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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, 
Hösten har kommit med stormsteg. 
Från ett sommarvarmt september har 
det nu blivit en riktig höstmånad med 
regn och rusk. Men squaredansare är 
ett tåligt folk. Senast var det Fyrklö-
verdansen i Alvik med närmare 200 
dansare – visst är det roligt att så 
många ville dansa till Roland, Robban 
och Sven och lotter och smörgåsar 
med kaffe hade en rykande åtgång. 
Denna dans har blivit en riktig tradi-
tion. 
Våra egna danser och kurser är upp-
skattade av många - Kick-offdansen 
med 11 squarer och sensommardansen 
med 6 squarer. I vår kursverksamhet i 
höst deltar 134 dansare plus ett antal 
strödansare. Det är ca 25 färre än 
förra hösten och jag hoppas att fler 
vill komma tillbaka. Det har en stor 
betydelse för vår ekonomi att så 
många som möjligt deltar. Jag skriver 
några rader i detta Husq-blad om hur 
vi dansar på olika nivåer. 
Av gammal vana har alla våra kurser 
startat på hösten. Dessa har varit på 2 

eller 4 terminer men så behöver det na-
turligtvis inte alltid vara. Vi styrelsen 
har analyserat detta och 1 eller 3 termi-
ner kan vara också vara lagom tid. Så 
till vårterminen – även om det känns 
avlägset nu – kommer vi att starta ett 
antal nya kurser. Annika skriver om 
detta. 
I januari har vi som vanligt en inten-
sivkurs på basic och jag hoppas att ni 
kan värva fler deltagare till vår nybör-
jarkurs som redan pågår. Klubben be-
höver nya dansare! 
Hösten kommer som vanligt att avslu-
tas en julfest i gammal tradition med 
glögg, mat, dryck, underhållning och 
dans. Hoppas att många av er vill 
komma. Så boka in redan idag torsda-
gen den 5 december. 
Jag vill så här i årets sista blad passa 
på att tacka alla som ställer upp och 
gör att vår klubb kan fungera som den 
gör. Utan alla våra kursvärdar är det 
inte möjligt. Ett stort tack till er alla. 
Vill även framföra ett stort tack till 
Calle och Sven för ett fantastiskt squa-
redansår. Vi ser fram mot ett 2020 och 
vi startar den 14 och 16 januari. 
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 

Medlem-Info på e-mail 
Jag har under de senaste åren skickat ut 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 många e-mailadresser. Om du inte fått något e-
mail kan det bero på: 

1) Vi saknar din e-mailadress 
2) Din angivna e-mailadress är gammal eller felaktig   

Jag ber er alla, som jag inte har nått, att meddela er aktuella e-mailadress till 
vår kassör Jane Löfgren. Mailet jag distribuerar, skickas som dold kopia. 

Saknar du en Husq-badge? 
Om du saknar eller har tappat din Husq-badge kan du beställa en ny av Robert 
Ervenius på mail robert@ervenius.nu. Den kostar 130 kronor som betalas till 
klubbens plusgiro 102 05 37 – 5. 
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För den som vill röra på sig och  

samtidigt träffa nya vänner 

Torsdagen 9 januari 2020  
kl 10:00 - 14:00 

i ABF - huset Kommunalvägen 26 
i Huddinge 

Kursen är gratis 

Repetition och snabbutlärning av de 20 första dansfigurerna. 
 

Ordinarie nybörjarkurs vidtar sedan i vanlig ordning. 
Tisdagar kl 15:10 – 16:55 med start14 januari 2020 

För närmare upplysningar. 
Annika Frööjd  070 400 4220 

Se även vår hemsida www.husq.se 

Intensivkurs  

i squaredans för  
seniorer 

Huddinge Square Swingers inbjuder till 
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Hej alla HUSQ-vänner 
 
Nu är det redan dags för planering av våra kurser till våren 2020. 
Det blir några förändringar då det framkommit önskemål från kursdeltagarna. 
 
Vi väljer att lägga A1 kursen direkt efter A1 dansträningen då det då blir lättar 
att få hjälpdansare till denna kurs. Detta innebär att Plusdansträningen får byta 
tid på torsdagarna till sista passet. 
 
