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Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Vår nya styrelse 2014

Från vänster:

Gunnar Westerlund, Anita Rubin-Sundberg, Kersti Möller,
Lennart Mårtensson, Rigmor Westerdahl, Nic Ljungqvist,
Ewa Werin.
Erika Konradsson saknas på bilden

I samarbete med
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Ordföranden
har ordet

Jag har upptäckt att jag sedan några
år tillbaka tittar på folk på ett annat
sätt än tidigare. Det gäller främst personer i Huddinge med omnejd och det
gäller personer i ungefär min ålder.
Jag försöker bedöma om de är ett
”squaredansämne” eller ej! När jag
för inte så länge sedan insåg mitt beteende, började jag fundera på vilka
bedömningskriterier jag har. Ja, jag
vet att det här börjar låta lite otrevligt.
Men det är nog inte så farligt; bara de
ser hyfsat vänliga och rörliga ut så
platsar de som möjliga dansare enl
min bedömning.
Nu är det inte så att jag kastar mig
över dem. Fast i början på varje termin har jag alltid någon liten broschyr
med mig när jag går ut. Om ifall att.
”Man skall ju inte gå ut oklädd”, som
en dam i Seniorerna så klokt har sagt.
Men jag kan inte låta bli att undra
om det är fler som är som jag. Eller
om jag har en allvarlig defekt. Jag försöker att, nu när jag blivit varse mitt
beteende, se på människor på ett an-

nat sätt. Men ju mer jag tänker på
det, ju värre blir det. Börjar likna när
man (åtminstone jag) i ungdomsåren
tittade på pojkar och funderade på
om de kunde vara ett trevlig pojkvänsämne.
Förutom att jag tittar på folk på
stan, så läser jag på badgar. Helst vill
jag lära mig namnen på alla i klubben, men …… Plötsligt tyckte jag
att det stod Margareta på var och varannan badge. Häromdagen var jag
tvungen att kolla det här med namnen i vårt medlemsregister. Och vet
ni vilket som är det vanligaste namnet i vår klubb? Jo, just det - vi har
10 st Margaretor som delar första
plats med lika många Evor. Ullor har
vi 8 stycken som följs av 7 st Birgittor. Hur tror ni det ser ut på herrsidan? Inte oväntat är Lennart det vanligaste namnet; 5 st har vi.
Men oavsett namn så hoppas jag
att vi ska fortsätta att trivas och ha
roligt i vår klubb.
”Man är inte äldre än man ser ut.
Det betyder att man kan vara rätt
gammal.” lär Jonas 7 år ha sagt
ewa
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stor eloge till fikabrödsskaparna! Och
- som alltid var danstiden allför kort
- hux, flux var tiden ute, och det blev
hemgångsdags - snyft, snyft! Ser nu
istället fram emot nästa JORDESKOGSHOW!
Det som var, lär man dock leva
länge på.
Örjan W

What a caller!
Lördagen den 25 januari inbjöds till
lördagsdans med Svante Jordeskog
som caller - och vilken caller! Det
var expressfart och otrolig dansglädje
redan från start. Härlig, medryckande
musik och en mångfald kluriga turer
serverades. Dansnivåerna denna eftermiddag var mainstream, plus och A1,
vilket lockade drygt hundratalet (92 st,
red. anm) danssugna.
Var också trevligt att se alla färgglada och uppfinningsrika danskreationer
med tonvikt på squaredans. Bjöds
även på sedvanligt fika i halvtid -

Gradueringen närmar sig!
När våra Basic-dansare lärt sig alla Basic-callen får de visa upp
sina kunskaper och klubbens gyllene badgar delas ut.
Ceremonin äger rum fredagen den 25 april och alla redan graduerade är varmt välkomna att deltaga.
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Nybörjardansen i Blåsalen
Huddinge Square Swingers bjöd in
till Nybörjardans i ABF-huset i Huddinge fredagen den 7:e februari. Sven
Andréasson var caller. Vi dansade
B24 och B. Ordförande Ewa Werin
hälsade oss välkomna och var imponerad av att vi var över 80 dansare
där.
Det var några helt nya medlemmar
med, som är på sin 2:a termin och när
Sven callade loss gick det fort. Med
lite hjälp av andra dansare i squarerna
gick allt väldigt bra. Det var 9 squarer
som mest. När vi alla var varma och
lite trötta i fötterna blev det fikapaus.
Hög volym och beröm för goda bullar.

Stilstudie av en
koncentrerad
Sven

Efter pausen callade Sven några nya
svängar som var lite ovanliga, men
han hjälpte oss runt i squarerna, så nu
kan vi det också. Det hördes en hel del
skratt och tjo! i svängarna, men Sven
försökte dämpa oss lite så vi skulle
höra hans call. Det var många glada
leenden och några populära yellow
rocks. Paren snurrade och kjolarna
svängde.
Dansen var mellan 13.00 – 16.30
och många var kvar till slutet. Vi avslutade dansen med en stor ring runt
salen och tackade varandra för en trevlig dans. När vi kom ut så vräkte regnet ner, men vad gjorde det, leendet på
våra läppar och tankarna på roliga
squarer värmde oss, tyckte
Ginger

