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Om mina små barnbarn kom från Småland skulle dom nog idag
säga ”Varför gör di på detta viset?
Och nog ställer vi oss alla i dag en frågan – varför gör di på detta viset?
Krig har alltid funnits och folkvandringar också men vi har väl aldrig känt det
så in i huden som vi gör idag? Alla nya informationsflöden bidrar till det. När
en människa blir halshuggen så ligger ögonblickligen en hel filmsekvens av
händelsen på facebook. Hur förklarar man människans ondska när det är på riktigt, för barn? Jag vet inte.
Men det finns även andra saker som skulle få dom att utbrista Varför gör hon
på detta viset? Om dom fick se sin farmor stå på scenen på ABF och ”spela
apa”, dvs klä ut sig å det galnaste och relativt hämningslöst framföra Fat mammy Brown, Saltaste bönan i stan, sjunga kärleksduett eller liggande på flygeln
(tillsammans med Elvi) sjunga Offenbachs Kattaria. Det finns mycket från
mina 14 scenår. Jag är inte säker på att jag skulle kunna förklara för dom känslan av hur galet kul det är efter alla dåliga repetitioner kliva fram och köra. Hur
roligt vi haft när vi tränat, hur idéerna har flödat, hur vi förkastat och kommit
på nya vinklingar och hur vi många gånger sagt – ”klagar dom, ja, då får dom
göra det bättre själv”!
Nu, i december, är det mitt sista framträdande och jag ska göra det med
”finess”!
Det är dags för andra att ”kliva på tåget”!
Gör det, ni kommer aldrig att ångra Er.
God jul önskar

Berit

2

Ordföranden
har ordet

För ett tag sedan läste vi (Nic och
jag) på en dansflyer att det skulle bli
square games och real hexagon på en
dans i Malmö. Kul, kul och så spännande! Visserligen var det i Malmö,
men ……
Vi kände oss lite lössläppta och nästintill oansvariga när vi åkte dit. Köra
över hundratjugo mil för lite dans,
och dessutom skulle vi bo på hotell.
Någon hexagon (tolv dansare i samma square) blev det inte, men väl en
oktagon (sexton dansare). Klockrent
gick det inte, men vi kände oss duktiga för att vi fattade och ibland gjorde
vi rätt. Och det där med kurvor förstod vi. Callern, från Tyskland, beskrevs i flyern med följande ord
”hans filosofi är att calla – inte lätt
koreografi – men med mycket bra bodyflow …”.

Det var verkligen lätt att dansa till honom. Vi flöt så smidigt fram; kändes
som att vi nog inte var så illa!
Jag tycker alltid att det är intressant att
vara på dans hos andra klubbar. Att se
hur saker och ting sköts på andra ställen och naturligtvis ta med sig godbitarna hem. I Malmö var dansarna otroligt trevliga och välkomnande. När vi
kom tillbaka andra dagen hälsade de
på oss som om vi var gamla goda vänner. Och vi kände oss som sådana. Vi
var mycket nöjda med vår Malmöresa.
Det är många dansare som sagt att det
är så trevligt att komma till husq.
Känns mycket bra, men vi måste se till
att detta goda rykte behålls. Vi måste
hela tiden sträva efter att bli ännu
”trevligare” och ännu mer välkomnande.
Häromdagen hörde jag två dansare
prata med varandra om hårdhänta
meddansare. De funderade på om de
skulle våga säga ifrån. Min uppfattning är att vi alla måste påpeka om vi
stöter på en ”handtryckare”, ”tumkramare”, armbågsfattare” osv. Perso-
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nen i fråga vet nog inte själv. Blir kanske tom glada för att någon berättar.
Berättar jag själv? Nej, inte alltid. Försöker väl gömma händer, tummar och
armbågar bäst det går. Skyller för mig
själv på att det inte finns bra tillfälle
att säga ifrån. Kan ju inte säga något
mitt under dansen, måste bli efter.
Men jag tror att det är viktigt att vi säger till istället för att vi skriker aj, gör
en smärtgrimas etc. Vi kan väl alla försöka jobba med detta?

ser jag fram mot. Ser också fram mot
att träffa er alla nästa termin, och jag
hoppas att det är riktigt många som
kommer på intensivkursen för nybörjare. Gärna med en nybörjare i handen, men även utan är du mycket välkommen.
Att veta det rätta och inte göra det är
brist på mod
ewa

Nu är terminen snart slut; var tog den
vägen? Men innan vi skiljs för juluppehåll har vi vår julfest kvar. Och den
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Lite om vår nye kurscaller,
Calle Brunér
(en intervju gjord av en nyfiken husq:are)

