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april

LÄNGTAN HETER MIN ARVEDEL 
Så skrev Erik Axel Karlfeldt. Och nog kan vi hålla med. Livet 
är väl en enda längtan efter kärlek, trygghet, framgång, ut-
veckling. 
De flesta av oss har svårt att leva i nuet. Det blir oftast bara 
korta stunder. Vi längtar oftast efter något som är annorlunda, 
och förhoppningsvis bättre. 
Nu har vi genomlidit en iskall mars, nu är vår förhoppning att 
april ska bli bättre – eller maj eller juni. 

Det här är terminens sista Husqblad. Och styrelsen och red-
aktionen vill önska Er alla en riktigt fin och skön sommar. 
Och så hoppas vi att vi ses i höst igen. Någon kurs ska väl 
passa! 

Snart åker vi på klubbresa 
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Vi som gör husq-bladet: 
Redaktion:    Ewa Werin tel 711 1256  
  Mobil: 070-497 4313 
  E-mail:  ewawerin@hotmail.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:  
Lennart Mårtensson tel 711 06 17  
E-mail:  lennart.martensson@glocalnet.net 

Ordföranden 
har ordet 

Gradueringen närmar sig med 
stormsteg. De som skall klara 
det stora provet bävar. Roland 
ger dem bra tips på kursen; 
räkna stegen, utför callen väl 
etc. Vi önskar dem alla lycka 
till! 

Graduant, var sedan stolt 
över din badge! Jag kan be-
rätta att en del nybörjare från 
andra klubbar tror att vi i 
husq har en ”guldbadge” och 
att detta är något vi har för 
att vi är extra duktiga. En 
gång var vi två från husq i en 
square på en nybörjardans, 
och då sa en av damerna ”så 
bra att vi har två så duktiga i 
vår square”. Vi två ”duktiga” 
tittade på varandra; ja, hyfsat 
bra var vi ju, vi var ju gradue-
rade. Men det var ”guld-

badgarna” som imponerade. 
Tyvärr var jag så ärlig att jag 
berättade att vår klubbs 
badge ser ut på detta vis. 
Skulle kanske låtit dem tro att 
vi från husq är något utöver 
det vanliga.  

Tillsammans med drygt 70 
andra squaredansare var jag 
på en jätterolig workshop i 
början på mars. I två timmar 
dansade vi oss svettiga i Dra-
kenbergssalen på Söder till 
Svantes finurliga call. Dessa 
call genererade märkliga och 
oväntade formationer och 
glada skratt.  

En annan rolig dans jag var 
på var vår egen Marsdans 
med Freddie Ekblad. Stund-
tals var det nästan omöjligt 
att höra callen, men man 
kommer rätt långt med kvali-
ficerade gissningar och genom 
att titta på andra. Ingen kla-
gade vad jag hörde och dans-
glädjen var som vanligt stor. 
Något som gjorde mig (och 
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många andra) både glad och 
förvånad var att två av våra 
blivande graduanter kom till 
dansen som åskådare. De var 
imponerade av hur fint dan-
sen oftast flöt, lite glada att se 
att även duktiga dansare 
stundtals gör fel och sugna på 
att själv glida runt med gott 
självförtroende och glädje. 

Ytterligare en trevlig tillställ-
ning  som jag varit på är 
Skärtorsdagsdansen i Kvarn-
torpsgården, Näsby Park. En 
härlig lokal, vänliga dansanta 
människor och den duktige 
callern Micke Gerkman gjorde 
att vi alla trivdes. 

Kilsbergen-helgen nalkas. 
Jag ser fram mot att denna 
gång komma dit utan bruten 
fot och stor stödpjäxa. Visser-
ligen gick det att dansa, men 

en del som dansade i samma 
square såg lite rädda ut. 
Dock trampade jag endast en 
man på foten  -  och han har 
inte gett upp dansen än. 

