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sept 

Sitter och lyssnar på radio en av de vackraste sommardagarna i juli. 

Det är dags för åsiktsfrihet i etern. Så många tankar, idéer för och emot 

allt. Nog är det förunderligt att vi kan vara så oense i stort som smått 

och ändå lever vi ett förhållandevis fredligt liv tillsammans.  

Dessutom är jag ytterst förvånad över att så många törs framföra sina 

ibland mycket udda synpunkter i radio. Själv gjorde jag ett inlägg en 

gång om vikten av simpuffar i lek på badstränder och jag var riktigt 

skärrad medan jag väntade att få lämna mitt bidrag. 

Sommardagarna avlöser varandra i full fart och snart ses vi igen, vi in-

bitna Husq-are och förhoppningsvis ett antal nya adepter. 

Du har väl inte glömt att mun- mot mun-metoden är det absolut bästa 

sättet att påverka och uppmuntra. Så prata med grannar och vänner om 

nyttan och glädjen med squaredans. 

Tills vi ses igen, ha det bra! 

Berit 
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på i min ungdom och den skulle min 
hjärna må bra av tänkte jag. Golfen 

blev jag bekant med när jag var på in-

tensivkurs i engelska (också detta 
länge sedan) ute på engelska lands-

bygden. Herrgården hade egen golfba-

na och egen tränare och detta utnyttja-
des flitigt. Åter hemma fanns inte tid 

till golf; måste ju dessutom att ha nå-

got trevligt att se fram mot som pen-
sionär. Visst måste det vara bra att som 

pensionär gå långa rundor på vackra 

golfbanor. Och nyttigt att leta och 
plocka bollar på märkliga ställen. 

 

Men så har det inte blivit! Istället har 
det blivit dans – squaredans och line-

dance. Ibland får jag frågan ”vilket är 

roligast?”. Mitt svar blir alltid att jag 
inte behöver välja. Fast ibland blir det 

kollision mellan olika arrangemang. 

Och vad jag då väljer? Ja, det får bli 
min lilla hemlighet. Kan dock säga att 

linedancen i Hågelby i aug fått stryka 

på foten för min dansvecka på Böda. 
Den ser jag verkligen fram mot. 

 
Ha det bra, ses i höst! 

ewa 

 

Vårens kurser och danser är slut och 
det känns som om jag har sommarlov. 

Jag skriver dessa rader nu redan i 

juni, så att jag inte glömmer att skri-
va, nu när jag har sommarlov. Känns 

också lite bra att skriva nu när jag är 

så uppfylld av dansglädje.  
 

Har varit på mitt första Convention!!! 

Oj, vilken upplevelse! I dagarna tre 
dansade över 800 personer från nio 

olika nationer i tre danssalar till sex 

olika callrar. Trodde inte att jag 
orkade dansa dagarna i ända. Och 

vilka skickliga och medryckande 

callrar. De flesta var nya 
bekantskaper för mig. Ja, det var ju 

bara Rojne jag dansat för tidigare och 

han bjöd på en fantastiskt upplevelse  
-  squaredans till ett levande band! 

Helt nytt för mig. Gav verkligen 

mersmak.  
 

När jag var ung trodde jag att jag 

skulle spela bridge och golf när jag 
blev pensionär. Bridgen har jag nosat 
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Kvällsdans med Rojne 
 

Spänningen byggdes upp under vec-

kan, då det var få som tidigare dansat 
till Rojnes callande. Vi som var på 

plats lite tidigare överraskades glatt 

utav att ”Rojne the caller” samt vår 
ordförande Ewa, hälsade oss välkom-

na denna afton redan i dörren.  

    Dansen startade med en basic, och 
det var många squarer på golvet redan 

innan klockan fem, som med växande 

förhoppningar  väntade på att Rojne 
skulle inta scenen.  

    Och nog var det värt väntan, för vil-

ken röst! Åh så glada vi blev! Och vil-
ken charmig karl i snygg skjorta och 

hatt. Han skulle leda oss genom dan-

sen denna afton, och det kunde inte 
båda något annat än gott.  

    Och kvällen blev sannerligen helt 

fantastisk, nya sammansättningar av 
calls blev det – och fel gjordes – vilket 

resulterade i många skratt, men vi lär-

de oss, och gud så roligt vi hade det. 

