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Jan 

Det blev en riktigt fin start på det nya året när vår traditionsenliga  
intensivkurs för nybörjare hölls i Blå salen. 

 Femton personer visade stort intresse för vår dans och uppslutningen från oss 

”gamla” dansare var glädjande stort. Det blev 8 squarer (någon sa 9) 

God fortsättning på det nya året 2016 
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Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 
Redaktion:    Ewa Werin, tel 711 1256  

  ewawerin@hotmail.com 

  

Layout: Nic Ljungqvist, tel 711 1256 

  nic@aquamer.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 

e-post: info@husq.se 

 

plusgiro:  102 05 37-5 

Jag vill börja med att önska er 

alla en god fortsättning på det 
nya året. Ett år som för många 
betyder kurser och danser  -  
både hos husq och hos andra 

klubbar. Det är så positivt att 
många av oss är medlemmar i 
flera klubbar och att ännu fler 
går på kurser också hos andra 

klubbar. Enligt min mening är 
det mycket utvecklande. 
   Vårt dansår har börjat bra! 
Vi har haft vår intensivkurs för 

nybörjare. Blå salen fylldes av 
förväntansfulla och glada dan-
sare. Femton nya ansikten och 
de såg ut att må bra fastän de 

”utsattes” för korvstoppning. 
Flera av dem sa att de ser fram 
mot att fortsätta på kursen. 
Att allt fungerade så bra be-

rodde ju på alla ”gamla” och 
”halvnya” dansare som var 
med. Och naturligtvis på vår 
caller, Sven! 

 

   Fick för en tid sedan frågan 
om vem som är den bästa 
squaredansaren i husq. Frå-
gan, som i och för sig är tämli-

gen ointressant och lite märk-
lig, fick mig att fundera på vad 
som utmärker en bra square-
dansare. Är det en person som 

dansar högsta C-nivån? Eller 
är det en som dansar vackert? 
En som kan alla definitioner? 
En som visar alla tillrätta och 

som berättar vad alla skall 
göra? Är det den som snabbast 
tar sig genom alla nivåer? Eller 
är det en person som har nära 

till skratt och sprider dansgläd-
je?  
   Jag kan fortsätta länge till 
med mina funderingar. Jag 

tycker att det är en svår fråga 
att besvara. Vem som är bäst i 
vår klubb är ju totalt ovidkom-
mande. Men vad menar vi med 

”bra dansare”? Det tål att tän-
kas på hur man vill vara som 
dansare. 
    Det är lite vemodigt att den-

na gång skriva ”Ordföranden 
har ordet”. Det är sista gången 
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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 uppvisnings- 

danser 

08-774 7750 

070-743 2978 

Louise Engqvist 

loen48@hotmail.com 

Ledamot 072-155 6020 

Inger Arvhammar 

inger.arvhammar@gmail.com 

Kursansvarig 070-7811720 

HUSQ´s styrelsen 2015 

jag får skriva den. I början bä-

vade jag för spalten. Vad i hela 
friden skulle jag skriva om? 
Men varefter tiden gick och tid-
ningarna kom ut blev det roli-

gare och roligare. På mina tre 
år som ordförande har det hun-
nit bli arton spalter. 
   Avslutningsvis vill jag tacka 

er alla som stöttat mig på olika 
sätt; telefonsamtal, mail, en 

klapp på axeln, en kram, upp-

skattande ord etc. Det har 
gjort att arbetet har känts 
lustfyllt. Tack! 
 
Att behärska ordning är trivialt. 
Mästaren behärskar kaos. 
 

ewa 

Nu är det dags att betala medlemsavgift och kursavgift(er). 

