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Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Bild från oktoberdansen fredagen 27/10.
En dans med bra musik, högt tempo, mycket folk och allt
under ledning av en inspirerad och inspirerande caller.
Micke Gerkman

2

Ordföranden
har ordet

Hej alla Husq:are,
Tiden går fort när man har roligt –
mer än halva höstterminen har gått
och det ändå känns som vi började
igår. Våra kurser har många deltagare
vilket är trevligt – dock saknar jag ett
antal dansare som varit med oss under åren. Skälen kan vara många men
jag hoppas att ni snart är tillbaka på
våra kurser och dansträningar. Jag
skriver några rader i detta nummer av
Husq-bladet om hur vi dansar på olika nivåer. Våra klubbdanser har haft
ett varierande antal dansare. På kickoffdansen med Robert Milestad var
det många som deltog – drygt 8 squarer men tyvärr var det desto klenare
på Septemberdansen med Rojne drygt 4 squarer. Klubbens ekonomi är
helt beroende på medlemmarnas deltagande i våra aktiviteter. Jag hoppas
att ni vill komma och delta i det som
klubben ordnar.
Vår nybörjarkurs har 13 nya dansare
som jag hoppas ska trivas i vår klubb.
Ni är alla varmt välkomna och jag är

övertygad att ni kommer att finna värme och social gemenskap med oss
squaredansare i Husq.
Vi kommer att starta det nya året 2018
med en intensivkurs med de första 20
callen och då finns det möjlighet att
”hoppa på” den kurs som redan startat.
Alla klubbens medlemmar är välkomna. Så känner ni någon eller några som
vill prova på så be dem komma.
Vår klubb står och faller med alla som
bidrar med olika former av administration. Jag tänker då i första hand på alla
våra kursvärdar som gör ett stort jobb
och likaså Sven och Calle som driver
våra kurser. Ett stort fång rosor till er
alla.
Den 7 december har vi vår jubileumsfest och jag hoppas att det ska bli en
minnesvärd fest med god mat, underhållning och dans. Gör en notering i
almanackan denna dag.
Även om det känna en aning tidigt,
men våra kurser till våren 2018 börjar
den 16 och 18 januari.
Tack till er alla för ett fantastiskt
squaredansår.
Robert

Vi som gör husq-bladet:

Klubbens

Redaktion Robert Ervenius. 070-870 2418

hemsida:
e-post:

www.husq.se
info@husq.se

plusgiro:

102 05 37-5

robert@ervenius.nu

Layout:

Nic Ljungqvist, tel 711 1256
nic@aquamer.se
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Anmälan till Jubileumsfesten/20-årsfesten
Anmälan till årets jubileumsfest skall göras senast den 23 november genom inbetalning av 250 kr per person och till Plusgiro 102 05 37 – 5. Glöm inte att
ange namn och att inbetalningen avser jubileumsfesten. Max 128 personer får
plats. Så först till kvarn…

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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Fyrklöverdansen
Lördagen den 14 oktober var det dags
för den traditionella Fyrklöverdansen.
217 personer hade hittat vägen till Alviks kulturhus. Dans på nivåerna Basic till A1 i fyra timmar väntade med
våra callers Roland, Sven och Robban
i två salar. Visst är det roligt att vara
med när vi är fler än 25 squarer.
Innan dansen började tilldelades Gunnel ”Gugge” Gahmberg riksorganisationens förtjänstmärke, överlämnad av
Fia Noren, för sitt gedigna och mångåriga arbete som aktiv inom squaredansen. Mer än välförtjänt tycker vi
alla och Gugge fick stående applåder
av alla dansare.

Att squaredans tar på krafterna märktes tydligt på den långa kön till
Mossen och vår cafeteria. Smörgåsar,
bullar och toscakakor med öl och kaffe
hade strykande åtgång. De utsökta
mackorna med ost, lax och rostbiff
uppskattades av oss alla. Stort tack till
alla som jobbade i köket.
Ingen squaredansfest utan lotteri.
Anna Odencrants såg till att lotteriet

Foto: Ingegerd Ervenius

fick många glada vinnare av ”ätbara”
priser.
Klockan 16 tackade Kerstin Boettge
alla som kommit och vem vet – kanske vi ses nästa år igen på en ny Fyrklöverdans.

Foto: Ingegerd Ervenius
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Klubbresa till Ånnaboda/Storstenshöjden.
I likhet med tidigare år planerar vi en Klubbresa till Ånnaboda även 2018, om
tillräckligt intresse finns.
Det är ju en fantastisk resa med fest och dans tillsammans på alla nivåer i dagarna tre. Sven och Svante kommer att vara våra callers.
Jag kommer att lägga ut anmälningslistor i samband med kursstarten i januari,
precis som senast. Jag kommer dock att vara striktare med betalningar och avbokningar för att undvika diverse problem som var vid senaste resan.

