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Informationsblad för Huddinge Square Swingers

En av våra metrologer i TV påstod att det finns 51 varianter av grått!
Det ligger väl något i det och vissa dagar är då alla de gråa färgerna
synliga. Tänk att det kan vara så grått! Det är då man måste kämpa
med sig själv och sätta på en röd klänning eller något annat som lyser
upp. Men bäst tror jag det är att dra ner rullgardinerna och tända en
massa ljus inomhus.
Och vi vet ju - det kommer ljusare tider!

Halva november har gått
och affärerna börjar julskylta. Stjärnor och ljusramper glittrar. Mina barnbarn övar inte Luciasånger
men de har full koll på att
vi går mot jul för varje
gång jag träffar dom kommer en ny liten önskelista.

Men vi har flera danspass kvar och två extra
trevliga aktiviteter innan vi får jullov. Det blir
Novemberdans och den
12 dec. avslutar vi terminen med JULFEST! Glöm
inte betala!

Så dra på något som muntrar upp, så ses vi på dansgolvet!
Berit
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Ordföranden
har ordet
Häromdagen funderade jag lite
på artighet. Kom underfund
med att det är något jag gillar.
Väldigt mycket. Jag mår så
bra då jag går över på ett övergångsställe och vinkar tack till
bilföraren som returnerar med
en liten tackförattdutackarvink. Ibland är det jag som sitter i bilen - men vinkbilden är
densamma. Att så lite kan
göra en så varm inombords!
Jag uppskattar naturligtvis
också dörrar som hålls upp,
och håller gärna själv upp dörrar.

men ont kan det göra.
Artigheten i squaredans varierar naturligtvis också. Har varit
med om squarer där vilt främmande människor kramat om
mig och pussat mig på kinden.
Har också varit med om squarer där man knappast vågat
säga ”hej” och än mindre sitt
namn och klubbtillhörighet.
Men oavsett hälsningsmanér är
det ju alltid bra för en själv att
ha koll på dansarna. Aldrig roligt då man helt plötsligt ser en
ny och oväntad dansare i squaren; beror nästan alltid på att
man varit ouppmärksam. I enstaka fall kan det ju vara en
förvirrad dansare från en annan square, men ….

Men nu är det ju tyvärr inte
alltid så här! En del människor
tycks anse att det är deras rätt
att gå före genom en dörr, inte
gå åt sidan vid möte etc. Testar ibland vad som händer om
inte jag viker undan. I bästa
fall blir det inga blåmärken,

Till något helt annat. Jag vill
passa på att tacka alla förväntansfulla dansare som kom till
Huddinge den olycksaliga lördagen den 8 nov. Tacka för att
ni alla var så förstående och visade glada miner trots allt. Vill
också tacka för att ni hade valt
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att komma till oss denna lördag
som var fullspäckad med danser i Stockholmsområdet. Hoppas att ni alla vågar er på ett
nytt försök!
Kanske någon inte vet vad jag
skriver om. Det gäller det trista

strömavbrottet som drabbade
delar av Huddinge, bl a ABFhuset, och gjorde att vi inte
kunde dansa.
En liten gåva är bättre än ett
stort löfte
ewa

Lillemor och Kazuhiko Kawasaki

mest seniorer. Man verkar ha svårt att
rekrytera ungdomar.

I maj 2014 besökte vi bl a Sapporo
Sunny Swingers i Sapporo, Japan.
(http://sss.o.oo7.jp/rekaiannainewpage1.html )

Sverige och Japan firar 150 år av diplomatiska förbindelser år 2018 och
det pågår diskussioner om vad man
kan göra tillsammans mot 2018.

Vi fick dansa med medlemmarna där
och det var en otrolig känsla att kunna
dansa med dem trots skillnader i
språk, kultur och nivå.

För vår del vore det trevligt om man
kan ha squaredanskontakter mellan
länderna. Det fanns några som har varit i Sverige bland medlemmarna i
Sapporo. Det finns säkert många japaner som skulle vara intresserade av att
komma hit och dansa med oss i Huddinge Square Swingers. Kanske kan
det finnas några från Sverige som är
intresserade av att åka till Japan och
dansa också?

