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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, 
Hoppas att ni alla har haft en skön 
sommar - en sommar som pendlat 
mellan extrema värmeböljor av icke 
tidigare skådat slag och mer nor-
mala sommartemperaturer. Vart är 
världen på väg?  
Nu är sensommarens läckerheter, 
såsom kräftor och surströmmingar, 
konsumerade och september här 
och med den squaredansen på ABF. 
Visst känns det skönt att komma 
igång igen utan diverse restriktioner 
som präglat våra aktiviteter under 
de senaste två åren.  
Vårt program är mer eller mindre en 
fortsättning på vårens program. All 
information finns som vanligt på 
klubbens hemsida. Tyvärr har vi 
tappat två danspass på tisdagar. 
Detta har medfört att kurser på nya 
nivåer blivit begränsat eftersom vi 
vill behålla alla dansträningar på M 
till A2. Kom gärna med synpunkter 
och önskemål om vad ni vill se i 
framtiden.  

Vi har haft ett ganska stort medlems-
tapp under pandemin och i år så star-
tar vi därför en nybörjarkurs på tisda-
gar med Calle. Hoppas att många av 
er vill vara med som ”änglar”. Vi 
minns ju alla hur det var en gång när 
vi själva började och hur trevligt det 
var med erfarna dansare i squaren.  
Under hösten kommer vi ha öppna 
danser både i oktober och november 
som vi hoppas ska bli uppskattade. 
Eftersom klubben fyller 25 år i år pla-
nerar vi  att kombinera 25-årsfirandet 
med vår traditionella julfest. Mer om 
detta i kommande Husq-blad. Det 
kommer med andra ord att bli en full-
matad höst. 
Ibland har det varit litet på gränsen att 
vi fått ihop två squarer på M och A2 
och därför är det är min förhoppning 
att ni alla vill vara med och dansa på 
våra dansträningar.  
Nu ser vi alla fram mot en trevlig höst 
med mycket dans. 
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 

 

Karin Netz Andréason  
karin.netz.andreason@gmail.com 

Kursansvarig 073-983 2298  

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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Husq i rusk 

 

SPF Seniorerna i Huddinge skulle 
hitta på aktiviteter till hälsoveckan 
som i år inföll v 20. Vår egen kassör 
Greta Tellström som sitter med i  
Huddingeseniorernas styrelse föreslog 

squaredans med ”prova på” i Hud-
dinge centrum.  
Förutsättningen var att SPF skulle be-
tala för callern och förslaget gick ige-
nom. Nu gällde det att hitta en caller 
som var ledig och att ragga dansvän-
ner till två squarer, helst med många 
”riktiga karlar” för att locka fler män 
till våra kurser. 
Vår egen Calle Brunér hade möjlighet  
att ställa upp denna dag.  
 

Mejl skickades ut till Husqmedlem-
marna och hamnade i skräpkorgen.  
Inga svar kom in, Greta slet sitt hår 
– skulle detta gå ihop? Nya mejl 
skickades och nu ramlade några 
svar in. Puh, tillräckligt många 
kunde komma!  
Sen var det vädret. Soliga dagar 
följdes av… ja, just det, regn! Regn 
på fredagen 20 maj, den dagen då vi 
skulle visa hur roligt squaredans är 
och locka nya deltagare till våra 
kurser. Men inte bangade vi squa-
redansare för det! Iförda regnrockar 
och sydvästar squarade vi upp fram-
för scenen på Sjödalstorget.  
Och vädrets makter var med oss, för 
det slutade regna när vi började 
dansa. De som inte dansade gick 
runt och pratade med torgbesökare 
och delade ut flygblad om höstens 
nybörjarkurs i basic. Om publiken 
kan vi säga att det var lite skralt. 
Där stod ”en i klunga och två 
spridda”. Till slut lyckades vi i alla 
fall locka två personer att prova på 
att dansa tillsammans med oss. Vi 
hoppas att några som vi pratat med 
hittar till oss i september och väl-
komnar dem med öppna armar. Tack 
SPF Seniorerna för att vi fick denna 
möjlighet! 
Karin 

Foto: Karin Netz Andréason 

Foto: Karin Netz Andréason 
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Picknickdansen 2022 

 

