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Rojne på oktoberdansen 

Vårens kurser 2023 
Tack vare Calle och Sven är vi nu ordentligt avrostade efter pan-
demins nedstängning. Vi har startat kurs i plus (våren -22) och 
basic (hösten -22).  
Kul med så många nybörjare och lika många änglar på basic – 
där är vi tre squarer! För att få hjälp att planera vårens kurser 
har vi frågat torsdagsdansarna om deras önskemål att starta 
nya kurser i A1 och A2. Intresset är stort för båda nivåerna, 
men även för att fortsätta dansträningarna på dessa nivåer. Sty-
relsen har därför fattat beslut om att starta kurs i A1 till våren. 
De som nu går plus dansträning och inte känner sig redo att 
börja med A1 är välkomna att delta i plus termin 3, som snart 
har gått igenom alla call och kommer att övergå i dansträning.  
Karin Netz Andréason 
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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 2023 är 175 kr 
plusgiro:  102 05 37-5 

Hej alla Husq:are 
Nu är vi på sluttampen av vår 
2022 års hösttermins program. 
Visst har vi haft en trevlig ter-
min med dans på alla nivåer 

och också fått till en nybörjar-
kurs på basic, vilket är mycket 
trevligt och glädjande. Hoppas 
att våra nya dansare känner 
samma glädje och gemenskap 
som vi andra en gång gjorde 
när vi började med squa-
redans. 
Året har på sistone präglats av 
alla former av kriser – allt från 
klimat till elpriser och stigande 
matpriser. Då känns det skönt 

att vi kunnat hålla samma av-
giftsnivåer på våra aktiviteter – 
kurser såväl som öppna dan-
ser. 
Vi i styrelsen har nu lagt sista 
handen vid planeringen av vå-

rens alla aktiviteter. Tyvärr 
känner vi av saknaden av våra 

eftermiddagspass på tisdagar, 
vilket begränsar vår kursverk-
samhet. Sex pass gör att vi 
bara kan ha två kurser föru-
tom våra dansträningar – 
varav den pågående basic-
kursen är en. Karin skriver om 
detta. 
Än är inte hösten till ända. Vår 
traditionella julfest med förtä-
ring, uppträdande och dans är 
kvar. Roligt att se att så 
många vill vara med på festen 
som vi firar tillsammans med 
klubbens 25-årsjubileum.  
Vi startar våren i vanlig ord-
ning med intensivkurs på ba-
sic och kick-offdans. Även 
öppna danser och klubbresa 
har planerats. Årsmötet är pla-
nerat till den 25 februari.  
Många har varit med och arbe-
tat i vår verksamhet – kursvär-
dar, callers och dansvärdar. 
Ett stort tack till er alla för ett 
framgångsrikt år. 
Vi i styrelsen önskar er alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År. 
//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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Oktoberdansen 14/10 

Dagens caller var Rojne Erics-
son. Rojne hade packat ned all 
utrustning och färdades från 
Västerås till Huddinge. Det är 
ett sånt där lagom avstånd 
mellan Västerås och Huddinge. 
Resan går som en dans, sade 
Rojne. ( Rojne höll sig inom 
hastighetsgränsen, sa han på 
min fråga)  
I våras då Björg ringde honom 
blev han glad att bli erbjuden 
att calla i Huddinge. Det är all-
tid roligt att komma till  
Huddinge Square Swingers, 
sade han. Det var därför lätt 
att tacka ja. 
Då var det i början av brist-
ningens tid. Våren alltså. Som-
mar, sol och bad med semester 
stod inpå dörren och väntade. 
Då fanns ingen grå höst att se 
fram mot, hösten var låångt 
borta. I Huddinge är det alltid 
trevligt, fin och bra lokal, väl-
planerad dans och alltid trev-
liga dansare. Det är glädje i 
Huddinge, sade Rojne med ett 
varmt smittande leende.  
Dagens dans var Basic, 
Mainstream och Plus. Vi bör-
jade med Basic. Det var ös re-
dan från första tonen, under-
bar igenkännande musik och 
bra härlig volym. Musik som 
bara gick in i kroppen och ut i 
ben och fötter. Rojne öste på. 
På dansgolvet virvlade det ut 

fem sex glada härliga squarer. 
Visst blev det fel ibland men 
snart rättade det till sig, vi 
dansade vidare och felen ersat-
tes med glädje. I dansen blan-
dades byxor, klänningar, kjo-
lar och härliga squaredanskjo-
lar och glada dansare. Stäm-
ningen var på topp. Ja, det var 
en sådan fart och fläng, så 
som det skall var på ett dans-
golv en fredag i oktober.  

