
 

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

2/18 
april 

Anita Rubin-Sundberg tackas för sitt arbete i sty-

relsen av Robert på årsmötet 
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Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 

Redaktion  Robert Ervenius. 070-870 2418 

  robert@ervenius.nu 

Layout: Nic Ljungqvist, tel 711 1256 

  nic.ljungqvist@live.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 

e-post: info@husq.se 

 

Medlemsavgift för 2018 är 100 kr 

plusgiro:  102 05 37-5 

Hej alla Husq:are, 

Jag vill tacka alla som kom till Blå 

Salen den 23 februari och till vårt or-

dinarie årsmöte i Husq och för det 

förnyade förtroende som ni gav mig 

att få vara ordförande i klubben för 

detta verksamhetsår och att leda sty-

relsens arbete. Glädjande är att An-

ders, Elisabeth och Doris har velat 

kliva in i styrelsearbetet och att vi 

därmed kan dela arbetet på fler hän-

der. Förutom Jane, Eva och Louise 

som kvarstår som ansvariga som kas-

sör, sekreterare respektive festansva-

rig, kommer Anders att vara redaktör 

för Husq-bladet, Elisabeth som an-

svarig för klubbresan och Doris som 

ansvarig för externa kontakter mot 

Fyrklövern och SAASDC. Jag är 

övertygad att detta team kommer att 

uppskattas av oss alla. 

 Tiden går fort när man har ro-

ligt. Denna vårtermin är snart slut och 

om tre veckor har vi kursavslutning. 

Visst känns det litet underligt men det 

kanske beror på att vintern var ovan-

ligt lång och snörik.  

Höstens program vad gäller kurser och 

danser är klart och Ginger och Rolf 

har skrivit om detta. Vi hoppas att det 

ska passa så många som möjligt. 

 Nu när alla har betalat sin med-

lemsavgift kan jag konstatera att några 

har valt att ”trappa ner” eller sluta – 

tråkigt men också förstårligt. Vi hop-

pas att den kommande höstens nybör-

jarkurs ska bli lika uppskattad som 

årets. Efter ett år med A2-kurs är vi nu 

tillbaka med A2 dansträning igen, som 

jag vet att många har saknat. 

 Nu har vi våra tre traditionella 

aktiviteter kvar denna vår – klubbre-

san, vårfesten och pick-nickdansen. 

Låt oss hoppas att våren då har kom-

mit en bra bit på väg och att vi kan 

glädjas åt vårvärme och sol vid dessa 

tillfällen.  

Robert 
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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 

Doris Roos 

doris.m.roos@gmail.com 

Ledamot 070-531 2064 

Louise Engqvist 

loen48@hotmail.com 

Ledamot 072-155 6020 

Rolf Holger 

rolf-ginger@telia.com 

Kursansvarig 070-897 2536 

Elisabeth Holmlund 

elisabeth1holmlund@gmal.com 

Ledamot 070-692 2627 

Anders Holmlund 

anders1holmlund@gmail.com 

Ledamot & redaktör 070-692 0076 

HUSQ:s styrelse 2018 

Info@husq.se 

www.husq.se 

Klubbresan till Ånnaboda  

20-22 april 
I år är vi ca 70 deltagare som reser till 

Storstenshöjden och en helg med tre 

dagar squaredans. Alla ska ha fått in-

formation om var var och en ska bo 

och ett dansprogram. Bussarna avgår 

från Cityterminalen kl. 13.00 och 

13.30 från Huddinge busstation. Med-

dela mig om ni har några allergier som 

jag ska meddela. Kolla också med era 

rumskamrater att alla fått informatio-

nen. 

Swedish Square Dance  

Convention 

 

Hoppas att många av er vill ta chan-

sen att resa till en av årets höjdpunk-

ter – Convention, som i år går av sta-

peln i Borås 1-3 juni.  

De två senaste åren har vi varit runt 

1000 deltagare. Mer information 

finns på www.convention2018.se 

http://www.convention2018.se
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Hej Squaredansare 

 

Våren är på ingång, det finns Tussilago i dikeskanten. 

