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Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Brytningstid! Nu är vi verkligen i tiden mellan sommar, höst och vinter.
Solen värmer lite fortfarande, men sjalar och handskar kommer fram och
bilfönstren måste skrapas då och då.
Och ändå, vi vet ju att tiden går fort och snart har vi vant oss, men just nu är
det lite usch!
Visst finns det en njutning även när mörkret faller. Att svepa in sig i en filt,
tända ett ljus och läsa en bra bok eller titta på TV har väl sin tjusning.
Men om jag inte fick komma ut och träffa folk på dagarna skulle jag nog
deppa ihop ganska fort.
Jag har inte dansat så mycket i höst. Andra aktiviteter har krävt min närvaro,
men jag längtar efter mina Pluskamrater och Sven. Vanor är viktiga och det är
trist när man behöver bryta dom.
Men halva terminen är kvar, vi har fler danser på gång och jag kommer att stå
på scenen i december även i år, trots alla tidigare uttalanden.
Så blir det - kommer tid, kommer råd!
Berit
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Ordföranden
har ordet

Hösten har kommit. Det har blivit kyligt ute och man letar febrilt efter varmare kläder. Hösten har också fört
med sig efterlängtade kurser och danser.
Vår nye kurscaller (mer om Calle i
nästa nummer) börjar känna sig hemma i Huddinge och våra kursdeltagare
har vant sig vid en ny röst och nytt
sätt att calla. Vår ”gamle” kurscaller,
Sven, tar hand om våra nybörjare och
sätter fart på dem. Vi har arton helt
nya dansare; dem måste vi ta väl hand
om så att de fortsätter att tycka om
squaredans och om oss.

Häromdagen var jag med om en, för
mig, väldigt nyttig upplevelse. Jag var
på en intensivkurs i A1. På fem och en
halv timme lärdes det ut 24 call. Den
första halvtimmen gick väl bra - de
callen hade vi ju hunnit med på hemmaplan. Men sedan …. Jag försökte
lagra call i alla tillgängliga små utrymme i hjärnan. Men de måste ju vara
snabbåtkomliga också. Ibland var det
så, ibland inte. En tröst var dock att
alla vi helnya hade rätt fullt i våra
hjärnor och inte alltid så lättåtkomlig
info.

För min del har det blivit en hel del
danser denna höst. Kick-off-danser,
Jamboree i Örebro, Järladans med
bluegrass band, DBD (Dance By
Definition) mm. Danser hemma och
hos andra klubbar. Och en hel
delHuddinge-batchar har synts i
vimlet. Härligt!

Skrev ovan att det var en nyttig upplevelse. Självklart kändes det nyttigt att
lära sig A1, men det var inte det jag
åsyftade. Det nyttiga var att uppleva
den synnerligen otrevliga känslan av
att stå helt tom i huvudet mitt på golvet medan sju människor runt mig
tycktes utföra något slags call. Jag
önskade att jag var osynlig och att de
andra sju skulle inta sina slutpositioner, så att jag snabbt kunde glida in på
den lediga platsen. Så var det naturligtvis inte; mer eller mindre hjälpsamma meddansare ville mer eller
mindre bryskt visa mig tillrätta. Ibland
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två stycken samtidigt med olika direktiv. Inte bra då de drog åt olika håll.
Men jag vidhåller att detta obehag var
nyttigt. Av två skäl. För det första gäller det att aldrig glömma den hemska
känslan av total tomhet i skallen. Detta
är något som de flesta av oss drabbats
av på kurserna någon gång och då
gäller det för andra att vara förstående.
För det andra gäller det att hela tiden
tänka på vilken hjälp som är bra och
vilken som istället stjälper. Själv blir
jag alldeles galen om någon knuffar
mig; jag kommer av mig totalt. Och
sedan funderar jag på om jag kanske

själv är en knuffare?
Denna höst har vi två danser till i
klubben att se fram mot. Och naturligtvis finns det andra danser att gå
på. Ni läser väl i Square Info eller på
förbundets hemsida så att ni inte missar något.
Hoppas att vi snart ses på någon dans
någonstans!
Tala sanning, så behöver du inte
komma ihåg vad du sagt!
ewa