Medlemsavgiften är fortfarande bara 100:-/år och skall betalas 
före 160131. Samma datum gäller för kursavgiften; 400:- för för-
sta kursen och 100:-/st för extra kurs. 
Betala till vårt plusgiro 102 05 37-5 och ange namn och vad be-

talningen gäller. 
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Novemberdansen 
Vaknade med en pirrande känsla av 

förväntan. Om några timmar är det 

dags för dans. Tiden går som väl är 
fort och snart står vi i dörren till ABF 

huset och möts av en leende pratglad 

Rojne, dagens caller. Snygg i sitt 
skägg och iklädd t-shirt?? han ska väl 

ändå snart byta om till en av sina 

skjortor, men där fick vi tji för skjor-
torna låg nystrukna kvar i Västerås.  

 

Nåväl det viktigaste är ju ändå dansen 
och att träffa alla som man lärt känna. 

Rojne callade oss runt i basic , main-

stream och plus? Ibland visste vi inte 
vad vi skulle göra eller så hade vi 

glömt, när Roine sa ett call men det 
löste sig, som vanligt, med ett skratt 

och så gjorde vi ett nytt försök. Inga 

sura miner där inte!! Som vanligt här-
lig medryckande musik.   

 

Tyvärr är det ju så att när man har ro-
ligt så tar det slut alldeles för fort så 

även denna gång. Nu ser vi fram emot 

flera danser och vårens kurser. 
 

Eva och Göran Granat 
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HUSQ julfest 2015 
Åter har vi fått vara med om höstens 

höjdpunkt. Blå salen intogs av förvän-

tansfyllda gäster, som placerade sig 
kring de vackert dukade borden. Re-

vygänget, som tränat sedan oktober 

månad, hade som tema Farbror Svens 
brevlåda och farbror Frej. Det blev en 

trevlig nostalgitripp. Det var en lätt-

sam underhållning, som avslutades 
med en blomsterhyllning till allas vår 

Berit Westergren. Efter 28 revyer = 14 

år har hon bestämt sig för att sluta roa 
oss. Vi får väl se hur det blir! 

Lotterierna hade sålts slut i en rasande 
fart. När dragningen avslutats och pri-

serna delats ut, hade gästerna kommit 

till kaffet. Dags att röja borden, för nu 
skulle Sven ta befälet över golvet. 

Glädjande var att så många av gäster-

na var Basicdansare. De fick en rejäl 
genomkörare av dans. Det gick undan 

och alla fel skrattades bort. Vilken 

härlig fest! 
TACK TILL ALLA ER SOM FIXAT 

MAT, DUKNING, REVY m.m. 

Karin Gabrielson 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2016 
 

Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie årsmöte. 
Plats:  Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge. 
Datum: Fredagen den 19 februari 2016.  
Tid: 12.30 
 

Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet. 
Mötet avslutas med kaffe och dans. Calle Brunér 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 2016 

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 2016 utses av styrelsen 

14. Övriga frågor 

15. Mötets avslutande 

Vänligen notera att eventuella motioner enligt punkt 7 i stadgarna skall skriftligen inges till styrel-
sen senast den 1 februari 2016. 
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Nu är det dags att boka in 2016 års 

klubbresa! Datum för resan är freda-

gen den 22 april tom söndagen den 

24 april. Vi har valt att även detta år 

åka till Ånnaboda Storstenshöjden 

(fd Kilsbergen) utanför Örebro.  

 

Vi har även valt att behålla upplägget 
med två bussar  -  en från stan, City-

terminalen och en från Huddinge sta-

tion. Avresetid 13.00 från Citytermina-
len och 13.30 från Huddinge. Återresa 

15.00 från Ånnaboda. 

 
När det gäller logi finns det enkelrum, 

dubbelrum och stugor. Till stugorna 

skall eget sänglinne medtagas och 
slutstädning skall göras. Alla hotell-

rummen har egen toalett och dusch  -  

och naturligtvis även stugorna. 
 

Följande måltider ingår: 

Fredag: middag vid 18-tiden 
Lördag: frukost, lunch, middag och 

vickning 

Söndag: frukost, lunch och eftermid-
dagskaffe. 

