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Informationsblad för Huddinge Square Swingers

Stormen är över, löven har fallit, klockorna är omställda och
här och där börjar julglittret lysa i affärsfönstren.
Det är november och alla ljus-mys-älskare njuter.
Det drar ihop sig till kurs- och terminsslut för i år.
Klubben har fått ett antal nya dansare som med glatt humör
kör do paso och star thru.
Många av våra ”gamla” dansare deltar också i fler kurser, allt
för att callen ska hamna rätt i hjärnkontoret. Den modellen
har slagit väldigt väl ut.

Och visst är det roligt och nyttigt med squaredans!

Det här Husqbladet är det sista för året och Styrelsen och
redaktionen vill passa på att tacka alla för den här terminen
och säga Väl mött igen i januari!
I samarbete med
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Ordföranden
har ordet

”Giv mig styrka att förändra
det som låter sig påverkas, tålamod att leva med det som
inte kan förändras och vishet
nog att skilja mellan de
båda”.
Dessa kloka ord, Hippokrates Rättesnöre, har jag fäst
upp på kylskåpet och på anslagstavlan i arbetsrummet.
När jag jobbade fanns orden
även på min arbetsplats. Vet
inte hur många gånger jag
läst dem, vet inte hur många
gånger jag ur minnet citerat
dem, vet inte hur många
gånger jag begrundat dem.
Har jag då blivit visare? Troligen inte, möjligtvis en aningens aning. För lätt är det inte.
Tänk om man visste när det
är dags att ta strid och när
Vi som gör husq-bladet:
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Berit Westergren tel 740 08 06
Lay-out:

det är läge att lägga ner vapen. Kanske hade man då blivit odrägligt vis och klok?! Och
ingen hade velat ha med en
att göra.
För odrägligt visa och kloka
människor kan vara jobbiga
att umgås med. De kan kännas så perfekta och felfria att
ens eget tillkortakommande
lyser. Nu kommer jag osökt att
tänka på squaredans. Visst är
det roligt att dansa i en felfri
och högpresterande square en stund. Sedan kan en liten
ångestunge göra sig påmind.
Tänk om jag gör fel och sabbar! Visst är det skönt med ett
litet fel då och då. Och de små
felen brukar ge upphov till
många sköna skratt. Så låt
oss ha roligt när vi dansar och
tillåta både oss själva och
andra något litet fel ibland.
En god vän är en som vet allt
om en och ändå tycker om en
ewa

Email: ulf.eriksson@ebrevet.nu

Kursansvarig:
Lennart Mårtensson tel 070-1445119

www.husq.se

E-mail: folke.lelle@gmail.com
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Höstdansen den 4 oktober
Hej alla glada! Visst är squaredans
både roligt och nyttigt!
Vilken caller vi hade den 4 oktober, Freddie Ekblad, han vävde en
puppa av charm omkring sig och log
lite blygt när vi uppskattade honom
med alla våra applåder.
Och vad sägs om kanelbullarna?
Visst var dom goda! Det doftade nybakat i hela stora ABF-huset när vi
klev in genom ytterdörrarna. En ros
till bagaren!
Ja, det var callern och kanelbullarna så nu är det dags att skriva lite om
dansarna. Vad hade eftermiddagen
varit utan dansare? Freddie hade fått
äta ihjäl sig på alla bullarna. Det kom
drygt 60 st, jämn-spelta och glada
dansare, som flöt fram över golvet.
Freddie fick oss alla att gå på längden och tvären - tre stycken i bredd två alldeles solo - i bågar och cirklar.
Det räckte egentligen med att ha en
flugas uppfattningsförmåga, för det