Så här dansar vi i Husq
I höstens kurser deltar 162 dansare (plus en del strödansare) och många deltar i
två eller fler kurser. Så här ser fördelningen ut:
A2 kurs 31 deltagare, A1 dansträning 49 deltagare, Plus dansträning 40 deltagare, Plus kurs 26 deltagare, MS dansträning 34 deltagare, B dansträning 38 deltagare, MS kurs 28 deltagare och B nybörjarkurs 15 deltagare.

Medlem-Info på e-mail
Under hösten har jag skickat ut ett par e-mail från vår webb-mail info@husq.se.
Detta är ett enkelt och snabbt sätt att få ut information till alla medlemmar.
Dock saknar vi ett stort antal e-mailadresser. Så om du inte fått något e-mail
kan det bero på:
Vi saknar din e-mailadress
Din angivna e-mailadress är gammal eller felaktig
Mailbox full eller annan orsak
Jag ber er alla, som jag inte har nått, att meddela er e-mailadress till vår kassör
Jane Löfgren.
Robert

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.
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Fredagen den 19 januari 2018
kl 13.00 – 16.00
BMBP
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller:
Robert Milestad
Inträde 80 kr
Kaffe med bulle 20 kr
Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078
I samarbete med

www.husq.se
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Aktiviteter Våren 2018
Inom styrelsen har diskuterat den kommande vårens aktiviteter men allt är
ännu ej klart.
Våra danser är planerade enligt följande

Datum

Dans

Tid

caller

Tisdag 9 januari

Intensivkurs B

10-14

Sven A

Fredag 19 januari B M B P

13-16

Robert M

Fredag 9 februari

B24 B

13-16

ej klart

Fredag 9 mars

ej klart

13-16

Robert M

Fredag 6 april

BM

13-16

ej klart

13-16

Sven A

Onsdagen 30 maj B – P

Dessutom har vi (endast för medlemmar):
Årsmöte
Klubbresan till Ånnaboda
Vårfest

Fredagen den 23 februari
Fredag – Söndag den 20-22 april
Fredagen den 18 maj
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Våra kurser våren 2018
Tisdagar
Kursstart :
Kurs 1
2
3
4

Caller: Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em)
16 januari Kursslut:
09.30 - 11.15
M
dansträning
11.15 - 13.00
B
Dansträning
13.20 - 15.05
M
Mainstream termin 2
15.10 - 16.55
B
Basic termin 2

Torsdagar
Caller: Sven Andréason
Kursstart: 18 januari 2018
Kurs 5
09.30 - 11.15
A2
6
11.20 - 13.05
A1
7
13.35 - 15.20
P
8
15.25 - 17.10
P

A2 termin 2
Dansträning
dansträning
termin 4

Terminen omfattar 14 kursdagar
Terminsavgift : xxx Extrakurser xxx kr(endast en avgift även för flera extrakurser)

OBS! Kursavgiften skall vara betald 31 jan 2018

Våra kursvärdar våren 2018
Kurs 1: Irene Sabel
070-4580 947
Britt Wadén Sabel 070-4576 422

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
I samarbete med

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

Fredagen
November- Calle
10 november
dans
Brunér
13:00-16:00
BMBP
Husq 20 år
Torsdagen
julfest
Sven
7 December.
endast
Andréason
13:30-18:00
medlemmar

I samarbete med

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

Danser vintern/våren 2018
I samarbete med

Fredagen
19 januari
13:00-16:00

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

JanuariRobert
dans
Milestad
BMBP

Fredag 9
Nybörjarfebruari
dans
13:00-16:00 B24 B

?

?

I samarbete med

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

I samarbete med

Fredag 9
mars

Marsdans
Nivåer?

ABF
Kommunalvägen 26
Huddinge

?

I samarbete med

www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 10 november 2017
kl 13.00 – 16.00
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller

Calle
Brunér
Nivåer:

BMBP
Inträde 80 kr
Kontaktperson: Ginger Holger 070 - 591 7078

I samarbete med

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

Tisdagen 9 januari 2018 kl 10:00 - 14:00
i ABF-huset Kommunalvägen 26
i Huddinge
Kursen är gratis
Ingen föranmälan behövs
Repetition och snabbutlärning av de 20 första dansfigurerna.
Ordinarie nybörjarkurs vidtar sedan i vanlig ordning
Tisdagar kl 15:10 – 16:55 med start 16 januari 2016
För närmare upplysningar
Ring till Rolf Holger 070-897 2536 eller maila rolf-ginger@telia.com
I samarbete med

Se även vår hemsida www.husq.se
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Priset för årets fest är 250 kr.
Betalas senast 23 november. Till Plusgiro 1020537-5.
Endast medlemmar. Begränsat antal platser.
I samarbete med

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078

