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Vårfesten 2017
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Ordföranden
har ordet

Hej alla Husq:are,
Jag hoppas att ni alla har haft en skön
sommar tillsammans med familjemedlemmar och goda vänner. Som
alltid blir det en diskussion när sommaren går mot sitt slut – hur blev
sommarvädret. Läste i dagspressen att
denna sommar var den kallaste på
155 år med en maxtemperatur på 28
grader i midsommarveckan. Vi som
tillbringat vår tid på ostkusten kan i
alla fall inte klaga. Öland och Gotland ligger ju alltid i topp. Många av
er minns säkert de soliga och varma
veckorna på Bödabaden förr om åren.
Nu när kräftorna och surströmmingen
har avnjutits känns det att hösten har
kommit. Det betyder squaredansdags.
Hur dans- och kursprogrammet ser ut
finns ju alltid på vår hemsida.
Vårterminen hade många höjdpunkter. I april graduerades 20 nya medlemmar. Det värmer hjärtat att se så
många nya glada ansikten i klubben.

Vår traditionella resa till Storstenshöjden var som alltid något utöver det
vanliga. 80 personer reste i två bussar
för att dansa i dagarna tre. Förutom
Sven, callade också Tomas Hedberg
från Örebro – en ny upplevelse för
många. Trevligt och utmanande blev
det. Vårfesten som avslutar vår verksamhet för våren blev en riktig
”kärleksfest” med Eva Hjelm som
festankare. Stort tack Eva för all din
energi som du lägger ner och din uppfinningsrikedom vad gäller program.
Som ni alla vet startar vi nu till hösten
en nybörjarkurs. Jag hoppas att ni har
försökt värva många vänner. Artikeln i
Södra sidan har också givit utslag och
många personer har hört av sig till
klubbens mailkonto. Kul att så många
nappat och vill börja. Att squaredansen förlänger livet kunde ju Ingvar
Thörn försäkra och att det är motion
för både kropp och knopp kan vi alla
stämma in i.
Jag är övertygad om att vi kommer att
få en trevlig höst tillsammans i Huddinge Square Swingers och vi ses i Blå
salen.
Robert
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Picknicdansen 31 maj

Det började kallt och lite ruggigt men
slutade med solsken och där i mellan
var det som brukligt en bra och trevlig
dans där vi fick dansa till Sven. Extra
roligt var det att så många nygraduerade dansare kom.
Jag tror att rosa är en populär färg på
skor i år. Man kanske skulle……
nic

HUSQ:s styrelse 2017
Robert Ervenius
robert@ervenius.nu

Ordförande

070-870 2418

Jane Löfgren
lofgren1@comhem.se

Kassör

08-642 7024
073-801 7024

Eva Clasberg
evaclasberg@hotmail.com

Sekreterare

08-746 9493
070-546 9573

Ginger Holger
rolf-ginger@telia.com

Dansansvarig

070-591 7078

Anita Rubin-Sundberg
anitarubinsundberg@tele2.se

Kommunikation

08-774 7750
070-743 2978

Louise Engqvist
loen48@hotmail.com

Ledamot

072-155 6020

Rolf Holger
rolf-ginger@telia.com

Kursansvarig

070-8972536

Info@husq.se
www.husq.se
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Klubbresan till Ånnaboda
Traditionsenligt samlades ett 80-tal
medlemmar helgen före Valborg för
att resa till Storstenshöjden i Ånnaboda och för att umgås, dansa och ha
trevligt tillsammans i dagarna tre. Litet kylslaget var det mest hela helgen
och även kung Bore hann göra ett kort
besök, men squaredansen höll värmen
uppe.
Nytt för i år var att Tomas Hedberg
från Örebro var caller tillsammans
med Sven. För många var det en ny

upplevelse och en utmaning att dansa
till en caller som var okänd för många
av oss men efter några danser kändes
allt naturligt. Att Tomas var uppskattad fick jag höra från många av er.
Vårt dansschema blandades med litet

udda inslag såsom bakvändan och progressive squares under lördagen. Kanske nytt för några.
Är det inte förunderligt att trots man
äter frukost, lunch och middag med
god mat så finns det alltid rum för litet
till. Det är inte bara sjön som suger
utan även squaredansen.
Några av oss hann även ta en promenad runt Ånnabodasjön – en skön avkoppling och en fin naturupplevelse.
Ett behagligt avbrott mitt i allt squaredansande.
Efter 15 timmar med dans på alla nivåer kändes det att både benen och huvudet behövde vila. Mången somnade
in på hemresan till Stockholm igen
och nästa år ses vi igen i Ånnaboda
om ni vill.
Robban
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Medlemsinfo
I år har jag skickat ut ett ”Medlems-Info” veckan före kursstarten till alla som
anmält sin e-mailadress till klubben. Styrelsens tanke är att kunna förmedla information till alla medlemmar mellan utgivningarna av Husq-bladet. Om du inte
fått detta mail med Medlems-Info, meddela din e-mailadress till Jane Löfgren så
kommer du med.

Saknar du en Husq-badge?
Du som tappat din badge eller vill ha en ny kan beställa den via ett mail till mig,
robert@ervenius.nu. Den kostar 130 kronor och betalas till Husq:s plusgirokonto. Jag gör en samlad beställning i oktober.

