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Informationsblad för Huddinge Square Swingers

”Jag önskar dig lycka, skor som ej trycka, ljus när det skymmer, och inga bekymmer”.
Det är en vers i mitt poesialbum och när jag fick den, så läste
jag, tackade och funderade inte så mycket mer. MEN NU börjar versen lysa i rödskrift och särskilt raderna ”skor som ej
trycka, ljus när det skymmer! Jag förstod inte som
barn att det var de raderna som skulle bli det stora besväret!
Fötterna som jag så väl
behöver, framför allt i
dansen, passar inte till
skorna längre. Ena da´n
ok andra da´n helt kass!
Och dunkelt ljus! Hu!
Jag kan inte knappt trä i
en tråd i en synål! Känns
det igen?

Men vadå!
Nu har vi haft en ljus och
ljuvlig sommar! Jag har
tom kunnat gå barfota och några knappar har jag inte behövt
knäppa!
Och nu ses vi snart igen alla vi som vill dansa squaredans.
Det ska bli riktigt roligt.
Välkomna till en ny termin!
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Ordföranden
har ordet

Vilken sommar vi haft och har! Kan
i skrivande stund (slutet av juli) bara
minnas en regnig dag - onsdagen
den 29 maj. Men då regnade det.
Ymnigt! På vår picknickdans, som vi
flyttade in i Blå Salen. Och trevligt
hade vi - både då vi dansade och då
vi picknickade vid långbord i salen.
Förutom denna dans så har jag dansat i Näsby Park och på Stora Skuggan. Och på båda ställena njutit i fulla drag. Men ……
……. det är en sak om badgar, som
inte vill lämna mig ifred. Det gäller
när man är med i flera klubbar och
har flera badgar. Och går på dans i
ickemoderklubb. Av artighet skall då
värdklubbens badge bäras har jag
förstått. Men jag kan känna mig som
en trotsig 2-åring - jag vill ha min
husq-badge och visa varifrån jag

Vi som gör husq-bladet:
Redaktion: Ewa Werin tel 711 1256
Mobil: 070-497 4313
E-mail: ewawerin@hotmail.com

Hemsida:

Och den får väl skava lite till medan jag dansar och lär känna fler och
fler trevliga dansare i alla möjliga
klubbar.

”Kroppen mår bra om man rör på
den. Då blir det bättre humör på
den.” Tage Danielsson
ewa

Styrelsefunktionärer:
Kassör:
Ulf Eriksson tel 7742974
Plusgiro 102 05 37-5
E-mail: ulf.eriksson@ebrevet.nu

E-mail: berit.westergren@swipnet.se

Kontaktman: Lars Petersson
tel 070-7789493

Ulf Eriksson, tel 774 29 74

E-mail: lasse@GP-maleri.se

Berit Westergren tel 740 08 06
Lay-out:

kommer. Likaså vill jag kunna se
varifrån andra kommer, och jag vill
veta vem som har husq som moderklubb. De sägs ju att vi skall värna
om vår klubbkänsla, att den är viktig
för gemenskapen. Men ……. Troligen har jag gjort ett grovt övertramp.
Och det ber jag om ursäkt för. Vill
absolut inte såra någon. Men frågan
ligger och skaver.

Email: ulf.eriksson@ebrevet.nu

Kursansvarig:
Lennart Mårtensson tel 711 06 17

www.husq.se

E-mail: lennart.martensson@glocalnet.net
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Picknick-dansen 2013
En av mina bästa vänner är min fickkalender. Den minns allt vad jag
glömmer. Varje dag slår jag upp den
och ser vad jag kommer att glädjas år
i veckan. Denna vecka var det picknick-dansen.
Måndag – inte idag
Tisdag – inte idag, men i morgon
Onsdag – IDAG – upp med rullgardinen – Vad nu då ingen sol, nästan
regn – men vi skall ha picknick-dans
idag! Vilket antiklimax. Ingen idé att
åka. Vi går på bio i stället.
Någon allseende makt kände besvikelsen. Jag fick en osynlig klapp på
axeln. Det var ”NÄTET”. Den osynliga makt som kallas Sociala medier
eller Internet.
”KOLLA HUSQs HEMSIDA!” var
budskapet. Där i eldskrift kunde jag
läsa ”Vi flyttar dansen från Herrängens gård till ABF i stället.”