Squaredans i Sapporo, Japan

Callern var äldre och hade dansat
squaredans i drygt 50 år. Han hade lärt
sig av amerikaner som vistades i Japan
när han var ung.
Många japaner dansar squaredans men
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Rapport från höstdansen
Fredagen den 3 oktober höll HUSQ
höstdansen och caller var Freddie Ekblad. Antalet dansare var nog lägre än
vi önskat, men vi blev 46 st till slut.
Jag och Erika var dansvärdar.
Tyvärr för min del så kunde jag inte
deltaga i danserna då jag går Pluskursen och känner mig alldeles för
osäker för att våga mig upp men det
gjorde inte så mycket. Det var kul att
titta på och många av er dansare var så
duktiga. Jag tycket Freddie bjöd på
bra flyt med skojiga utmaningar, roliga och oväntade kombinationer för
dansarna och sedan sjöng han bra och
hade en häftig amerikans accent.
Vi hade en gäst från Trollhättan. Jag
frågade hur han hade hittat oss, om
han hade dansat hos oss förut och hur
han tyckte det var. Han var på tillfälligt besök i Huddinge och fann oss enkelt på webben och det var första

gången han var på någon av våra danser. På frågan hur han tyckte det var
blev svaret "Ganska snäll och trevlig
motionsdans".
Sedan träffade jag gamla bekanta från
Örebro. Båda tyckte att Freddie var
bra med omväxlande call väl anpassade till de olika nivåerna. Vidare tyckte
de att det var lagom många dansare
(jag höll naturligtvis inte med) bra flyt
och nivåmixerna bra. Det gjorde att
dansen blev lyckad. Callern betyder
mycket.
Freddie roade sig och utmanade oss
med en kombination av "Walk and
Dodge" såsom "Boy/girl (back)walk,
girl/boy dodge" så att det till slut blev
såsom en jättestor "Dosado" . Kul,
tyckte åtminstone jag.
Jag hade verkligen roligt fastän jag
inte dansade och så var det så många
trevliga personer att prata med. Men
var någonstans var alla Plus dansarna?
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Stora Seniordansen
Jag hade äntligen möjlighet att
vara med på Stora Seniordansen på Idrottshögskolan. Det
var verkligen precis så roligt,
som man sagt mig. När jag kom
till den festligt smyckade gymnastiksalen dansade linedansarna för oss. Intressant, men
verkade inte lika roligt som
squaredance. De dansade sedan i en egen sal en trappa
upp. Efter ett tag fälldes plötsligt två mellanväggar ned och
den jättestora gymnastiksalen
blev tre lagom stora salar.
Mycket fiffigt.
Allt var så välordnat. I serveringen fanns jättegoda smörgåsar, gott kaffebröd, kaffe och
te och även varmkorv. Att serveringen var uppskattad var
lätt att se. Det var tur för mig
att man kunde köpa fika, ty jag
hittade inte min jacka (med
medhavt fika) i de många omklädningsrummen. Jag var

också imponerad av vinstbordet med många lockande vinster, alla skänkta. Någon tur
hade jag inte. Gav mig inte tid
att köpa nog många lotter. Det
var alldeles för roligt att dansa
och ni vet hur man säger. Otur
i spel och tur i kärlek och det
har jag mycket hellre.
En dam berättade för mig, att
när jag som vänsterdansare
dansar med någon med squaredancekjol skall jag vid promenad inte hålla i båda hennes
händer. Då kan hon inte
svänga med kjolen. Det hade
jag inte tänkt på eftersom jag
så sällan går på danser.
Våra tre caller Roland, Sven
och Robert var som vanligt suveräna. De fyra timmarna gick
alldeles för fort.
Monica Schenk
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”Lördagsdansen”
Ska, ska inte, ska …
Aldrig har vi väl varit så tveksamma som vid dansen den 8
nov. Redan när jag skulle åka
hemifrån gick strömmen och
jag tänkte - nu kommer jag
inte i tid. Men rätt som det var
gick hissen igen och jag fick
fart.
Väl framme vid ABF var det
mörker! Dörren var låst och innanför skymtade skuggfigurer.
Strömlöst! Vad gör vi då?
Susanne kom med ljus och Roland lyste med en ficklampa i
mörkret. Uppe i Blå salen samlades ett antal danssugna. I
klungor pratades det högre och
högre. Vi har tydligen inte bara
behov av dans. Nic fotograferade i dunklet och strömmen lös
med sin frånvaro. Ingen musik
och vi bara väntade på ljusare
tider!

Till slut beslöt Ewa och Svante
att – vi dansar utan musik.
Snabb uppställning, sju squarer, nära scenen så vi skulle
höra, även om vi inte kunde se.
Svante drog igång och det enda
som hördes var ett taktfast
tramp. Det var med stor skicklighet vi lyckades att inte blanda ihop squarerna. Roligt, ja!
Nytt, ja! Men stackars Svante
höll på att mista rösten!
Sen stod vi där igen. Ska, ska
inte… Snart började några och
sen fler och fler att droppa av,
så även jag. Så om det blev någon ljusning vet jag inte.
Det blev en annorlunda dans.
Tråkigt, tråkigt, vi som väntat
så på Svante! Hoppas verkligen
att detta var en engångshändelse! Det är roligare att dansa till
musik!
Berit
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Onsdagen den 7 januari har vi vår sedvanliga intensivkurs för
nybörjare (se flyer).
Alla är välkomna! Gärna med en nybörjare i handen, men även
utan. Och ni som har gått kurs en termin, tag chansen att friska
upp kunskaperna efter juluppehållet! Vi ses!