Vi har några kurstillfällen kvar, samt vårfest och picnicdansen att se fram mot. 

Kursprogrammet för hösten är fastställt, hoppas det passar många. 

Vi i styrelsen bollar fram och tillbaka med olika förslag, vi har 8 kurstillfällen 

att använda, tisdagar och torsdagar.  

Vi valde att ha en nybörjarkurs i höst igen. Vi får hjälpas åt att få dit danssugna 

nybörjare, eller de som dansat tidigare och vill gå kursen på nytt. Det är trevligt 

om vi kan bli fler som änglar på kurserna. 

Flyers i olika storlekar ska tryckas upp som ni/vi kan dela ut till våra vänner och 

andra som ni träffar. Eller sätt upp en lapp i trapphuset, på anslagstavlor, före-

ningslokaler och badhus eller lämna till de som vill ha roligt och få motion sam-

tidigt. 

 

Första kursdag är tisdagen 11 september, kl 09:30 i ABF blå salen . 

 

I sommar, som i år förväntas bli lång varm och skön så kan du dansa på Stora 

Skuggan, Djurgården eller på annat dansställe.  Hösten startar vi med Kickoff  

7:e september med Robert Milestad som caller. 

 

YR Rolf o Ginger 

Anmälan till Vårfesten 

Glöm inte att anmäla er till årets Vår-

fest som är den 18 maj kl. 12.30 på 

ABF. Priset är 200 kronor och ska 

vara inbetalt på klubbens plusgirokon-

to 102 05 37 -5 senast den 4 maj. Se 

även flyer på sid.. 

En ros till våra kursvärdar 

Kursverksamhetens ryggrad är våra 

kursvärdar. Utan dessa skulle det inte 

vår verksamhet fungera. Er ros till er 

alla för ert fantastiska och uppskattade 

arbete. TACK! 

Valberedningens Ewa får en blomma 

som tack för sitt arbete. Se sid 6. 



 

 5 

Tisdagar  
1:a kursdag tisdag 11 september  

 

Kurs 1 Plus termin 1      09.30 - 11.15 

 

Kurs 2 Mainstream dansträning   11.20 – 13.05 

 

Kurs 3 Basic termin 3     13.20 – 15.05 

 

Kurs 4 Basic termin 1     15.10 – 16.55 

 

Torsdagar 

1:a kursdag torsdag 13 september 

 

Kurs 5 A2 dansträning    09.30 – 11.15 

 

Kurs 6 A1 dansträning    11.20 – 13.05 

 

Kurs 7 Plus dansträning    13.35 – 15.20 

 

Kurs 8 A1 kurs termin 1    15.25 – 17.10 

Kickoffdans fredagen  7 september,     caller Robert Milestad 

 

Sensommardans fredagen 28 september,  caller Micke Gerkman 

 

Oktoberdans fredagen 26 oktober,    caller Rojne Ericsson 

 

Novemberdans fredagen 16 november,  caller Robert Milestad 

 

Juldans torsdagen 6 december,    caller Sven Andréason 

Program för hösten 2018 

Kurser hösten 2018 

Danser  hösten 2018 
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Årsmötet 23 februari 2018 

 
56 medlemmar hade samlats i Blå Sa-

len i ABF-huset för att delta i Hud-

dinge Square Swingers årsmöte 2018. 

Ordföranden Robert Ervenius hälsade 

alla välkomna och öppnade årsmötet. 

Till mötesordförande valdes Karin 

Gabrielson och till mötessekreterare 

valdes Eva Clasberg.  

Handlingar till årsmötet var utdelade 

vid kurserna drygt en vecka före års-

mötet. Verksamhetsberättelsen och 

den ekonomiska redovisningen för 

2017 godkändes. Det reella underskot-

tet för 2017 blev ca 13.000 lägre än 

budgeterat. Revisorerna Gunnar Len-

nartsson och Bengt Lundkvist före-

slog ansvarsfrihet för styrelsen vilket 

även klubbades.  

Medlemsavgiften för 2019 fastställdes 

till 150 kronor. Den av styrelsen pre-

senterade verksamhetsplanen för 2018 

godkändes.  