För att inte nämna Rojnes otroliga tå-
lamod!  

    Dansen växlade mellan basic, ma-

instream och plus denna kväll, men 
pricken över i:et måste ändå varit det 

stiliga paret i matchande lila outfits 

som förgyllde dansgolvet.  
    Allt som allt så var vi 72 dansare  

på golvet, åtta squarer som mest, och 

i slutändan så återstod det fyra tappra 
squarer, bestående utav lagom svetti-

ga, dock ändå glada dansare.  

    En sannerligen magisk afton!  

Ewa  B 

Kurs 7 
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Vårfesten 2014-05-09 
 

Vilken rolig eftermiddag! 

    Tid var utsatt till klockan 13.00, 

men redan före 12.00 började gästerna 
droppa för mingel med drink, salta 

pinnar och lottförsäljning. Alla prata-

de med alla och stämningen var hög. 
De flesta kände varandra och alla hade 

dansen gemensamt. 

    Dags för mat, sång och kabaré. I 
Blå Salen var det uppdukat till fest. 

Bordsvärdarna hade sett till att  maten 

stod på bordet. Det var sommartallrik 
med lax, skinka, potatissallad mm, 

smör och bröd samt öl, vin eller vatten 

att dricka.  
    Scenen var omgjord till badstrand 

och när alla hade intagit sina platser 

togs ton till första sången i vishäftet, 
som var dolt under tallriken. Ewa We-

rin hälsade välkommen och sedan var 

det kabaré och omväxlande allsång. 
Kabarén var jätterolig och lockade till 

många skratt. Vi fick träffa familjen 

igen, som vi lärde känna på julfesten. 
Nu var de "By The Sea", kanske i 

Mölle på 1920-talet. Mormors rinnan-

de ögon hade inte blivit bättre, morfar 
klagade på att han inte fick is till pun-

schen och barnen bråkade som van-

ligt. Ingen ville bada. Aktörerna var 
fantasifullt klädda i badmössor och 

randiga baddräkter. Ska bli spännande 
att se om vi får träffa dem till jul igen. 

    Herrarna utförde ballongdansen på 

ett elegant sätt. Dock med kalsingarna 
på. Det var ett trixande med ballong-

erna hit och dit. Kul med ett sånt spel-

glatt gäng.  
    Till kaffet blev det lottdragning och 

prisutdelning. Nu började alla bli 

danssugna och så fort kaffet var ur-
drucket hjälptes alla åt att duka av och 

plocka ihop bord och stolar för att 

göra plats för dans. Det gick med en 
hejdundrande fart. Alla visste vad som 

skulle göras. 

    Dagens caller Sven Andreasson 
svingade sig upp på scenen för att rig-

ga upp sin musikanläggning. Dansen 

kunde börja. Många av damerna hade 
squarekjolar, som de svepte runt med i 

dansen. Flera herrar hade western-

inspirerade skjortor och västar.  Nivå-
erna för dagen var Bg-P. Full fart som 

vanligt när Sven callar. Många squarer 

på golvet samtidigt. Det var dosado, 
clover leaf, turn left, turn right osv. 

Ibland  kraschade en square. Det blev 
mycket skratt och det rättade snabbt 

upp sig. 

    En mycket trevlig eftermiddag. 
Tack alla som medverkat. 

Agneta R 
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Husq´s styrelse 2014 

Ewa Werin 
ewawerin@hotmail.com 

Ordförande 711 1256 
070 497 4313 

Rigmor Westerdahl 
rwe@tele2.se 

Sekreterare 760 8953 

Gunnar Westerlund 
gunnar.westerlund@minpost.nu 

Kassör 604 6175 
070 620 7738 

Erika Konradsson 
erika.konradsson@telia.com 

Klubbmästare 
Vice kassör 

070 216 5201 

Anita Rubin-Sundberg 
anitarubinsundberg@tele2.se 

Marknadsföring 774 7750 
070 743 2978 

Kersti Möller 
kerstimoller@hotmail.com 

Dansansvarig 604 8958 

Lennart Mårtensson 
folke.lelle@gmail.com 

Kursansvarig 070 144 5119 

Nic Ljungqvist 
nic@aquamer.se 

Webbmaster 
Layout husq-bladet 

711 1256 
070 722 9192 

Från vänster: 

