
 

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

1/15  
jan 

Så står vi här igen med framtiden som ett oskrivet blad. Hur blir 
2015, 2016 … 

 

Tittar jag bakåt så har det hänt massor sen milleniumskiftet när jag 
gick i pension. Ska framtiden bli lika spännande? 

Och Du, ny eller gammal dansare ta för DIG, var med i squaredansens sam-
manhang, ta plats, ställ upp och Du får igen det 10-fallt. Kom t ex med i ca-

barégänget. Det är härligt att hinna göra sådant som man inte gjort förut.  

 
Klubben är fantastisk, tänk, att vi aktiverar 250 seniorer på olika sätt. Ser 

till att vi får rörelse i kroppen, tränar hjärnan, träffar glada människor och 

känner oss uppåt efter varje möte! 
 

Till Er alla – Ett Gott Nytt dansår 2015. 

Berit 

Läs om Berits tillbakablick på sid 3. 
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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 

inte haft vår intensivkurs för ny-
börjare. Skall bli spännande att se 
om några nya ansikten dyker upp. 
Sedan skall det bli mycket trevligt 
att få återse kända ansikten. Men 
åter till nybörjare.  
 

Jag var på Pumpan före jul och 
där var det Rojne och nybörjar-
dans. Jag dansade med en 

kvinna som darrade och med 
svag röst sa till mig ”detta är 
min första dans ute”. Sedan 

tillade hon att hon var vett-
skrämd och inte kunde dansa. 
Jag tryckte lätt hennes arm och 
försökte se förtroendeingivande 

ut, då jag försäkrade henne att 
allt skulle gå bra. Det gick jät-
tebra, och jag tror att hon kän-
de det själv!  
 

Och jag, jag tänkte på när jag 
för första gången skulle våga 

mig på en Plus-dans. Hade be-
stämt att det skulle ske i Täby 
hos Pantrarna. Men när? Och 
med vem? En resolut kvinna, 

tillika mycket duktig dansare, 
tog mig i handen och sa ”du 
dansar med mig”. Jag gjorde 

Först och främst vill jag önska 

er alla en fin fortsättning på det 
nya året! Jag hoppas att kur-
serna skall fortsätta att locka 
och självklart önskar jag också 

att våra danser skall vara at-
traktiva begivenheter som 
skrivs in i almanackan. I alma-
nackan hoppas jag också att 

det skall finnas noteringar om 
årsmöte, graduering, klubbresa 
och vårfest. 
 

Vi har mycket roligt att se fram 
mot. Kanske någon känner som 
jag, att dansen har försvunnet 

ur kroppen under julledigheten. 
Men tro mig  -  jag har känt så 
tidigare och märkligt nog kan 

kroppen väldigt mycket och har 
ett gott minne. Så jag tycker att 
vi litar på den och med tillför-
sikt ser fram mot att svänga 

våra lurviga. 
 

När jag skriver detta har vi ännu 
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Forts från förstasidan,  

Berits tillbakablick 
 

Jag började dansa i Huddinge 
Square Swingers hösten 1999, 
ivrigt påhejad av dansande 
vänner. Jag träffade Göran och 

vi dansade på moln i 11 år. Vi 
var euforiska och hoppade på 
allting. Vi var med i styrelsen, 
jag var ordförande ett antal år, 

vi ordnade uppvisningsdanser, 
var med på Huddingedagarna, 
jagade nya medlemmar, var 
med och startade upp Stora se-

niordansen, organiserade 

klubbresor både till Böda och 

Kilsbergen, tog hand om ny-
börjarkurser och ingick gans-
ka snart i organisationen av 
klubbens fester.  

Göran var en entertainer. 

Många minns nog Sjörövarfab-

be, Den skrattande polisen och 
Karl Gerhards- Och så kom-
mer det en gosse! Så mycket 
roligt som vi haft med square-

dansen, så många glada män-
niskor vi träffat, så mycket 
skratt! Jag hoppas att jag får 
fortsätta och känna den sam-

varon och glädjen i många år 
än!  
 

det! Detta har jag försökt föra 

vidare, och jag vet att jag lyck-
ats få två kvinnor med mig upp 
på dansgolvet för att dansa sin 
första mainstreamdans. Två 

kvinnor som sa att de ännu 
inte vågat dansa mainstream. 
Nu har de gjort det! Och de såg 
nöjda ut. 
 

Förutom våra egna begivenhe-
ter framöver gläds jag över 

mina två inplanera dansresor. 

Första går till Kanarieöarna 

om ca en vecka och den andra 
går till Polen i sommar. Dess-
utom ser jag fram mot Con-
vention i Jönköping. Mycket 

squaredans är det, men …..  
Det är ju så roligt! 
 
Det viktigaste vi har är tårna. 
Det är dem vi styr med. (Mattias 

6 år) 
 

ewa  
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Novemberdansen 2014! 

