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Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 
Redaktion   Anders Holmlund 
           anders1holmlund@gmail.com 

Layout:       Nic Ljungqvist, tel 711 1256 
  nic.ljungqvist@live.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 
e-post: info@husq.se 
 
Medlemsavgift för 2019 är 150 kr 
plusgiro:  102 05 37-5 

Hej alla Husq:are, 
Hoppas att ni alla har haft en skön 
sommar. Visst känns det bra att få ha 
upplevt en ”normalsommar” igen 
med en blandning av sol, regn och 
värmeböljor – precis som det var förr 
om åren. Men är det ändå inte litet 
förunderligt att det kunde vara en tro-
pisk natt på många ställen i Sverige 
den 1 september?! 
Nu när vi har njutit av kräftor och 
surströmmingar och har plockat årets 
blåbär och lingon är det dags för 
squaredans igen. Vi är ju alla litet 
ringrostiga så här efter en lång som-
mar, men det fixar Calle och Sven. 
Riktigt kul ska det bli att få dansa till 
dem igen.  
Vårt kurs- och dansprogram finns ju 
alltid på vår hemsida. 
Vårterminen hade många trevliga in-
slag. Vi var runt 55 som reste till Ån-
naboda. Med ett program från Basic 
till A2 fick alla dansa med alla och 
jag tror att det uppskattades.  
En blandning av dans och god mat 
med en öl eller ett glas vin till gjorde 

att alla trivdes. Flera av våra ny-
graduerade var med och det värmer 
hjärtat. 
Pick-nickdansen lockade ovanligt 
många att komma. Att ha tur med väd-
ret har en avgörande betydelse med 
dans på en utomhusscen. Och fint vä-
der fick vi. 
Som vanligt hade vi en fantastisk vår-
fest med vår klippa Ewa Hjelm som 
vårt ”festankare”. Vårens tema var 
sjömansliv med uppträdande av jung-
man Jansson, Snoddas x 3, Befälha-
var’n m.fl. Som vanligt bubbel, god 
landgång och vin eller öl till, gjorde 
inte saken sämre. 
Som ni alla vet startar vi även denna 
höst en nybörjarkurs. Jag hoppas att ni 
har försökt värva många vänner.  
Jag är övertygad om att vi kommer att 
få en trevlig höst tillsammans i Hud-
dinge Square Swingers och vi ses i Blå 
salen. 
 

Robert 
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Robert Ervenius 
robert@ervenius.nu 

Ordförande 070-870 2418 

Jane Löfgren 
janewlofgren@gmail.com 

Kassör 08-642 7024 
073-801 7024 

Björg Halvarsson 
bjorg.halvarsson@telia.com 

Dansansvarig 070-475 0171 
08-532 542 64 

Annika Frööjd 
annika.froojd@gmail.com 

Kursansvarig 070-400 4220 

Doris Roos 
doris.m.roos@gmail.com 

Ledamot 070-531 2064 

Louise Engqvist 
loen48@hotmail.com 

Ledamot 072-155 6020 

Anette Isaksson 
anette.isaksson2@comhem.se 

Sekreterare 070-530 6730 

Elisabeth Holmlund 
elisabeth1holmlund@gmal.com 

Ledamot 070-692 2627 

Anders Holmlund 
anders1holmlund@gmail.com 

Ledamot & redaktör 070-692 0076 

Laine Holmgren 
laine.holmgren@telia.com,  

PRYO 076-8051241  

HUSQ:s styrelse 2019 

info@husq.se 
www.husq.se 

Medlemsinfo från HUSQ 
Med jämna mellanrum brukar jag skicka ut ett grupp-mail till alla medlemmar 
(som dold kopia) med aktuell information, bl.a. klubbdanser, kursinformation, 

mm. Om du inte fått denna information kan det bero på att vi saknar din e-

mailadress. Om du vill vara med i denna distribution, skicka din mailadress till 
vår kassör Jane Löfgren. 
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korg, den fick pappa bära. 
Kaffepannan var inlindad i ylle, ka-
korna i fina burkar. Vi hade filt att 
sitta på och en handduk som duk alla 
var glada. När det var riktigt bra fick 
vi köpa en kokt wienerkorv utan 
bröd. Föräldrarna dansade (fast inte 
Squaredans) eller bara satt och pra-
tade vi barn lekte alla kände alla. På 
något vis så tyckte jag att stämningen 
i Stortorpparken påminde om det.  
Sven, var dagens caller.  

