
 

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

5/14 
okt 

Oj, vad tiden gick fort nu då! 
 

Dansen har pågått i flera veckor och jag har bara varit med en 
enda gång! Dålig planering!  Men jag har bl a. varit på en resa 

från Sarajevo till Adriatiska havet. Underbar natur, vackert väder 

men ett område som varit inblandat i strider från 1400-talet till 
nutid. Människor på flykt pga av makthavares kamp för egen 

makt och ockupation av länder. 

 
Sen kom jag hem till Sverige och även här pågår en maktkamp 

med slutfasen av vårt val. Det är alltid svårt när de båda blocken 
nästan står på 50/50. Halva befolkningen glad, andra halvan  

besviken 
 

Nej, då är det bättre i vår egen lilla värld.  

Här är det inte livsavgörande om man är vänster- eller höger 

(dansare). Och här kan man skratta åt sin misstag och fel! 
Fram för squaredans, det är våran hobby, och det är  

toppen tycker jag! 
Berit 
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Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 
Redaktion:    Ewa Werin, tel 711 1256  

  ewawerin@hotmail.com 

  Berit Westergren, tel 740 0806 

  berit.westergren@swipnet.se 

Layout: Nic Ljungqvist, tel 711 1256 

  nic@aquamer.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 

e-post: info@husq.se 

 

plusgiro:  102 05 37-5 

Höstterminen har startat och 

det verkar som om alla snabbt 
plockat fram sina slumrande 
danskunskaper. Ja, för alla 
var ju dessa kunskaper inte 

slumrande  -  många har dan-
sat flitigt under sommaren. 
Oavsett om du varit en flitig, 
medioker eller ej dansare så 

tycker jag att det var härligt 
att träffas igen. 
 
Jag har i sommar gjort en sak 

som jag sagt att jag aldrig i li-
vet skulle göra. Händer det dig 
också att du helt plötsligt får 
en annan syn på något? Visst 

är det skönt att kunna ändra 
sig! Vad jag gjort? Jo, jag har 
köpt squaredanskjol med till-
behör. Och det var som sagt 

något jag aldrig skulle göra. 
Men jag börja känna en lockel-
se redan på Convention; det 
verkade så roligt att svänga 

med kjolen. På Böda skedde 

det. Påhejad av några 
danskamrater lättade jag på 
plånboken i Blue Corner. Har 
väl aldrig dansat så bra som 

den kvällen (kändes det som). 
Dessutom kändes det så trev-
ligt att ha ändrat åsikt; kanske 
är jag inte så rigid ändå? 

 
För några helger sedan var jag 
med om en mindre trevlig upp-
levelse. Vi var några stycken 

från vår klubb som åkte iväg på 
dans. Frågorna vi ställde oss 
var: luktade vi illa? dansade vi 
illa? såg vi väldigt illa ur? Med 

andra ord  -  vi kände oss inte 
välkomna! Och förutom att jag 
blev urförbannad, så kan jag ta 
lärdom. Så vill vi inte ha det i 

vår klubb!  
 
Jag vill att vår klubb ska bli 
känd som en klubb som väl-

komnar dansare. Jag vill att vi 
ska vara en klubb som tar 
hand om sina medlemmar och 
kursdeltagare. Men hur lätt är 

det inte att höja på ett ögon-
bryn osv? Kan bara säga att det 
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var en mycket nyttig upplevelse 

att vara på en dans då man 
inte kände sig särskilt välkom-
men. Så vill jag inte att någon 
skall känna sig hos oss! 

 
Nybörjarkurs har vi haft och 
drygt 10 st nya kom första 
gången. Med hjälp av änglar 

var vi fyra squarer och vad jag 
kunde se så trivdes nybörjarna. 
De tjoade och skrattade och 
ansträngde sig. Några av våra 

dansare hade med sig vänner, 
grannar etc. Men några hade 

Stora Seniordansen …… 

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

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

sett oss dansa squaredans i 

Huddinge centrum och tyckte 
att det såg roligt ut. Och en 
kvinna träffade jag vid en 
busshållplats, vi började prata, 

hon fick en flyer om nybörjar-
kursen och så kom hon till vår 
kurs! 

 

ewa 

 

Det samlas inte damm på den som är 

ute i blåsväder 

Du vet väl att husq har en mail-adress? Den är: info@husq.se.  