Därefter föredrog Ewa Werin valbe-

redningens förslag till styrelse, reviso-

rer, revisorssuppleant och valbered-

ning. Robert Ervenius omvaldes till 

ordförande på 1 år. Elisabeth och An-

ders Holmlund samt Doris Roos val-

des till nya ledamöter på 2 år och Lou-

ise Engqvist omvaldes på 2 år. Till re-

visorer omvaldes Gunnar Lennartsson 

och Bengt Lundqvist och som revi-

sorssuppleant omvaldes även Sten 

Halvarsson. 

Valberedningen, bestående av Ewa 

Werin, Monika Schenk och Lennart 

Olhans, omvaldes på ett år. 

Inga motioner hade inkommit och val 

av representanter till SAASDC:s års-

stämma överläts till styrelsen.  

Innan mötet avslutades, avtackades de 

avgående ledamoten Anita Sundberg 

Rubin med blommor för ett mångårigt 

arbete i Husq:s styrelse.  

Likaså tackades mötesordföranden, 

mötessekreteraren, revisorerna och 

valberedningen med varsin ros. Däref-

ter avslutade Karin Gabrielson årsmö-

tet. 

Medan den nya styrelsen hade konsti-

tuerande styrelsemöte, serverades kaf-

fe och kaka.  Därefter vidtog dans med 

Calle Bruner som caller. 

 

Konstnärskafe’t 

Eftersom kafeet på ABF numera är 

tillgängligt för alla, har de bett oss att 

respektera att de som har medhavd 

matsäck att äta denna på övre planet - 

ett krav som kommer från hälsovårds-

myndigheten. 

” revisor” Sten får en blomma 
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Våra danser våren 2018 
Året inleddes med en intensivkurs i 

Basic 20 – fyra timmar dans med Sven 

som caller och instruktör.  

Det var riktigt glädjande att se nio 

squarer på golvet och att vi även fick 

ett antal nya dansare till vår pågående 

Basic-kurs. Även att så många 

”gamla” dansare hade funnit vägen till 

ABF för att delta och stötta våra nya 

kursdeltagare värmer ett gammalt 

squaredanshjärta som mitt. 

Januaridansen och februaridansen med 

Robban Milestad respektive Leif 

”Snuffe” Ericsson var också mycket 

välbesökta.  

Det är knappt att golvet räcker till. 

Även om klubbens medlemmar mesta-

dels är plus- och advancedansare är 

det riktigt roligt att dansa till såväl 

B24, B som MS. Man riktigt känner 

hur samhörighetskänslan och den so-

ciala gemenskapen i klubben växer. 

Marsdansen med Robban Milestad 

hade ett deltagarantal som borde varit 

större. Klubben har ca 100 dansare på 

Plus/A1/A2 och jag hoppas att fler vill 

komma om vi ska ha dans på dessa ni-

våer i fortsättningen. Eller vad säger 

ni..? 

Robban 

 

1 24/5 B36 B Rolf Boettge 

2 31/5 P A1 Michael Gerkman 

3 7/6 B M Leif ”Snuffe” Ericsson 

4 14/6 M P Rojne Eriksson 

5 21/6 B M Roland Danielsson 

6 28/6 P A1 Björn Järneborg 

7 5/7 M P Michael ”Sotarn” Lindberg 

8 12/7 B M Roland Danielsson 

9 19/7 P A1 Calle Brunér 

10 26/7 B M Lasse Rawet 

11 2/8 B36 B Roland Danielsson 

12 9/8 M P Rojne Eriksson 

13 16/8 P Leif ”Snuffe” Ericsson 

14 23/8 P A1 Jack Borgström 

Stora skuggan 2018   
Torsdagar 12 - 15 Entré 50 kr 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em) 

Kursstart :  16 januari       Kursslut: 24 april Ingen kurs 3 april 

 

Kurs  1 09.30 - 11.15  M   dansträning 

          2 11.20 - 13.05  B  dansträning 

          3 13.20 - 15.05  M kurs dainstream term 2 

          4 15.10 - 16.55  B  kurs dasic term 2 

 

Torsdagar  Caller: Sven Andréason 

Kursstart:  18 januari.  Kursslut: 26 april. Ingen kurs tors 29 mars. 