 

 

 
 
 
 

Fina flickor 
med fina kjo-
lar.  
Fortsättning nästa sida, sid 5 
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Violen från Flen 
Sveriges yngsta Squaredans- 
klubb bildades 2017. Alla fyra 
violerna var nybörjare, fast inte 
Janne som dansat tidigare. Vi-
olerna var rörliga på både 
dansgolv men även på att åka 
hit och dit där Squaredans er-
bjöds. Allt för att njuta av dan-
sen men även för att lära sig 
nya callers turer och andra 
krumelurer i olika Squaredans-
klubbar.  
Squaredans en underbar mot-
ionsform där man dessutom 
har roligt i dansens virvlar, höll 
alla fyra med om, fem med 
Janne. Inte nog med dans-
glädje. Det är härliga och ”goa” 
kamrater vart vi än kommer, 
höll samtliga med om.  
 
Denna fredag var vi 43 pigga 
och glada dansare. Lite ont om 
herrar kan jag tala om, men 
med ett litet band så blir även 
vi kvinnor herrar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fyra ”violer” från Flen. 
Anders, Lena, Wailith och Efva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janne som dansat tidigare. 
 
Text och bild Anette Isaksson 
som ses till vänster i sin vackra 
Dala Floda folkdräkt.  
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Järladansen 
En solig söndag i början av oktober.  
En handfull husqare tog sig till Nacka 
för att delta i Järladansen, före detta 
Dieseldansen. Caller var Calle Brunér 
från Saltsjö Square Dancers, som 

också stod som arrangör.   
Calle startade med ett välrimmat väl-
komstanförande: ”Välkomna ska  ni 
alla vara – jag hoppas att vi nu är 
klara. För en dans i Saltsjös stil –  
Live-musik är vår profil. Musik och 

squaredans hand i hand – med Cold 
Mountain, bluegrassband.” 
Sen callade han som om varje utrop 
gav pengar till Saltsjös kassa. Det gick 
undan med en väldig fart i de fyra fem 
squarer som bildades. Och kul var det! 
Golvet var dock inte på sitt bästa hu-
mör. Det sades att det skulle vara ny-
blankat men något hade absolut gått 
fel. Vi fick vara glada att inte klistras 

fast helt, ingen fara för överdriven 
spagat.   
Fiket gjorde mackor: salami, skinka, 
brie, rödbetssallad, köttbullar. Något 
för varje smak.  
 
Efter tre timmar var det dags för hem-
gång. 
 ”Och vårt stora tack vi ger – ja det är 
förstås till er. För att ni i år tog chan-
sen – att va' med på Järldansen”, av-
slutade Calle. 
 
Anette K. 
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verade tilltugg. Bandet hade 
ännu inget namn, men tog då 
sitt namn efter filmen.  
Bluegrass har sitt ursprung 
från Appalacherna, dit  
brittiska och irländska kolgru-
vearbetare kom med sina fioler 
och afrikanska slavar med sina 
banjor.  
Fiol (som spelas av Tina) och 

banjo (Anders) är således de 
instrument som bluegrassen 
bygger på, men ett bluegrass-
band består även av mandolin 
(Kaj), gitarr (Rob), kontrabas 
(Gunnar) och sång (alla). Tina, 
Anders och Rob har varit med 
sedan starten. 
  