Gunvor Johansson (Seniorerna), Lennart Olhans, Eva Ahnström, Rocio Vargas, 

Birgitta Moberg, Ginger Holger, Göte Brandt, Nelli Ievleva, Rolf Holger, 

Marianne Priedemann, Margareta Sundelin, Ulla Skottsborg, 

Våra duktiga graduanter 2014 
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Våra kurser hösten 2014 

Tisdagar  Caller: Roland Danielsson 
Kursstart   16 september  Kursslut  9 december 
Inga kurser tisdagen den 7 oktober. 
 
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 11 september  Kursslut 4  december 
Inga kurser torsdagen den 9 oktober. 
 
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 
 
Terminen omfattar 12 kursdagar.  
Terminsavgift 350 kr. Extrakurser 100 kr/st. 

Våra kursvärdar hösten 2014 

Kurs 1: Eva Mosén 37 42 37 

 Sven Ylling  37 42 37 

 

Kurs2: Marianne Haager 530 31 518 

   

Kurs 3: Irene Sabel 532 54 424 

 Britt Wadén Sabel  532 54 425 

 

Kurs 4:  

Kurs 5: Iréne Eriksson 774 2974 

 

Kurs 6: Lis Olvesten 744 5019 

  

Kurs 7: Ewa Björklind 073-623 8306 

 Calle Schleu 073-915 5072 

 

Kurs 8:  Inger Arvhammar 070-781 1720 

 Eva Ahnström 746 6714 

Inbetalningskort och översikt över Fyrklöverns kurser 

ligger som bilagor till detta nr av husq-bladet 
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Fredag 
5 sept 

 

Kickoffdans 
B36, B, M, P 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag 
3 okt 

 

Höstdans 
P, A1, P, A2 

13.00 - 16.30 Freddie Ekblad 

Lördag 
18 okt 

 

Stora seniordansen 
B36 - A2 

12.00 - 16.00 
 

Sven Andréason 
Roland Danielsson 

Robert Milestad 

Lördag 
8 nov 

 

Lördagsdans 
M, P, M, A1 

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog 

Fredag 
28 nov 

 

Novemberdans 
B, M, B, P 

13.00 - 16.30 Robert Milestad 

Fredag 
12 dec 

 

Julfest 
Bg, B, M, P 

Endast medlemmar 

12.30 - 17.00 Sven Andréason 

Våra danser hösten 2014 

Kickoff dansen  -  vår start på höstterminen 

Höstterminen börjar, som vanligt, med vår kickoffdans. Och vi 

ska ha trevligt - som vanligt. I år tänker vi dessutom bjuda på lite 

bubbel och mingel före dansen. Vem vill inte ha tid att prata lite 

med sina vänner? Så kom i god tid före dansen; från 12.30 serve-

ras bubbel (med och utan) och tilltugg.  

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen. 
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Om sommaren den sköna 
 

Vad har en fyrtiotalist gemensamt med 

en nittiotalist eller en person född i 

början av 1900-talet? 

Jag minns ett avsnitt i farsans memoa-

rer där han beskriver sitt bonddrängs-

jobb från slutet av 1920-talet: 

”Jag minns inget att notera där-

ifrån. Möjligen det att jag mera 

ihärdigt cyklade till dansbanan 
med andra ungdomar och tränade 

stepp och foxtrot. Där upplevde vi 

stadsungdomens framfart när den 
begav sig ut på ”grönbete”. Det 

var våldsamma slagsmål ibland, 

oftast med samma deltagare. Det 
var en avigsida av stadens ljus. 

Ibland drogs även berusade lands-

bygdsungdomar in i bråk, men of-
tast var det stadsungdomen själv 

som agerade både utmanare och 

försvarare. Jag och mina vänner 
höll oss noga undan och några 

konstlade glädjemedel behövde vi 

inte. Tillsammans cyklade vi tillba-
ka i sommarnatten och skiljdes åt 

efter en stunds prat vid mjölkpal-

len.” 