 

Och så skall vi naturligtvis dansa! 
Vi har i år valt att ha två callers, Sven 

Andréason och Svante Jordeskog. Det-

ta innebär att vi kommer att dansa i 
två salar. Dansschemat är ännu inte 

klart; är ju delvis beroende på delta-

garnas dansnivåer. Men roligt skall det 
bli och mycket dans skall det vara! 

 

Ungefärlig kostnad per person (logi, 
mat, buss och dans) blir: 

Enkelrum:  2 700:- 

Dubbelrum:  2 500:- 
Stuga:  2 220:- 

 

Anmälningsavgiften är 300 kronor 
och den skall betalas senast 5 februa-

ri till klubbens plusgirokonto 102 05 

37-5. Ange vid betalning att det gäller 
klubbresan. Och glöm inte att skriva 

namn. Slutbetalning senast 26 mars. 

 
Listor kommer att finnas hos kursvär-

darna och på dessa kan du anteckna 

önskemål om boendealternativ och ev 
rumskamrat.  

 

Har du frågor, så är du mycket väl-
kommen att höra av dig till oss. 

 

Ewa och Nic tel. 08-711 1256 
 

ewawerin@hotmail.com    
nic@aquamer.se 
 

Klubbresan! 

mailto:ewawerin@hotmail.com
mailto:nic@aquamer.se
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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 

B M B P 

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 

Våra danser våren 2016 

    

Fredagen 

19 februari 

Årsmöte 12:30  - 16:30 Calle Brunér 

Fredagen 

15 april 

Graduering 13:00  -  16:30 Robert Milestad 

Fre  -  Sön  

22  -  24 april     

”Kilsbergen” 

(klubbresan) 

 Sven Andréason 

Svante Jordeskog 

Övriga viktiga händelser våren 2016 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em) 

Kursstart :  12 jan Kursslut:  12 april 

 
Kurs  1 09.30 - 11.15  A2   dansträning 

          2 11.15 - 13.00  Basic  dansträning 

          3 13.20 - 15.05  Basic  termin 4 
          4 15.10 - 16.55  Basic  termin 2 

 

 

Torsdagar  Caller: Sven Andréason 

Kursstart:  14 jan Kursslut:  21 april 

 
Kurs  5 09.30 - 11.15  A1      dansträning   

         6 11.20 - 13.05  A1 kurs     termin 2 

         7 13.35 - 15.20  Plus      dansträning 
 8 15.25 - 17.10  Mainstream   dansträning 

 

Ingen kurs på skärtorsdagen 
 

Terminen omfattar 14 kursdagar.  

Terminsavgift 400 kr. Extrakurser 100 kr/st. 

Våra kurser våren 2016  

Kurs 1: Eva Mosén 37 42 37 

 Sven Ylling  37 42 37 

 

Kurs2: Irene Sabel 532 54 424 

 Britt Wadén Sabel  532 54 425 

 

Kurs 3: Monica Ajne 711 5815 

 Maureen Eidem 711 5712 

 

Kurs 4:  Ewa Werin tills vidare 711 1256 

Kurs 5: Iréne Eriksson 774 2974 

 

Kurs 6: Lis Olvesten 774 5019 

  

Kurs 7: Marianne Haager 530 31 518 

 

Kurs 8:  Eva Ahnström 746 6714 

Våra kursvärdar våren 2016 
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Fredagen den  22 januari 2016  

kl 13.00 – 16.00 

M P M A1 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75 kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Caller: 

 

Calle Brunér 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 
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Caller 

Rojne Eriksson 

 

Alla är välkomna 

Kom och dansa med våra nya squaredansare 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen 12  februari 2016 

kl 13.00 – 16.30 

B24 B 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 
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Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Årsmöte 2016 
Fredagen 19 februari kl 12:30 

Medlemmar i  
Huddinge Square Swingers  

kallas till 

Årsmöte 2016-02-19 klockan 12:30 

i Blå Salen, på ABF. 

Efter mötet ca 13:30 blir det kaffe med bröd 

därefter dans till 16:30 

Caller 

Calle Brunér 

I samarbete med 

www.husq.se 


