIG OCH FÖR DEN SOM VILL RÖRA PÅ SIG OCH FÖR DEN SOM VILL RÖRA PÅ SIG OCH SAMTIDIGT SAMTIDIGT SAMTIDIGT SAMTIDIGT 

TRÄFFA NYA VÄNNERTRÄFFA NYA VÄNNERTRÄFFA NYA VÄNNERTRÄFFA NYA VÄNNER    

 

För anmälan och närmare upplysningar 
Ring till Berit Westergren 08 7400806 eller   

 
Se även vår hemsida www.husq.se 

Repetition och snabbutlärning av de 20 första dansfigurerna. 
 

Ordinarie nybörjarkurs vidtar sedan i vanlig ordning 
Tisdagar kl 15.10 – 16.55 med start 15 januari 2013 

(Kursen är gratis) 