När jag ännu längre framåt 
inser jag att detta är sista 
husq-bladet före sommaren. 
Känns mycket märkligt att nu 
önska er trevlig sommar; så 
mycket roligt skall ju ske före 
sommaren och det dröjer ju 
jättelänge innan den är här, 
sommaren alltså. Men i alla 
fall ha en bra sommar! Och ha 
det fantastiskt bra hela långa 
våren. 

 

”Det hjälper inte att galop-
pera om det är i fel riktning” 
ewa 

Rätt skall vara rätt 
Ibland dansar bokstäverna fortare än 
tanken när jag skriver. Det beror på 
att jag kör pekfingervalsen. Men 
Calle har vid ett par tillfällen på pe-
kat att jag stavar hans namn fel. Det 
ska vara Schleu och inget annat. Ut-
talet blir annorlunda om jag stavar 
med eu  eller au. 
Berit 

Kvällsdans
Terminens sista fyrklöverdans äger 
rum på kvällen den 12 april mellan 
kl 18 och 21. Den är till för våra 
duktigaste dansare, dvs de som kom-
mit längst på inlärningsskalan. 

Graduering
Årets graduanter tilldelas Huddinge 
Square Swingers badge i gyllene 
färg, efter en ceremoni den 19 april. 
Denna speciella fest är endast för de 
som redan är graduerade, men alla 
Ni är desto mer välkomna. 

Huddingedagarna 31/5, 1/6 
Vi kommer att vara med i Sjödals-
parken. Kan du ställa upp ett par tim 
så kontakta Berit tel 7400806 
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Marsdansen 2013
    

Vi slutade dansa för fem timmar se-
dan och medan mitt minne är öppet 
skriver jag en kort sammanfattning.  

En rolig Marsdans! Underbara 
unga Freddie i mikrofonen, han fick 
hem oss till våra positioner hur vi än 
missade ibland. Solen och värmen 
bildade nästan moln över våra huvu-
den. Full fart! Vilket flyt på golvet. 
Varenda en njöt nästan ihjäl sig. 
Kunde det bli bättre?  

”Aldrig har tiden varit mer mogen 
för en väckelse”, tänkte jag och fun-
derade ett tag på att gå upp och 
vrida ur huvudsäkringen. Men så 
kände jag att det finns en typ av 
skåp man inte skall öppna och en del 
människor man inte skall väcka. En 
annan röst, ett annat rum, som Tru-
man Capote skrev. Vem vill inte 
vara mitt i gasset även om tonårsti-
den är förbi. Det gäller att leva i pre-
sens. Så jag lät bli huvudsäkringen. 

Är kaffe/the någon gång så gott 
som i squaredans-pausen? Kön är 
lång, rak och fin och mycket enklare 
än i TEACUP CHAIN. Och väl 
framme får man kaffe/the och 
ljumma bullar. Mums!  

Timme efter timme trampade vi 
på. Visst var vi bra! Vi klarade fler 
danscall än vi anade och tyvärr 
ibland färre än vi trodde. Ju flera nya 
call man lär sig, ju fler tappar man 
av de gamla.  

Det är som att dansa tango, två 
steg fram och ett tillbaka.  

Nu är dagen förbi. Nu ska vi sova 
skönt. På andra sidan jordklotet är 
det morgon och de hurtigaste är re-
dan uppe. Tur att vi inte behöver 
vara hurtiga! Kanske att vi tänker på 
varandra i morgon och har en liten 
”saknar dag”. Vad hade man gjort 
utan vänner? 

Nu har jag skrivit färdigt. Alla 
dansare, ni är med mig, nu ska jag 
krypa ihop och tänka vackra, fina, 
goa tankar om er alla. 
Godnatt vänner! Godnatt Freddie! 
Godnatt Sverige!