På tisdag förmiddag kommer det att bli Plus termin 1 och Mainstream kurs. 
Hoppas att upplägget ska passa de flesta. De är svårt att få till det så att alla blir 
nöjda när vi har så pass många kurser. 
 
För att få ihop vår ekonomi i föreningen blir vi tvungna att höja kursavgiften en 
aning till 550 kr och 200 kr för extra kurs. 
 
Sven kommer att vara pappaledig på tisdagar men vi jobbar på en lösning som 
ska vara på plats till terminens start. 
 
Hoppas att vi blir fler kursdeltagare till vårterminen och att fördelningen ska bli 
lite jämnare mellan de olika kursnivåerna. 
 
Vi ses till vårterminen och en ny rolig social samvaro tillsammans med alla 
squaredansvänner. 
 
Hälsningar 
Annika Frööjd 
 

 

Så här dansar vi i Husq hösten 2019 
 
I höstens kurser och dansträningar deltar 134 dansare och även flera 
”strödansare” och många dansar dessutom på flera kurser och dansträningar. 
Också många ”änglar” ställer upp på Mainstream och Basic-kurserna. 
Så här ser fördelningen ut: 
30 deltagare på A2 dansträning, 28 på A1 dansträning, 22 på A1 kurs/termin 3, 
56 på Plus dansträning, 19 på MS dansträning, 23 på Basic dansträning, 11 på 
Basic kurs/termin 3 och 11 deltagare på Basic kurs/termin 1. 
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förskaffandet av de berömda biskvier-
na. 
Dansare från hela Stockholmsområdet 

vallfärdar till Alviks Kulturhus där 
Fyrklöverdansen numera går av sta-
peln.  
Danserna pågår i 2 salar. Nivåerna är 
alltid Basic, Mainstream, Plus och A1. 
Men lika viktigt som dans är den soci-
ala samvaron. Här träffas nämligen 
gamla och nya vänner både på dans-
golvet och i fikahörnan. Kroppen be-
höver bränsle för att orka med och det 
hittar vi i fikahörnan.  
Jag har deltagit i Fyrklöverdansen i 4 
år. Första året klarade jag bara av Ba-
sic. Allt eftersom har jag byggt på mitt 
kunnande med Mainstream och Plus. 
Möjligen kan jag nästa år även delta i 
A1 dansen. Det är ju framförallt våra 
fantastiska callers som bidrar till att 
Fyrklöverdansen är berömd. De leder 
dansen med fart, fläkt och glädje. 
Skratten blir många när en square ” 
breakar”. Men för det mesta flyter 
dansen. Och det är ju callerns för-
tjänst. Vi gör ja bara som callern säger 
(tror vi). Jag ser fram emot många 
Fyrklöverdanser under åren som kom-
mer. 
Doris Roos 

Fyrklöverdansen  
12 oktober 2019 
 
Stora seniordansen numera Fyrklö-
verdansen har funnits sedan 2003.  
Fyra klubbar; Panther Squares Täby, 
Seniorerna, Näsby Parks Square-
danceklubb och Huddinge Square 
Swingers delar på ansvaret. Årets 
callers var Roland Danielsson, Sven 

Andréason och Robert Milestad. Två 
av dem var med redan första gången 
2003. 500 dansare deltog då och in-
trädet var 100 kr.  
Årets dans hade cirka 200 deltagare. 
Inträdet är fortfarande 100 kr!  
Fyrklöverdansen är en av höstens 
stora danser inom squaredansen i 
Stockholmsområdet. Framförallt byg-
ger succén på våra fantastiska volon-
tärer i de fyra klubbarna. Bakverk och 
vinster till lotteriet skänks av med-
lemmarna i klubbarna.  
Ansvaret är uppdelat. Panthers sköter 
lotteriet med allt vad det innebär. 
Näsby Park sköter serveringen, Seni-
orerna gör alla goda smörgåsar och 
Huddinge sköter dekorationen och in-
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50 dansarna som blev callade på ett 
roligt och underhållande sätt, till och 
med någon tipp när han callade på 
svenska som slutade med en del strul 
i squarerna. Sedan kan man tycka 
vad man vill om hans historier, han 
bor nog för nära Göteborg men un-
derhållande, det är han. 

