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Hösten är här och äntligen har danserna 

kommit igång så smått 
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Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 
Redaktör:   Anette Kristiansen 073-770 6362 

  anette@kristiansen.nu 

Layout:      Nic Ljungqvist,      070-722 9192 

  nic.ljungqvist@live.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 
e-post: info@husq.se 
 
medlemsavgift för 2022 är 175 kr 
plusgiro:  102 05 37-5 

 

Hej alla Husq:are 
 
Efter 18 månader av nedstängning 
och allt vad gäller restriktioner som 
följde i pandemins spår, är vi äntligen 
uppe på banan igen. Visst fick vi alla 
en känsla av att få friheten tillbaka. Vi 
i styrelsen funderade mycket över hur 
det skulle bli att öppna för squaredans 
på ABF igen – hade medlemmarna 
slutat dansa, fanns intresset kvar – ja, 
frågorna var många. Den stora gläd-
jen som spred sig i Blå Salen den 7 
och 9 oktober gick inte att ta miste 
på. Visst är vi alla minst sagt ringros-
tiga och mycket har fallit bort men 
snart är vi tillbaka där vi slutade. 
Mycket har hunnit ändra sig under 
detta långa uppehåll. En del av tider-
na som vi haft på ABF på tisdagar 
och torsdagar har tagits över av andra 
aktiviteter. Men det kommer att ordna 
sig med tiden hoppas vi. Denna höst 
beslutade vi därför att bara ha dans-

träning på 4 nivåer till att börja med 
för att se om intresset fanns kvar. Till 
våren har vi tisdag fm och hela tors-
dagen fram till 17.00. Det gör att vi 
kan ha dans på alla nivåer - B till A2 
och en kurs på Plus. Någon nybörjar-
kurs på Basic finns det tyvärr inte 
plats för, så den för stå över till hös-
ten 2022. 
Vårens program är nu klart och 
mycket av det gamla som vi alltid har 
haft kommer tillbaka - kick-offdans, 
graduering, årsmöte, klubbresa mm.  
Men innan vi slutar för terminen hop-
pas vi att vår traditionella julfest ska 
gå att genomföra. Luciatåget ligger i 
hårdträning och alla förberedelserna 
är i full gång.  
I detta exemplar av årets första och 
sista nummer av Husq-bladet har jag 
tagit med en summering av vad vi be-
slutade på senaste årsmötet våren 
2020. Jag förmodar att få kommer 
ihåg vad vi beslutade.  
När vi ses igen i januari ska allt vara 
tillbaka i gamla hjulspår och kännas 
som vanligt. Ett stort tack till er alla 
och till alla som hjälpt till. 
Robert 
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Robert Ervenius 
robert@ervenius.nu 

Ordförande 070-870 2418  

Greta Tellström 
greta.tellstrom@taggsvampen.se 

Kassör 070-210 5883  

Björg Halvarsson 
bjorg.halvarsson@telia.com 

Dansansvarig 070-475 0171 
08-532 542 64 

 

Annika Frööjd 
annika.froojd@gmail.com 

Kursansvarig 070-400 4220  

Per Salomonsson.  
persalomonsson@telia.com 

Ledamot 070 64 72 136   

Anette Krisitianssen.  
anette@kristiansen.nu 

Ledamot  073 770 6362    

Anette Isaksson 
lars.isaksson2@comhem.com 

Sekreterare 070-530 6730  
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Hej kursare i HUSQ 
 
Nu är det äntligen dags för planering 
av våra kurser till våren 2022. 
Det blir några förändringar mest på 
grund av att vi inte har tillgång till vår 
lokal på tisdag efter lunch. 
På torsdagar ser kursprogrammet ut på 
detta sätt: 
A2 dansträning, A1 dansträning, Plus 
dansträning och sist på dagen blir det 
Pluskurs termin 1. 
På tisdag förmiddag kommer det att 
bli Mainstream dansträning och Basic 
dansträning. 
Hoppas att upplägget ska passa de 
flesta. De är svårt att få till det så att 
alla blir nöjda när vi inte får plats med 

alla nivåer. Till höstterminen så hop-
pas vi att vi även får lokal under hela 
tisdagen och då kan vi utöka med 2 
kurser till. 
Kursavgiften är oförändrad. 550 kr 
och 200 kr för extrakurser. Terminen 
omfattar 12 gånger. 
De som väljer att betala 50 kr/tillfälle 
kan antingen betala kontant eller  
swisha 50 kr till 070-210 58 83 och 
skriva i meddelandet namn samt 
kurs. 
Vi ses till vårterminen och en ny rolig 
social samvaro tillsammans med alla 
squaredansvänner. 
 