Du har väl anmält dig till julfesten? Vi har tänkt att ha lika trevligt som förra året med god mat och dryck i kära vänners sällskap. Vi räknar också med att vårt eget revygäng ger oss många
glada skratt. Sedan blir det förstås dans. Och det är Sven som leder den. Läs vidare på flyern. Varmt välkommen!

Husq´s styrelse 2014
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
Kersti Möller
kerstimoller@hotmail.com

Marknadsföring
Dansansvarig

774 7750
070 743 2978
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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Dansa Square Dance i USA
När vi planerade att första gången åka
till USA för att hälsa på gamla vänner
och njuta av sol-och-värme i Florida
hösten 1993, så slog tanken oss att
även försöka att dansa Square Dance.
För att få redan på vilka klubbar och
nivåer som fanns fick vi tag på en
klubbförteckning över Florida. En av
de klubbar som låg bra till på vår
rundresa var Whirl & Twirl i Orlando.
Väl där kontaktade (ringde) vi klubben och hörde oss för vilka dagar det
var dans och till vilken nivå, och om
det gick bra att komma. Det visade sig
att dom skulle ha en öppen klubbdans
som passade oss. Så vi åkte dit i våra
nyinköpta Square Dance outfits och
hade en oförglömlig Square Dance
kväll.

När vi nu i år åter igen åkte till USA,
för att åka på Blue Ridge Parkway i
Appalacherna och i Great Smoky
Mountains för att njuta av naturen och
bluegrassmusik så blev det också tid
för Square Dance. Väl på plats använde vi det utmärkta mediet ”Webben”
för att ta reda på var och när det fanns
danser. Alltså ingen noggrannare pla-

nering denna gång. Det blev 3 danstillfällen för oss, Virginia Reelers i Charlottesville och Capital Squares i Raleigh. De var öppna klubbdanser.
Den tredje klubben var Angier Twirlers som vi kontaktade via e-mail eftersom det var osäkert om dom hade
någon dans, samt att det var drygt 5
mil (svenska) dit från Raleigh. Vi fick
ett mycket trevligt svar: ”We would
love to have you. We dance casual no
need to worry about Square Dance attire. We start at 7:PM at Clint and
Betties Place on Tippet Road”. På
detta skickade vi en fråga om att få
den mer exakta adressen eftersom vi
hade vår GPS med oss.
Clint och Betties place visade sig vara
en hästgård, där ett gammalt stall som
byggts om till en festlokal och som
klubben får använda gratis eftersom
Clint och Bettie var gamla Squaredansare. Klubbens Caller, Harold
”Monk” Moore, var gammal i gamet,
han började som Caller 1971. Även
detta blev en oförglömlig kväll.

Square Dance i USA skiljer sig lite
mot hur vi gör i Sverige. Som vi upplevt det så är det framför allt handfatt-
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ning vid calls som ”Swing thru” och
”Fan the top”, samt hur man hälsar
tackar varandra före och efter varje
tip. Före dansen så hälsar alla personligen på varandra, och efter så utbryter
stora kramkalaset.
Oftast så varvas Square Dance med
Line Dance eller Round Dance, och
som endast Square-dansare får man då
gott om tillfälle att prata med andra
dansare. Det var mest frågor om ”Hur
hittade ni till vår klubb”, ”Hur många
dansare finns det i Sverige”, ”Om Callen i Sverige är på svenska”. Man får
då på sin bästa ”swenglish” förklara
om att Webben är ett utmärkt hjälpmedel att finna Square Dance tillfällen,
samt hur vi dansar i Sverige.
Klubbmedlemmarna som kommer till
Picknickdansen
Ett trevligt minne i höstrusket
Det kändes länge sedan vi dansade senast. Det var på vår klubbresa till Kilsbergen. Egentligen var det väl inte mer
än 14 dagar sedan, men jämfört med
när kurserna pågår för fullt så blir det
mer sällan nu på sommaren. Nytt för
året var att vi skulle byta dansbana
från Herrängen till Stortorpsparken i
Trångsund. Det var ett bra byte. Vad
fint det var med stort dansgolv under
tak och stolar och bänkar på flera ställen. Nästa gång kanske till och med
kaffestugan är öppen.
Undrar hur många som kommer, tänkte vi, när vi satt i bilen på väg dit. Väl

