
 

Informationsblad för Huddinge Square Swingers

12/3 
april 

Det ska ner, sa alltid vår mamma men det tyckte vi inte om. 

 I bondepraktikan står det väl ”vårasnö är fåragö”. 

Men otäckt kallt blev det, Föraningen om vår hade redan 
hunnit ta fäste. Vi började längta ut! 

Men vi har en månad kvar innan vi avslutar terminen för 
gott, vi ska hinna med både graduering, vårfest och Kils-
bergsresan. Mycket trevligt att se fram mot, alltså! 

I detta nummer av 
Husqbladet kommer infor-
mation om höstterminens 
kurser och danser. 

Till glädje för oss alla 
ökar antalet deltagare både 
på kurserna och i klubben. 

Men trycket ökar därmed 
också på styrelsen med att 
få in våra kurser på den tid 
vi har till vårt förfogande. 
I slutänden blir det hop-
slagning av några kurser, 
till glädje för några och sorg för andra. Men, det viktigaste 
är inte full fart framåt. Lika viktigt är dansen i sig, kontakt 
med likasinnade, dvs nya mänskliga möten. 

I Husqbladet finns också sista inf inför Kilsbergsresan.  Vi 
är nu 91 resenärer inkl. våra callers. Härligt, Nu hoppas vi 
bara att allt går bra! 



2   

Vi som gör husq-bladet: 

Redaktion:    Karin Gabrielson tel 774 65 84 
  Mobil: 0739 299492 

  E-mail: tore.gabrielson@telia.com 

  Berit Westergren tel 740 08 06 
  E-mail: berit.westergren@swipnet.se 

Lay-out: Ulf Eriksson, tel 774 29 74 
  Email: ulf.eriksson@ebrevet.nu 
 

Hemsida:     www.husq.se 

Styrelsefunktionärer: 
Kassör: 
Ingrid Kammerfors tel 711 23 44 
Plusgiro 102 05 37-5 
E-mail: ingrid.kammerfors@comhem.se 
Kontaktman: Lars Petersson 
tel 070-7789493 
E-mail: lasse@GP-maleri.se  
Kursansvarig:  
Per Sköldin tel 774 78 02 
E-mail: per.skoldin@telia.com 

Ordföranden 
har ordet 

Vårterminen är snart slut. Trots att vi 
förlängt kurserna med 2 veckor, 
känns den som alldeles för kort. Så 
är det när man har roligt. 

Som väl är har vi ju både gradue-
ring, Jubileumsfest, Kilsbergen och 
picknickdansen kvar. 

Vi hoppas, att ni är många, som 
vill komma den 20 april, då 10 Ba-
sicdansare ska gradueras. De behö-
ver en hejarklack. 

Kursåret har samlat fler deltagare 
än tidigare. Det gläder oss mycket. 
Men inget är evigt. Nästa termin in-
nebär en hel del förändringar, när det 
gäller kurstiderna. Vi hoppas att de 
flesta accepterar och kan delta på de 
nya tiderna. Det måste bli så här, när 
kursbehovet är större, än vi har tider 
till. 

Att fylla 15 år är en stor händelse 
inom klubben. Vi har många med-
lemmar, som har varit med från bör-
jan och fortfarande är aktiva dansare. 
50 personer startade klubben och nu 
är vi 253. Andra föreningar har pro-
blem med minskat antal medlemmar, 
medan vi kan glädjas åt motsatsen. 

För att vi ska kunna hålla det tem-
pot, vädjar vi till var och en medlem. 
Bjud en vän med er till höstens första 
prova-på-dans i Basic. Sådant ger en 
bra reklam för klubben, men framför 
allt nya dansare. 

Med hopp om att vi ses på någon 
sommardans önskar jag er ett trevligt 
sommarlov och välkomna tillbaka i 
höst. 

Karin 
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Marsdansen 2012 förde mig 

till ”Minnenas alle´”.  
 

Jag minns, från min gröna ungdom i 
Stockholm, de stärkta under-kjolarna 
med alla volanger och stålband som 
vippade i dansen. 

”Vi ser fullständigt galna ut, men 

ack så fina vi är”, sa jag till syrran 
när vi slog oss ner och fyllde hela 
soffan med volanger. Det var Swing-

ing Stockholm den sommaren.  