Årsmötet 2014-02-21
Huddinge Square Swingers höll sitt
årsmöte i ABF-huset den 21 febr. 68
medlemmar var närvarande. Sven Ylling valdes till mötesordförande och
Eva Mosén till mötessekreterare.
Mötet var som vanligt väl förberett.
Verksamhetsberättelsen godkändes,
Ekonomin är god med en kassa på
drygt 200000 kr. Budget och resultat
är i balans med ett litet överskott.
Budget för 2014 visar på ett mindre
underskott. Revisor Bengt Lundqvist
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen,
vilket också klubbades. Efter diskussion och röstning beslöt att medlemsavgiften för år 2015 blir oförändrad,
100 kr. En väl genomarbetad verksamhetsplan presenterades och godkändes.
Därefter vidtog val. Ewa Werin omvaldes som ordförande för 1 år. Ulf
Eriksson, Monika Rönnqvist, Lars Petersson och Gerd Zetterman hade avsagt sig omval. Till nya ledamöter för
2014-2015, valdes Gunnar Westerlund, Anita Rubin Sundberg och Erika
Konradsson. Kersti Möller och Rigmor Westerdahl valdes för 2014
(fyllnadsval)
Till revisorer för 1 år valdes Sten
Halvarsson och Gunnar Lennartsson,
omval. Till revisorssuppleant valdes
Calle Schleu. Ny valberedning för ett
år blir Karin Gabrielsson, sammankallande, samt Britt-Marie Sköldin och
Ulf Eriksson. Inga motioner hade inkommit och val av representanter till
årets Convention överläts till styrelsen.
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Innan mötet avslutades avtackades
de avgående ledamöterna, mötesordförande och sekreterare samt revisorer
och valberedning med applåd och
blommor. Ewa Werin tackades för sitt
arbete som ordförande och Irene
Eriksson fick en ros för sitt stöd för
Ulf under hans 8 år i styrelsen.
Efter mötet höll den nya styrelsen
ett konstituerande sammanträde medan övriga närvarande inbjöds till
dans med Roland Danielsson som caller. En timme senare bjöd klubben de
närvarande på kaffe och bulle. Därefter fortsatte dansen.
Berit

Uffes sista
ekonomidragning!
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Välkomna till 2014 års klubbresa den 16-18 maj.
Vi är åttio personer som åker till
Kilsbergen. Dessutom två dagdansare och 3 callers.
Roligt!
Jag har gjort fördelning av rummen
och hoppas det är ok. OM inte, så
kontakta mig så får vi försöka med
byten.
För stugorna gäller att lakan och handduk medtages. Stugorna måste städas.
Vi kommer inte att vara särskilt mycket i stugorna, varför städningen inte
blir särskilt betungande.

Vad gäller nu?
I detta utskick får Du deltagarlistan,
rumsplacering och kostnad beroende
på rumstyp. I priset ingår bussresa,
måltider, hyra för danslokal och calleravgift.
Sista betalning ska vara mig tillhanda senast 26 mars.
OBS! De angivna anm.avgifterna är
de jag registrerad den 21 febr.

Har Du betalt efter detta dra av 300
kr från priset.
Pluskonto 1568937-5.
Glöm inte avsändare .
Jag har bara bokat em-kaffe till söndagen, innan hemresan.
Lördagens ”kvällsmacka” ingår i priset. Får se vad det blir i år!
Ni bör ha tillgång till lite resurser för
ev. inköp av dryck till måltiderna, tidning frukt eller godis!
Två bussar är beställda. En kommer att
avgå från Stockholm Vasagatan 16 kl.
14.00 och vidare till Huddinge bussterminal.
Den andra bussen avgår från Huddinge
bussterminal kl. 14.30
Jag behöver veta vilka som stiger på i
Stockholm.
Ytterligare en sista inf. kommer i nästa
Husqblad.

Uppstår problem – ring 0709 557830
Berit
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Våra danser våren 2014
Fredag
Marsdans
14 mars P A1 P A2

13:00-16:30

Freddie Ekblad

Fredag
11 april

Kvällsdans
BMB P

1700:-20:00

Rojne Eriksson

Fredag
25 april

Graduering.
13:00-16:30
Endast graduerade medlemmar.
B (M)

Sven Andréason

Fredag
9 maj

Vårfest
Bg - P

13:00-16:30

Sven Andréason

Onsdag
4 juni

Picknickdans
Bg M Bg P

13:00-16:00

Sven Andréason

Fettryck avser öppna danser.
Lokalen för samtliga danser utom Picknickdansen är ABF-huset Kommunalvägen 26 i Huddinge

Årets vårfest!
Denna efterlängtade begivenhet äger rum fredagen den 9 maj. Du kommer att
bjudas på mat, dryck, underhållning och dans.
Anmäler dig gör du genom att sätta in 175:- på vårt plusgiro 102 0537-5.
Glöm inte att skriva namn och att det gäller vårfesten.
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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.

Våra kursvärdar i vår:
Kurs 1: Eva Mosén
Sven Ylling
Kurs2: Marianne Haager
Kurs 3: Eva Ahnström
Birgitta Moberg
Kurs 4: Berit Westergren

37 42 37
37 42 37
530 31 518
072 562 0607
746 6714
35 81 45
070 955 7830

dansträning
dansträning
termin 2
termin 2

Kursavgift 350 kr.
Extrakurs 125 kr

Kurs 5: Iréne Ericson
774 2974
Kurs 6: Lis Olvesten
774 5019
Birgitta Lukk
774 3867
Kurs 7: Ewa Björklind
073 623 8306
Calle Schleu
711 6442
Kurs 8: Inger Arvhammar
711 0130
Agneta Rockhammar 711 0963

Påminnelse: Glöm inte att meddela din kursvärd om du inte kan närvara
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