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Jan
Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Midvinternattens köld blev inte så hård i år, snarare grå och
lite sur. Men vi hoppas att alla blev utvilade, lagom mätta och
fick tillfälle att känna julefrid.

Full fart på
dansgolvet
på Julfesten 2013

Nu börjar ljuset återkomma och vi drar igång vår verksamhet
med full fart igen. Redan den 25 jan har klubben sin första
dans 2014. Här får mellannivåerna friska upp hjärnhalvorna.
Nybörjarna har sin första dans den 7:e febr. Då gäller det Bnivåer. Kom gärna och ”håll handen”!
Våren bjuder som vanligt på många aktiviteter. Årsmöte med
dans för medlemmar, Graduering med dans för nya och tidigare graduerade medlemmar, vårfest, klubbresa och picknickdans.
Det finns verkligen mycket att se fram emot. Och så, förhoppningsvis en varm, skön vår!
Våren 2014 känns riktigt lockande!
I samarbete med
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Ordföranden
har ordet

En liten fråga bara……. Har du,
som jag, varit med om att callern under kurs eller dans ropat ”Ewa (ditt
namn), vem är din corner?” Och att
du då knappast vetat vem som är
partnern, än mindre cornern. Troligen förväntar sig callern ett snabbt
svar. Detta kommer mig osökt att
tänka på en av mina favorithistorier,
som lyder så här:
Två äldre damer möts och börjar
prata med varandra. Dam Ett tänker
för sig själv, att visst känner hon
igen den andra damen. Men vem är
hon, vad heter hon? Dam Ett tar

Kurs- och medlemsavgift
Nu är det dags att betala kurs- och
medlemsavgiften. Medlemsavgiften
för 2014 är 100 kr och du får deltaga
i klubbens årsmöte samt vår och julfest. Kursavgiften är 350 kr för första kurs samt 125 kr för extrakurs.

mod till sig och frågar dam Två om
hennes namn. Dam Två funderar en
stund, och sedan undrar hon hur
bråttom det är med svaret!
Kan denna typ av svar vara tilllämpbar då callern frågar??? Eller
…..
För att inte råka ut för att inte veta
vem jag dansar med försöker jag
komma ihåg att titta noga på mina
squarekamrater och memorera. Men
sedan i nästa tip står en del av dem
kvar i min square, men på andra positioner. Inte lätt. Det kan ju tom hända vid trånga danser att man råkar
komma in i fel square och att man
känner sig hemma där pga tidigare
squarekamrater.
Över till något enbart positivt.
Kunde vi avslutat vårt husq-år på ett
Betala senast den 31 jan till plusgiro 1020537-5.
Glöm inte att ange ditt namn och
kursnummer.
Kassören

Vi som gör husq-bladet:

Styrelsefunktionärer:

Redaktion: Ewa Werin tel 711 1256

Kassör:
Ulf Eriksson tel 7742974
Plusgiro 102 05 37-5
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E-mail: ewawerin@hotmail.com

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:
Hemsida:

Email: ulf.eriksson@ebrevet.nu

Kursansvarig:
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www.husq.se

E-mail: folke.lelle@gmail.com
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bättre sätt än med vår formidabla julfest? Tomtarna var roliga och fyndiga, musiken mycket njutbar, mat och
dryck god och riklig, bordsuppassarna flinka och glada, callern på glatt
julhumör. Och sist men inte minst,
alla ni julfestande husq:are var på
strålande humör och dansglädjen var
stor. Inte visste jag att det gick att få
in 12 squarer i Blå Salen!
Nu ser jag verkligen fram mot alla
roliga tillställningar vi skall ha detta

år. Snart, snart startar vi med intensivkursen för nybörjare. Vi kan väl
hoppas på att några nybörjare anammat vårt upprop och är sugna. Oavsett hur det är med den saken, så
skall vi ha trevligt. Sedan följer lördagsdans, nybörjardans, marsdans
osv. Och kurserna börjar. Kan det bli
annat än bra?
Den som går i andras fotspår
kommer aldrig först
ewa

Novemberdans/Adventsdans

färg på dansen. Fortsätt med det, ni
som har kjolar.