Hälsningar 
Annika Frööjd/ Kursansvarig 

Tillbaka på banan igen 
Inför årsmötet bestämde jag mig för att försöka återkomma till squaredansen 
efter drygt två års uppehåll. Danserna efter mötet - nivåerna B36, B  var nivåer 
som jag kunde tänka mig att testa för att se om jag kom ihåg några danskrume-
lurer. 
Under dansuppehållet övade jag hemma vid datorn med "Taminations" för att 
hålla kunskaperna vid liv, men jag blev tyvärr mera förvirrad än hjälpt av de 
små symbolerna som snurrade runt på skärmen.  
Vid flera tillfällen satt jag på åskådarplats och tittade när mina tidigare dans-
partners dansade. För mig var det ett bättre alternativ, för att inte glömma, än 
att träna hemma vid datorn. 
När årsmötet och kaffet var över började sanningens minut att närma sig - dan-
sen skulle börja.  
Som tur var fick jag en trygg hand att hålla i som stöttade, rättade och be-
römde. Innan dagen var slut hade jag dansat B36, B, M och Plus. 
På torsdagen veckan därpå blev det nypremiär i min gamla A1-grupp, det blev 
väl en del felsteg, men jag blev i alla fall inte utvisad. 
Det känns väldigt trevligt att vara tillbaka i dansen och gemenskapen igen, 
även om man glömt en del. Dessutom är det trevligt att kunna följa med när 
hustrun går till dansen på torsdagarna. 
 
Per Sköldin 
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Dans på Forum 

Den 7 mars 2020 var det dans på B- 
och M- nivåerna på Nybrogatan. 
Från Huddinge var vi sex personer. 
Caller var Svante Jordeskog.  

Han är en van 
caller som är ute 
på danser åt-
minstone två 
gånger i måna-
den. Redan tio 
minuter innan 
dansen började 
stod tre-fyra 

squarer beredda. Svante kände till 
att vi var på hugget. Han brukade 
förklara för folk hemma att stock-
holmarna vanligen stod i startblock-
en och stampade. Totalt sett kunde 
vi forma sex squarer. 
   Forums lokal är i källarplanet på 
Nybrogatan 18. Squaredansför-
eningen startades 1996. I lokalen hu-
serar även andra verksamheter, ex-
empelvis teater och matlagningskur-
ser. Dansansvariga hade ordnat allt 
på bästa sätt: kaffe med wiener-
längd, påminnelse om handtvätt i 
coronatider och en godisskål! 

   Jag som är nybörjare - inte ens 
graduerad än – kunde titta på från 
sidlinjen. Fint var att se att inte alla 
var perfekta när det gällde spin 
chain thru. Några dansare puffades/
föstes i rätt riktning. Inte heller 
kunde alla tjoa tillräckligt  i sam-
band med Right and left grand. 
Svante knorrade och vi övade oss i 
tip efter tip och fick till slut god-
känt!  
 Vi husqare hade också nöjet att 
känna en gästcaller lite bättre än de 

andra. Sven Andréasson tittade in, 
dansade och callade i duett med 
Svante. Uppskattades. 
 Svante är bosatt i Vänersborg. Han 
callar på sin egen klubb Trollhättan 
men även på andra klubbar i 
Västsverige. När det gäller valet av 
musik menar han att det viktigaste är 
att den är taktfast. Han spelade myck-
et som dansarna kände igen. Flera 
sjöng med i refrängerna. Han vet att 
alla gör sitt bästa och att det ligger på 
honom att presentera callen på ett tyd-
ligt sätt. För att hålla sig á jour med 
utvecklingen inom square dance har 
han koll på Callerlab. Det händer att 
calls flyttas mellan nivåerna. Han tit-
tar också på Youtube för att få input 
från andra callers. En engelsk caller 
som ger inspirat-
ion är Paul 
Bristow, ett välre-
nommerat namn 
inom square 
dance.  

   Något som 
Svante tycker är 
lite extra bra är att calla för nybörjar-
na; de är oftast uppåt när de märker 
att de klarar av turerna. Javisst, det 
känner jag igen. Svante har callat i 
flera länder: Danmark, Åland, Öster-
rike. Till Österrike kommer även tys-
kar för att få dansa. Ett speciellt 
minne har han från Oslo, Aker 
brygge. Han callade för en uppvis-
ningsgrupp, bland annat på Plusnivå, 
där callet Load the Boat återfinns. Det 
blev lite utöver det vanliga: Utanför i 
Pipervika for en båt fram och åter 
som simultansignalerade med dansar-
na. Morsomt! 

