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Ånnaboda 2022
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Ordföranden
har ordet

Hej alla Husq:are,
Först av allt vill jag tacka alla som
kom till Blå Salen den 25 februari
och till vårt ordinarie årsmöte i Husq
och för det förnyade förtroende som
ni gav mig att få vara ordförande i
klubben för detta verksamhetsår och
att leda styrelsens arbete. Detta årsmöte blev en kombination med
Graduation på grund av de restriktioner som gällde i februari. Tre nya
graduanter fick sina badgar.
Tiden går fort när man har roligt.
Denna vårtermin är blev litet förkortad och är snart slut om några veckor.
Det känns ändå skönt att vi har kunnat komma igång på riktigt efter så
långt uppehåll.
Höstens program vad gäller kurser
och danser är klart och en nybörjarkurs ska vi ha. Vi hoppas naturligtvis
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Anette Kristiansen 073-770 6362
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070-722 9192
nic.ljungqvist@live.se

att många vill vara med och jag ber er
alla att värva nya kursdeltagare.
Nu när alla har betalat sin medlemsavgift kan jag konstatera att många
har valt att ”trappa ner” eller sluta –
tråkigt men också förståeligt. Skälen
kan vara många med åldern tar alltid
ut sin rätt. Antalet medlemmar är nu
cirka 150.
Veckan före påsk hade vi vår tradi
tionella klubbresa till Ånnaboda. Alla
hade vi nog sett fram mot en skön
helg med sol och värme. Men ack, så
blev det inte. Runt Örebro var det
rena snökaoset. Väl framme möttes vi
av nästan metern med snö. Dansen
med Sven och Svante och den goda
maten gjorde dock att vi fann oss väl
tillrätta ändå.
Nu har vi bara två vår-aktiviteter kvar
– maj-dansen med ”Sotar´n” och pick
-nickdansen med Sven. Låt oss hoppas att våren då har kommit en bra bit
på väg och att vi kan glädjas åt riktig
vårvärme och sol vid dessa tillfällen.
Robert

Klubbens
hemsida:
e-post:

www.husq.se
info@husq.se

medlemsavgift för 2022 är 175 kr
plusgiro:
102 05 37-5
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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

Karin Netz Andréason
Kursansvarig 073-983 2298
karin.netz.andreason@gmail.com

Per Salomonsson
persalomonsson@telia.com

Ledamot

070-64 72 136

Anette Kristiansen
anette@kristiansen.nu

Ledamot

073-770 6362

Anette Isaksson
humlan2.isaksson@gmail.com

Sekreterare

070-530 6730
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Convention 2022 i Flen 4-6 juni
Squaredansföreningen Violen i Flen erbjuder dans i fem hallar, 19 callers, pubafton med underhållning, marknad med lokala hantverkare och företag, försäljning
av squaredansutrustning, sightseeingturer, övernattning, lekhörna samt dagsturer
från Stockholm. Smygstart kvällen den 3 juni. Ni hittar utförlig information på
Violens hemsida: www.convention2022.se

Saknar du en Husq-badge?
Om du saknar eller har tappat din Husq-badge kan du beställa en ny av mig på
mail robert@ervenius.nu. Den kostar 130 kronor som betalas till klubbens plusgiro 102 05 37 – 5.
Medlemsinfo på e-mail
Styrelsen 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 email kan det bero på:
Vi saknar din e-mailadress
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 Greta Tellström. Mailet vi distribuerar, skickas som dold kopia.

Planering av höstens kurser
Det blir inte alltid som man vill. I och med pandemiuppehållet har vi tappat vår
kurslokal på tisdag eftermiddag och därför behåller vi de kurser/dansträningar vi
har nu på torsdagar, medan mainstream nybörjarkurs slås ihop med mainstream
dansträning på tisdagens första pass. Då får vi möjlighet att starta upp en nybörjarkurs i basic på tisdagens andra pass. Till denna kurs behöver vi många änglar
men framförallt många nya dansare, så hjälp till att sprida information muntligt,
med flyers, via mejl och sociala medier. De första gångerna är gratis prova-på
och inte bindande. Väljer man sedan att stanna kvar betalar man kursavgiften. Vi
”gamla” dansare anmäler oss som vanligt till höstens kurser på den lista som
finns tillgänglig det sista kurstillfället. Man kan även anmäla sig via klubbens
e-post info@husq.se – praktiskt för er som ännu inte kommit igång med
squaredansen och vill komma tillbaka i höst.
Karin Netz Andréason, kursansvarig
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Årsmötet 25 februari
48 medlemmar hade samlats i Blå Salen i ABF-huset för att delta i Huddinge Square Swingers årsmöte 2022.
Ordföranden Robert Ervenius hälsade
alla välkomna och öppnade årsmötet.
Till mötesordförande valdes Ulf Eriksson och till mötessekreterare valdes
Anette Isaksson.
Handlingar till årsmötet var digitalt utskickade veckan före årsmötet. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2020 och
2021 godkändes. Underskottet för
2020/21 blev ca 22 000 kronor, huvudsakligen beroende på pausad verksamhet och pandemin. Revisorerna Sten
Halvarsson och Bengt Lundkvist föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket
även klubbades. Medlemsavgiften för
2023 fastställdes till oförändrat 175
kronor. Den av styrelsen presenterade
verksamhetsplanen för 2022 godkändes.
Därefter föredrog Lennart Olhans valberedningens förslag till styrelse, revisorer, revisorssuppleant och valberedning. Robert Ervenius omvaldes till