Nu var det på Huddinge Square 
Swingers dans den 16 mars som en 
del dansare swingade i korta och 
vida volangkjolar och eftersom jag 
inte dansade 
alla tippar så 
satt jag där 
och alla mina 
minnen kom 
tillbaka. Jag 
tyckte att det 
var så fint att 
så många 
ännu i pen-
sionsåldern 
kan ha vippi-
ga kjolar. 

Och det 
var trevligt, 
så trevligt, att så många deltog i 
Marsdansen. Kanske, nej inte bara 
kanske utan helt säkert var det cal-
lern som ”drog dit” så många dansa-
re. Och visst gick det bra, det gick 
som på hjul. Sven callade och log 
mot oss alla och det påminde mig om 

när jag var ny squaredansare, när 
hela gruppen var spänd och koncen-
trerad och callern sa: ”Le, för det 
kan inte bli värre” och vi log och det 
blev värre. 

Och så bara en sak till som dök 
upp ur Minnenas allé. När vi var 
unga och ute på dansbanan fick vi 
damer alltid vänta på att bli uppbjud-
na, det var damernas en enda gång 
vid varje danstillfälle. Nu är den ti-
den förbi, nu kan vi också bjuda upp 
och swinga på utan att det är skäm-
migt. Och tänk jag tror att herrarna 
och alla damer som dansar Beau 
(vänsterdansare) gillar också detta. 

Att känna sig lite utvald för ett ögon-
blick ger ju också lite lust och glädje 
i dansen. 
 

 

Inger 
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Tisdagar   Caller  Roland Danielsson 
Kursstart  18 september  Kursslut  11 december 
 
Kurs  1 09.15 - 11.00  A2    dansträning 
         2 11.05 - 12.50  A1    termin 3 
         3 13.20 - 15.05  Basic   termin 3 
         4 15.10 - 16.55  Basic   termin 1 
Ingen kurs tisdagen 9 oktober. 
 
Torsdagar  Caller  Sven Andréason 
Kursstart 13 september  Kursslut   6 december 
 
Kurs  5 09.30 - 11.15  A1   dansträning 
         6 11.20 - 13.05  Plus   dans 
         7 13.35 - 15.20  Plus   termin 3 
  8 15.25 - 17.10  Mainstream termin 1+3  
Ingen kurs torsdagen 11 oktober. 

Våra kurser hösten 2012 

Vårfesten 
Klubben firar 15-årsjubileum och 
med anledning av detta blir årets 
vårfest en aning extra påkostad. 

Ni har redan upptäckt att vi sena-
relagt festen. Det blir lite högtidliga-
re med en kvällsfest. Dessutom hop-
pas vi förstås att det blir en ljum, ljus 
härlig vårkväll så vi kan starta det 
hela med mingling på utegården. 

Vi bjuder på en tre-rätters-middag, 
musik, underhållning och dans. 

Lotterierna har blivit ett måste och 
finns någon som i sina gömmen har 
en speciell grej som kan bli årets 
hemliga vinst, så säj bara till Berit 
Westergren eller Marianne Haager, 
så ska vi förpacka den snyggt! 

Swedish Square Dance Con-
vention 
äger rum i Märsta den 18:e till 20:e 
maj, 2012. 

Det blir dans i dagarna tre med 
förbundsstämma lördagen den 19:e 
maj kl. 09.00 – 11.00. Lars Peters-
son och Monica Rönnqvist blir våra 
representanter på stämman. 

Du kan läsa mer om hela uppläg-
get på WWW.convention2012.se el-
ler i foldern i danspärmen på ABF. 

Om du inte törs ge dig in i dan-
sens virvlar så kan du ha mycket 
nöje genom att bara vara där och ta 
del av glädje och gemenskap  
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Stora Seniordansen 
Höstens stora squaredanshändelse 
äger rum lördagen den 20 oktober. 
Det är 10 år sedan vi började med 
denna dans. Det var då en ganska 
djärv satsning, bara detta att de fyra 
stockholmsklubbarna skulle samar-
beta om en gemensam dans. Klub-
barna var ju relativt nya, ekonomiskt 
hade vi ingen aning om hur det skul-
le gå. Men varje klubb satsade 5000 
kr som skulle kunna rädda situatio-
nen om inga dansare kom.  Men vi 
klarade det! 