Det var den 24 maj och det kändes 
som om det var den första riktiga 
sommardagen. Efter en kall och litet 
ruggig vår värmde solen oss alla som 
samlats i Stortorpsparken för vår trad-
itionella Picknickdans. Det var tre år 
sen senast vi var där och jag hade  
nästan glömt bort vägen dit. Vi var 
ungefär fem squarer som samlats för 
att dansa till Sven. Visst är det en spe-

ciell känsla att dansa utomhus när vin-
den tar tag i kläderna och det ligger en 
blomdoft över utedansbanan. 
Efter halvannan timme tog vi kaffe-

paus i solskenet.  
Termosar och plastlådor med bullar 
och kakor kom fram ur allas kaffekor-

gar. Visst känns det som just – pick-
nick. 

Picknickdansen är en trevlig avslut-
ning på vårterminen. Tillsammans 

med vår mars- (med Snuffe som er-
satte sjuke Robban Milestad) och maj-
dans (med Sotar´n) på ABF - välbe-
sökta och uppskattade med sju respek-
tive sex squarer på dansgolvet – fick 
vi en fin avslutning på dansvåren i 
”våran Husq”. 
 

Robert 
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Convention 2022 i Flen 

 

Jag var sugen på att åka till convent-
ion i Flen i början av juni 2022, och 
när jag blev erbjuden skjuts av  

Robert och Ingegerd Ervenius, under-
lättade det mitt beslut. Vi var nöjda 
att enbart dansa en dag, då fötter och 
knän inte hade orkat med fler dagar. 
Violen, Sveriges yngsta squaredans-
klubb, stod för programmet. De hade 
verkligen laddat upp med fem hallar 
att dansa i, och totalt nitton callers, 
varav sex var så kallade ungdoms-

callers. Dragplåster var callers från 
USA: Johnny Preston och Mike Si-
korsky och från Tyskland Ralf Rein-
hard.  
Jag hade svårt att greppa hur många 
dansare som var på plats, men mina 
minnen från gamla tider, är att det 
alltid var knökfullt på dansgolven, 
oavsett vilken nivå man dansade på 
eller vilken hall man dansade i. Efter 
många års uppehåll, har jag börjat om 
från början. Jag höll till i hallen för B 
och M, och där var det mellan en och 
tre squarer när det var svenska call-
lers. När Mike kom till hallen och 
callade blev det genast fullt i salen. 
Troligen följde dansarna efter de ut-
ländska gästcallerna. Det är trettio år 
sedan min senaste convention, då i 
Örebro 1992, och ingenting är sig likt 
idag. Det har hänt mycket på squa-
redansfronten på trettio år.  
Jag har inget minne av att vi dansade 
i fler än två till tre hallar och defini-
tivt inte så många callers. 
Greta Tellström 

Foto: Greta Tellström 

Squaredance i Stora Skuggan 

 

Tunnelbanan till Universitetet och sen 
en vacker promenad förbi universitets-
biblioteket, över betesfält med vita 
kor, vidare via ett litet kluster av röd-
målade hus och sen – innan man ser 
det – kan man ana det. I änden av den 
vida, sluttande ängen ser man sjön 
med dansbanan i fonden. Där anord-
nar Seniorerna sommardans varje tors-
dag.  
Nivåerna varierar, allt från Basic till 
A1. När jag var där var det Basic och 
Mainstream. Inför varje säsong görs 

ett tydligt schema. Entréavgiften var 
åttio kronor.  
Vi var som mest fyra squarer. Caller 
var Rolf Boettge.  Han tog särskild 
hänsyn till de nygraduerade, vilket 
uppskattades. Jag själv dansade bara 
på B-nivå. Kände mig lite ovan och 
som jag förstod gällde det även några 
andra. 
 

Dans i Stora Skuggan kan varmt re-
kommenderas. Inte så särskilt skug-
gigt men då och då kom det en vindil 
från sjön. Tröja hade behövts.  
Anette Kristiansen 
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Kickoff på ABF 

Lite drygt femtio personer träffades 
för att dansa under Robert Milestads 

engagerande ledning. Flera kom från 
andra klubbar, Flen skickade upp fem 
violer. Varannan tip (två danser) var 
Basic och däremellan var det både 
Mainstream och Plus. Milestad star-
tade en hel minut före utsatt starttid. 
Inget problem eftersom alla squarer 
redan var uppställda. Det var ett tag 
sen vi dansade, men vi kom snart 
igång. Det var nästan bara ”do paso” 
som fick betraktas som överkurs! Lite 
krångel med höger vänster (vänster 
höger?) där. Även ”spin chain and ex-
change the gears” verkade ha lagt sig i 

malpåse över sommaren. Det blev en 
del nya kreativa formationer. Men, vi 

jobbade på och det blev bättre och Mi-
lestad ökade takten. Flera turer kördes 
på repeat: half sashay kan upprepas 
många gånger, den ena efter den andra 
i en lång linje. Lite oväntat men myck-
et skratt! 
  Det fanns ett litet riskmoment i salen. 

