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Vilken tur – att jag inte gav mig på fönstren förra veckan. Och vilken tur att jag
inte bytte till sommardäck!
Våren är härlig men gäckande. Idag är den här igen, men vem vet om morgonda´n har sol, har sol, har sol ...
Det sista är en rad ur sången Det kommer en vår.
Snart är vi inne i april som också kan vara omväxlande sol och snö, men april är
ändå april! Det är en härlig tid!
Terminen slutar tidigt i år, vi har bara ett par kursomgångar kvar. Men vi har en
kvällsdans den 11 april där de flesta av våra kursare kan var med. Då hoppas jag
att vi ses!
Gradueringen närmar sig också så ni som är berörda, kom och dansträna den 11
april.

Eftersom detta är terminens sista husq-blad vill vi i styrelsen
och redaktionen önska er en riktig fin och skön sommar!
Och vi hoppas på återseende i höst - om inte förr!
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Ordföranden
har ordet

Kände du också att vissa dagar i början av mars månad var smått magiska? Det var vår i luften! Visserligen
brukar jag överrumplas av våren, men
detta år väntade jag fortfarande på att
vintern skulle komma. Och så kom
det förunderliga vårljuset och den
speciella vårlukten. Sedan blev det ju
lite bakslag – något slags novemberliknande väder infann sig. Men jag
kan tänka på gråa, blåsiga novemberdagar och vara lite glad för dem. För
om vi inte haft vårt omväxlande klimat, så hade vi kanske inte fått känna
den omvälvande vårkänslan. Den som
får en att känna sig ung och oansvarig
och nästan lite vacker!
Lite så kan det ju också vara med
squaredansen – ja, nu menar jag omväxlingen. Visst njuter jag då jag är
på dans och det går bra hela tiden.
Men när jag dansat i ”dåliga” squarer
flera gånger på varandra och både humör och självförtroende sjunkit rejält,
då är det himmelskt med en väl fun-

gerande square. Man vill nästan jubla
högt av glädje. Ibland är det viktigt
med ”ups and downs” för att riktigt
uppskatta topparna.
Nu är nya styrelsen är i full fart med
att planera graduering, vårfest, danser
mm. Det är ett roligt jobb, men eftersom merparten av styrelsen är nya så
är det inte mycket som kan gå på räls.
Men tack vare att våra nya medarbetare (de gamla också!) är så positiva och
entusiastiska så är jag övertygad om att
vi alla har mycket trevligt att se fram
mot. Och vi har ju en trygghet i våra fd
styrelsemedlemmar som gärna stöttar
oss på alla sätt.
Förutom aktiviteterna ovan så väntar
ju även Kilsbergen på oss. Att den resan, i Berits trygga händer, blir lyckad
är jag övertygad om.
Övertygad är jag också om att vi om vi vill - kan uppleva många trevliga danser på Stora Skuggan och på
andra ställen i sommar! Hoppas att vi
ses!
”Idel solsken gör öken” Arabiskt ordspråk
ewa
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Var är alla människor?
Skräcken grep tag om halsen och höll
den som i ett strypgrepp. Klockan var
kvart i ett och 2 (två) dansare hade
dykt upp till vår dans. Visserligen har
vår ”högnivå P, A1,A2” dans aldrig
slagit något rekord i antal dansare,
men detta kändes som ett bottenmärke. Men det gav sig. Det slutade med
drygt 40 dansare, vilket är lite mer
normalt för denna typ av dans i Huddinge.
Vi hade konkurrens av Seniorerna
eftersom de har A2 dansträning på fredag förmiddag och den slutade kl 12.
Och de som tänkte sig till oss för att
fortsätta dansa skulle både resa och äta
lite lunch för att orka med till halv
fem. För det var Freddie som skulle
calla och han gör alltid ett bra jobb.
Både i callen och i musikvalet, så
många vill vara med till the bitter end.
Musikvalet blir naturligtvis mycket
subjektivt bedömt eftersom smaken är
olika. Men eftersom jag inte fick
(kunde) vara med och dansa hade jag
ögon och öron för det som skedde
runtomkring. Och jag hörde inga

