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Det är lite oro i lägret. När det har blåst över lär man väl antingen kunna säga
”Skomakare bliv vid din läst” eller ”Nya kvastar sopar bäst”
Vad handlar detta om? Ja, oron uppstod när höstens kursprogram presenterades. Det uppdagades då spricka mellan tidigare styrelsemedlemmar och nuvarande styrelse. Sprickan handlar om dans kontra kurs. Under uppbyggandet av
klubben har vi hela tiden arbetat för att få fler kursdeltagare. Arbetet med att
hitta nya personer till kurserna och att behålla dessa har varit högt prioriterat.
Vi går på kurs, har vi deklarerat om vi inte varit perfekta, och vi har kämpat
oss fram från B till M tilll P osv.
I år vänder man lite på detta och lägger in dansträning på varje nivå dvs före
ny inlärning.

Några av oss äldre har reagerat på förändringen. Vi är rädda att bli av med befintliga medlemmar. Men vi bestämmer inte. Det är här de båda ordspråken
ovan kommer att ge utslag. Ingen av oss vet vad som är bäst eller ”det rätta”.
Det får framtiden utvisa. Själv tänker jag fortsätta att stötta klubben på mitt
sätt, Jag tänker dansa, ha roligt och uppmana andra att börja dansa. För jag
liksom många andra gläds åt squaredansen, dess nytta för knopp och kropp
och för den sociala samvaron.
Berit
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Ordföranden
har ordet

Denna gång känns det trögt att skriva.
Kan – och vill – inte låtsas som om
allt är frid och fröjd. De senaste veckorna har varit som en berg- och dalbana om jag uttrycker mig milt. Skulle också kunna säga att det varit ett
litet h……e. Jag har varit ledsen och
arg och allt däremellan. Ledsen, för
att jag blivit beskylld för att vilja förstöra för klubben, speciellt för nybörjarna. Arg - på mig själv för att jag
inte lyckats förklara tillräckligt väl.
Eller kanske för att jag inte insåg att
jag behövde förklara så mycket. Arg
- på dem som inte frågar varför utan
bara hugger. Arg - på allt tissel och
tassel som varit.

att vi säger att våra systerklubbar inom
Fyrklöveralliansen kompletterar vårt
program har tydligen varit provocerande. För mig är det nödvändigt att
detta samarbete fungerar; vi kan inte
starta kurser med för få deltagare. Och
genom ett samarbete kan vi totalt sett
erbjuda ett bredare utbud.
Vi som är oense om kursprogrammet
vill ju i grund och botten samma sak.
Vi vill att våra medlemmar skall trivas
i vår klubb och på ett trevligt sätt kunna förkovra sig i squaredans. Kanske
är jag naiv, men jag tror inte att vi tappar medlemmar för att vi påpekar att
möjligheten finns att även gå kurs i en
systerklubb. Många går redan idag flera kurser; hos oss och hos t ex Seniorerna.

Vad det rör sig om? Kursprogrammet
för hösten -15, där vi lagt in en Basic
dansträning och en Mainstream dansträning. Och att vi därmed till hösten
(obs! hösten -15) inte startar ny Plusoch Mainstreamkurs. Men även det

Ytterligare några ord om dansträningar. En dansträning är ju också en kurs;
en kurs där alla call redan är utlärda,
men alla vridningar och vändningar
och positioner inte är tränade på. En
dansträning ger alltså en bra grund för
att sedan gå upp en nivå. För visst är
det väl så att den nivå som är roligast
att dansa är den man behärskar.
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med Robban Milestad, som bör bli
mycket lyckad. Sedan kommer den
spännande gradueringen och därefter
vår efterlängtade resa till Kilsbergen.
Men inte nog med det - vi har en
vårfest att se fram mot och sedan avslutningsvis vår uppskattade picknickdans.
Medan jag sitter och skriver detta har
solen tagit sig genom de otrevliga gråa
molnen. Och det får väl vara lite symboliskt. In med solskenet igen i klubben! Jag känner mig lite lättare till
mods och tänker på allt trevligt vi har
framför oss i vår. Först har vi en dans

