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Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Så har vi haft årsmöte i klubben igen.
Ny styrelse är vald och medlemmarna andas ut. De flesta av oss har ett mycket märkligt förhållande till årsmöten. Det viktigaste är att det går fort och att
vi har något roligt att se fram mot efteråt. Dvs mycket dans, bra caller och så
kaffepaus.
Få tänker på styrelsens betydelse. Att välja styrelse är bara något som ska klaras av. Men föreningen vilar faktiskt på att vi har en styrelse som tar ansvar.
Det handlar om ekonomi, danser, kurser, medlemmars och callers trivsel i
klubben. Viktigt att man känner trivsel, annars kan man göra något annat!
Kring den sista frågan har ju våra kursvärdar också ett mycket stort ansvar
och är värda ett stort tack

Från vänster: Helene, Louise, Eva, Nic, Anita, Ewa, Jane. Kersti.
Inger saknas på bilden

De som nu har blivit valda till styrelsen (ibland med stor påtryckning) ska
veta att Ni är viktiga för klubben, Jag hoppas att Ni ska få trevliga och givande möten och att klubben ska fortsätta att utökas och utvecklas.
Och nu ska vi ha framtidshopp, få ljusare och längre dagar och vänta på nässlorna i dikeskanten, scillan i gräsmattan och blåsipporna i backen!
Berit
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Ordföranden
har ordet
Häromdagen stod jag i det skira vårljuset och funderade på squaredans.
Varför tycker jag att det är så roligt?
Jag skall skriva en liten snutt i SPF´s
programhäfte, och jag vill få fram
varför alla borde prova. Så där stod
jag i solen med kvittrande fåglar och
grunnade.
Visst är det härligt att röra sig till musik, särskilt om det är bra musik. Och
känslan när alla åtta dansarna rör sig
synkront är magisk. Då är det svårt
att hålla tillbaka ett litet glädjetjut!
Sedan uppskattar jag att gå på kurs
och lära mig nytt. Det är ju lite av en
utmaning att komma ihåg alla definitionerna. Min förvissning är att hjärnan mår bra av att arbeta även hos en
pensionär.

ner kan uppstå då det någon gång blir
fel i en square.
Någon tid har gått sedan jag skrev
ovanstående och vi har haft både nybörjardans och årsmöte. Vid nybörjardansen satt jag och tog betalt. Många
var det som kom, men riktigt hur
många det var insåg jag inte förrän jag
kom in i Blå Salen. Jag tappade nästan
andan - salen var helt full! Gissa om
jag var nöjd!
Och nu efter årsmötet har vi en ny styrelse. Mer än hälften av styrelsemedlemmarna är nya. Tufft - men känns
mycket spännande! Min övertygelse är
att vi tillsammans skall kunna göra ett
bra jobb (samtidigt som vi ska ha roligt).
Hoppas att vi alla får en trevlig fortsättning på vårterminen!
Gör det möjliga istället för att prata
om det omöjliga

Slutligen är det ju det här med skrattmusklerna. De används ofta - och
skall användas ofta. Dråpliga situatio-
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Lördagsdans
Som

det framgår av bilden blev det
som vanligt en lyckad lördagseftermiddag (24/1) med Svante Jordeskog
som caller.
Trots konkurrens från Stora Bålstadansen var vi ca 70 dansare som kom och
dansade M P A1 - utan strömavbrott
den här gången. Så var det ju inte i
höstas när Svante var hos oss.
Per o Kersti förhandlar

Vi testade att förutom bullar även erbjuda smörgåsar till kaffet vilket var
mycket populärt. De hade en strykande åtgång.

Erika hälsar välkommen o Svante
koncentrerar sig

Styrelsen 2015
Ewa Werin

Ordförande

08-711 1256

Jane Löfgren

Kassör

073-801 7024

Helene Andersson

Ledamot

073-527 1152

Eva Clasberg

Sekreterare

070-546 9573

Kersti Möller

Dansansvarig

08-604 8958

Nic Ljungqvist

Webbmaster, Husqbladet

070-722 9192

Anita Rubin-Sundberg

Uppvisningsdanser

070-743 2978

Louise Engqvist

Ledamot

070-155 6020

Inger Arvhammar

Kursansvarig

070-781 1720
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Årsmötet 2015-02-20
Huddinge Square Swingers höll sitt
årsmöte i ABF-huset den 20 februari.
Ca 85 medlemmar var närvarande.
Sven Ylling valdes till mötesordförande och Eva Mosén till mötessekreterare.
Mötet var som vanligt väl förberett.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Ekonomin är god och resultat visar på
ett överskott. Budget för 2015 visar på
ett mindre underskott. Där ligger i år
även klubbresan. Den har tidigare
hanterats separat. Revisor Sten Halvarsson föreslog ansvarsfrihet för styrelsen, vilket också klubbades.
Medlemsavgiften för 2016 blir oförändrad, 100 kr. En väl genomarbetad
verksamhetsplan presenterades och
godkändes.
Därefter vidtog val. Ewa Werin omvaldes som ordförande för 1 år. Gunnar Westerlund, Rigmor Westerdahl,
Lennart Mårtensson och Erika Konradsson avgick. Kersti Möller och Nic
Ljungkvist omvaldes som ledamöter
för 2015-2016. Till nya ledamöter för
2015-2016 valdes Inger Arvhammar,