klagomål på musiken utan tvärt om
var de reaktioner jag hörde att det var
bra och rolig musik. Att dansen var
bra rådde det inga tveksamheter om.
Att Freddie är populär visade sig
också i att det var dansare från hela
Stockholmstrakten som hade sökt sig
till Huddinge. På Plus nivån var det 5
squarer som dansade, på A1 3 eller 4
och på A2 blev det 2 squarer. Så A2
dansarna hade det lite jäktigt. Det var
svårt att smyga undan för att vila när
det blev plus även om de hade behövt
en liten paus.
Till fikat var det nybakta bullar som
slank ner tillsammans med det sedvanliga starka sorlet av alla som skulle heja på varandra och berätta vad
som hänt sen sist.
Efter pausen när alla hade kvicknat
till och stoppat in skjortan, pudrat näsan och rättat till håret så drog Freddie igång på nytt. Jag passade på att
några ta fler bilder på er glada och
koncentrerade dansare, som gjorde
mig grymt avundsjuk eftersom jag
ännu inte behärskar Plus utan fick
vackert sitta och titta på.
nic
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Gradueringen närmar
sig!
Det är en av klubbens viktigaste och
högtidligaste dagar. Det är viktigt att
ni som är redan graduerade är med när
vi hälsar de nya graduanterna riktigt

Hur hitta nya dansare till oss?
Ja, det är en fråga som vi i styrelsen m
fl ofta ställer oss. Och som vi har trott
oss veta svaret på. Men nu gäller det
ju att inte enbart att tro - vetskap är
bra.
Därför gjorde jag en enkel liten enkät bland våra nybörjare. Frågan jag
ställde var ”hur fick du reda på att
husq har nybörjarkurser i squaredans?” 32 st svarade på enkäten. Och
hela 24 stycken svarade genom en god
vän (då har jag räknat in syster och
svägerska bland vännerna). Detta bekräftar vad vi trodde oss veta. Men
några har sett affisch, läst på nätet, läst
i broschyr mm. Så vi får inte låta bli
att synas så mycket som möjligt på så
många ställen som möjligt. Min förvissning är att en person kan ha hört
talas om squaredans, läst om det etc

välkomna till vår klubb.
Gradueringen följs av dans och
Sven Andréason är vår caller under
hela ceremonin.
Datum 25 april kl. 13.00 – 16.30

och sedan är det plötsligt en god vän
som ger den sista lilla puffen.
En av våra kursdeltagare har berättat utförligt om sin ”resa” till oss. Hon
är gammal folkdansare, som sedan
ungdomsåren närt en dröm om att
även få dansa squaredans. Har vid flera tillfällen sett hur roligt och trevligt
det ser ut, och då hennes make inte
vill dansa så är ju squaredans utmärkt.
Att inte vara beroende av en partner
ser hon som en stor fördel i squaredans. Sedan fick hon via SPF reda på
att kurser fanns hemmavid (i Huddinge) och då var saken klar. Att det
sedan visade sig att flera vänner redan
var med i vår klubb, gjorde inte saken
sämre.
En solskenshistoria tycker jag!
ewa
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Picknickdansen.
4:e juni dansar vi i Stortorpsparken
till Sven. Platsen för Picknicksdansen
är flyttad. Så även om vi har beställt
fint väder så är vi garderade. Picknickdansen går av stapeln oavsett väder.
Stortopsparkens dansbana har tak!!!
Kommunikationerna till Stortorpsparken är mycket bra. Pendeltåg till
Trångsund sedan en promenad på ca
500 m. Buss 828 och 831 går från
T-banan i Farsta och stannar 200 m
från dansbanan. Hållplatsen heter
Spelvägen.
Bussarna går även till Trångsundstorg
för den som vill ta bussen till/från
pendeltåget. För bilburna finns

parkering.
På flyern längst bak i Husq-Bladet
finns en enkel karta.
Väl mött i Stortorpsparken för en
trevlig picknick med Squaredans.