Text o bild  
Karin Netz Andréason 
 

Levande musik i Järla 

Vilken lycka! 2:a oktober anord-
nade Saltsjö Square Dancers 
8:e Järladansen i Järlahuset till 
livemusik! Något som är unikt, 
för squaredansen använder sig 
ju annars av inspelad musik, 
eftersom tekniken fanns till-
gänglig när den moderna squa-
redansen tog sin form. Vår egen 
caller Calle Brunér, som vi de-
lar med Saltsjödansarna (de 
tycker kanske att vi lånar ho-
nom) har under flera år samar-
betat med bluegrassbandet 
Cold Mountain Band, som ar-
rangerat låtarna så att de pas-
sar till dansen.  
Det märktes att caller och band 
hade övat in samspelet väl och 
danserna höll ett högt och 
jämnt tempo, utan avbrott. 
Breakade dansen fick man helt 
enkelt försöka fixa till det med 
någon annan partner eller 
ställa upp sig på lines respek-
tive squara upp. 
Cold Mountain Band bildades 
2004 och hade då sin första 
spelning på premiären av fil-
men ”Åter till Cold Mountain” 
på biografen Astoria i Stock-
holm. I foajén stod ”militärer” 
klädda i uniformer från ameri-
kanska inbördeskriget och ser-

Årsmöte fredag 25 februari 2023 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér  
Kursstart: tisdag  17 januari  
Kursslut: tisdag  11 april     
  
Kurs  1 09.30 - 11.15  M    dansträning      
  2 11.20 - 13.05  B     kurs termin 2      
  
Torsdagar  Caller:  Sven Andréason 
Kursstart:  torsdag 19 januari   
Kursslut: torsdag  13 april    
  
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     termin 3 
 
 

Våra kurser våren 2023 

Terminen omfattar 12 Kurstillfällen.      
Terminsavgift 550 kr  Extrakurser 200 kr (endast en avgift även för flera extrakurser) 
Kursavgiften skall vara betald 31 januari 2023 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               070-497 4313
  
Kurs 7: Irene Sabel                070-458 0947 
 Britt Wadén Sabel     070-957 6422 
  
Kurs 8:  Anette Isaksson         070-530 6730 
 
  

Våra kursvärdar våren 2023 
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   Hösten 2022   

Fredag 
11 november 
13:00  - 16:00 

November-
dans 

B M P 

Leif 
”Snuffe” 
Ericsson 

 

ABF 
Kommunalvägen 

26 
Huddinge 

 

Julfest 
8 december 
13:30 - 18:00 

Julfest 
Endast  

medlemmar 
Sven  

Andréason 
 

ABF 
Kommunalvägen 

26 
Huddinge 

 

  Våren  2023   

Torsdag 
12 januari 
13:00-16:00 

Januari-
dans 

B M P 

Mikael 
”Sotarn” 
Lindberg 

 

ABF 
Kommunalvägen 

26 
Huddinge 

 

Fredag 
17 februari 
13:00  - 16:00 

Februari-
dans 

B M P 
Robert 

Milestad 
 

ABF 
Kommunalvägen 

26 
Huddinge 

 

Fredag 
17 mars 
13:00  - 16:00 

Marsdans 
B M P Janne 

Wiklund 
Bild saknas 

ABF 
Kommunalvägen 

26 
Huddinge 

 

Tisdag 
23 maj 
13:00  - 16:00 

Picknick-
dans 

B M P 
Sven 

Andréason 
 

Stortorpsparken   

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans  

hösten 2022 

2022    HUSQ   2023 

I samarbete med 

I samarbete med 

I samarbete med 

I samarbete med 

I samarbete med 
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För den som vill röra på sig och  

samtidigt träffa nya vänner 

Tisdagen 10 januari 2023  
kl 10:00 - 13:30 

i ABF - huset Kommunalvägen 26 

Kursen är gratis 
Ingen föranmälan behövs 

Repetition och snabbutlärning av de 20 första dansfigurerna. 
 

Ordinarie nybörjarkurs vidtar sedan i vanlig ordning. 

För närmare upplysningar. 
Karin Netz Andréason 073-983 2298 

 
Se även vår hemsida www.husq.se 

Intensivkurs  

i squaredans för  
seniorer 

Huddinge Square Swingers inbjuder till 

www.husq.se 

I samarbete med 
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www.husq.se 

Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Caller  
  
  
 
 

B M P   

I samarbete med 

Inträde 100 kr 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Torsdag den 12 januari 2023 
kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Michael  
”Sotarn”  
Lindberg 
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Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Priset för årets fest är 275 kr. 
Betalas senast 25 november 

Till Plusgiro 1020537-5. 
Endast medlemmar. 

Bg B M P 

Torsdag 8 december 2022 
Kl 13.30-18.00 

Mat och dryck 
Dans 