Vilken start på adventsmånaden!
Blå salen halvfylldes med 6 squarer. Alla var lika förväntansfyllda.
Dagens caller var Robert Milestad.
En Hudddingebo, som aldrig besökt
oss, trots att han varit caller i många
år. Det var på tiden att han kunde
komma. Han stod uppe på scenen
och såg bara glad ut. Det här bådar
gott, var vi många som tänkte.
Till sin hjälp hade han stundtals
sin 3-årige son. Vilken charm han utstrålade, när han stod där med sin
egen mick och försökte hjälpa pappa
att hålla takten.
Nivåerna för dagen var B, M, B, P.
Alla dansade som kunde sin nivå.
Det var full fart från början till slut
och undan gick det. Det gällde att
hänga med. Men visst kom det call
som vi inte tidigare hört t.ex.” twist”
och ”hopp på stället ”. Vilka skrattsalvor de framkallade.
Många hade dagen till ära klätt sig
i vackra squarekjolar. Det satte extra

Det var många trogna dansare som
saknades, men också nya besökare.
Ja, t.o.m. en dansare kom från Linköping. Hon lät hälsa, att det varit en
glädjerik danseftermiddag, men fram
för allt, hade hon känt sig så välkommen. Det är ju HUSQs varumärke.
Allt har sin tid. Så även
denna eftermiddag. Vi ser
fram mot nästa dans med
Robert Milestad som caller.
Gott Nytt Dansår
Karin G
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Lördagsdansen
Hej alla sqaredansare. Hur går era
kurser? Har ni tråkigt? Vill ingenting
fastna? Havererar era squarer hela
tiden? Som ni förstår har jag börjat
på A1 – en ren katastrof för mig.
Kan ni känna som jag gör? Då har
jag lösningen.
GÅ PÅ DANSER
Här finns alla kunskapsnivåer! Här
finns alla underbara änglar som ni
aldrig såg röken av på kursen och
som verkligen revitaliserar vår squaredans! Här finns vi alla som bara
längtar efter squaredans med FLYT!
Perfekt matchning!
Det är danserna som är vår framtid
i klubben. Vi kan visa vilken glädje
och lyckokänsla squaredansen skapar. Det är där vi får energi till våra
vardagskurser.

Lördagsdansen denna gång var
inget undantag. Folk från många nivåer – dagens bud var att
vi skulle dansa M, P, M
och A1. Folk från många
olika klubbar. De bara
vällde in. Jag tror vi hade
9 squarer på golvet när vår
caller Svante Jordeskog

körde igång. Och fler skulle det bli.
Det är lite spännande med en annan
caller än den vi är vana vid. Ibland
kan man bli chockad för man inte
förstår vad callern säger förrän dansen är slut. Med Svante finns inte
några sådana problem. Med honom
vid mikrofonen känner man sig hemma direkt. Fast ibland kan man undra
om dom från västkusten är riktigt
kloka. Han är så full av upptåg hela
tiden. Man går inte helt säker om
man tror att man vet vad Svante skall
calla. Många skratt, många vilda tjo
och handklapp ackompanjerade honom.
Vad mer kan man säga? Alla gamla
call man ej kan på vardagskurserna
satt nu som ett smäck. Tempot skapa-