Uppgifter inom styrelsen
Ewa Werin
ewawerin@hotmail.com

Ordförande

711 1256
070 497 4313

Rigmor Westerdahl
rwe@tele2.se

Sekreterare

760 8953

Gunnar Westerlund
gunnar.westerlund@minpost.nu

Kassör

604 6175
070 620 7738

Erika Konradsson
erika.konradsson@telia.com

Klubbmästare
Vice kassör

070 216 5201

Anita Rubin-Sundberg
anitarubinsundberg@tele2.se

Marknadsföring

774 7750
070 743 2978

Kersti Möller
kerstimoller@hotmail.com

Dansansvarig

604 8958

Lennart Mårtensson
folke.lelle@gmail.com

Kursansvarig

070 144 5119

Nic Ljungqvist
nic@aquamer.se

Webbmaster
Layout husq-bladet

711 1256
070 722 9192
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Våra kurser hösten 2014
Tisdagar
Caller
Kursstart 16 september

Roland Danielsson
Kursslut 9 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 3
termin 3
termin 1

Terminen omfattar 12 kursdagar. Terminsavgift 350 kr.
Inga kurser tisdagen den 7 oktober.
Torsdagar
Caller
Kursstart 11 september

Sven Andréason
Kursslut 4 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 3
termin 1/3

Terminen omfattar 12 kursdagar. Terminsavgift 350 kr.
Inga kurser torsdagen den 9 oktober.

Vi ses i Sjödalsparken!
Det är inte den frasen som är vanligast när vi squaredansare träffas. Men nu
kommer det att ske!
För den 20 maj kl. 11.00 – 15.00 anordnar Huddinge SPF och PRO en aktivitetsdag för seniorer i just Sjödalsparken. Det bjuds på musikunderhållning,
blåsorkester, kör-och allsång. Dessutom John Pohlman med orkester och
SQUAREDANSUPPVISNING med pröva på.
Nu gäller det att göra reklam för klubben och uppfylla ett av verksamhetsplanens mål ”sträva efter att genomföra uppvisningsdanser”. Squaredanspasset är
mellan kl. 12.00 – 12.30.
Det blir också tävlingar, lotterier, tipspromenad och SAMVARO! Boka dagen.
Berit