 
Du kan maila till den om du har synpunkter på något, och inte 
vet vem i styrelsen som skall ha mailet. Maila väldigt gärna till oss 
om du har förslag på förbättringar. Om badgen fått fötter och inte 

längre finns där den skall vara, kan du beställa en ny via mail etc. 
 
Självklart får du ringa till oss i styrelsen, men ibland kan det vara 
lättare att maila. Använd gärna den möjligheten. 

 
Så kom med synpunkter, förslag på förbättringar etc. 

mailto:info@husq.se
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ALL VÅR BÖRJAN …….. 

 
Nej, inte allas början. Här följer 
ett citat från The American 
Square Dans Society:”There 

was a time not too many years 
ago when squaredancing was 
limited to only very few terms, 
most of which could be learned 

during just one evening of 
squaredancing.” 
 
Jo, jo! Fredag den 5/9 -14 gick 

jag genom Sjödalsparken upp 
mot ABF-huset. Solen strålade, 
luften var ljum. Med andra ord  
-  en underbar KICK-OFF-dag  

för Huddinge Square Swing-
ers!! 
 
Vilka tankar ”Do-Sa-Doade” ge-

nom huvudet under promena-
den? Jo, som följer: Om jag 
inte glömt alla call, räcker då 

de jag minns för att kasta sig 
ut i en square? Återstår att se! 
 
På ABF minglade vi inomhus 

och ute på ”gården”. Tyvärr såg 
det ut att bli mycket få deltaga-
re, men då klockan närmade 
sig 13.00 hade bilden blivit en 

annan. Någon nämnde siffran 
80 personer. Så lät det också 
med prat och skratt. Återseen-
dets glädje var stor! 

 
Så var det dags att squara upp 

och träffa två nyckelpersoner  -  

vår ordförande Ewa och vår 
caller Sven. Ewa intog podiet 
för att hälsa oss välkomna till 

den nya terminen. Hon blev så 
överväldigad av att såå många 
hade kommit att hon glömde 
att välkomna Sven! I sista mi-

nuten klack det till i minnet  -  
Sven fick en kram och ett väl-
kommen! 
 

Och nu var det Svens tur att ta 
till orda. Han hade en nyhet att 
förmedla. Vid detta danstillfälle 
fick man gå ensam in och ställa 

sig i en square. Sedan fick man 
med armar och fingrar signale-
ra att här fattas en danspart-
ner. Alla tyckte att detta var en 

bra idé och mycket passande i 
tiden. 
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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 

Resten är dans och skratt. En 

god bulle med kaffe och mycket 
prat passade bra, medan vi 
hämtade andan.  
 

På hemväg genom parken tänk-
te jag på filmen (teatern) ”My 

fair lady” och scenen där pro-

fessor Higgins utbrister om Eli-
za som han tränat och arbetat 
med: ”Min Gud! Hon kan det! 
JAG TROR HON KAN DET!” 

 
Hoppas Sven tror det om oss 
också - åtminstone någon gång 
– ibland! 

 

Lead right and Wheel around! 

vill Gunnel Wbg 
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En vecka på Böda. 
 

Böda! Hur mycket har jag inte hört ta-

las om squaredans i Böda? Det var/är 
ungefär som med convention. Vad är 

det? Båda orden betydde något ab-

strakt. Böda är en del av Öland och 
convention, enligt ordboken, möte/

sammankomst. Ett convention har jag 

varit på och det var mycket riktigt ett 
möte. Årsmöte där alla anslutna klub-

bar kunde rösta om saker och ting om 

klubben hade anmält någon eller någ-
ra delegater. Men framför allt var det 

dans i dagarna tre.  

 
Böda är ett begrepp inom svensk 

squaredans sedan långt tillbaka i tiden. 

Det är i själva verket en institution. 
Många dansare har varit där. Väldigt 

många! Inte en gång! Utan massor av 

gånger.  
 

(Bilden. Utmärkelse för 5:e och 10:e gången på 

Bödabaden) 

 
Så det var med en viss förväntan jag 

reste dit på en plusvecka för seniorer i 

augusti. Vad som skulle ske hade jag 
bara vaga begrepp om, förutom att det 

skulle vara workshop på förmiddagen 
och dans på kvällen. Sven A och Svan-

te J skulle calla. Dessutom skulle det 

ske utomhus, vilket lät trevligt. 
 