Inger Halldén
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Månadens komihåg 

10 Komihåg inom Squaredans, det 
här är punkt 10: 

Bryt alltid squaren efter avslu-
tad tip och bilda en ny square med 
andra dansare. 
SAASDC’s kommentarer: 

Sätt inte upp squarer med på för-
hand bestämda par. Man förolämpar 
då andra dansare och deras kunnande 
och sätter squaredansens demokra-
tiska egenskaper ur spel. Skulle man 
trots allt vilja göra detta vid något 
enstaka tillfälle, gör det snyggt och 
diskret så ingen blir sårad. 

Svens kommentarer: 
Squaren löses upp efter avslutad 

tip genom att callern säger ”Put your 
right hand in …” 

Det är gammal god squaredans-sed 
att bilda nya square inför varje ny 
tip. 

Att använda våra rosa och gröna 
kort på kurserna är just ett sätt att få 
nya squarer inför varje tip. Korten 
heter egentligen ”computer cards” 
p.g.a. att de är tillverkade med hjälp 
av ett datorprogram. 

Det finns även andra system där 
man använder en dator direkt på 
plats för att bestämma vilken square 
varje dansare ska vara i. Ett mycket 
raffinerat sådant program är Leif Hå-
kanssons Square Dancer Rotation, 
vilket jag har för avsikt att berätta 
mer om i ett senare HUSQ-blad. 

Sven Andréason 

Vårfest 
Vårfesten den 3 maj,  närmar sig. 
För att få delta måste man vara 
klubbmedlem. Priset är 175 kr som 
betalas till Plusgiro 102 05 37-5 
snarast, dock senast den 14 april. 
Som vanligt gäller ”först till 
kvarn….”  I priset ingår mat och 
dryck, underhållning och dans. Sven 
Andréason callar. 
Festkommittén jobbar för fullt för att 
få till något glatt och trevligt från 
scenen.  

!!!!EFTERLYSNING!!!! 
Vi behöver en ”hemlig vinst” till 
vårfesten. Kontakta Marianne 
Haager tel 53031518. 
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Välkomna till 2013 års klubbresa den 26- 28 april.

Det är ett par veckor kvar tills vi åker, men 
eftersom detta är terminens sista Husqblad 
får Ni sista information nu. 

Har Ni frågor så tveka inte att kontakta 
mig. 

Vi är 87 deltagare inkl våra tre callers. 

Vi har två bussar med beteckning 
Flygbussarna Charter. 

 Buss 1 avgår kl. 14.00 från 
Vasagatan 16. (obs inte 
bussterminalen).
De som åker från Stockholm har meddelat 
mig. Håll tiden!. Bussen får bara stå där en 
kort stund. Denna buss kör därefter till 
Huddinge för påfyllning och beräknas vara 
där kl. 14.30. 

Buss 2 avgår från Huddinge 
Bussterminal kl. 14.30.
Bussterminalen ligger väster om Huddinge 
station. 

 Om Ni tränger Er och har jättebråttom att 
komma på bussarna tar det längre tid. Jag 
vill gärna pricka av Er innan vi åker. 
Snopet om någon fattas. 

Ni kan nå mig på telefon 0709 557830. 

Vid hemresan den 28 april kl. 15.00 
kommer bussarna att åka till Huddinge 
bussterminal. Därefter åker en buss vidare 

till Vasagatan 16. Det underlättar kanske 
för någon att känna till detta!  

Eftersom avresan sker på en fredag kan det 
vara en del trafik och jag vet därför inte 
hur lång tid resan tar. Vi kan nog räkna 
med ankomst till Kilsbergen ca kl. 17.30 
En snabb rumsplacering ger vid handen att 
vi kan äta kl. 18.00 ca.  

För att inte blodsockret ska sjunka alltför 
mycket under resan är det säkert bra med 
något icke kladdigt ätbart i handbagaget! 

Svante, Hanna och Sven är beredda att 
calla mellan kl. 19.30 – 21.30 för de som 
orkar och vill. Det finns möjlighet att bara 
sitta och ta det lugnt om det känns så. 