Jag tänker också på alla fantastiska
och trevliga människor i klubben.
Tack för att ni finns!
Den som inget gör, gör heller inga
fel
ewa

Teminslut för vårterminen 2015
Sista dag för respektive kurs
Tisdagskurserna slutar 14 april och torsdagskurserna 23 april

Vårfesten
8 maj
Glöm ej att anmäla dig till årets vårfest före 24 april.
Det blir underhållning, mat, dryck och naturligtvis dans.
Se flyer på sidan 11
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Marsdans i Huddinge
Bara prat det där om att fredag den
13:e är en otursdag!
Tvärtom fick jag en riktigt härlig dans
i ABF-lokalen Huddinge!
I god tid begav jag mig till Karlbergs station. Ett underbart vårväder
så det var läge att njuta och ta det
lugnt. Väl nere på stationen upptäckte
jag att jag måste gå hem igen för att
hämta dansskorna (så lite otur var det
nog i alla fall).
När jag lite sent kom till dansen, var
salen fylld av squarer som dansade på
nivå Plus. Sedan blev det A1 och A2
också. Hela fyra squarer på A2! Caller
var Micke Gerkman och som alltid när
Micke callar är det så rytmiskt och
med ”flow”, så det känns härligt lätt
att dansa. Lite fel gjorde vi ibland
några av oss, men då sa Micke snällt:
” Ni gjorde nog en annorlunda tolkning av det callet”.
Det var en välbesökt dans med gäs-

ter från många klubbar bl. a. Forum,
Ericsson, Sollentuna, Jarlabanke,
Eight makers, Näsby park, Seniorerna
och Nyköping också! Så roligt att prata och fika med dansare man inte träffar så ofta.
Vi blev så väl omhändertagna av
dansvärdarna. Det var två köer till kaffet, så det gick behändigt. De har alltid
så goda bullar på ABF och nu hade
Kersti Möller dessutom gjort 100
smörgåsar. Jag valde en smörgås och
hade en trevlig pratstund med Ulf, Iréne, Ulla, Bengt och Norrtäljefolket.
Sedan full fart på dansen igen. Jag
var trött och nöjd när jag åkte hem. På
tåget tänkte jag på att vilken kollektiv
känsla av glädje man kan känna.
Ganska fantastiskt!
Kram till Huddinge Square Swingers!
Gugge
Squaredansklubben Seniorerna
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Våra danser hösten 2015
Fredag
4 sept

Kickoffdans
B36 - P

13.00 - 16.30

Sven Andréason

Fredag
2 okt

Höstdans
BMBP

13.00 - 16.30

Robert Milestad

Lördag
17 okt

Stora seniordansen
B36 - A2

12.00 - 16.00

Sven Andréason
Christer Bern
Roland Danielsson

Lördag
7 nov

Lördagsdansen
P A1 P A2

13.00 - 16.30

Svante Jordeskog

Fredag
27 nov

Novemberdans
BMBP

13.00 - 16.30

Freddie Ekblad

Fredag
11 dec

Julfest
Bg - P
Endast medlemmar

12.30 - 17.00

Sven Andréason

Nu närmar sig tiden för klubbresan till Kilsbergen den 24 april med stormsteg.
Alla har fått hem detaljer om hur, var och när av Per och Ulf.

Bilder från 2014
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Våra kurser hösten 2015
Tisdagar
Caller: Roland Danielsson
Kursstart : 15 september
Kursslut: 8 december
Kurs 1
2
3
4

09.15 - 11.00
11.05 - 12.50
13.20 - 15.05
15.10 - 16.55

A2
Basic
Basic
Basic

dansträning
dansträning
termin 3
termin 1

Terminen omfattar 12 kursdagar
Inga kursdagar tisdagen den 6 oktober
Terminsavgift 350 kr. Extrakurser 100 kr/st.
Torsdagar
Caller: Sven Andréason
Kursstart: 10 september
Kursslut: 3 december
Kurs 5
6
7
8

09.30 - 11.15
11.20 - 13.05
13.35 - 15.20
15.25 - 17.10

A1
A1 kurs
Plus
Mainstream

dansträning
termin 1
dansträning
dansträning

Terminen omfattar 12 kursdagar.
Inga kurser torsdagen den 8 oktober
Terminsavgift 350 kr. Extrakurser 100 kr/st.