Graduanter 2017
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Vårfesten
Litet efter klockan 12 började de 125
medlemmarna som anmält sig till

tallrik, underhållning av vår cabaret
och sedan squaredans.
Temat för årets vårfest var kärlek.
Pyssel in i det sista

årets vårfest strömma in på ABF.
Förväntansfulla och med ett glas bubbel handen minglade vi i foajén utanför blå salen.
Därinne väntade som vanligt en vår-

Blinkande hjärta och pussmunnar dekorerade scenen. Allsång och uppträdanden blandades under Eva Hjelms
ledning.
Visst kände vi igen alla gamla slagdängor från 60- och 70-talen såsom
Rosen, Eloise, Två mörka ögon med
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flera och som vi alla sjöng med i.
Uppträdanden såsom Ture och Olga,
Romeo och Julia och Husq-baletten
roade oss fram till kaffet.
Efteråt dansades det till Calle Bruner
som caller. Nog märktes det att Calles
dansträningar har gjort nytta. Dansen
flöt som aldrig förr under tjo och tjim.
Combon revy och dans är oslagbar .
Robban

Convention 2017
Veckohelgen före midsommar träffades närmare 1000 dansare i Helsingborg för det traditionella Convention.
Tyvärr kunde inte Jerry Story komma
p.g.a. medicinska skäl. Jag och många
med mig saknade denne gamla Sveri-

gevän. Det blev en mycket lyckad
danshelg och alla var nöjda när vi satte kosan hemåt efter tre dagar. Många
Huddingedansare fanns på plats och
jag tror att de som deltog för första
gången kände gemenskapen och att vi
alla kommer tillbaka 2018 i Borås.
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Våra kurser hösten 2017
Tisdagar
Caller: Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em)
Kursstart : 12 sep
Kursslut: 28 nov.
Kurs 1
2
3
4
Torsdagar

Kursstart:
Kurs 5
6
7
8

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

M
B
M kurs
B kurs

dansträning
Dansträning
Mainstream term 1
Basic term 1

Caller: Sven Andréason

14 sept Kursslut: 30 nov
09.30 - 11.15
A2 kurs
11.20 - 13.05
A1
13.35 - 15.20
P
15.25 - 17.10
P kurs

A2 termin 1
Dansträning
dansträning
term 3

Terminen omfattar 12 kursdagar
Terminsavgift : 425 kr Extrakurser 125 kr(endast en avgift även för flera extrakurser)
OBS! Kursavgiften skall vara betald 30 september 2017

Våra kursvärdar hösten2017
Kurs 1: Irene Sabel
08-532 54 424
Britt Wadén Sabel 08-532 54 425

Kurs 5: Ingegerd Ervenius

08-774 3037

Kurs2: Maureen Eidem

Kurs 6: Lis Olvesten

08-774 5019

08-711 5712

Kurs 3: Doris Roos

070-531 2064

Kurs 7: Marianne Haager

08-530 31 518

Kurs 4: Ginger Holger

070-591 7078

Kurs 8: Eva Ahnström
08-746 6714
Agneta Rockhammar
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Våra danser hösten 2017
Fredagen
8 september
13:00-16:30

Kickoff
BMBP

Robert
Milestad

Fredagen
Sensommar- Rojne
29 september
dans
Eriksson
13:00-16:30
MP
Lördagen
14 oktober
13:00-16:30
Fredagen
27 oktober
13:00-16:30
Fredagen
10 november
12:30-17:00
December.
Datum ej
klart

Fyrklöverdansen
B till A2

Sven A
Robert M
Roland D

Oktoberdans Micke
BM
Gerkman
NovemberCalle
dans
Brunér
M P M A1

Julfest
Endast
medlemmar

I samarbete med

www.husq.se

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge
ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge
Alviks
kulturhus
Dans i
tre salar
ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge
ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

I samarbete med

I samarbete med

Gustavslundsvägen
168
(Alvik)
I samarbete med

I samarbete med
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 29 september 2017
kl 13.00 – 16.30
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller:

Rojne
Eriksson
Nivåer: M P
Inträde 80 kr
Kaffe med bulle 20 kr
Kontaktperson: Ginger Holger 070 - 591 7078
I samarbete med

www.husq.se
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Fyrklöverdansen
Lördag 14 oktober 2017 kl 12-16

Alviks Kulturhus
Gustavslundsvägen 168
T-banan eller Tvär-banan till Alvik
Squaredans i 2 salar på nivåerna
B-M-Plus-A1
Callers:

Sven Andréason,
Roland Danielsson
och
Robert Milestad

Alla åldersgrupper är varmt välkomna!
Entré 100 kronor
Barn och ungdomar upp till 25 år gratis entré
Servering av kaffe, smörgåsar och bullar
i Cafeteria Fyrklövern
Kontaktperson Gugge Gahmberg 08-615 16 84, 0707 19 08 55
Fyrklöveralliansen
Squaredansklubben Seniorerna Näsbyparks Squaredansklubb
Huddinge Square Swingers
Panther Squares
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 27 oktober 2017
kl 13.00 – 16.30
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge
Caller:

Micke
Gerkman
Nivåer B M
Inträde 80 kr
Kaffe med bulle 20 kr
Kontaktperson: Ginger Holger 070 - 591 7078
I samarbete med

www.husq.se