7

Våra danser hösten 2014
Fredag
5 sept

Kickoffdans
B36, B, M, P

13.00 - 16.30

Sven Andréason

Fredag
3 okt

Höstdans
P, A1, P, A2

13.00 - 16.30

Freddie Ekblad

Lördag
18 okt

Stora seniordansen 12.00 - 16.00
B36 - A2

Sven Andréason
Roland Danielsson
Robert Milestad

Lördag
8 nov

Lördagsdans
M, P, M, A1

13.00 - 16.30

Svante Jordeskog

Fredag
28 nov

Novemberdans
B, M, B, P

13.00 - 16.30

Robert Milestad

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

Sven Andréason

Fredag
12 dec

Vårfesten nalkas med stormsteg!
Den 9:de maj blir det mingel, mat och dryck, underhållning och
dans, lotterier och priser i ABF-huset i Huddinge.
Glöm inte att anmäla dig genom att betala in 175:- på vårt plusgiro 102 0537-5. Som vanligt gäller det att ange namn och att det
rör vårfesten.
Sista anmälningsdagen är 28 april. Platsantalet är dock begränsat, så skynda på!
Och så en viktig rättelse till förra husq-bladet vad gäller vårfesten - Sven är vår caller och ingen annan.
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Välkomna till 2014 års klubbresa den 16 - 18 maj
Det några veckor kvar tills vi åker, men
eftersom detta är terminens sista Husqblad får Ni sista information nu.
Har Ni frågor så tveka inte att kontakta mig.
Vi är 80 deltagare inkl våra tre callers.
Vi har två bussar med beteckning Flygbussarna Charter.
Buss 1 avgår kl. 14.00
från Vasagatan 16. (obs inte bussterminalen).
De som åker från Stockholm har meddelat mig. Håll tiden! Bussen får bara stå
där en kort stund. Denna buss kör därefter till Huddinge för påfyllning och beräknas vara där kl. 14.30.
Buss 2 avgår från Huddinge Bussterminal kl. 14.30. Bussterminalen ligger väster om Huddinge station.
Om Ni tränger Er och har jättebråttom
att komma på bussarna tar det längre tid.
Jag vill pricka av Er innan vi åker.
Snopet om någon fattas. Vi har två stora
bussar så alla får plats
Ni kan nå mig på telefon 0709 557830.
Vid hemresan den 18 maj kl. 15.00
kommer bussarna att åka till Huddinge
bussterminal. Därefter åker en buss vidare till Vasagatan 16.

Det underlättar kanske för någon att känna till detta! Alla till Stockholm åker hem
i samma buss.
Eftersom avresan sker på en fredag kan
det vara en del trafik och jag vet därför
inte hur lång tid resan tar. Vi kan nog
räkna med ankomst till Kilsbergen ca kl.
17.30 En snabb rumsplacering ger vid
handen att vi kan äta kl. 18.00 ca.
För att inte blodsockret ska sjunka alltför
mycket under resan är det säkert bra med
något icke kladdigt ätbart i handbagaget!
Svante, Roland och Sven är beredda att
calla på kvällen för de som orkar och
vill. Det finns möjlighet att bara sitta och
ta det lugnt om det känns så.
Det viktiga är att alla ska må bra och att
vi ska trivas och ha det trevligt tillsammans.
Övrig information.
Kilsbergen ligger högt, i ett naturskönt
område. Det finns promenadvägar runt
anläggningen. På lördagen vid lunch
kommer de som vill att få en guidad tur
mot utsiktstornet. Bra promenadskor och
en ficklampa till natten för de som bor i
stugorna sitter nog inte helt fel. Det finns
belyst väg men det är långt mellan lamporna.
Väl mött
Berit
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Graduering
Fredagen 25 april 2014 i Blå salen ABF –huset

Klockan 13:00
Gradueringscaller är den stränge
men
Rättvise

Sven Andréason
Efter gradueringen blir det kaffe
Kaffe med kaka 30 kr
För graduanter 0 kr
Därefter dans till 16:30
O.B.S! Endast graduerade medlemmar
I samarbete med

www.husq.se
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Onsdagen den 4 juni 2014
kl 13 - 16
Caller

Sven Andréason

Utedansbana med tak på Stortorpsparken i Trångsund
S! ör Tjäderstigen 16 Trångsund
B
O at s f e n
pl dans
Inträde 70 kr
y
N ick
kn
B36, M, B36, P
c
i
p
Med pendeltåg är närmaste station Trångsund, och sedan är det cirka 500 m att gå. Korsa
centrumtorget och följ Hammartorpsvägen norrut förbi Spelvägen och sväng till höger in på
Tjäderstigen. Eller så tar du buss 831 eller 828 mot Farsta och kliver av på nästa hållplats
som är Spelvägen. Därifrån är det cirka 300 m till parken.
Åker du T-bana kliver du av i Farsta och tar buss 831 eller 828 mot Länna/Skogås och kliver av vid hållplats Spelvägen. Därifrån är det cirka 250 m till parken.
När du kommit in på Tjäderstigen ser du nästan omedelbart infarten till Stortorpsparken på
vänster sida.

P platser finns.

Mot Stockholm
Busshållplats
Mot Farsta
Spelvägen

Dansbanan

Medtag
Trångsunds station

Bil

www.husq.se

Gångväg