HUSQ´s styrelsen 2015
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 uppvisningsdanser

08-774 7750
070-743 2978

Louise Engqvist
loen48@hotmail.com

Ledamot

072-155 6020

Inger Arvhammar
inger.arvhammar@gmail.com

Kursansvarig

070-7811720
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KICK-OFF REFERAT
Sommaren är kort. Men tillräckligt
lång för att man skall börja sakna sina
squaredansvänner och glömma bort
call. För att i viss mån råda bot på
detta har Marianne och jag haft för
vana att i många år regelbundet varje
torsdag besöka danserna på Stora
Skuggan. Men av skilda anledningar
blev det inte så i år.
Kvällen före vår Kick-off den 4 sept.
kände jag därför, att det kunde finnas
skäl att ta fram och titta i Morells vältummade handbok. Kallsvetten började komma fram i pannan; jag tyckte
inte att jag kom ihåg någonting. Och
ändå skulle vi inte dansa högre än
Plus.
Plötsligt insåg jag, att det var 19 år sedan vi kom med i den nybörjarkurs i
squaredans, som Anny och Helge
Schieche just dragit igång . Det var
deltagarna i den kursen, som 1 ½ år
senare skulle bilda HUSQ. Och den
A2 kurs, som vi nu har på tisdagarna,
är faktiskt i princip en direkt fortsättning på den. Anny och Helge är nu hedersmedlemmar i klubben.
Och jag mindes, att vi för en del år se-

dan regelbundet fick besök av en kvinna, som kom och dansade A2 med oss
då och då. I själva verket dansade hon
på så hög nivå, att hon ofta måste resa
utomlands för att hitta danser. Men
hon dansade med oss för att underhålla sina kunskaper på ”lägre” nivåer.
Hon var ett föredöme för oss alla. Se
till att upprätthålla dina kunskaper på
alla nivåer. Besök gärna danser på
lägre nivå än din egen.
Hur var det nu för min del? Morgondagen skulle få visa.
Morgondagen kom, och jag var på
plats i tid för mingel kl. 12.30. Jätteroligt att åter få träffa många vänner.
Men det var inte så trångt, som det
brukar vara. Förklaringen var uppenbarligen, att många missat minglandet.
När Ewa hälsade alla välkomna kunde
hon särskilt vända sig till två av dagens gäster. De var från Aberdeen i
Skottland, och deras närvaro var ett resultat av Ewas och Nics deltagande i
en dansvecka i Polen! Ett bra exempel
på squaredansens förmåga att förena
människor.
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Och det stod det 9 squarer på golvet.
Vi var mer än 80 närvarande!
Glad och god stämning har alltid varit
ett kännetecken för HUSQs danser.
Dagens dans var inget undantag här-

vidlag. Sven Andréason callade som
vanligt underbart och medryckande.
Det var roligt att få dansa igen. Och
benen var riktigt lydiga.
Ingvar Thörn

Julfesten 2015
Fredagen den 11 december 12.30—17.00
Som brukligt blir det både mat, dryck,
underhållning och dans till det starkt subventionerade
priset av 150 kr
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Sommardans i Polen
Intervju med Harry och Kristina
F Har hört att ni varit i Polen och dansat i sommar. Vad var det för något?
S Hannas och Lasses årliga dansresa, känd bl a för att de tar otroligt väl hand
om sina deltagarna.
F Vad fick er att åka dit?
S Visste att vi skulle få lära oss nya finesser, träffa nya människor och nya callers. Ville dansa till Jerry Jestin igen och visa honom hur mycket vi lärt oss sedan förra gången.
F Var det mycket dans/workshops?
S Ja, ibland tre pass per dag. Dessutom fick vi lära oss clogging.
F Clogging? Vad är det?
S Skall egentligen utföras med skor med tå- och häljärn (hade inte vi). Dansledaren ropar ut danssteg vartefter, tex Basic boggie, och vi lyder och dansar. Fick
lite Fred Astaire-känsla (Harry). Sista dagen hade vi och några andra dansare
(därav ytterligare två från Huddinge) uppvisning för de andra.
F Varifrån kom dansarna?
S Hela Sverige, Tyskland, Danmark, Ryssland och tom USA.
F Vem var caller?
S Förutom Jerry Jestin från Canada var det Paul Bristow från England.
F Gjorde ni mer än dansade?
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S Vi promenerade mycket, var på marknader och hade gemensam korvgrillning
på kvällen. Sedan var vi på fotmassage. Helt underbart; fötterna svävade fram
(Harrys). Vi hann också klippa oss.
F Vad tycker ni om den polska maten (och drycken)?
S Tyckte mycket om den; den påminde Harry lite om barndomens mat. Dessutom var den billig och portionerna var jättestora. Ölen var god, men när vi beställde in 1 liter var den lite väl stor. Hade varit bättre med två små (50 cl). Vodkan var också god.