ABF hade låtit behandla golvet under 
sommaren, tydligen med något mycket  
friktionsfritt medel. Skulle nog vara 
bra både för golvet och dansskornas 
sulor, men kanske lite för bra. Vi pla-
cerade stolar över riskområdet efter 
det att en person hamnat i ett alldeles 
för uttänjt steg där. 
  Genom musiken träffade vi både Su-
perman och diverse ”fools”; vi besökte 
Memphis och The Rocky Mountains. 
Andra låtar verkade vara valda just 
precis för vår verksamhet. Vi får väl 
tänka oss att Milestad tackade oss med 
raderna: ”It takes people like you to 
make people like me”. Vi tackar för 
förtroendet och vänder på innebörden: 
It takes callers like youto make dan-
cers like us. 
Anette Kristiansen 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér  
Kursstart: tisdag   13 september 
Kursslut: tisdag   29 november    

  

Kurs  1 09.30 - 11.15  M    dansträning      
  2 11.20 - 13.05  B     kurs termin 1      

  3  Inställd 

          4 Inställd 

 

Torsdagar  Caller:  Sven Andréason 

Kursstart:  torsdag 15 september  

Kursslut: torsdag   1  december 
  

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 2 

Våra kurser hösten 2022 

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 

Kurs 1: Maureen Eidem              070-351 2426 

 

Kurs 2: Anette Kristiansen          073-770 6362 

             Karin Netz-Andréason   073-983 2298
  

 

              
  

Kurs 5: Ingegerd Ervenius    070-488 6361 

 

Kurs 6: Ewa Werin        070-4974313
  

Kurs 7: Irene Sabel                070-458 0947 

 Britt Wadén Sabel     070-957 6422 
  

Kurs 8:  Anette Isaksson             070-530 6730 

 

  

Våra kursvärdar hösten 2022 
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   Hösten 2022 
  

Torsdag 

8 september 

13:00  - 16:00 

Kick Off 
B M P Robert 

Milestad 
 

ABF 

Kommunalvägen 
26 

Huddinge 

 

Fredag 

14 oktober 

13:00  - 16:00 

 

Oktober-
dans 

B M P 
Rojne 

Ericsson 
 

ABF 

Kommunalvägen 
26 

Huddinge 

 

Fredag 

11 november 

13:00  - 16:00 

November-
dans 

B M P 

Leif 
”Snuffe” 
Ericsson 

 

ABF 

Kommunalvägen 
26 

Huddinge 

 

Julfest 
8 december 

Julfest 
Endast  

medlemmar Sven  
Andréason 

 

ABF 

Kommunalvägen 
26 

Huddinge 

 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans  
hösten 2022 

2022    HUSQ   2022 

I samarbete med 

I samarbete med 

I samarbete med 

I samarbete med 

   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 många e-mailadresser. Om du inte fått något e-mail 
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. 

mailto:info@husq.se
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Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

I samarbete med 

Inträde 100 kr 
Café finns 

eller ta med egen kaffekorg 

www.husq.se 

Fredag den 14 oktober 2022 

kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Caller  

  

  

 

 
 
B M P   

Rojne  
Ericsson 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  
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www.husq.se 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

I samarbete med 

Fredag den 11 november 2022 

kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Caller  

  

  

 

 
 

B M P   

Leif 
”Snuffe” 

Ericsson 

Inträde 100 kr 
Café finns 

eller ta med egen kaffekorg 
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I samarbete med 

Mat, dryck 

och 

Dans 

Torsdag 8 december 2022 

Kl 13.30-18.00 

Bg B M P 

Priset för årets fest är ej fastställt . 
Betalas senast 25 november.  

Till Plusgiro 1020537-5. 