Det har varit ett roligt och givande 
samarbete, antalet deltagare brukar 
ligga ganska nära 400 och ekonomin 

har gått bra. 

Nu är det alltså jubileum även för 
denna dans. Huddinge har sitt vanli-
ga uppdrag. Att dekorera salen och i 
år får vi nog tänka oss att ta på 
handskar på händerna för att inte bli 
alltför gröna. Men, vi får nog också 
köra med lite glitterspray för att för-
gylla tillställningen. 

Även i år ansvarar Margareta Jans-
son Lundgren för lotteriet och här 
kommer bara en liten blänkare om 
att idén med svamp, sylt och kakor 
gick hem. Tänk på det när ni står i 
hallonsnåren i sommar! 

Berit 

Graduering 
Klubben har Gradueringsceremoni 
fredagen den 20 april. kl. 13.00 – 
16.30 

Alla som är graduerade är välkom-
na att stötta och glädja våra nya gra-
duanter. 

Låt oss hjälpas åt att göra detta till 
en minnesvärd dag för våra duktiga 
dansare! 

Picknickdans 
Onsdagen den 30 maj kl. 13.00 träf-
fas vi som vanligt vid Herrängens 
gård för en utomhusdans. 

Sven Andréason callar. Vi brukar 
ta med stol el.dyl och  lite gott i 
picknickkorgen. Sommarhatt eller 
regncape, ja, du får välja det mest 
lämpliga. Men kom! 

Herrängens gård ligger vid Lång-
sjön, på Stockholmssidan. 

Månadens komihåg 
10 Komihåg inom Squaredans, det 
här är punkt 1: 
Squaredans är en fritidssysselsätt-

ning utan tävlingsmoment. 

 
Rolands kommentar: 
Att tävla med sig själv för att se hur 
mycket man klarar kan vara en god 

sporre, men att se när man nått sin 
egen begränsning är en svår konst. 
Låt inte prestige eller viljan att följa 
dina kurskamrater få dig till att gå 
bortom det du känner är nog. Utma-
na gärna dig själv, men inte på 
andras bekostnad. 

Roland   
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Våra danser hösten 2012 

Tisdag 
11 sept 

Kickoff-dans 
B36 - P 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag 
5 okt 

Höstdans 
P, A1, P, A2 

13.00 - 16.30 Roland Danielsson 
 

Lördag 
20 okt 

Stora seniordansen 
Bg - A2 

12.00 - 16.00 
 

Sven Andréason 
Roland Danielsson 
Svante Jordeskog 

Lördag 
10 nov 

Lördagsdans 
M, P, M, A1 

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog 

Fredag  
30 nov 

Novemberdans 
Bg, B, M 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag 
14 dec 

Julfest 
Bg - P 

Endast  medlemmar 

12.30 - 17.00 Roland Danielsson 

Fettryck avser öppna danser som ingår i Fyrklöverdanserna. 
Julfest endast för medlemmar. 
Lokalen för samtliga danser, utom Stora seniordansen, är ABF-
huset Kommunalvägen 26 i Huddinge. Stora seniordansen är i Id-
rottshögskolan på Lidingövägen 1.   
Bg betyder Basic på golvets nivå. 
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Seniorerna 
Lördag 21/4 11 - 14 M,P Brommasa-
len Gustavslundsvägen 168 Alvik 
Caller: Anders Blom Entré 70 kr. 
Tag med fika. 
 
Lördag 5/5 13 - 16 P A1 P A2 Brom-
masalen Gustavslundsvägen 168 Al-
vik. Caller: Micke Gerkman  
Entré 70 kr. Tag med fika. 

Näsby Parks Squaredansklubb 
Kvarntorpsgården Näsby allé 72 Täby 
Medtag kaffekorg och vattenflaska. 
 
23/4 11 - 15 B M B P  Anders Blom  60 kr 
2/5 13 - 16 B36 B M Rojne Eriksson 40 kr 
9/5 13 - 16 B36 B M Sven Andréason 40 k 
16/5 13 - 16 B M P Freddie Ekblad 40 kr 
23/5 13 - 16 B M P Micke Gerkman 40 kr 
30/5 13 - 16 B - A1 Sotarn Lindberg 40 kr    

Besök gärna danserna i våra klubbar inom Fyrklövern. 
Kontrollera tider mm på respektive klubbs hemsida. 

Trevlig sommar önskar redaktionen 
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