de det flyt man till vardags trodde
inte alls fanns.
Kaffepausen var nog välkommen
men då hade vi redan gått. Äldsta
barnbarnets födelsedagskalas fick ej
missas men det är en annan historia.
Nu blir det till att läsa definitioner
och traggla på med kursandet för jag
längtar redan till nästa dans.
Bengt L
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Husq Julfest 2013-12-16
Husqus Anonymus kom lite sent till årets julfest på grund av färdtjästen som numera
måste anlitas – varför i all världen måste man hamna i avkroken Skärholmen när man
skall till Hudinge på kalas?
Men i allafall var det kalas i vår vackra ABF-sal och fullsatt vid elegant dukade långbord med godis jultallrik som våra snälla silverhattade bordsvärdar/värdinnor dukat fram.
Scenen var fylld med rödklädda tomtar som nu skulle underhålla oss efter att ordförande
Ewa Werin hälsat oss välkomna.
Ja sedan vidtog något som kunde kallas fritt efter Jonas Gardells julsaga mycket elegant presenterat av primus motor Ewa Hjelm omväxlat med gamla fina jullåtar där vi alla
fick sjunga med.
Jag välsignar Helge S som en gång införde teleslinga i den här salen för länge sedan.
Trots att jag satt längst bak hörde jag klockrent allt vad som sades på scenen där det pratades vilt om julmat o julfirande o ”tomtemormor som grät 4 gånger” av olika anledningar medan tomtemor blev tillsagd att ”hålla käften” av en osnuten, självsvåldig tomtenisse.
Ja så bråkades det hit o dit precis som det görs i de bästa familjer en julafton – och nu
har även IPaden äntligen fått en egen julvisa som säkert blir lika populär som
”bjällerklang” tror er skrivande, omusikaliske krönikör!?
Som tröst på åthutningen att hålla tyst fick tomtemor Berit W sjunga vackert om
”Julbocken”! Föredömligt att man gjorde en paus så att vi alla kunde ägna oss åt den
goda maten! Bjällerklang, vårt geniala lotteri och ”White Christmas” avslutade underhållningen och scenen övertogs av dagens kåler Sven Andréason medan bord o stolar snabbt
försvann från golvet och den efterlängtade skvärdansen kunde börja.
Husqus Anonymus.
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2014

Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Plats:

Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge.

Datum:

Fredagen den 21 februari

Tid:

12.30

Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet.
Mötet avslutas med kaffe och dans. Roland Danielsson är vår caller.

Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Mötets öppnande
Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (senast 14 dagar före årsmötet)
Fastställande av dagordning
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2013
Val av
 ordförande för en tid av 1 år
 ledamöter för en tid av två år
 två revisorer för en tid av ett år
 en revisorssuppleant för en tid av ett år
 tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för
en tid av ett år
Behandling av förslag väckta av styrelsen eller genom till denna stadgeenligt
ingiven motion
Val av deltagare till Convention 2013 utses av styrelsen
Övriga frågor
Mötets avslutande

Vänligen notera att eventuella motioner enligt punkt 7 i stadgarna skall skriftligen
inges till styrelsen senast den 1 februari 2014.
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Det är dags att boka in 2014 års
klubbresa som äger rum den
16:e till 18:e maj.
Resmålet är även i år Kilsbergens
Konferens och Lodge några mil norr om
Örebro. www.Kilsbergen.se
Konferensanläggningen har möjlighet att ta
emot ett åttiotal dansare på mat och logi på
lagom avstånd från Huddinge. Vi har

varit mycket nöjda med
anläggningen!
Vad innefattas då i denna resa?
Caller
Roland Danielsson, Svante Jordeskog
och Sven Andreasson är väl kända för
oss och det är med glädje vi hälsar dem
välkomna som våra callers även i år.
Dansnivå Bg-A1
Det betyder att alla kan vara med!

Danslokaler.både mindre och större.
Buss ToR Stockholm - Huddinge –
Kilsbergen.
Jag räknar med avresa vid 14-tiden.
Hemresa blir den 20:e maj kl. 15.00 ca

Måltider
Middag fredag och lördag, frukostbuffé
lörd och sönd. Lunch lörd. och sönd.
Lättare vickning på lördagen(ej dryck)
och em.-kaffe hemresedagen..