Det viktiga är att alla ska må bra och att vi 
ska trivas och ha det trevligt tillsammans. 

Övrig information.  

Kilsbergen ligger högt, i ett naturskönt 
område. Det finns promenadvägar runt 
anläggningen. Det kan finnas risk att det 
finns snö kvar. Så, bra promenadskor och 
en ficklampa för de som bor i stugorna 
sitter nog inte helt fel. Det finns belyst väg 
men det är långt mellan lamporna. 

Väl mött 
Berit 
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Tisdagar   Caller  Roland Danielsson 
Kursstart  17 september  Kursslut  10 december 

Kurs  1 09.15 - 11.00  A2    dansträning 
         2 11.05 - 12.50  A1    termin 1 
         3 13.20 - 15.05  Basic   termin 3 
         4 15.10 - 16.55  Basic   termin 1 

Terminen omfattar 12 kursdagar. Terminsavgift 300 kr. 
Inga kurser tisdagen den 8 oktober. 

Torsdagar  Caller  Sven Andréason 
Kursstart 12 september  Kursslut   5 december 

Kurs  5 09.30 - 11.15  A1   dansträning 
         6 11.20 - 13.05  Plus   dansträning 
         7 13.35 - 15.20  Plus   termin 1 
  8 15.25 - 17.10  Mainstream termin 1 

Terminen omfattar 12 kursdagar. Terminsavgift 300 kr. 
Inga kurser torsdagen den 10 oktober.

Våra kurser hösten 2013 

Våra kursvärdar i höst: 
Kurs 1 Eva Mosén    374237 
    Soe     374237 
Kurs 2 Marianne Haager   53031518 
      0725620607 
Kurs 3 Eva Ahnström   7466714 
   Birgitta Moberg 35 81 45  
Kurs 4 Berit Westergren 0709557830 

Kurs 5 Iréne Ericson        7742974 
Kurs 6 Lis Olvesten        7745019 
Kurs 7 Ewa Björklind   0736238306 
Kurs 8 Inger Arvhammar 7110130 
    Agneta Rockhammar  7110963 

Picknickdans 
Vi har också kvar dansen på Herr-
ängens utedansbana den 29 maj. 
Den dansen riktar sig till både årets 
nybörjare och andra dansare. Har vi 
tur med vädret är det en underbar 

upplevelse att sitta ute i björkens sus 
och höra fåglars sång. Vi kallar det 
Picknickdans, för vi medtar en pick-
nick-korg med lite smått och gott. 
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Våra danser hösten 2013
Tisdag 
10 sept 

Kickoffdans 
B36, B, M, P 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag 
4 okt 

Höstdans 
M, P, M, A1 

13.00 - 16.30 Freddie Ekblad 

Lördag 
19 okt 

Stora seniordan-
sen 

B36 - A2 

12.00 - 16.00 Sven Andréason 
Roland Danielsson 
Svante Jordeskog 

Lördag 
9 nov 

Lördagsdans 
M, P, M, A1 

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog 

Fredag  
29 nov 

Novemberdans 
B, M, B, P 

13.00 - 16.30 Robert Milestad 

 dec 
Julfest 

Bg, B, M, P 
Endast medlemmar 

12.30 - 17.00  

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 
på GIH bakom Stockholm stadion. 
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Fredagen den 19 april 2013 i Blå salen i ABF-huset 

KKlloocckkaann  1133..0000  

Caller denna viktiga dag är    

SSSvvveeennn

AAAnnndddrrréééaaasssooonnn

Efter gradueringen blir det kaffe 
Kaffe med kaka 30 kr 
För graduanterna 0 kr  

Därefter dans till kl 16.30 B – M 

HUDDINGE
SQUARE
SWINGERS

I samarbete med 

OBS! Endast graduerade medlemmar 

www.husq.se 

2013 Års
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