Massor av 
trevliga 
dansare 
kom med 
Sven från 
Ekerö. De 
började 
skryta om 
att, Sven, 
var deras. 
Nej, nej 

han är vår, svarade vi från Huddinge. 
Till slut enades vi om att han var al-
las caller och då blev vi nöjda.  
En lyckad stund i Squaredansens 
tecken.  
Anette 

Picknickdansen i Stortorpsparken 

 
Det lyste vitt på marken när vi kom 
till Stortorpsparken. Det var aspen 
som fällde sina frön, en kamp för 
överlevnad, fick vi veta. Sommaren 
kom med alla dess underbara dofter 
och solen så efterlängtad med ljus 
och värme. Värme det har vi verklig-
en saknat, äntligen.  Förväntningarna 
var stora.  
På en gång vill alla börja dansa, hela 

dansgolvet blev fullt med sugna dan-
sare. Vi försökte räkna hur många 
squarer det blev men det var ett lön-
löst företag. Sammanfattningsvis kan 
jag säga att det inte gick att klämma 
in en enda person till på dansgolvet 
utan att först ha tvålat in den. Stäm-
ningen var på topp.   
Det är trivsamt på en utedansbana. 
Inte nog med det, goda minnen, från 
förr frodas. Utedansbana med kaffe-
korg väcker stämning. Jag minns när 
vi barn fick följa med föräldrarna till 
”Parken”. Mamma hade både bakat 
kakan och kokat kaffet vi barn fick 
saft i en patentflaska allt packat i en 
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Klubbresan till Ånnaboda 2019 
 
Nygraduerade och danssugna gick vi i 
Huddinge centrum på bussen som 
skulle ta oss till årets danshelg i Ånna-
boda. 
Det var fredagen den 12 april, vädret 
var soligt men kallt. Förväntansfulla 
tog vi plats i bussen efter att ha hejat 
på de andra dansarna. Bussen var i 
stort sett full och alla var på gott hu-
mör. 
Efter några mil fick vi lite frågor att 
besvara. Det var svåra frågor men vi 
gissade friskt. 
Strax innan Örebro tog vi rast för lite 
fika och toalettbesök, och snart däref-
ter var vi framme. 
Vi installerade oss snabbt och servera-
des en god middag. Sedan började 
dansen. Vi dansade på två nivåer ledda 
av våra fantastiska callers Sven And-
reasson och Svante Jordeskog.  

Danssugna som vi var såg vi till att vi 
var med på allt som vi kunde. 
Sven kände vi ju sen tidigare men 
Svante var en ny bekantskap, som vi 
också uppskattade mycket. Särskilt 
hans många historier från västkusten! 
Ånnaboda ligger väldigt vackert högt 
uppe på Storstenshöjden, och på lör-
dagen fick vi tillfälle att gå en sväng 
och titta på omgivningarna. 

Det serverades fantastiskt god mat 
hela helgen, och dessutom fanns gott 
om frukt och kallt vatten för den som 
önskade. 
Sen flöt helgen på med dans på olika 
nivåer och olika varianter som ”byta 
sida”, call på svenska och progressiv 
dans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter lunch på söndagen åkte vi trötta 
och belåtna hem igen. Vid 18-tiden 
var vi åter i Huddinge.  
 
Vi blev mycket väl omhändertagna av 
de mer erfarna och vi lärde oss mas-
sor, så helgen överträffade verkligen 
våra förväntningar.  Vi tackar arrangö-

rerna för det trevliga evenemanget och 
kommer gärna igen. 
//Laine och Kicki 
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Sommaren är slut 
 
Vår Kickoffdans startade hösten. Över 
90 dansare kände att det behövdes en 
kickoff. De kom från alla delar av vårt 
län. Det märktes på den variation av 
badges som dansarna bar.  