Logi
I samma byggnad som danslokalerna finns
några hotellrum med dusch och toalett.
Intill anläggningen finns också ett antal
stugor med 2-6 bäddar., dusch och toalett.
Husen är omtyckta. Gästerna tar själva
sänglinne och handduk. I alla stugor gör
man slutstädning innan avresan.

Då vi inte är så mycket i stugorna är det
inte särskilt betungande.
Priset blir lite dyrare än förra året, då vi
hade en sparad ”pott” att dra nytta av.
Räkna med 50 kr mer per alternativ,
dvs mellan 2150kr för 6-bäddshus–
2650kr för enkelrum.
Danspassen är inte klara men vi kommer
väl att dansa ungefär som vi brukar,dvs
Fredag 19.30 – 21.30 delat och gemensamt
Lörd 09.30 – 11.00 2 - 3 salar
14.30 – 16.30 2-3 salar
19.00 – 20.30 2 -3salar
Sönd. 09.30 – 11.00 2 -3salar
13.00 - 14.30 delat och gemensamt
Meddela mig intresse så snart som
möjligt eftersom jag måste kunna bekräfta
resan med våra callers och med
konferensanläggningen. Listor finns i
ABF-lokalen.
Berit
Berit.Westergren@swipnet.se
Tel: 7400806 alt 0709557830

Anmälningsavgift, 300kr, betalas
senast 15 febr 2014 till Nordea
Plusgirokonto 1568937-5
Mottagare Berit Westergren
Glöm inte avsändare.
Vid ev återbud betalas anm.avgift
om budgeten tillåter!
Mer inf kommer i nästa Husqblad.
PS har Du mailadress men inte anmält den,
gör det då jag har lättare att kommunicera
med Er ang. rum mm.
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Våra danser våren 2014
Lördag
25 jan

Lördagsdans
M, P, M, A1

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog

Fredag
7 feb

Nybörjardans
B24, B

13.00 - 16.30

Sven Andréason

Årsmöte
12.30- 13.30
Endast medlemmar
dans
13.30-16.30

Roland Danielsson

Fredag
21 feb

Fredag
14 mars

Marsdans
P, A1, P, A2

13.00 - 16.30

Freddie Ekblad

Fredag
11 april

Kvällsdans
B, M, B, P

17.00 - 20.00

Rojne Eriksson

Fredag
25 april

Graduering
13.00 - 16.30
Endast graduerademedlemmar
B, (M)

Sven Andréason

Fredag
9 maj

Vårfest
12.30 - 17.00
Endast medlemmar
Bg - P

Sven Andréason

Onsdag
4 juni

Picknickdans
Bg, M, Bg, P

13.00 - 16.00

Sven Andréason

Fettryck avser öppna danser som ingår i Fyrklöverdanserna.
Lokalen för samtliga danser, utom Picknickdansen, är ABFhuset Kommunalvägen 26 i Huddinge.
Bg betyder Basic på golvets nivå.
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Våra kurser våren 2014
Intensivkurs för nybörjare tisdag 14 januari kl 10.00 - 14.00
Caller Roland Danielsson
Tisdagar
Caller
Roland Danielsson
Kursstart 21 januari
Kursslut 22 april
OBS. Caller den 22 april blir Leif Håkansson
Kurs 1
2
3
4

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

A2
A1
Basic
Basic

Terminen omfattar 14 kursdagar.

dansträning
termin 2
termin 4
termin 2

Kursavgift 350 kr.
Extrakurs 125 Kr

Torsdagar
Caller
Sven Andréason
Kursstart 16 januari
Kursslut 24 april
Kurs 5
6
7
8

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

A1
Plus
Plus
Mainstream

Terminen omfattar 14 kursdagar.

dansträning
dansträning
termin 2
termin 2

Kursavgift 350 kr.
Extrakurs 125 kr

Våra kursvärdar i vår:

Kurs 1 Eva Mosén
374237
Sven Ylling
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
Birgitta Lukk
7743867
Kurs 7 Ewa Björklind 0736238306
Calle Schleu
7116442
Kurs 8 Inger Arvhammar 7110130
Agneta Rockhammar 7110963

Påminnelse: Glöm inte att meddela din kursvärd om du inte kan närvara
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Nedan finns en översikt över de kurser vi föreningar inom Fyrklövern erbjuder under våren 2014. Fyrklövern består av fyra stycken seniorklubbar och vi samarbetar för att kunna ha så stort kursutbud
som möjligt för er att välja bland. För mer information, gå in på resp klubbs hemsida.