gällde bara att lyssna och lyssna, att
lyda och lyda och gå på, inte så
mycket att fundera. Och tänk, dansen flöt så fint som vinden över
höstlöven. Och den tipp i en square
som inte gick så bra den glömmer vi
bara, eller bevarar som ett fint litet
minne, vi gjorde ju alla så gott vi
kunde. ”Gnället” hör inte hemma i
squaredansen.
Alla bär vi på en änglagård inom
oss, minnen som ger oss skimmer
från barndomens hembygd. Och
Huddinge är för många av oss lite av
vår andra hembygd och ABF vår
hembygdsgård. Och där går squaredansen vidare i Blå Salen. Tänk
om fler nya kunde komma och vara
med och dansa i stället för att sitta
hemma och morra. Ingen behöver en
dans och ett leende så väl som den
som inte längre har något att ge. Så
kom, kom och var med!
Inger H
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Återvändarna ……
…… så kallar jag dessa personer som började dansa squaredans på åttiotalet och som
nu kommit tillbaka. Du
kanske har sett någon ovanlig
badge? Ja, många har sina
gamla badgar kvar och på
dem kan det stå Dune Dancers, Huddinge High Steppers,
Holken Snubblers, Tyresö
Square Dancers mm. Några
började dansa i Holken - en
liten stuga i skogen utanför
Balingsnäs i Huddinge. Andra
började i byalagsstugan uppe
i Sörskogen (även detta Huddinge). Och det var Stockholms snabbaste klubb enl
callern. De graduerades efter
en termin och callern ville
ambitiöst fortsätta i samma
takt.

Så har vi de som lärde sig
dansa i Saudi Arabien! En
svensk kvinna hade lärt sig
dansa squaredans i Brasilien
och tyckte det var så roligt att
hon startade kurser för andra
svenskar i Saudi Arabien. Hon
fick hjälp och stöd av en amerikansk klubb (Desert Swingers), som hade dansat i flera
år och imponerade stort på
nybörjarsvenskarna. Men
även dansverksamheten i Holken, byalagsstugan etc har
sitt ursprung i Saudi Arabien.
Den, som i Sverige blev callern/
lärare, hade jobbat där och
samtidigt lärt sig dansa. Sedan tog han lärdomen med sig
hem.
I början på åttiotalet var det
lite annorlunda än idag. Självklart hade man riktiga squa-
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redanskläder (efter gradueringen). Damerna sydde sina
kjolar och dekorerade herrskjortorna med samma tyg.
Eller sydde en matchande
slips.
U n d e rk j o l a r
och
strumpeband (fnaskband, som
de kallades då) beställdes

ibland ur katalog. På alla festivaler fanns shopar för squaredanstillbehör
och där
fanns mycket roligt att köpa.
Dansa gjorde man till inspelad
musik och caller. Klart besvärligt blev det om dansen inte
gick som tänkt och bandet behövde backas.
Även om det inte känns så
länge sedan - åttiotalet var
väl igår? - så är det en del
som förändrats. Squaredans
var då på många ställen en
aktivitet som man gick till parvis. Kan inte varit lätt för de
första modiga ensamma kvinnorna. Ingen partner, ingen
dans (åtminstone inte så
mycket)!

Ett av paren har provat att
dansa squaredans i Kina. Vid
ett tillfälle var det läge att ta
på finkläderna. Kineserna var
mycket intresserade av kläderna; inte bara de som syntes utan underkjol, spetstrosor och strumpeband (rött
med svart spets och svart pistol på) var av största intresse
och inspekterades noggrant.
Nu var det väl inte denna
historia som gjorde att dansen i Kina upphörde. Kineserna tyckte om att börja varje
danstillfälle med olika lekar
och dessa lekar växte i omfång. Plus att ordföranden i
klubben, som även var caller,
förklarade på kinesiska.

På frågan ”varför slutade ni
dansa?” har jag fått lite svävande svar. Många har sagt
att annat pockade på. Någon
har sagt att det roliga lättsamma försvann och det började bli alltför blodigt allvar.
Vad har då gjort att dessa
personer blivit ”återvändare”?
Självklart även detta av olika
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skäl. Men de flesta har lockats med/övertalats av vänner
och bekanta.

jan och njuta av stunden.
Andra vill testa hur mycket
kroppen minns och provar
olika nivåer. Skillnaden mellan då och nu? Det parvisa
har försvunnit och klädkoden
har mjukats upp. Men det är
absolut lika roligt nu som då!
En nyfiken husqare tillsammans med flera återvändare

En fråga som jag tycker är
intressant är ”Hur känns det
att börja igen?”. En annan
ifråga av intresse är ”Är det
stor skillnad?” Alla tycker ju
att det känns bra och kul och
att kroppen minns mer än
huvudet. Några tycker att det
känns bra att ta allt från bör-

Tack alla återvändare som
letat i minnet, fotoalbum och
olika gömslen för att kunna
dela med sig! Eftersom inte
alla bilder får plats i husqbladet kommer vi att lägga
upp fler på vår hemsida.