F. Hur kom du i kontakt med squaredans?
S. När jag var 14 år var jag i USA och på gymnastikschemat stod det dans vilket
bl a var squaredans. När jag sedan -87 (hemma i Sverige) såg en kurs i squaredans mindes jag hur roligt det var och började.
F. Började du calla direkt?
S. Jag började ganska snart att intressera mig för att calla. Övade på goda vänner.
F. Vad är det roligaste med att calla?
S. När man ser att folk är glada och har roligt. Ibland har jag kommit på någon
liten klurighet hemma - och när den uppskattas av dansarna är det lycka.
F. Vad bör vi som dansare tänka på?
S. Att vara tystare, gäller både dansare och sittande. Att vara uppmärksamma
och inte börja diskutera ev fel som blivit begångna. Att ta hand om ovana dansare och vara artiga mot andra dansare.
F. När du inte callar, vad gör du då?
S. Jobbar fortfarande; har egen firma. Bygger program för hjälp till synskadade.
Har hus som kräver skötsel och reser gärna. Är också djupt engagerad i Saltsjö SD, som ordförande, sedan starten 1987. Tycker om att rimma och gillar
ordlekar. Är även förtjust i Singel Malt Whisky.
F. Slutligen - vad är det värsta du sett på dansgolvet?
S. Har inte sett något riktigt illa - ännu. Har sett någon lämna en square i vredesmod. Dock ser jag ofta problem med att ställa upp squaren efter att den brutit
samman, ofta glömmer man skillnaden mellan hash- och singing-calls i det
avseendet. Därför vill jag gärna rekommendera kunskapslistan (KL) där bland
annat detta omnämns. Fråga mig gärna om KL!
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En lovsång till squaredansen
Mycket motvilligt - för närmare 60 år
sedan - gick jag min första danskurs.
Min far hade anmält mig. Han tyckte
att jag borde komma ut bland folk
(=tjejer) och inte sitta hemma och
uggla.
Några år senare träffade jag Kristina
på dansgolvet (på Virveln på Drottninggatan). Jag fick en livskamrat och
danspartner för livet.
Under alla år har jag varit övertygad
om att aldrig mer skulle gå på en
danskurs - taktkänsla existerar inte.
Plötsligt - i januari 2011 - stod jag
på dansgolvet igen! Nu - möjligen
något mindre motvilligt - var Kristina
och jag på prova-på-dans i Huddinge
inbjudna av Lennart Bernhult.
Lennart och Agneta - STORT
TACK! Ni lotsade in oss till pågående

Basic-kurs. Därefter har det gått av
bara farten.
Att lära sig squaredans är ett spännande experiment. Man övar och
misslyckas, man övar mer och misslyckas igen, man övar ännu mer och
äntligen lyckas man. Det märkliga är
att man har lika roligt hela tiden. Man
blir aldrig fullärd.
Vi har hittat en sysselsättning som
kan vara livet ut och som ständigt ger
nya kunskaper och minnen för livet.
Vi har träffat dansare som dansat 10,
20, 30, 40 ja, tom över 50 år och de
har bekräftat detta.
Harry

Efterlysning
Det börjar närma sig ett nytt årsmöte i vår förening. Några i den nuvarande styrelsen avgår, så vi söker nu några trevliga och glada medarbetare.
Platser som blir vakanta är:
En person som kan ta hand om vår hemsida och Husq-bladet. God datorvana är
nödvändig. Introduktion och handledning kommer att handhas av Nic Ljungqvist så länge det erfordras. Vi behöver även en ny ordförande eftersom Ewa
Werin har valt att avgå. Den nya ordföranden kommer att få mentorhjälp.
Det finns även andra arbetsuppgifter i styrelsen så tveka inte att höra av er till
valberedningen.
Om Du inte själv har tid eller ork att ställa upp så känner Du säkert någon annan
som skulle passa.
Hör av dig till valberedningen med förslag.
Britt-Marie Sköldin
Ulf Eriksson

bm.skoldin@telia.com
ulf.eriksson@ebrevet.nu

tel. 7747802
tel. 0733 970939
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Lördagsdansen 7 november 2015
För många av oss squaredansare är det
för tidigt att bara mata duvorna och
klappa katten. Vi måste göra något
mer! En regnig och grå lördag i november kan lysas upp av squaredans
och glädjen att få träffa många av Er
som dansar i andra kurser. Det fick vi
tillfälle till igen och vi svängde och log
till Calle Brunérs mångskiftande
”korseldar”. Många ville prata lite
med varandra, men det går ju inte under dansen, då hör man inte vad callern
säger. Man får liksom prata med ögonen!
En dansdag till, den 27 november, med
Rojne Eriksson, därefter julfest den 11
december. Kom och var med! Vi vet
aldrig vad som kan dyka upp lika
oväntat som en förkylning. Glöm inte
att njuuuta av artisterna på scenen! Har
man själv varit med så vet man vilket
arbete som ligger bakom. Värsta showen! Ever!