dansen har med sig förtäring som
dricka, kakor, frukt, snacks och godis,
som alla går och äter av under kvällen.
Det var aldrig någon fikapaus som vi
är vana vid, men däremot så hade man
en paus för ”announcements”, klubbinformation för medlemmarna.
Om ni får tillfälle att åka till USA, eller något annat land där det dansas
Square Dance, glöm inte badgen, och
tveka inte att kontakta någon klubb för
att kunna delta vid ett danstillfälle.
För oss gav detta en extra krydda till
upplevelserna på vår resa.
Lennart o Kristina Bjurling

framme var det redan mycket folk där.
Som vanligt började folk squara upp 10
min innan kl 13 när dansen skulle börja.
När dansen kom igång var vi som mest
8 squarer. Nivåerna var B36, M och P.
Sven Andréason var som vanligt klurig
med sina call, framför allt på B36.
Vi hade tur med vädret. Det var bra att
det inte var varmare för då hade vi nog
fått värmeslag. Tiden gick fort och
plötsligt var det sista dansen. Vad trevligt vi hade. Vi längtar redan tillbaka
till Stortorpsparken!
Ulf
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Våra kurser våren 2015
Tisdagar
Caller: Roland Danielsson
Kursstart 13 januari
Kursslut 14 april
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

dansträning
termin 4
termin 4
termin 2

Torsdagar Caller: Sven Andréason
Kursstart 15 januari
Kursslut 23 april
Inga kurser torsdagen den 2 april (skärtorsdag)
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

dansträning
dansträning
termin 4
termin 2/4

Terminen omfattar 14 kursdagar.
Terminsavgift 400 kr. Extrakurser 100 kr/st.

Du vet väl att du även kan betala 40 kr per gång om du vill gå några enstaka
gånger.

Våra kursvärdar våren 2015
Kurs 1: Eva Mosén
Sven Ylling

37 42 37
37 42 37

Kurs 5: Iréne Eriksson

774 2974
774 5019

Kurs2: Marianne Haager

530 31 518

Kurs 6: Lis Olvesten

Kurs 3: Irene Sabel
Britt Wadén Sabel

532 54 424
532 54 425

Kurs 7: Ewa Björklind
Calle Schleu

Kurs 4: Ewa Björklind
Birgitta Lukk

073-623 8306
774 3867

073-623 8306
073-915 5072

Kurs 8: Inger Arvhammar 070-781 1720
Eva Ahnström
746 6714
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Våra danser våren 2015
Lördagen
24 jan

Lördagsdans
M P M A1

13.00 - 16.30

Svante Jordeskog

Fredagen
13 feb

Nybörjardans
B24 B

13.00 - 16.30

Rojne Eriksson

Fredagen
13 mars

Marsdans
P A1 P A2

12.00 - 16.00

Micke Gerkman

Fredagen
10 april

Aprildans
BMBP

13.00 - 16.30

Robban Milestad

Fredagen
8 maj

Vårfesten
Bg – P
Endast medlemmar

12:30 - 17:00

Sven Andréason

Onsdagen
3 juni

Picknickdans
Bg M Bg P

13.00 - 16.00

Sven Andréason

Övriga viktiga händelser
Onsdagen
7 jan

Intensivkurs för
nybörjare

10:00-14:00
Flyer sid 15

Roland
Danielsson

Fredagen
20 feb

Årsmöte
Endast medlemmar

12:30-16:30

Roland
Danielsson

Fredagen
17 april

Graduering
Endast graduerade
medlemmar

13:00-16:30

Sven Andréason

Fredagen
24 - 26 april

Klubbresa
Endast medlemmar

se sid 12
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Klubbresa 2015
Husqs klubbresa 2015, går som vanligt till Kilsbergen utanför
Örebro, datum 24–26 april. Det ovanliga är att Berit, som ordnat
alla våra klubbresor sedan 2005, har valt att sluta som researrangör. Ett stort tack till Berit för alla fina arrangemang. Upplägget blir som vanligt, dans från fredag kväll till söndag eftermiddag. Boendet blir i enkelrum, dubbelrum eller i stuga. Pris mellan
2.200 och 2.700 kronor, beroende på boende. I priset ingår bussresor, måltider och caller-arvoden. Mer information kommer i första husqbladet 2015.
Skriv in datumet i almanackan.
Ulf och Per

Har du noterat när vårt årsmöte kommer att äga rum? Om inte,
så får du datumet en gång till - och kallelsen kommer i nästa
husq-blad. Fredagen den 20 feb är det dags för klubbens årsmöte
och vi hoppas på många deltagare.
Ett annat viktigt datum är då gradueringen äger rum. Fredagen
den 20 april är det den stora dagen för alla er som kämpat med
Basic-callen. Boka in även detta datum.
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