Vi hann med två tippar innan regnet 

började. Dansen flyttade in i ”ladan” 
vilket är en stort ladliknande byggnad 

(loge) vilket var stort nog att härbärge-

ra åtminstone tolv squarer och vi var 
fem. Det var gott om plats så ibland 

tog promenade en stund att utföra när 

squaren blev lite väl stor. 
 

Drygt fyrtio personer varav övervä-

gande delen var nya bekanta. Materia-
let som Sven o Svante hade att arbeta 

med, d.v.s. vi dansare, var lite ojämnt 

vad gäller förkunskaper. Man skulle 
kunna plus för att få vara med. Men 

det mörkades med både det ena och 

andra callet. Själv var jag förmodligen 
någonstans i mitten och hade problem 

med några små illvilliga call som inte 

hade fastnat riktigt. Ja, det fanns även 
några längre call som inte alltid gick 

som de skulle. Men efter en vecka så 
funkade det mesta. Det var dock något 

call som var extra illvilligt och det 

kändes som att gå på slak lina när de, i 
övrigt välartade callerna, hade den då-

(Bilden. Två callers på drift) 
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liga smaken att ropa ut just det callet. 
 

Det var ca 300 m till havet och den ca 

2 mil långa sandstranden. Där kunde 
den som ville ta sig en promenad och 

kanske möta en bekant eller två. Ett 

välförtjänt bad efter förmiddagens öv-
ningar var heller inte fel. Långgrunt så 

det förslår. 30 till 50 meter innan det 

var någon idé att vältra sig ned i vatt-

net. Det var ca 20°C första dagen men 
temperaturen sjönk dag för dag och 

sista dagarna kändes vattnet kallt.  

 
Callers night och dancers night var 

populära begivenheter under ett par 

kvällar som skapade många skratt 

/ nic  

Viktiga datum våren 2015: 

 
Fredagen den 20 februari är det årsmöte. 
Gradueringen sker fredagen den 17 april och det är Sven som 
håller i den. 

Resan för klubben till Kilsbergen sker 24 - 26 april. 
Vårfesten går av stapeln fredagen den 8 maj. 
 

Dessutom har vi danser: 
Lördagen den 24 jan då vi dansar M P M A1 med Svante som  

caller. 
Fredagen den 13 feb får nybörjarna sitt tillfälle att dansa. Rojne 
kommer till oss och han callar B24 B. 
Marsdansen, fredagen den 13 mars, kommer Micke Gerkman till 

oss och det blir dans på nivåerna P A1 P A2. 
I april, närmare bestämt fredagen den 10  april, har vi dans på 
nivåerna  B M B P. Robban Milestad leder det hela. 

Picknickdansen blir onsdagen den 3:dje juni. Och som vi brukar 
ha det är det ”vår” caller Sven som leder dansen. 

 
Självklart har vi kurser också! 
Tisdagen den 13 jan resp torsdagen den 15 jan börjar de. 
 

Sist, men inte minst, kommer vi att ha en intensivkurs för ny-

börjare onsdagen den 7 januari. Och som vanligt är det Roland 

som tar hand om våra nya. 
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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: Ewa Björklind 073-623 8306 

 Birgitta Lukk                  774 3867  

Kurs 5: Iréne Eriksson 774 2974 

 

 

Kurs 6: Lis Olvesten 774 5019 

  

Kurs 7: Ewa Björklind 073-623 8306 

 Calle Schleu 073-915 5072 

 

Kurs 8:  Inger Arvhammar 070-781 1720 

 Eva Ahnström 746 6714 

Du vet väl att du även kan betala 40 kr per gång om du vill gå några enstaka 
gånger.  
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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 

Julfest……… 

 
…… skall vi ha i år också! Fredagen den 12 december är det dags 
för glögg, julmat och underhållning i Blå Salen. Och naturligtvis 

dans och åter dans. Vår caller är Sven och han kommer nog, som 
vanligt, att lura oss alla till felsteg på Basic-nivå och till många 
glada skratt. 

 

Julfesten är för våra klubbmedlemmar och även detta år subven-

tionerar klubben festen. Anmäler dig till julfesten gör du genom 

att sätta in 175:- på klubbens postgirokonto senast 28 november. 

Glöm inte att skriva julfest och ditt namn. 
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