Sedan drog Sven i gång musiken.
Fler och fler som passerat Herrängens gård dök upp och innan första
tippen var slut hade vi fyra squarer
på golvet. I omväxlande basic, mainstream och plusdans virvlade vi
runt. Vi kände hur värmen och glädjen sköt i höjden. Det värmde extra
när Svens beröm sköljde över oss i
vågor. Han är verkligen proffs. Han
vet när ros och ris skall delas ut.
Idag var det rosornas dag.
Picknicken ordnades runt snabbt
framställt långbord. Medförd skaffning intogs och dansen virvlade vidare. Trötta fötter trippade hemåt efter tre timmar.
Nästa år får föreningen köpa in
några kvadratmeter rullgräs så sitter
vi på golvet med ännu bättre picknick-känsla. Nu vet vi att inte ens
vädret kan stoppa oss.
Tack för en lyckad picknick-dans.

Där var dom nästan allihopa. Sven
var där med sin dator och allehanda
konstig teknik. Gerd och Iréne satt
och tog upp entréavgifter. Två squarer stod uppställda.

Kanske skall vi önska en telefonsvarare för alla tvivlare som förnekar datorns och Nätets existens. Det
vore kanske en utveckling för alla
som önskar snabba besked.

Ordförande Eva berättade att hon
hade den sorgliga uppgiften att meddela att vår kassör Ingrid avlidit. Det
påminde många av oss om livets förgänglighet och värdet av att glädjas åt
allt vi har i vår vardag.

Bengt L
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Rapport från Convention
2013
Torsdag den 9 maj och äntligen på
väg till årets Convention. Vädret är
soligt och resan med bil och färja till
Eckerö blir en trevlig inledning till
vår vistelse på Åland. Eftersom vi
bokade rum för ett år sedan fick vi
möjlighet att bo på ett familjeägt hotell bara 100 m ifrån danslokalerna.
Incheckningen till Convention var
satt till fredag morgon kl.11.00 så vi
fick god tid att orientera oss på platsen.
Vi kollade idrottsanläggningen där
Convention skulle hållas och vi besökte Käringsunds stugområde där
många squaredansare valt att bo och
där vi skulle äta lunch tre dagar.
Dansen pågick i 3 salar och ett tält.
Härliga, uppskattade callers förhöjde
stämningen i lokalerna. Vi var c:a
700 deltagare.
Vår uppgift blev denna gång att representera Huddinge Square Swingers på förbundsstämman. Det konstaterades att anslutningen till årets
stämma var rekordartad, 61 klubbar
och över 100 deltagare.
Förbundets ordförande Tommy
Hansson från Göteborg öppnade mötet på sitt naturliga och lättsamma
sätt. Han upplyste om att SAASDC
består av 125 klubbar och 6007 medlemmar varav 3314 är över 65 år.

Årets stämma kom till följande beslut.
1. Medlemsavgiften för 2014 höjdes med 10 kronor till 55 kr. per
medlem.
Dessutom höjdes portot för Square
Info från 5 kr. till 6 kr. per nummer.
Detta kan ju komma att påverka
föreningens ekonomi.
2 SAASDC:s försäkring togs upp
till diskussion.
Försäkringen är en andrahandsförsäkring som gäller för medlemmarna
till och från samt under dans och
kurs. Nybörjare, ännu ej anslutna till
föreningen, skall betraktas som
”gratismedlemmar” för att få ingå i
försäkringen.
3. Västerås motion att ta fram en
kollektion nationellt profilmaterial
(tröjor. skjortor m.m.) antogs av
stämman och därmed fick styrelsen i
uppdrag att inom rimliga ekonomiska och administrativa ramar ta fram
detta
Convention 2014 blir den 6-8 juni
i Västerås. Ta chansen att få uppleva
en fantastisk danshelg i gemenskap
med dansare från hela landet. Det
kommer att finnas broschyrer att
hämta på våra kurser.
Eva och Soe
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Vi minns……

Seniorveckan

Vår kassör sedan många år, Ingrid
Kammerfors, avled efter en lång tid
av sjukdom den 12 maj.