Anette 
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En systers väg till squaredansen 
 

Som syster till en caller får jag ofta 
frågan om jag har dansat länge. 
Jag är ännu oskuld, det vill säga 
ograduerad, så nej, det har jag inte. 
Innan jag kom till Husq har jag 
ändå mött squaredans vid några 
tidigare tillfällen i livet. Första 
gången var i mitten på 70-talet i 
högstadiet/gymnasiet, då skolans 
nya musiklärare Gunilla blåste nytt 
liv i skolans musikverksamhet. 
Bland mycket annat ordnade hon 
konserter med olika teman där 
både elever och lärare medverkade. 
En gång var temat öst möter väst 
och det var rysk dans till skolans 
egen balalajkaorkester (där jag var 
med) och squaredans till ”Oh Su-
sanna”. Turerna till denna dans 
minns jag än idag, det var flick-
orna/pojkarna in i mitten och till-
baka (girls/boys forward and back), 
höger hands kedja (right and left 
grand), promenad med amerikansk 
polkafattning och dosido, som var 
den enda squaredanstermen som 
användes fastän ingen av oss visste 
att personen som inte var en part-
ner hette corner. Märk nu att detta 
skedde innan den moderna squa-
redansen hittat till Sverige, så det 
kan möjligen vara en form av trad-
itionell squaredans. 
   I slutet av 80-talet fick jag barn-
vakta min brorsdotter när hennes 
föräldrar dansade på Ericsson 
Jamboree. För första gången fick 

jag se de enorma underkjolarna 
och alla attribut för både män och 
kvinnor. Jag fick veta att de var ob-
ligatoriska och i mina ögon var det 
alldeles för överdrivet, så jag för-
stod att squaredans inte var något 
för mig. Jag hade förresten inte tid 
till det. Mina öron var vända mot 
öster och den ryska folkmusiken 
och samtidigt hemma i svensk 
folkdans och körsång. Men på en 
stor släktträff någon gång i slutet 
av 90-talet hade brorsan börjat 
calla och han tog med sin gram-
mofon och en högtalare och lät oss 
prova på squaredans. Det var kul! 
”Figurativ marsch” sa min 
gammeldansande make och tyckte 
att det inte var någon dans. 2003 
var det 40-årsfest och återigen 
”prova på”. Med på festen var 
också många squaredansare, så vi 
fick även se lite mer avancerad 
dans. När det var dags för min 
egen 50-årsfest frågade jag min 
bror om han kunde ge oss en 
prova-på-omgång. Det resulterade 
i att Björn och Per-Owe från min 
kör började dansa i Husq. 
   Under åren som gått har vi i fa-
miljen fått höra många berättelser 
som börjat ”jag känner en squa-
redansare som…” – bara goda 
historier kan jag försäkra – som 
gjort mig nyfiken på detta släkte. 
Och jag har undrat: hur många 
känner han egentligen? Det bör-
jade också hända märkliga ting: 
människor jag känner eller kom till 
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tals med kopplade ihop mig med 
min bror, eftersom de mött honom 
som caller. Det var bland andra kol-
legan Ulla och balalajkakamraten 
Gun. Jag började förstå att brorsan 

var lite av en kändis inom squa-
redansvärlden. Någon gång slapp 
det väl till sist ur mig att när jag blir 
pensionär ska jag börja dansa squa-
redans. När jag så bestämde mig för 
att pensionera mig före utsatt tid 

blev jag genast anmodad att komma 
till Husq:s intensivkurs i januari 
2019. Efter denna holmgång var jag 
helt slut i fötter, huvud och rygg och 

undrade om det verkligen var nå-
got för mig och min kropp. Men jag 
kom tillbaka och ordinarie kurs var 
lugnare. Jag upptäckte glädjen i att 
lära mig något nytt varje vecka. Jag 

upptäckte att squaredansare är 
ena trevliga prickar. Jag upptäckte 
att det är skillnad på kurs och 
dans och att callers är olika, vilket 
gör att danserna blir varierande 
och lagom utmanande.  

Nu undrar ni kanske: vem är min 
bror? Det är Sven såklart! 
 