Vi hade besök av 
bland annat 18 dan-
sare från Ocean Wa-
ves Lidingö. De bru-
kar varje år i början 
av höstterminen ha 
en hemlig resa. Och 
i år gick den till 
Huddinge.  

Robert Milestad är en mästare att få 
fart på oss med ro-
liga variationer i 
squaredans. Det gäl-
ler att lyssna noga 
och inte gå på 
”autopilot” i dans-
turerna. Det finns 
många olika varian-

ter av half sashay; girls half sashay, 
boys half sashay, centers half sashay. 
Eftersom callen kommer i ett rasande 
tempo gäller det att hänga med och 
lyssna och göra rätt. Sedan är det bra 
att veta om man är boy, girl eller cen-
ters. I squaredans kan ju även girl 

dansa boy och tvärtom. Det är ju det 
som är så roligt med squaredans.  
Squaredans är ju ett lagarbete med 8 
dansare.  
Jag är ju nybliven plusdansare och cal-
len sitter ännu inte riktigt i ryggraden.  
Men tack vare hjälpsamma dansare 
runt omkring går det ju oftast bra. 
Men ibland strejkar hjärnan. Vad är di-
amond circulate? Det måste man regi-
strera med en ”grisblink”. Om man 

inte klarar det är det bra att ha dansare 
runt omkring som föser en rätt. Eller 
så får man ställa sig i lines. Det händer 
i alla squarer att man någon gång un-
der varje tip står i lines. 
Men det är ju inte bara dans som är 
viktigt. Minst lika viktigt är fikapau-
serna.  
Huddinge har ju ett fantastiskt café 
som bakar ljuvligt gott kaffebröd. Och 
vädret visade sig från sin bästa sida så 
de som ville kunde sitta utomhus med 
sitt kaffe. 
Efter 3 timmars dans känns det både i 
ben och huvud att man har arbetat. 
Men det är med lätta steg man går 
hemåt. Och ser framemot nästa dans 
och kurs. 
Doris Roos 
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Fullt ös på ön 
 
Första takten angav tonen på dansen 
denna helg. Jag vet inte om det var 
Micke eller Stefan som satte fart på 
det hela. Men vadå; UNDERBAR 
musik underbar takt och härlig ljud-
volym. 
 
Dansens virvlar satte fart på blodom-
loppet. Det bara flöt i ådrorna. Ja, ja 
inte alla gånger, men nästan i alla fall. 
Lite fel ingår ju i livet. 
 
Om jag nu skall ha någon åsikt om 
Ålandsdansen så vore det tacknämligt 
om A:1 blandades med de övriga dan-
serna. En timmas A:1 gjorde i alla fall  
att tröttheten från morgonens tidiga 
timma gjorde sig gällande. Ögon och 
ben kändes som om det var bly i dem. 
Tarmarna skrek efter mat och dryck 
prat prat prat och så bad i bassängen. 
27 grader, det gillar man. 
 
På söndagen var det full rulle igen. 
Roligt att dansa med nya personer 
men ännu roligare att dansa med väl-
kända kavaljer; nu nämner jag bara 
några kavaljer men alla duktiga 
"Huskare", det är bara så. Bertil, 
Gunnar och Lennart också han vars 
namn jag inte vet, inte att förglömma 
säkra ÅSA. Det är så där att det känns 
hemtamt och bra.Vi kan varandra och 
den lilla skjutsen känns bara rätt. 
 
På vägen hem blev det Buffé där vi-
net ingår, bara man gör rätt så rinner 

det bra. Vi delade bord med två duk-
tiga dansare från Uppsala.  
Nu bodde mannen i Farsta, fast de 
pratde bara om Uppsala så det får man 
gilla.   
Uppsala uppträdde med Squaredans 
på Nationaldagen 6/6 i år. Vilket 
väckte stor uppståndelse i Uppsala 
med omnejd. Nu blev jag avundsjuk, 
det vill även jag att Huddinge gör. Vill 
vi???? 
 
Tack Ålands squaredansare för en här-
lig, fartfylld helg.   
 