Huddinge kommun tillsammans
med föreningslivet i Huddinge, anordnar en Seniorvecka den 2-6 sept.
Ett stort utbud av aktiviteter och inf.
möten för seniorer finns. Du kan t.ex
pröva bokbinderi, släktforskning,
bowling, körsång. Invigning i Skogås
och avslutning i Sjödalsparken, Huddinge

Trots sina kroppsliga besvär ville
hon kvarstå som kassör. Arbetet gav
henne känslan av tillhörighet och hon
följde sina gamla danskompisar på
papperet. Men till slut orkade inte
kroppen längre.
Ulf Eriksson har tagit över ekonomiansvaret från nu och fram till årsmötet i februari.

Gå in på www,huddinge,se och
klicka på Seniorveckan 2013,

Nybörjare

För almanackan!

Som vanligt vill vi starta en nybörjarkurs i höst. Kursstart blir den 17 sept.
kl. 15.10 till 16.55
Caller Roland Danielsson.

Vi har preliminärt bokat Kilsbergens
konferensanläggning för 2014.

Hjälp oss att hitta nya dansare. Vi
fick in ett antal nya namn under Huddingedagarna och dom ska jag kontakta nu i slutet av augusti. Men vi
behöver säkert fler dansare om det
ska bli roligt. Nya dansare får ”pröva
på”-dans 3 gånger, därefter tar vi betalt. Prata med grannar, vänner och
släktingar. Squaredans är friskvård!

Pga helger, graduering och vårfest
blir klubbresan förlagd till den 16-18
maj. Dvs något senare än i år.
Caller blir Roland, Sven och Svante om allt går som vi hoppas. Notera
i almanackan. Mer inf kommer senare under hösten. OBS klubbdansen
omfattar alla, från nybörjare till äldsta dansare!
Berit

Kursavgift
Nu kommer kurserna igång snart och
då är det dags att betala kursavgifterna. Kursavgiften är som vanligt 300
kr för första kurs och 100 kr för varje

tillkommande kurs. Betala till vårt
plusgirokonto 102 05 37-5 senast 16
september.
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Marianne Haager.
Efter 11 år som revy och lotterigeneral har Marianne bestämt sig för att
vid framtida fester sitta på 1.a parkett
och avnjuta andras prestationer.
Prestation är något som kännetecknar Marianne. Hennes engagemang
har inte haft några gränser. När den
ena festen var avklarad, började Marianne planera för nästa. Vilket tema
skulle det vara, vilka roller passade
för vem i ensemblen? Hon kallade
samman en grupp medlemmar 12
veckor före festen, för att tillsammans med dem forma revyn, träna,
ändra eller hitta på något nytt.
Noter till musikerna, som ingen
hade i sitt privata förråd, lånade hon
på sitt bibliotek. Inget var omöjligt .
Rekvisitan hjälptes alla åt att fixa.
Tänk vad man har sparat i sina förråd!

hon framför gruppen och dirigerade,
och peppade. Sjung ut, tala tydligt
och högt, se glada ut! Och si, när
uppspelet kändes så bra, gav alla allt.
Applåderna visade att det varit fullt
godkänt.
Men vad vore en HUSQ-fest utan
Mariannes lotterier? Var kom alla
vinster ifrån? Vem tog dit alla blommor som inramade scenen? Vem dekorerade ljusen, köpte vinet och Mariannegodiset m.m. Vem bad några
medlemmar att sälja alla lotter? Det,
som inte Marianne och Lennart fixade själva, bad hon säkra medhjälpare
att göra.
Kära Marianne! Stort tack för allt
som Du gjort för oss på HUSQfesterna. Njut av all den tid som Du
nu får över. Fortsätt dansa med oss
och kom på alla fester.
Yellow rock från oss i HUSQ gm
Karin