Igår besökte Husq Stortorpsparkens 
dansbana i Trångsund. Picknickdan-

sen flyttade ifrån Herrängens gård. 

Varför har jag ännu ej fattat. Jag som 
trott att det var den enda utedansbanan 

som fanns. Nu kom vi till en förtju-

sande anläggning, belägen mitt ibland 
förortens höghus, fantastiskt fint skött. 

Vi hörde av tillsyningsmannen om 

kampen att få ungdomar att hjälpa till 
att värna om och uppskatta dess värde 

och inte enbart utsätta den för busliv 

och vandalisering. Hela anläggningen 
är ideellt driven och får viss sponsring 

via kulturbidrag från kommunen. 

Mitt fyrtiotalistöra lyssnade till alla de 

minnen som släpptes loss bland dan-
sarna om utedansbanor både när och 

fjärran: 

Har du varit på Listudden? 

Skulle vi inte kunna dansa på 

Gladö Kvarn? 

Här firade jag min 70-årsdag. 

Minnena formligen forsade fram. 

Sven ledde dansen, som växlade mel-
lan B36, M och P. Trots att vi uppfat-

tade utrymmet som stort blev det 

trångt när 7 eller 8 squarer skulle sam-
sas. En och annan verbal storsmocka 

utdelades kanske när någon råkat ham-

na i fel squarer eller missade en vänd-
ning och då kände sig tillrättavisad på 

ett alltför handfast eller bryskt sätt. 

Men det tillhör nog livet på sommar-

dansbanan. 

Det var roligt att se många glada an-

sikten som man ej sett på så länge och 

som man saknat. Kära återseenden och 
kanske ett stänk av ringrost som snart 

slipades av. Många återseenden blev 

sittande så livligt pratandes runt de 
bastanta fikaborden att de nästan med 

handkraft fick baxas in för att fylla nå-

gon halvfull square. 

En liten avslutande tanke: Vad skulle 
hända om vi på nivåblocket skrev P-
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långsam eller P-snabb? 

Av alla TJOOO förstår man att utma-
ningen i att på utedansbanan få hänga 

med i tempot och lyckas – DET ÄR 

SOMMAR. 

Bengt L 

Stora Seniordansen …… 

 
 …… (vår gemensamma Fyrklöverdans) går som vanligt av stapeln 
i mitten av oktober. Detta år blir det lördagen den 18 oktober. 

Dans i tre salar till tre olika callers. Och på övervåningen kommer 
det att dansas linedance. 
 

Erika och Ewa ansvarar från husq´s sida. Men vi behöver hjälp! 

Hjälp med att ställa i ordning före dansen och hjälp med att städa 

undan efter dansen. Dessutom vill vi ha in vinster till lotteriet. 

Listor på både frivilliga hjälpare och ”vinstgivare” kommer att läg-

gas ut på våra olika kurser. Men du får mycket gärna kontakta 

någon av oss direkt. 
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Kilsbergen  -  en succé!!! 
Berit har gjort det igen! Har hört många säga att just denna 

klubbresa var den bästa. Maten var bättre, callrarna skickligare, 

rummen mer ombonade, dansarna gladare osv.  Det som onekli-

gen var bättre än de senaste åren var vädret. Kanske gör vädret 

så mycket för helhetsintrycket? Men oavsett detta, så har Berit 

ännu en gång gett oss en härlig klubbresa.  

Tack Berit!  -  säger vi i styrelsen 

Hur många nybörjare har just du hittat? 
Tänk om åtminstone var femte av oss kan ta med sig en ny dan-
sare till nybörjarkursen. Då skulle vi få över fyrtio nya kursdelta-
gare. Nu vet vi alla att så blir det inte  -  men visst skall vi väl få 
ihop till en nybörjarkurs även denna höst? 

 
Kursen börjar 16 sept kl 15.10. Alla intresserade är välkomna. 
Och till alla osäkra, påminn om att de kan komma och prova på 
några gånger. Sedan hoppas jag, att som vanligt, se många av er 

erfarna dansare på nybörjarkursen, så att alla nybörjare får en 
chans att inse hur roligt det är. Dessutom är det ju roligt för oss 
att få vara med och inspirera nya till att börja dansa. 

ewa 
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