                                           

Kurs  5 09.30 - 11.15  A2   termin 2   

         6 11.20 - 13.05  A1   dansträning 

         7 13.35 - 15.20  P  dansträning 

 8 15.25 - 17.10  P kurs term 4 

Våra kurser våren 2018 

Kurs 1: Irene Sabel 08-532 54 424 

 Britt Wadén Sabel 08-532 54 425 

 

Kurs2: Maureen Eidem 08-711 5712 

 

Kurs 3: Doris Roos               070-531 2064 

 

Kurs 4: Gunilla Larsson       070-482 0789

  

Kurs 5: Ingegerd Ervenius  08-774 3037 

 

 

Kurs 6: Lis Olvesten 08-774 5019 

  

Kurs 7: Monica Schenk      08– 949926 

 

Kurs 8:  Eva Ahnström 08-746 6714 

  

Våra kursvärdar våren 2018 

Terminen omfattar 14 kursdagar        

Terminsavgift:      525 kr  Extrakurser 175 kr(endast en avgift även för flera extrakurser)  

Terminen omfattar 14 kursdagar        

Terminsavgift :     525 kr  Extrakurser 175 kr(endast en avgift även för flera extrakurser) 
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I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen 

19 januari 

13:00-16:30 

Januaridans 

B M B P 

 

Robert  

Milestad 

 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen 

9 februari 

13:00-16:30 

Nybörjar-

dans 
B24 B 

Leif 

Snuffe 

Ericsson 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen  

9 mars 

13:00-16:30 

Marsdans 

P A1 P A2 

 

Robert 

Milestad 

 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen  

 6 april 

13:00-16:30 

Aprildans 

B M 

 

Rojne 

Eriksson 

 

 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen  

18 maj 

12:30-17:00 

 

Vårfesten 

Bg M P 

OBS! endast 

medlemmar 

Calle 

Brunér 

 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Onsdagen 

30 maj 

13:00-16:00 

Picknick-

dansen 

Bg M   P 

Sven 

Andréason 

 

 

Stortorps-

parken 

Trångsumd 

 

Våra danser våren 2018 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

www.husq.se 

Kontaktperson: Ginger Holger 08-711 0180 

12:30 Samling  

13:00  Mat och därefter dans till 

Calle Brunér 

Bg M Bg P 

Anmälan genom betalning till  

Pg 1020537-5 senast 4 maj 

Pris 200 kr 
OBS! Skriv ditt namn på inbetalningen 

Endast medlemmar 

Fredagen den 18 maj 2018 

kl 12:30 - 17:00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 
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www.husq.se 

Med pendeltåg är närmaste station Trångsund, och sedan är det cirka 500 m att gå. Korsa cent-

rumtorget och följ Hammartorpsvägen norrut förbi Spelvägen och sväng till höger in på Tjädersti-

gen.  Eller så  tar du buss 831 eller 828 mot Farsta och kliver av på nästa hållplats som är Spelvä-

gen. Därifrån är det cirka 300 m till parken. 

Åker du T-bana kliver du av i Farsta och tar buss 831 eller 828 mot Länna/Skogås och kliver av 

vid hållplats Spelvägen. Därifrån är det cirka 250 m till parken. 

När du kommit in på Tjäderstigen ser du nästan omedelbart infarten till Stortorpsparken på vänster 

sida. 

SveSvenn  AndréasonAndréason  
Caller 

Utedansdansbana med tak på folkparken i Trångsund 

Tjäderstigen 16 Trångsund 

Onsdagen den 30 maj 2018 

kl 13 - 16 

P platser 

Bg M Bg P 

Medtag 

www.husq.se 

Inträde 80 kr 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 
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Äntligen drar höstens aktiviteter igång 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Fredagen den 7 september 2018  

kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

       

Caller   
Robert 

Milestad   
Bg M Bg P   

Inträde 80kr 
Kaffe med bulle 20 kr 

Kontaktperson: Ginger Holger 08 711 0180 

info@husq.se 