Eva Clasberg och Jane Löfgren. Helene Andersson och Louise Engkvist
valdes för 2015 (fyllnadsval).
Till revisorer för 1 år valdes Gunnar
Lennartsson och Sten Halvarsson, omval. Till revisorssuppleant valdes Calle
Schleu. Valberedning för 1 år blir Karin Gabrielsson, sammankallande,
samt Britt-Marie Schöldin och Ulf
Eriksson, omval. Inga motioner hade
inkommit och val av representanter till
årets Convention överläts till styrelsen.
Innan mötet avslutades avtackades
de avgående ledamöterna, mötesordförande och sekreterare samt revisorer
och valberedning med applåd och
blommor. Ewa Werin tackades för sitt
arbete som ordförande.
Efter mötet höll den nya styrelsen ett
konstituerande sammanträde medan de
övriga närvarande bjöds på kaffe och
kaka av klubben. Därefter inbjöds till
dans med Roland Danielsson som caller.
Agneta
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Dansvecka på Gran Canaria
Att det skulle vara bra hade vi hört.
Men vi hade inte förstått hur bra! Vilken vecka! Workshop på antingen föreller eftermiddag och dans under stjärnorna på kvällen.
Innan vi åkte ner var en av oss lite
orolig över att vi bara kan dansa Plus
och att det skulle bli tråkigt då de
andra dansade A1. Men så var icke
fallet! En promenad ner till havet och
ett ljuvligt dopp är aldrig fel. Inte heller en solstol vid poolen.
På workshopen fick vi vara med om
det mesta; allt som gick att vridas på
vreds på, allt som gick att göra åt
andra hållet gjordes och en del call
gjordes bara till viss del. Så kul, så utmanande! Och våra callers var så
skickliga. En av oss var väldigt glad
att Svens röst fanns inne i huvudet.
”Hinge, fold, double pass thru, peel
off” sa rösten och då var det inte svårt
när en i paret inte skulle göra sista delen. Tack vare en hård skola, där vikten av att lära sig definitionerna har

Workshop under tak

påtalats, klarade vi oss väldigt bra!
Runt 100 personer var vi vår vecka
och de flesta umgicks vi med på något
sätt. Kanske vid frukosten då vi satt i
fleecen och väntade på att solen skulle
gå upp. Eller vid middagen då vi botaniserade bland alla goda rätter, som
ibland låg på oväntade ställen. Några
av oss tog en förrätt för en efterrätt beroende på placeringen. Med gott var
det.
En öl eller en GT efter ett danspass
var inte helt fel. Då kunde vi tillsammans prata om vilka märkliga call vi
uppmanats att göra - och även gjort.
Eller så satt vi bara för stunden utmattade i solen och njöt.
Sammanfattning: utmanande och rolig
dans, bra hotell med god mat, utmärkta callers, genomtänkt arrangemang,
trevliga människor och bra väder!
Vi har redan anmält oss till nästa år!
nic och ewa

Kvällsdans utan tak
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Dans i Blå salen.
Huddinge Square Swingers bjöd in till
nybörjardans fredagen den 13 februari kl 13.00-16.30.
Det kom över 80 st dansare. Det var
många från klubben Seniorerna och
även från Näsby Park. Bra uppslutning, så skall det se ut en fredag em.
Det blev 9 st square, mot slutet 6 st.
Bra kämpat eftersom det även finns de
som inte har dansat så länge.

nom och även från oss, så gick det vägen till slut. Även de få som satt och
tittade på hade ett leende när vi gjorde
fel, men vad gör det när man har roligt. Det hördes en del skratt och även
tjo i danserna.
Efter ett par timmar var det dags för
det efterlängtade kaffe med bulle. För
att inte säga vad skönt det vara att sitta
ner en stund.
Ett stort tack till Nic som går med sin
fina kamera och tar kort på oss alla.
Bilderna ser vi sedan i vår tidning. Det
är då vi kommer ihåg en trevlig eftermiddag med callern Rojne Eriksson
och 9 st square. Det var den 13 februari 2015.
Åter igen en trevlig dag med jättebra
dansare.
Louise Engkvist

Uppställda för dans

Ett härligt gäng av dansare som anländer vid 13 tiden. Alla snyggt uppklädda och med ett leende på läpparna. Nu
blir det dans med callern Rojne Eriksson. Vår ordförande Eva Werin hälsade oss välkommen och hoppades på
en trevlig em.
Ronje vår caller skall hjälpa oss igenom dans efter dans. Det gick ej så
bra på en del turer men med en bra
caller som hjälpte oss tillrätta, så var
det inga problem. Ett leende från ho-