Stora seniordansen

folk in. Det blev totalt 334 personer
varav 65 linedansare. Efter att Kerstin Boettge hälsat alla välkomna
äntrade våra caller Svante Jordeskog, Sven Andréason och Roland
Danielsson scenen och dansen kunde
börja. Först en gemensam dans, därefter spreds alla ut på tre olika salar
med olika nivåer. Efter nästan fyra
timmars dans, med en liten paus i
mellan, blev det åter en gemensam
avslutningsdans.
Stort tack till våra callers, alla som
hjälpt till och slutligen till alla dansare för en jättetrevlig lördagseftermiddag.

Den 19 oktober var det åter dags att
förvandla de stora salarna på GIH till
årets dansfest här i Stockholm. Vi
som skulle pynta salarna var redan
där kl 10 på förmiddagen. Alla började frenetiskt att ta fram bord och
stolar, klättra på stegarna för att
hänga upp diverse flaggor och andra
lakan. Andra höll på i köket med
mackor och brassade på under korvlådan. Åter ett annat gäng plockade
upp alla priser till lotteriet. Längst
ner i hörnet blev det second-hand
försäljning av squarekläder mm.
Vi hann lagom färdigt till tolv vilket var bra gjort för då strömmade

Ulf
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Bilder från Stora Seniordansen

Intensivkurs

Årets julfest

Även nästa termin inleds med intensivkurs för nybörjare.
Tisdagen den 14 jan kl. 10.00 14.00 inbjuds nya dansare att
snabbutbildas i callen 1-20. Som
vanligt ber vi om hjälp att få fatt på
nya dansare. Ju fler deltagare i gruppen ju trevligare blir det ju. Nyttan
för hjärnan och koordinerade rörelser
känner vi alla till vid det här laget!
Vi behöver också änglar. Både
Sven och Roland brukar påpeka att
många nog skulle behöva träna basiccallen då och då. Här bjuds på ett ypperligt tillfälle.
Välkomna!
Berit

Äger rum lördagen den 14 december
kl. 12.30 till 17.00 Alla medlemmar
är inbjudna att delta. Vi har 140 platser så ”först till kvarn” gäller.
Anmälan sker genom insättning av
175 kr till PG 102 05 37 – 5, Mottagare, Huddinge Square Swingers.
Glöm inte ange namn.
Vi bjuder på mingel med glögg
och pepparkaka, mat och dryck samt
sång och dans. Sven Andréason
callar och även våra nyaste medlemmmar får pröva på att dansa.

Kilsbergen.

set varierar beroende på boendet
mellan ca 2000kr – 2500 kr.
Då ingår bussresa ToR, måltider, och
callerarvode.
Roland, Sven och Svante callar om
allt går enl. planerna.
Mer inf. i första Husqblad 2014.
MEN, LÄGG IN DATUM I ALMANACKAN.!

Klubben kommer att även 2014 göra
en en klubbresa till Kilsbergen.
Datum är 16 – 18 maj. Vi använder
samma koncept som vanligt vilket
betyder att vi dansar från fredag kväll
till söndag eftermiddag. Boendet,
enkelrum, dubbelrum eller stuga. Pri-
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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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Huddinge Square Swingers inbjuder till

Lördagen den 30 november 2013
kl 13.00 – 16.30
B, M, B, P
ABF Kommunalvägen 26

Caller

Robert
Milestad
Inträde 60 kr
Kontaktperson: Lars Petersson 070 7789493
I samarbete med

HUDDINGE
SQUARE
SWINGERS
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FÖR DEN SOM VILL RÖRA
PÅ SIG OCH SAMTIDIGT
N
TRÄFFA NYA VÄNNER
Huddinge Square Swingers inbjuder till

Tisdagen 14 januari 2014 kl 10 - 14
i ABF-huset Kommunalvägen 26
i Huddinge
(Kursen är gratis)
Repetition och snabbutlärning av de 20 första dansfigurerna.
Ordinarie nybörjarkurs vidtar sedan i vanlig ordning
Tisdagar kl 15.10 – 16.55 med start 21 januari 2014
För anmälan och närmare upplysningar
Ring till Berit Westergren 08 7400806 eller
Se även vår hemsida www.husq.se

I samarbete med

HUDDINGE
SQUARE
SWINGERS