 
Jaha! Det var ett tag sen, hur mycket 

minns jag från den? Nu får jag tänka 
efter.  

 

Åååååå! Nu minns jag! Det var en un-
derbar eftermiddag! Salen fylld med 

glada dansare! Skratt och kramar! 

Ljus och värme! Tänk så underbart att 
man kan fylla på sitt må-bra-konto ge-

nom squaredans och att man inte be-

höver vara i ett spritinlagt tillstånd för 
att ha roligt.  

  

Allra bäst minns jag callern Robban, 
Guds gåva till squaredansarna. Han 

har en otrolig förmåga att i slutet av 

varje tipp ”få hem oss alla”. Ibland 
fattar vi dansare inte ens att vi är på 

hemmaplats och när det går upp för 

oss så skrattar vi av förvåning.  
  

Säg mig, vem minns inte saffransbul-

larna till kaffet. Godi, godi, man ville 
nästan ha två. 

Jag minns också med förtjusning det 

glada gänget i squar 1 som dansade de 

två sista tipparna. Det var bl a två   
Beaus som hörde lite dåligt och inte 

vågade byta squar under nästan hela 

kvällen och så en Bells i den vackra 
bruna kjolen som körde som en racer-

bil i Formel 1, underbara trevliga 

kvinna. Därtill fanns en härlig ogradu-
erad man som redan lärt sig och fattat 

att som basicdansare skall man inte 

dansa med nybörjare utan med vana 
dansare. Han åkte liksom bara med i 

Formel 1-racet, det gick som en dans 

om jag säger så! 

 

Hela tiden finns också julfesten i mitt 

huvud fastän jag inte skall skriva om 
den, men vem kan ”hoppa” att tacka 

för det fantastiska arbete våra vänner 

lagt ner på dukning och underhållning. 

 

Till sist Kära vänner, vi måste påa mer 

för att få fler nya till dansen. Square
dansen värmer hjärtat och gläder sjä-

len och håller oss förhoppningsvis 

utanför Glömskans land! Tillönskar Er 
alla ett Gott Nytt År! Det bästa året 

någonsin. Kanske går jag händelserna 
i förväg, men man måste ju få dröm-

ma.   

   Inger H 
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Babs, Ishockeykillarna 
Lasse Björn-Rolle 

Stolts-Tumba, Julia Ce-

sar och Nakenchocken 
Per Oscarsson samt 

många fler.  

 
Det var en riktig julka-

ramell vi fick avnjuta 

från scenen. Så kom 
lottdragningen som 

gick galant med många 

glada vinnare. 
 

Så var det dags för 

dansen med Sven som caller där vi 
nybörjare och erfarna dansare fick 

vårt lystmäte tillgodosett. 

 
Ett stort varmt tack 

för en oförglömlig  

julfest. 
 

Birgitta Lennart  

Maivor  

En oförglömlig julfest! 

 
Vi var på Huddinge Square Swingers 

julfest för första gången och var fulla 
av förväntan. 

 

Redan i entrén möttes vi av glada 
glöggminglare. Vi hastade uppför trap-

pan och där stod lottförsäljarna med 

färgglada lotter och vi handlade friskt. 
Det var en familjär gemytlig stämning 

i väntan på att matsalen skulle öppnas. 

Så intog vi matsalen och där stod på 
borden redan läckra jultallrikar. 

 

Vår ordförande Ewa W hälsade väl-
kommen och därefter intogs scenen av 

"Julhörnan 2014", "Tomtarnas dans-

hörna" med förebild från "Hylands 
Hörna". Konferencier var  Ewa H. 

 

I julhörnan uppträdde till vår förtjus-
ning: Göingeflickorna, Snoddas, Lill-
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2015 

 

Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie årsmöte. 

Plats:  Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge. 

Datum: Fredagen den 20 februari  

Tid: 12.30 

 

Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet. 

Mötet avslutas med kaffe och dans. Roland Danielsson är vår caller. 

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (senast 14 dagar före årsmötet) 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015 

11. Val av 

 ordförande för en tid av ett år 

 ledamöter för en tid av två år 

 två revisorer för en tid av ett år 

 en revisorssuppleant för en tid av ett år 

 tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för en tid 

av ett år 

12. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller genom till denna stadgeenligt 

ingiven motion   

13. Val av deltagare till Convention 2015 utses av styrelsen 

14. Övriga frågor 

15. Mötets avslutande 

Vänligen notera att eventuella motioner enligt punkt 7 i stadgarna skall skriftligen inges 

till styrelsen senast den 1 februari 2015. 
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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 

Husq´s styrelse  

Uppvisningsdans. 

Lördagen den 15 november på ABF. 

 

Bolivianska föreningen i Huddinge 
bjöd in oss till deras dansfestival. Vi 

fick visa squaredans på scen tillsam-

mans med danser ifrån Finland, Boli-
via och Peru. 

Publiken var omkring etthundrafemtio 

personer med anknytning till Bolivi-
anska föreningen. 