Njut också av maten, drycken och servicen. Det sägs att framför allt mannen
börjar bli gammal när han är mer intresserad av maten än av servitrisen,
vad vet jag! Vi får också tillfälle att
skåla och prata med vännerna på andra
sidan bordet och kanske vid nästa och
nästa bord….. Visst är det lyxigt! Förr
i tiden var det pälsar, puder och sova
till elva som var lyx. Det var då det!
Efter nyår laddar vi alla om med full
styrka och ser fram emot ”nya fräscha
frön” till square-dansen. Och alla vi
som vill bli av med ”efter-juls-vikten”
låter kalorierna röra sig i dansen för
annars sätter dom rackarna sig. Och
tänk på att vi motionerar inte för att bli
yngre utan för att bli äldre. Men någon
gång ibland kan man väl få önska när
man hör Darin sjunga ”Ta mig tillbaka…”.
Inger H

Kilsbergen Ånnaboda 22-24 april
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Änglar - finns dom?
Ja, några stycken finns det allt.
Nu tänker jag på änglar inom
squaredansen. Men jag tror att
begreppet ängel inte är entydigt; det verkar betyda lite olika
för olika människor. Dessutom
tror jag att det gått inflation i
begreppet.
För att få klarhet, vände jag
mig till en av våra kurscallrar.
Och han sa så här: En ängel är
en person som är väl förtrogen
med den nivå han/hon änglar
på. En ängel håller inte på med
extrasnurrar osv. En ängel håller inte på och rättar upp squaren i onödan utan är ett stöd
och en trygghet.
När vi pratade vidare, var vi överens om att en
ängel kan vara
ombedd att hjälpa
till på en kurs.
Och har då samma rätt som kursdeltagare att delta
i kursen.
Därefter vände jag mig till vår
andre kurscaller för att höra
om han hade något att tillägga.

Han påpekade att änglar ska
hjälpa och inte stjälpa. Och att
en ängels uppgift inte är att
visa att den själv kan dansa,
utan att mjukt och med små
medel visa rätt. En ängels uppgift är inte att lära ut.
Ibland behövs extra dansare på
en kurs.
Detta för
att fylla
ut en
square,
så att så
få som
möjligt
behöver
sitta. Dessa extradansare, som
kan vara guld värda, skall dock
inte förväxlas med änglar.
Nerskrivet av mig, ewa, som
tränar på att bli en bra ängel

Nya dansare.
Den 7:e januari är det dags för vår
populära intensivkurs för nybörjare. Försök att locka med er en, eller gärna flera, nybörjare så ni kan
prova att vara ängel på riktigt.
Efter intensivkursen så börjar ordinarie kurs tisdagen 13 januari kl
15:10 för de som känner att detta
är något som verkar roligt.
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Våra danser våren 2016
Fredagen
22 januari

Januaridans
M P M A1

13:00 - 16:00

Calle Brunér

Fredagen
12 februari

Nybörjardans
B24 B

13:00 - 16:30

Rojne Eriksson

Fredagen
11 mars

Marsdans
P A1 P A2

13:00 - 16,30

Robert Milestad

Fredagen
8 april

Aprildans
BMBP

13:00 - 16:30

Sven Andréason

Fredagen
13 maj

Vårfest
BG - P
Endast medlemmar

12:30 - 17:00

Sven Andréason

Onsdagen
1 juni

Picknickdans
B36 - P

13:00 - 16:00

Sven Andréason

Övriga viktiga händelser våren 2016
Torsdagen
7 januari

Intensivkurs för
nybörjare

10:00 - 14:00
Flyer

Sven Andréason

Fredagen
19 februari

Årsmöte

12:30 - 16:30

Calle Brunér

Fredagen
15 april

Graduering

13:00 - 16:30

Robert Milestad

Fre - Sön
”Kilsbergen”
22 - 24 april (klubbresan)

Sven Andréason
Svante Jordeskog
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Våra kurser våren 2016
Tisdagar
Caller: Calle Brunér (fm) och Sven Andréasson (em)
Kursstart : 12 jan
Kursslut: 12 april
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 4
termin 2

Torsdagar
Caller: Sven Andréason
Kursstart: 14 jan
Kursslut: 21 april
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 2
dansträning
dansträning

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

Vår kursvärdar våren 2016
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 54 425
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

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
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 22 januari 2016
kl 13.00 – 16.00
M P M A1
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller:

Calle Brunér
Inträde 75 kr
Kaffe med bulle 25 kr
Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958
I samarbete med

www.husq.se
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För dig som vill röra på dig och samtidigt
träffa nya vänner!
Huddinge Square Swingers inbjuder till

Torsdagen 7 januari 2016 kl 10:00 - 14:00
i ABF-huset Kommunalvägen 26
i Huddinge
Kursen är gratis
Ingen föranmälan behövs
Utlärning av de 20 första dansfigurerna.
Ordinarie kurs vidtar sedan i vanlig ordning
tisdagar kl 15.10 – 16.55 med start 12 januari 2016

För närmare upplysningar
ring till Ewa Werin 711 1256 eller maila info@husq.se
Se även vår hemsida www.husq.se
I samarbete med

info@husq.se