När genrepet gick av stapeln stod

VALBEREDNINGEN
Det kan tyckas tidigt att vi skriver
om valberedningens funktion. Det
har ju nyss varit årsmöte, men erfarenheten visar att tiden går fort och
det kommer snart ett nytt årsmöte.
Till dess vill vi i god tid ta in intresseanmälningar från er. Vem kan ge
några/någon timma då och då under
året för diverse uppdrag?
Vi kommer att besöka samtliga
kurser under hösten för att ge er möj-

lighet att tacka ja till våra erbjudanden.
Vad behöver klubben hjälp med?
Jo. Nya styrelseledamöter, revisorer
(väljs för ett år), valberedning (väljs
för ett år), reserver för diverse arrangemang under året.
DET ÄR ROLIGT ATT ARBETA
FÖR HUSQ
Karin Gabrielson, Berit Rozgoni,
Britt-Marie Sköldin
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Våra kurser hösten 2013
Tisdagar
Caller
Kursstart 17 september

Roland Danielsson
Kursslut 10 december

Kurs 1
2
3
4

A2
A1
Basic
Basic

09.15 - 11.00
11.05 - 12.50
13.20 - 15.05
15.10 - 16.55

dansträning
termin 1
termin 3
termin 1

Terminen omfattar 12 kursdagar. Terminsavgift 300 kr.
Inga kurser tisdagen den 8 oktober.
Torsdagar
Caller
Kursstart 12 september

Sven Andréason
Kursslut 5 december

Kurs 5
6
7
8

A1
Plus
Plus
Mainstream

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

dansträning
dansträning
termin 1
termin 1

Terminen omfattar 12 kursdagar. Terminsavgift 300 kr.
Inga kurser torsdagen den 10 oktober.

Våra kursvärdar i höst:

Kurs 1 Eva Mosén
374237
Soe
374237
Kurs 2 Marianne Haager 53031518
0725620607
Kurs 3 Eva Ahnström
7466714
Birgitta Moberg
35 81 45
Kurs 4 Berit Westergren 0709557830

Kurs 5 Iréne Ericson
7742974
Kurs 6 Lis Olvesten
7745019
Kurs 7 Ewa Björklind 0736238306
Calle Schleu
7116442
Kurs 8 Inger Arvhammar 7110130
Agneta Rockhammar 7110963

Kursvärdarna till kurserna 2 och 6 kan ev. ändras eller kompletteras.
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Lite klubbhistoria
hämtat ur gamla husqblad.
I nr 10 (febr 2001) står att
läsa om klubbens tillblivelse.
Inför Helges (Schieche) pensionering önskade Annie få
honom sysselsatt på något
sätt och föreslog squaredans.
Annie och Helge startade hösten – 96 en kurs i squaredans.
Helge, instruktören, sägs ha
legat 20 call före kursdeltagarna. Detta sysselsättningsproblem(?) blev senare Huddinge
Square Swingers.
Vår förening bildades i dec 97 med Ingvar Thörn, som
förste ordförande. Sommaren
-98 hade föreningen 77 medlemmar och i augusti samma
år kom första husq-bladet ut.
Hösten -98 erbjöds fyra kurser på olika nivåer. Första
gradueringen skedde i Seniorernas regi; 20 st blev graduerade. Fyrklöveralliansen bildades -02 för att vi skulle kunna
samarbeta och komplettera
varandra vad gäller danser
och kurser.
I husq-bladet nr 5 (nov -99)
står att läsa om en klubbdans
då tillfälle gavs att dansa på
”fel sida”. Ja, vadå det gör vi
ju nu också! Men, jag citerar,
”att se dessa lekfulla flickor i

kostym och slips och pojkar i
kjol, var en syn för gudar”.
Detta tycker jag att vi skall ta
till oss och anamma vid nästa
prova på tillfälle. Kilsbergen14?
I tidningen från maj -05 står
att klubben hade en hattdans,
som blev en riktig succé. Av
bilden i tidningen att döma
var en del hattar väldigt fantasirika! En fundering - är vi
för allvarstyngda nu? Ingen
utklädnad vid ”byta sida” och
inga tokiga hattar! Och jag
som både älskar hattar och
att klä ut mig!
Det står i så många nummer
om uppvisningsdanser, en del
av dem med ”prova på”-inslag.
Jag får en känsla av att vi
stagnerat lite och inte har lika
många uppvisningsdanser
längre. Eller har alla redan
sett oss?
Mycket dansresor har det
också varit under årens lopp
- både klubbresor och privata
initiativ. Såväl inom landet
och som utomlands.
Förstår av en artikel i ett av
de senare bladen att ett återkommande problem under
åren har varit vem som har
rätt/företräde att dansa på en
kurs. Följande gällde då
och gäller fortfarande - de