Vi representerade med en square och 

caller var Roland Danielsson. Innan vi 
gjorde vårt framträdande presentera-

des vi som dansen där allt sker ”live”.   

Alltså inget inövat uppvisningspro-
gram. 

Vi dansade glatt efter Rolands call 
med missar som vi trixade till som 

vid vilket danstillfälle som helst. 

Dans är kul! 
Anita R-S 
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Våra kurser våren 2015 

Våra kursvärdar våren 2015 

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 

Tisdagar  Caller: Roland Danielsson 

Kursstart : 13 januari  Kursslut: 14 april 

 

Kurs  1 09.15 - 11.00  A2    dansträning 
         2 11.05 - 12.50  A1    termin 4 

         3 13.20 - 15.05  Basic   termin 4 

         4 15.10 - 16.55  Basic   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   dansträning 

         6 11.20 - 13.05  Plus   dansträning 

         7 13.35 - 15.20  Plus   termin 4 
 8 15.25 - 17.10  Mainstream termin 2/4 

 

Terminen omfattar 14 kursdagar.  
Terminsavgift 400 kr. Extrakurser 100 kr/st. 
 

Du vet väl att du även kan betala 40 kr per gång om du  
vill gå några enstaka gånger.  
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Våra danser våren 2015 
Lördagen 

24 jan 

Lördagsdans 

M P M A1 

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog 

Fredagen 

13 feb 

Nybörjardans 

B24 B 

13.00 - 16.30 Rojne Eriksson 

Fredagen 

13 mars 

Marsdans 

P A1 P A2 

13.00 - 16.30 

 

Micke Gerkman 

Fredagen 

10 april 

Aprildans 

B M B P 

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 

Det börjar bli dags att betala medlemsavgiften, som är 100 kr 

per år. Betala in på klubbens plusgiro 102 05 37-5 före sista ja-

nuari. Glöm ej att skriva namn och att det gäller medlemsavgift. 

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.  
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Välkomna till 2015 års klubbresa som 

äger rum den 24-26 april. 

Resmålet är även i år Kilsbergen några mil 

norr om Örebro. Anläggningen har bytt 

namn till Ånnaboda Storstenshöjden. Men 

det är fortfarande samma fina anläggning. 
 

 

Vad innefattas då i denna resa? 

Bussresa ToR 

Stockholm/Huddinge – Kilsbergen. 

Avresa den 24 april från Stockholm, 

Vasagatan 16,  kl. 13.00  

alt. Bussterminalen Huddinge kl. 13.30.  

Hemresa den 26 april kl. 15.00. 

 

Måltider 

Middag fredag och lördag,  

frukostbuffé lördag och söndag  

Lunch lördag och söndag 

Lördag lättare vickning (ej dryck) 

Eftermiddagskaffe hemresedagen. 

 

Logi 

I samma byggnad som danslokalerna finns 

hotellrum med dusch och toalett. 

Ljusa fräscha rum med bra sängstandard. 

 

Intill anläggningen finns också ett antal 

stugor med 3-6 bäddar, dusch och toalett.  

Eget sänglinne medtages och slutstädning 

skall göras. 
 

 

Dans 

Dans till våra välbekanta callers Sven 

Andréason, Roland Danielsson och Svante 

Jordeskog. 

Dansnivå Bg – A1  

Vilket innebär att alla kan vara med och 

dansa. 

 

 

 

 

 

 

Danspass -  prel.  

  

Fredag  19.00 – 21.30 gem.  + 2 salar 

Lördag      9.30 – 11.00   2 – 3 salar 

 14.30 – 16.30   2 – 3 salar 

 19.00 – 20.30   2 – 3 salar 

Söndag    9.30 – 11.00   2 – 3 salar 

13.00 – 14.30 2 salar + gem.  
 

Kostnad per person inkl mat, callers, 

danslokaler och buss 
 

Enkelrum  2 650 kr  

Dubbelrum  2 450 kr  

Stuga 2 150 kr  

 

Anmälningsavgiften, 300 kr, betalas 

senast 26 jan. till klubbens vanliga 

plusgirokonto 1020537-5.  

 

Ange vid betalningen att det gäller 

klubbresan. Glöm ej att skriva namn. 

   

Slutbetalning på samma konto senast 26 

mars. 

 

Vi lägger ut listor till kursvärdarna där Du 

kan anteckna önskemål om rumsalternativ 

och rumskamrat. 

 

Det går också bra att maila eller ringa till 

oss med frågor och information.  

 

ulf.eriksson@ebrevet.nu  tel 774 2974 

pc.skoldin@gmail.com     tel 774 7802 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Lördagen den 24 januari 2015  

kl 13.00 – 16.30 

M P M A1 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75 kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen den 13 februari 2015  

kl 13.00 – 16.30 

B24 B 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Caller 

Rojne Eriksson 

Alla är välkomna 

Kom och dansa med våra nya squaredansare 