Sensommardansen 
Vad är det för speciellt med Väners-
borg!    Jo där bor en caller som heter 
Svante han är en rolig och omtyckt 
caller. Vi lyckades få hit honom till 
klubbdansen den 27 september. Det 
blir aldrig som man tänkt sig när han 
sätter igång, och igång fick han de c:a 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm). Em medelas senare (kurs 3+4) 
Kursstart :  tisdag 14 januari 
   
Kurs  1 09.30 - 11.15  P  termin 1       
          2 11.20 - 13.05  M  termin 1    
          3 13.20 - 15.05  B  dansträning  
          4 15.10 - 16.55  B     term 2  
 
Torsdagar  Caller: Sven Andréason 
Kursstart:  torsdag 16 januari 
   
Kurs  5 09.30 - 11.15  A2   dansträning   
         6 11.20 - 13.05  A1   dansträning  
         7 13.35 - 15.20  A1  termin 1    
 8 15.25 - 17.10  P  dansträning   

Våra kurser våren 2020 

Terminen omfattar 14 kursdagar      
Terminsavgift 550 kr  Extrakurser 200 kr (endast en avgift även för flera extrakurser) 
Kursavgiften skall vara betald 31 januari 2020 till plusgiro 102 05 37-5. 
 OBS!!! Glöm inte att skriva namn & kursnummer. 

Julfesten den 5 december 
Anmälan till årets Julfest skall göras senast den 22 november till klubbens plus-
giro 102 05 37 – 5. Glöm inte att ange namn och att betalningen gäller Julfesten. 
Priset är 225 kronor per person. 

Klubbresa till Ånnaboda/Storstenshöjden 24 – 26 april 2020. 
I likhet med tidigare år planerar vi en Klubbresa till Ånnaboda även 2020, om 
tillräckligt intresse finns. Alla som varit med tidigare vet att det är en fantastisk 
resa med fest och dans tillsammans på alla nivåer (B till A2) i dagarna tre. Sven 
och Svante kommer att vara våra callers. Elisabeth kommer att lägga ut anmäl-
ningslistor i samband med kursstarten i januari, precis som senast. Hoppas att 
många vill komma med och vi hoppas att prisnivån kan hållas på samma nivå 
som i år om vi blir tillräckligt många. 

Årsmöte 28 februari    

Graduering 3 april    

Ånnaboda 24 - 26 april    

Vårfest 8 maj    

Andra aktiviteter 2020 
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I samarbete med 

www.husq.se 

2019 
Fredagen  
22 november 
13:00 -16:00 

November-
dans 

B M B P 

Calle 
Brunér 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Torsdag 
5 december 
13:30-18:00 

Julfest 
Bg-B-M-P 

Sven 
Andréason 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

2020 
Fredagen 
17 januari 
12:00 -16:00 

Januaridans 
B M  

Rojne 
Erikson 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

samarbete med 

 

Fredagen 
7 Februari 
13:00 -16:00 

Februari-
dans 
P A1 

Robert 
Milestad 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Fredag 
13 mars 
13:00  - 16:00 

Marsdans 
B36 B M 

Lasse 
Rawet 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

samarbete med 
 

Tisdag 
26 maj 
13:00  - 16:00 

Picknick-
dans 

Bg M Bg P 

Sven 
Andréason 

 
Parken i  
Stortorp 

 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans hösten 2019 våren 2020 

2019  HUSQ   2020 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Fredagen 22 november 2019 

Kl 13:00 - 16:00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

I samarbete med 

www.husq.se 

Caller 

 
 

Calle Brunér 
 
Nivåer: B M B P 
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Torsdag 5 december 2019 
Kl 13.30-18.00 

Bg B M P 

Priset för årets fest är 225 kr. 

Betalas senast 22 november.  
Till Plusgiro 1020537-5. 

Mat, dryck 
och 

Dans 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

I samarbete med 

www.husq.se 
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Fredagen den 17 januari 2020 
kl 13.00 – 16.00 

B M  

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

 

Caller: 
Rojne Eriksson 