Kurs

Dag

Tid

Klubb

Caller

Basic
termin 2
termin 2
termin 2
termin 4
termin 4
termin 4
dansträning

tisdag
torsdag
onsdag
tisdag
onsdag
måndag
torsdag

15.10
15.30
13.10
13.20
11.20
14.55
14.15

16.55
16.45
14.55
15.05
13.05
16.40
15.30

husq
Näsby Park
Seniorerna
husq
Seniorerna
Seniorerna
Näsby Park

Roland
Roland
Roland
Roland
Roland
Roland
Roland

Mainstream
termin 2
termin 2
termin 2

torsdag
torsdag
måndag

15.25 - 17.10
13.00 - 14.15
13.05 - 14.50

husq
Näsby Park
Seniorerna

Sven Andréason
Roland Danielsson
Roland Danielsson

torsdag
torsdag
onsdag
måndag
torsdag

13.35 - 15.20
11.15 - 12.30
9.30 -11.15
11.15 - 13.00
11.20 - 13.05

husq
Näsby Park
Seniorerna
Seniorerna
husq

Sven Andréason
Roland Danielsson
Roland Danielsson
Roland Danielsson
Sven Andréason

torsdag
måndag
tisdag

10.00 - 11.15
9.25 - 11.10
11.25 - 13.15

Näsby Park
Seniorerna
Seniorerna

Roland Danielsson
Roland Danielsson
Sven Andréason

A1
termin 2
termin 2

tisdag
måndag

11.05 - 12.50
12.00 - 13.45

husq
Seniorerna

termin 4

måndag

13.00 - 14.15

Näsby Park

Roland Danielsson
Leif Håkansson
Sven Andréasson
/ Staffan Junel

termin 4
dansträning

tisdag
torsdag

9.30 - 11.20
9.30 - 11.15

Seniorerna
husq

dansträning

måndag

11.15 - 12.30

Näsby Park

termin 4
variationer

fredag
måndag

12.00 - 13.45
10.00 - 11.45

Seniorerna
Seniorerna

håll igång

fredag

10.00 - 11.45

Seniorerna

dansträning

tisdag

09.15 - 11.00

husq

dansträning

måndag

10.00 - 11.15

Näsby Park

Plus
termin 2
termin 2
termin 2
termin 4
dansträning
dansträning (term
4)
dansträning
variationer

-

Danielsson
Danielsson
Danielsson
Danielsson
Danielsson
Danielsson
Danielsson

Sven Andréason
Sven Andréason
Sven Andréasson
/ Staffan Junel

A2
Michael Lindberg
(Sotarn)
Leif Håkansson
Michael Lindberg
(Sotarn)
Roland Danielsson
Sven Andréasson
/ Staffan Junel
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Lördagen den 25 januari 2014
kl 13.00 – 16.30
M, P, M, A1
ABF Kommunalvägen 26, Huddinge

Inträde 70 kr
Kontaktperson: Lars Pettersson 070-7789493
I samarbete med

HUDDINGE
SQUARE
SWINGERS
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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Caller

Sven Andréason
Fredag den 7 februari 2014 klockan 13.00 - 16.30

i ABF Kommunalvägen 26, Huddinge
Inträde 60 kronor

Alla är välkomna
Kom och dansa med våra nya
squaredansare
Information Lars Petersson 0707 789493
I samarbete med

www.husq.se