2022 års graduanter
Från vänster.
Sven, Karin, Anette,
Marianne och Leif.
Graduanterna är de tre
damerna i mitten.
Sven var deras lärare
och Leif även kallad
”Snuffe” var dagens
graduerings caller.

ordförande på 1 år. Greta Tellström,
Björg Halvarsson, Per Salomonsson,
Anette Isaksson och Anette Kristiansen
valdes till ledamöter på 1 år och Karin
Netz Andréason på 2 år. Till revisor
omvaldes Bengt Lundqvist och som
revisorssuppleant omvaldes Ulf Eriksson.
Valberedning, bestående av Monika
Schenk, Lennart Olhans
(sammankallande) och Rolf Holger,
omvaldes på 1 år.
Inga motioner hade inkommit. Val av
representanter till SAASDC:s årsstämma överläts till styrelsen.
Innan mötet avslutades, avtackades
den avgående ledamoten Annika
Frööjd med blommor för sitt arbete i
Husq:s styrelse. Likaså tackades mötesordföranden, mötessekreteraren, revisorerna och valberedningen med var
sin ros. Därefter avslutade Ulf Eriksson årsmötet och årets Graduation tog
vid.
Efter Årsmötet med efterföljande
Graduation serverades kaffe och kaka.
Därefter vidtog dans med Snuffe som
caller.
Robert
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Ånnaboda

Nu var det äntligen dags att få åka till Ånnaboda igen. För mig var det andra gången,
men jag träffade dansare som varit med tio
gånger tidigare. Snögudarna hotade med stor
nederbörd i Stockholm, men snön föll runt
Ånnaboda. Jag klev på bussen i Huddinge,
tillsammans med förväntansfulla dansare.
Det satt redan några dansare på plats i bussen. Bussen stannade vid ett café i Arboga
så vi kunde sträcka ut våra tillknycklade armar och ben. För att fördriva tiden under
bussresan hade Per och Elisabeth ordnat
med kluriga frågor i en frågesport.
När vi närmade oss Ånnaboda undrade vi
om bussen skulle kunna ta sig ända fram.
Men vi hade en duktig chaufför som rattade
bussen tryggt till anläggningen. När jag klev
av i mina lågskor, fick jag pulsa i trettio
centimeter nysnö.

innebar att de som dansar herrar, dansar som
damer och damer dansar som herrar. Många
herrar hade förberett
sig med fantastiska
squaredanskjolar.
Det var en stor utmaning för många, och mycket skrattande.

Senare på eftermiddagen blev det progressive dance. Vi var fyra squarer där dansarna
plötsligt kom in i en annan square, och man
fick passera samtliga squarer innan man var
tillbaka i sin ursprungliga square. En riktig
utmaning både för caller och dansare.

Vi möttes av glada skidåkare, men jag skulle
ju dansa, inte åka skidor. Så snart vi packat
upp våra väskor serverades en pizzabuffé för
att mätta våra hungriga magar.
Snart stod våra eminenta callers Svante
Jordeskog och vår egen
Sven Andréasson, redo
att starta dansen. Vi
dansade alla i gemensam sal första kvällen.
På lördagen dansade vi
i två salar, där det varvades med
mainstream, plus, A1 och A2. Efter lunchen
på lördagen dansade vi ”byta sida” vilket

Nu var det dags för middag. Till middagen
läste vår ordförande en dikt med rubriken
”Dikten till oss” Efter maten fortsatte vi att
dansa, för att sedan åter fylla magarna med
en vickning. Det var nu dags för Björg att
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ha prisutdelning till dem som svarat flest
rätt på frågesporten.