Graduering
Snart är det dags för Husq att ha sin
mest högtidliga dag på året. Graduering av nya medlemmar!

och heja på våra nya graduanter och
blivande stordansare.

De skall välkomnas av alla oss som
redan är graduerade. Det skall bli en
minnesvärd upplevelse för de nya och
väcka hågkomster hos oss andra. Kom

Caller denna dag är Sven Andréason.
Efter ceremonin blir det kaffe och
dans och alla graduerade medlemmar
kan vara med.
Tid: Fredag17 april 13.00-16.30
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VÄGLEDNING inför höstens kursval
Du som idag går på kurs …….
Basic term 2
Kan gå vidare till Basic term 3. Rekommenderas att repetera första Basic-året.
Basic term 4
Kan gå Basic dansträning. Rekommenderas att repetera andra
Basic-året. Nybörjarkurs i Mainstream kommer att finnas inom
Fyrklövern.
Mainstream term 2/4
Kan gå Mainstream dansträning. Basic dansträning kan också
vara nyttig och rolig. Nybörjarkurs i Plus kommer att finnas inom
Fyrklövern.
Plus term 4
Kan gå Plus dansträning. Mainstream dansträning kan också
vara nyttig och rolig. Nybörjarkurs i Plus kommer att finnas inom
Fyrklövern för dem som önskar repetera Plus-kursen.
Plus dansträning
Kan gå A1 term 1 samt repetera Plus dansträning.
A1 term 4
Kan gå A1 dansträning. Kan också repetera A1 kursen. A2 kurs
kommer att erbjudas inom fyrklövern.
A1 dansträning
Kan fortsätta med A1 dansträning. A2 kurs kommer att erbjudas
inom fyrklövern.
A2 dansträning
Kan fortsätta med A2 dansträning.
Om du har frågor, vänd dig till Ewa Werin.
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Styrelsen 2015

Från vänster:
Anita
Eva C
Louise
Nic
Helene
Kersti
Ewa W
Inger
Jane

Tycker om dans, god mat och gott vin och upplevelser.
Hjälpsam, social och generös
Snabb, glad och positiv (hjälpsam)
Social, kartnörd, lite slarvig
Positiv, eftertänksam och social
Outtröttlig, kreativ och positiv.
Engagerad Vetgirig Analytisk
Infödd Huddingebo, Ny squaredansare, Godisälskare, Energisk, Resglad
Återvändare från 90-talet, Söderbo, Gift ”Bajare”, men Djurgårdare

Ewa Werin
ewawerin@hotmail.com

Ordförande

08-711 1256
070-497 4313

Jane Löfgren
lofgren1@comhem.se

Kassör

08-642 7024
073-801 7024

Helene Andersson
heleneason@live.se

Ledamot

073-527 1152

Eva Clasberg
evaclasberg@hotmail.com

Sekreterare

08-746 9493
070-546 9573

Kersti Möller
kerstimoller@hotmail.com

Dansansvarig

08-604 8958

Nic Ljungqvist
nic@aquamer.se

Webbmaster
Husqbladet

070-722 9192
08-711 1256

Anita Rubin-Sundberg
anitarubinsundberg@tele2.se

Ansvarig uppvisn.danser

08-774 7750
070-743 2978

Louise Engqvist
loen48@hotmail.com

Ledamot

072-155 6020

Inger Arvhammar
inger.arvhammar@gmail.com

Kursansvarig

08-711 0130

9

10

11

12