Karin, stolt syster 

 
Årsmöte 2022 
Fredag den 25 februari 12:30 
 
Caller Snuffe, Leif Ericsson 
Nivåer B M P.        
Lokal, ABF Kommunalvägen 26 
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Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Priset för årets fest är 250 kr. 
Betalas senast 22 november. Till Plusgiro 1020537-5. 

Endast medlemmar. 

B M P 

Torsdag 2 december 2021 
Kl 12.30 -17:00 

Mat och dryck 
Dans 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 
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Dansnivåer 
Många nyare dansare har frågat 
mig varför dansnivåerna heter 
som de gör, och i vilken ordning 
de kommer. Jag ska försöka 
reda ut detta. 
 
Att Basic heter Basic och är 
lägsta nivån är förståeligt för 
alla. Drygt 50 olika call ingår. 
Efter denna nivå kommer 
Mainstream, även denna be-
nämning är väl ganska lätt att 
ta till sig. Ytterligare 15 - 20 nya 
call får man lära sig. Därefter är 
det dags för Plus och det hörs 
väl på namnet att nu plussar vi 
på med fler kunskaper. När-
mare bestämt med ca 30 nya 
call. 
Min känsla är att det är nu för-
virringen börjar. A1? A2? Borde 
inte de nivåerna komma för Ba-
sic, som ibland förkortas B. Har 
squaredansare ett eget alfabet? 
Om vi däremot vet att A står för 

Advanced, så blir det mer be-
gripligt. Nya call tillkommer; 
runt 50 st för A1 och runt 35 
st för A2. 
Och när alla ovan nämnda ni-
våer behärskas är det möjligt 
att börja med C. C som i Chal-

lenge. Lägsta C-nivån kallas 
C1, sedan följer C2, C3 A, C3 B 
och C4. Många nya call och 
många nya koncept. 
 
Jag hoppas att jag bringat lite 
reda i begreppsförvirringen. 
Men vill passa på att nämna 
ytterligare en sak. Att gå på en 
kurs och lära sig de enklaste 
varianterna på de call som in-
går, räcker oftast inte. Repe-
tera nivån, gå på parallella 
kurser och framför allt gå på 
dansträningar. Gå inte vidare 
till nästa nivå förrän du be-
härskar en nivå! Kan lova att 
det blir mycket roligare då! 
ewa 

Klubbresa till Ånnaboda/

Storstenshöjden 8-10 april 
2022 
 

I likhet med tidigare planerar vi 

en Klubbresa till Ånnaboda 

nästa år 2022, om tillräckligt 

intresse finns. Alla som varit 

med tidigare vet att det är en 

fantastisk resa med fest och 

dans tillsammans på alla ni-

våer (B till A2) i dagarna tre. 

Sven och Svante kommer att 

vara våra callers.  

Per kommer att lägga ut an-

mälningslistor i samband med 

kursstarten i januari, precis 

som vi gjort tidigare. Hoppas 

att många vill komma med och 

vi hoppas att prisnivån kan 

hållas på ungefär samma nivå 

som vi haft tidigare om vi blir 

tillräckligt många. 
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Årsmöte 2022 
Fredagen 25 februari kl 12:30 

Medlemmar i  
Huddinge Square Swingers  

kallas till 
Årsmöte 2022-02-25 klockan 12:30 

i Blå Salen, på ABF. 

Efter mötet c:a 13:30 blir det kaffe med bröd 

därefter dans till 16:00 
B M P  

Caller:  
Leif ”Snuffe” Ericsson 

info@husq.se 

I samarbete med 
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Årsmötet 28 februari 2020 
57 medlemmar hade samlats i Blå Sa-
len i ABF-huset för att delta i Hud-
dinge Square Swingers årsmöte 2020. 
Ordföranden Robert Ervenius hälsade 
alla välkomna och öppnade årsmötet. 
Till mötesordförande valdes Ulf Eriks-
son och till mötessekreterare valdes 
Anette Isaksson.  
Handlingar till årsmötet var utdelade 
vid kurserna veckan före årsmötet. 
Verksamhetsberättelsen och den eko-
nomiska redovisningen för 2019 god-
kändes. Underskottet för 2019 blev ca 
10 000 kronor, huvudsakligen bero-
ende på ett lägre medlemsantal och 
färre deltagare i våra kurser än budge-
terat. Revisorerna Sten Halvarsson 
och Bengt Lundkvist föreslog ansvars-
frihet för styrelsen vilket även klubba-
des. Medlemsavgiften för 2021 fast-
ställdes till 175 kronor. Den av styrel-
sen presenterade verksamhetsplanen 
för 2020 godkändes.  
Därefter föredrog Lennart Olhans val-
beredningens förslag till styrelse, revi-
sorer, revisorssuppleant och valbered-
ning. Robert Ervenius omvaldes till 
ordförande på 1 år. Greta Tellström, 
Per Salomonsson och Anette Kristian-
sen valdes till nya ledamöter på 2 år. 