Sedan var det bara söndagen kvar, och
även den blev fylld av dans. Jag tror att alla
fick sitt lystmäte till dans tillgodosett. När

vi klev på bussen för hemfärd, var alla
trötta, många hade ont i fötterna. Under
hemresan hördes snarkningar, som bekräftade tröttheten hos några.
Tack till alla som var på Ånnaboda, för en
fantastisk trevlig helg.
Greta Tellström

Foto: Bjørg Halvarsson
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Våra kurser hösten 2022
Tisdagar
Caller: Calle Brunér
Kursstart: tisdag
13 september
Kursslut: tisdag
29 november
Kurs 1
2
3
4

09.30 - 11.15
11.20 - 13.05
Inställd
Inställd

M
B

dansträning
Kurs termin 1

Torsdagar
Caller: Sven Andréason
Kursstart: torsdag
15 september
Kursslut: torsdag
1 december
Kurs 5
6
7
8

09.30 - 11.15
11.20 - 13.05
13.35 - 15.20
15.25 - 17.10

A2
A1
P
P

dansträning
dansträning
dansträning
termin 2

Terminen omfattar 12 Kurstillfällen.
Terminsavgift 550 kr Extrakurser 200 kr (endast en avgift även för flera extrakurser)
Kursavgiften skall vara betald 30 sept 2022 till plusgiro 102 05 37-5.
OBS!!! Glöm inte att skriva namn & kursnummer.

Medlemsavgift 175 kr/år. Medlemsavgift som erläggs av nya medlemmar på
hösten gäller även nästa kalenderår

Våra kursvärdar hösten 2022
Kurs 1: Maureen Eidem

070-351 2426

Kurs 5: Ingegerd Ervenius

070-488 6361

Kurs 2: Anette Kristiansen 073-770 6362
Kurs 6: Robert Ervenius
Karin Netz-Andréason 073-983 2298
Kurs 7: Irene Sabel
Britt Wadén Sabel

070-870 2418

Kurs 8: Anette Isaksson

070-458 0947
070-957 6422
070-530 6730
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2022

HUSQ

2022

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans och
andra aktiviteter våren / hösten 2022
Våren
Torsdag
12 maj
13:00 - 16:00

Majdans

Tisdag
24 maj
13:00 - 16:00

Picknickdans
Sven
BMP
Andréason

BMP

Kick Off
BMP

Fredag
14 oktober
13:00 - 16:00

Oktoberdans
BMP

November?????
dans
?? November
BMP
Julfest
8 december

ABF
Kommunalvägen
26
Huddinge

Michael
”Sotarn”
Lindberg

Hösten
Torsdag
8 september
13:00 - 16:00

2022

Robert
Milestad

Rojne
Ericsson

????

Julfest
Endast
Sven
medlemmar Andréason

I samarbete med

Parken

i Trångsund
Tjäderstigen 16
Trångsund

2022
ABF
Kommunalvägen
26
Huddinge

I samarbete med

ABF
Kommunalvägen
26
Huddinge

I samarbete med

ABF
Kommunalvägen
26
Huddinge

I samarbete med

ABF
Kommunalvägen
26
Huddinge

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171

I samarbete med
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Torsdag den 12 maj 2022
kl 13.00 – 16.00
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge
Caller

Michael
” Sotarn”
Lindberg
BMP

Inträde 100 kr

Café finns
eller ta med egen kaffekorg
Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171
I samarbete med

info@husq.se
www.husq.se.
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Den 24 maj 2022
kl 13:00 - 16:00

Sven Andréason

Caller

Utedansdansbana med tak på folkparken i Trångsund
Tjäderstigen 16 Trångsund
Inträde 100kr
B M P *kan förändras
Med pendeltåg är närmaste station Trångsund, och sedan är det cirka 500 m att gå. Korsa centrumtorget och följ Hammartorpsvägen norrut förbi Spelvägen och sväng till höger in på Tjäderstigen. Eller så tar du buss 831 eller 828 mot Farsta och kliver av på nästa hållplats som är Spelvägen. 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.

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171
P platser finns.

Medtag

www.husq.se
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Äntligen drar höstens aktiviteter igång
Huddinge Square Swingers inbjuder till

Torsdag 8 september 2022
kl 13.00 – 16.00
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller

Robert
Milestad
BMBP

Inträde 100 kr

Café finns
eller ta med egen kaffekorg
Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171

info@husq.se
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Kom och dansa squaredans!
Prova några gånger gratis!
För den som vill röra på sig och träffa nya vänner

Startar
tisdagen den 13 september 2022
kl. 11:20 -13:05
ABF-huset Kommunalvägen 26 Huddinge

Ingen föranmälan behövs
För frågor/funderingar/upplysningar
ring Karin Netz Andréason 073-983 2298
Se även vår hemsida www.husq.se
I samarbete med