Stilstudie av caller in action
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Höstens kurser
För att så många som möjligt ska få möjlighet till dansträning har vi gjort några
förändringar i höstens schema jämfört med hur det sett ut tidigare. Vi har infört
Basic dansträning och Mainstream dansträning. Varför skall bara de som kan
A2, A1 och Plus få nyttig och rolig dansträning? Och dansträning går man på efter att man lärt alla call för en nivå.
Men eftersom vi inte har fler kursdagar innebär detta förändringar av andra kurser. Vi kommer inte att starta en Mainstream-kurs till hösten. Inte heller någon
Plus-kurs. Men dessa kurser kommer att erbjudas inom Fyrklövern.
Kursprogrammet är uppgjort i samråd våra callrar. Vår förhoppning är att merparten av er ska uppskatta kursupplägget lika mycket som de. Vi har även stämt
av kursprogrammet med Fyrklövern.
Så här ser programmet ut:
Tis (Roland): A2 dansträning, Basic dansträning, Basic term 3 och Basic term 1
Tors (Sven): A1dansträning, A1 term 1, Plus dansträning och Mainstream dansträning
Tiderna är samma som denna termin.

Vårfesten
Glöm ej vårfesten den 8 maj.

Så här såg det ut förra året
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Klubbresan 2015
Nu är vi drygt 80 personer som kommer att åka till Kilsbergen den 24 april.
Vi kommer att skicka ett mail till var och en där vi informerar er om:
1) Var ni skall bo, rums- eller stugnummer.
2) 2) Hur mycket som kvarstår att betala – senast den 26 mars.
Det är väldigt viktigt att ni svarar på mailet så fort som möjligt och meddelar oss
var ni vill gå på bussen – Vasagatan 16 eller Bussterminalen i Huddinge.
För de stugboende som vill hyra lakan och handduk tillkommer 200 kr per person. Det behöver vi också få veta i förväg för att kunna meddela Kilsbergen.
Vi vill också att ni lämnar ett mobilnummer där vi kan nå er.
Du som inte lämnat din mailadress måste skicka den till oss omgående.
Ulf och Per
ulf.eriksson@ebrevet.nu
pc.skoldin@gmail.com

Våra resterande danser under våren
Fredagen
13 mars

Marsdans
P A1 P A2

13.00 - 16.30

Micke Gerkman

Fredagen
10 april

Aprildans
BMBP

13.00 - 16.30

Robban Milestad

Fredagen
8 maj

Vårfesten
Bg – P
Endast medlemmar

12:30 - 17:00

Sven Andréason

Onsdagen
3 juni

Picknickdans
Bg M Bg P

13.00 - 16.00

Sven Andréason

9

Vårterminens kurser
Tisdagar
Caller: Roland Danielsson
Kursstart : 13 januari
Kursslut: 14 april
Kurs 1
09.15 - 11.00
A2
2
11.05 - 12.50
A1
3
13.20 - 15.05
Basic
4
15.10 - 16.55
Basic

dansträning
termin 4
termin 4
termin 2

Torsdagar
Caller: Sven Andréason
Kursstart: 15 januari
Kursslut: 23 april
Inga kurser torsdagen den 2 april (skärtorsdag)
Kurs 5
09.30 - 11.15
A1
6
11.20 - 13.05
Plus
7
13.35 - 15.20
Plus
8
15.25 - 17.10
Mainstream

dansträning
dansträning
termin 4
termin 2/4

Terminen omfattar 14 kursdagar.
Terminsavgift 400 kr. Extrakurser 100 kr/st.
Kurs 1: Eva Mosén
Sven Ylling

37 42 37
37 42 37

Kurs 5: Iréne Eriksson

774 2974
774 5019

Kurs2: Marianne Haager

530 31 518

Kurs 6: Lis Olvesten

Kurs 3: Irene Sabel
Britt Wadén Sabel

532 54 424
532 54 425

Kurs 7: Ewa Björklind
Calle Schleu

Kurs 4: Ewa Björklind
Birgitta Lukk

073-623 8306
774 3867

073-623 8306
073-915 5072

Kurs 8: Inger Arvhammar 070-781 1720
Eva Ahnström
746 6714

Gradueringen 2015 …….
kommer att ske fredagen den 17 april!
Du har väl bokat in detta viktiga datum i almanackan?
Inte bara du som skall gradueras utan också du som vill hjälpa
till att ge våra graduanter en minnesvärd dag.
Flyer och mer info kommer i nästa nummer av husq-bladet.
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 13 mars 2015
kl 13.00 – 16.30
P A1 P A2
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge
Caller

Micke
Gerkman
Inträde 75 kr
Kaffe med bulle 25 kr
I samarbete med

Kontaktperson: Ewa Werin 08-711 1256

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 10 april 2015
kl 13.00 – 16.30
BMBP
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller

Robert
Milestad
Inträde 75 kr
Kaffe med bulle 25 kr
Kontaktperson: Ewa Werin 08-711 1256
I samarbete med

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

2015 Års

Fredagen den 17 april 2015 i Blå salen i ABF-huset

Klockan 13.00
Caller denna viktiga dag

Sven
Andréason
Efter gradueringen blir det kaffe
Kaffe med kaka 30 kr
För graduanterna 0 kr
Därefter dans till kl 16.30 B
Kontaktperson: Ewa Werin 08-711 1256
I samarbete med

www.husq.se