F Vill ni åka tillbaka?
S Jaaa, det vill vi.

8

Höstdans
Utanför fönstren sken höstsolen och
vinden blåste. Inne i ABF-huset var
det inte heller särskilt lugnt. Husq
hade oktoberdans. Många hade kommit för att träffa nya och gamla kamrater.
Robert Milestad, som var dagens
caller, har vi träffat tidigare. Han är
ung, glad och håller ett högt tempo.
Ett av hans favoritcall tycks vara

zoom. Då gäller det att skynda sig att
ställa sig bakom. Och ibland känner
man sig så också! Men det är bara att
dansa vidare.
Fort gick tiden och kaffe och bulle
smakade gott. Då blev det också tid att
prata med gamla kurskamrater.
Det var Basic, Mainsteam och Plus
som gällde denna eftermiddag. På entrébiljetten lottades en gratis dansbiljett ut.
Tänk vad pigg man blir av att dansa.
Nu ser jag redan fram mot novemberdansen!
Gun A

Våra återstående danser hösten 2015
Lördag
7nov

Lördagsdansen
P A1 P A2

13.00 - 16.00

Calle Brunér

Fredag
27 nov

Novemberdans
BMBP

13.00 - 16.30

Rojne Eriksson

Fredag
11 dec

Julfest
Bg - P
Endast medlemmar

12.30 - 17.00

Sven Andréason
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Höstens kurser
Tisdagar
Caller: Calle Brunér (fm) och Sven Andréasson (em)
Kursstart : 15 september
Kursslut: 8 december
Kurs 1
2
3
4

09.30 - 11.15
11.15 - 13.00
13.20 - 15.05
15.10 - 16.55

A2
Basic
Basic
Basic

dansträning
dansträning
termin 3
termin 1

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

.
Kursvärdar
Kurs 1: Eva Mosén
Sven Ylling
Kurs2: Irene Sabel
Britt Wadén Sabel
Kurs 3: Monica Ajne
Maureen Eidem

37 42 37
37 42 37
532 54 424
532 54 424
711 5815
711 5712

Kurs 5: Iréne Eriksson

774 2974

Kurs 6: Lis Olvesten

774 5019

Kurs 7: Marianne Haager

530 31 518

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

Kurs 4: Ewa Werin tills vidare 711 1256

Kom ihåg intensivkursen för nybörjare torsdag 7 januari 2016
mellan 10.00 - 14.00
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Lördagen den 7 november 2015
kl 13.00 – 16.00
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller

Calle Brunér
Nivåer:

P A1 P A2
Inträde 75 kr
Kaffe med bulle 25 kr
Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958

I samarbete med

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 27 november 2015
kl 13.00 – 16.30
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller

Rojne Eriksson
Nivåer:

BMBP
Inträde 75 kr
Kaffe med bulle 25 kr
Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958

I samarbete med

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Priset för årets fest är 150 kr.
Betalas senast 27 november. Till Plusgiro 1020537-5.
Endast medlemmar.
Kontaktperson: Ewa Werin 08-711 1256
I samarbete med