Men till nästa år min vän kommer vi 
tillbaks igen, kan jag nästan lova. 
 
Anette 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em) 
Kursstart :  tisdag 10 september 
   
Kurs  1 09.30 - 11.15  MS  dansträning 
          2 11.20 - 13.05  B  dansträning 
          3 13.20 - 15.05  B  basic termin 3 
          4 15.10 - 16.55  B     basic term 1 
 
Torsdagar  Caller: Sven Andréason 
Kursstart:  torsdag 12 september 
   
Kurs  5 09.30 - 11.15  A2   dansträning   
         6 11.20 - 13.05  A1   dansträning 
         7 13.35 - 15.20  P  dansträning 
 8 15.25 - 17.10  A1  termin 3 

Våra kurser hösten 2019 

Kurs1 Maureen Eidem        08-711 5712 
 
Kurs2: Ann-Christin Johansson 073 -825 1502 
               Marita Olausson          
Kurs 3: Annika Hellberg 
 Agneta Forsberg 
 
 
Kurs 4: Anette Isaksson          070-530 6730  

Kurs 5: Ingegerd Ervenius 08-774 3037 
 
Kurs 6: Robert Ervenius     070-870 2418 
  
Kurs 7: Eva Ahnström         08-746 6714 
 Monica Schenk       08-94 99 26 
              Lennart Olhans   
  
Kurs 8:  Irene Sabel             070-458 0947 
 Britt Wadén Sabel  070-9576422  

Våra kursvärdar hösten 2019 

Terminen omfattar 12 kursdagar        
Terminsavgift 475 kr  Extrakurser 175 kr (endast en avgift även för flera extrakurser) 
Kursavgiften skall vara betald 30september 2019 till plusgiro 102 05 37-5. 
 OBS!!! Glöm inte att skriva namn & kursnummer. 
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I samarbete med 

www.husq.se 

Torsdagen 
5 september 
13:00 -16:00 

Kickoff 
Dans 

B36 M B36 
B B36  P 

Robert  
Milestad 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Fredagen 
27 september 
13:00 -16:00 
 

Sensommar-
dans 

B M B P 

Svante  
Jordeskog 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen 
12 oktober 
12:00 -16:00 

Fyrklöver-
dansen 

B-M-P-A1 

Sven A 
Robert M 
Roland D 

 
Alviks 

Kulturhus 

 

Gustavs- 
lundsvägen  

168 A 

Fredagen 
25 oktober 
13:00 -16:00 

Oktoberdans 
B36  B  M 

Rojne 
Erikson 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen  
22 november 
13:00-16:00 
 

Novenber-
dans 

B M B P 

Calle 
Brunér 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

samarbete med 
 

Torsdag 
5 december 
13:30-18:00 

Julfest 
Bg-B-M-P 

Sven 
Andéason 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

samarbete med 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans hösten 2019 

2019     HUSQ   2019 
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www.husq.se 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Fredagen den 27 september 2019  
kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 80 kr 
Kaffe med bulle 20 kr 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Caller 
 

Svante 
Jordeskog 

 

Nivåer:  B M B P   
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Fyrklöverdansen 
Lördag 12 oktober 2019 kl 12-16 

Alviks Kulturhus 
Gustavslundsvägen 168 A 

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 
 
 

Varmt välkomna! 
Entré 100 kronor 

Barn och ungdomar upp till 25 år gratis entré. 
Servering av kaffe, smörgåsar och bullar 

Fyrklöveralliansen: 
Squaredansklubben Seniorerna         Näsbyparks Squaredanceklubb 
Huddinge Square Swingers     Panther Squares 

Parkering i parkeringsgarage 
Infart Gustavslundsvägen 30 

vid Alviks torg 
Lördagar 2 timmar gratis därefter 5 kr/tim 

 
Information på www.stockholmparkering.se 
betala i automat vid ankomst eller via appen 
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Fredagen 25 oktober 2019 
kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 80 kr 
Kaffe med bulle 20 kr 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Caller 
 

Rojne  
Eriksson 

 

Nivåer    B36 B M  

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 