Till revisorer omvaldes Sten Halvars-
son och Bengt Lundqvist och som re-
visorssuppleant omvaldes Ulf Eriks-
son. 
Valberedning, bestående av Monika 
Schenk, Lennart Olhans 
(sammankallande) och Rolf Holger, 
omvaldes på ett år. 
Inga motioner hade inkommit. Styrel-
sens framställan att såväl ordförande 
och kassör väljs på två år godkändes. 
Ordföranden väljs udda år och kassö-
ren jämna år. Val av representanter till 
SAASDC:s årsstämma överläts till 
styrelsen.  
Innan mötet avslutades, avtackades de 
avgående ledamöterna Louise Eng-
qvist, Jane Löfgren, Doris Roos, An-
ders och Elisabeth Holmlund med 
blommor för ett mångårigt arbete i 
Husq:s styrelse. Likaså tackades mö-
tesordföranden, mötessekreteraren, re-
visorerna och valberedningen med 
varsin ros.  
Därefter avslutade Ulf Eriksson års-
mötet. 
Efter mötet serverades kaffe och kaka. 
Nya styrelsen hade ett konstituerande 
styrelsemöte. Därefter vidtog dans 
med Snuffe som caller. 
Robert 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér  
Kursstart: tisdag   18 januari 
Kursslut: tisdag   5 april   
  
Kurs  1 09.30 - 11.15  M    dansträning      
  2 11.20 - 13.05  B     dansträning      
  3  Inställd 
          4 Inställd 
 
Torsdagar  Caller:  Sven Andréason 
Kursstart:  torsdag   20 januari 
Kursslut: torsdag    7 april 
  
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  P     termin 1 

Våra kurser våren 2022 

Terminen omfattar 12 kursdagar      
Terminsavgift 550kr  Extrakurser 200kr (endast en avgift även för flera extrakurser) 
Kursavgiften skall vara betald 31 januari 2022 till plusgiro 102 05 37-5. 
 OBS!!! Glöm inte att skriva namn & kursnummer. 

Brian Hotchkies i Blentarp september 2017. Kvinnan 
med det stora röda håret är Hanna Tenenbaum  som 
callade för oss i Ånnaboda 
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Torsdag 
13 januari 
13:00 -16:00 

 
Kick Off 

B M P 

Micke 
Sotarn 

Lindberg 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

 

Fredag 
11 februari 
13:00 -16:00 

Graduering 
Endast  

graduerade 
medlemmar 

Robban 
Milestad 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Fredag 
18 mars 
13:00 - 16:00 

 
Marsdans 

B M P 

Robban 
Milestad 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Tisdag 
24 maj 
13:00  - 16:00 

 
Picknick-

dans 
B M P 

Sven  
Andréason 

 

Parken  
i Trångsund 

Tjäderstigen 16 
Trångsund 

 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans och  

andra aktiviteter våren 2022 

2022    HUSQ   2022 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Torsdag den 13 januari 2022 
kl 13:00 – 16:00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

       

Caller  
  
  
 

B M P   

Inträde 100 kr 
Kafé finns 

Kontaktperson: Björg Halvarsson  070-475 0171  

Sotarn  
Michael Lindberg 

I samarbete med 

www.husq.se 
info@husq.se 
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I samarbete med 

www.husq.se 
info@husq.se 

Kontaktperson:Björg Halvarsson 070-475 0171 

  2022 Års 

Caller denna viktiga dag är  

Efter gradueringen blir det kaffe 
 med kaka 30 kr. 

För graduanterna 0 kr  
Därefter dans till kl 16.30 B  

OBS!! Endast graduerade medlemmar 

Graduering 
Fredag 11 februari 

kl 13:00 - 16:00 

Robert 

    Milestad 
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info@husq.se 
www.husq.se. 

Caller: 
Robert Milestad 

B M P 

Fredagen den 18 mars 2022 
kl 13:00 – 16:00 

 B M P 
ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Inträde 100 kr 

Cafetéria finns 
eller ta med egen kaffekorg 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 