som betalt kursavgift för just
denna kurs, betalande gästdansare och vidtalade änglar.
Borde väl inte var något problem?
I okt-05 står två påminnelser som känns så aktuella.
Första gäller att på kurser anmäla sin frånvaro. Den andra
(riktade sig främst till damerna???) och gäller hur bra det
är att kunna dansa både som
höger- och vänsterdansare.
Något jag av egen erfarenhet
verkligen kan rekommendera.
Dansar du både ock, så blir
du inte så förvirrad när cal-

Stockholms största danspalats
Stora Seniordansen på GIH ska åter
förvandla GIHs stora gymnastiksalar
till ett danspalats lördagen den 19 oktober. Detta görs för att Square och
Linedansare ska få chansen till att
dansa i 4 timmar med många kända
och okända dansare. Det tillhör att
varje squaredansare bör någon gång
besöka detta evenemang. Ta chansen i
år. Se flyer.
Men för att kunna genomföra förvandlingen behöver vi hjälp med diverse saker:
Hänga upp dekorationer i tak och
på ribbstolarna. Iordningställa cafeet
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lern försöker ”luras”. Inget är
ju rätt eller fel. (Gäller bara
att komma ihåg vilket kön
man är för stunden.)
I bladet från okt -06 står att
läsa att amerikans forskning
visar att bland personer i åldern 65 och uppåt är dans
den aktivitet som bäst skyddar mot demens! Detta eftersom dansen innehåller både
fysisk, mental och social träning! Så bra - då det ju dessutom är så kul!
Nyfiken husqare

och pynta borden med vad naturen
bjuder. Transportera material från
Huddinge till GIH.
Det behövs c.a 20 personer. Belöningen blir kaffe och smörgås före
dansen. Listor kommer att finnas hos
kursvärdarna.
Till lotterierna behövs vinster. Temat är ”Ätbart” Kan du inte besöka
dansen men vill bidra med en vinst,
så lämna den till kursvärden samma
vecka som dansen är. Övriga tar med
sig gåvan själv till GIH.
Intresseanmälan görs på listor hos
kursvärdarna.
Karin Gabrielson, ansvarig för
HUSQ, tel.nr 7746584
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Våra danser hösten 2013
Tisdag
10 sept

Kickoffdans
B36, B, M, P

13.00 - 16.30

Sven Andréason

Fredag
4 okt

Höstdans
M, P, M, A1

13.00 - 16.30

Freddie Ekblad

Lördag
19 okt

Stora seniordansen
B36 - A2

12.00 - 16.00

Sven Andréason
Roland Danielsson
Svante Jordeskog

Lördag
9 nov

Lördagsdans
M, P, M, A1

Lördag
30 nov

Novemberdans
B, M, B, P

Lördag
14 dec

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog

13.00 - 16.30

Robert Milestad

Julfest
12.30 - 17.00
B24, B, M, P
Endast medlemmar

Sven Andréason

Fettryck avser öppna danser som ingår i Fyrklöverdanserna.
Julfest endast för medlemmar.
Lokalen för samtliga danser, utom Stora Seniordansen, är ABFhuset Kommunalvägen 26 i Huddinge. Stora Seniordansen är
på GIH bakom Stockholm stadion.
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Fredagen den 4 oktober 2013
M, P, M, A1 kl 13.00 – 16.30
ABF Kommunalvägen 26
Huddinge

Caller

Freddie
Ekblad
Inträde 60 kr
Café finns
Kontaktperson: Lars Pettersson 070-7789493
I samarbete med

HUDDINGE
SQUARE
SWINGERS

