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Det är tur att man inte arbetar inom restaurangbranschen! 
Tänk att hålla på med julmat från mitten av november till julafton! 
För den vanlige Svensson är det otänkbart. Alla jag talat med är 
trötta på julmaten efter 2 dagar. Det märkliga är nu för tiden att just 
julmaten är välsignad. Hur lite man än lagar eller köper så fylls kyl-
skåpet av rester av sillsallad, prinskorv och skinka, mm, och det 
tycks inte riktigt vilja ta slut. 
Tur att det finns något annat än vädret att klaga på! 

Tur också att vi får 
börja dansa snart så vi 
kan intressera oss för 
något riktigt roligt! 
Terminen börjar dessu-

tom tidigt i år vilket 
förstås då betyder att vi 
också slutar tidigt. Sista 
dansdag i april är 16:e 
alt 18:e. Men då har vi 
kvar Graduering, Vår-
fest och resa till 
Kilsbergen samt Pick-
nickdans. 

I detta nummer av Husq kommer kallelse till årsmöte och ytterli-
gare inf. om Kilsbergen. 
Som det ser ut för närvarande har vi något färre platser i år då en 

del stugor redan var bokade. 
Pris per person beroende på boende är nu uträknat. 

Nu hoppas vi alla på Ett Gott Nytt År! 
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Vi som gör husq-bladet: 
Redaktion:    Karin Gabrielson tel 774 65 84 
  Mobil: 0739 299492
  E-mail: karin.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 

GOTT NYTT ÅR! 
En lång julhelg är förbi. Julmaten är 
slut och konditionen har försämrats. 
Vädergudarna lyckades med att 
ställa till det och solen har lyst med 
sin frånvaro. 
Men det ska vi råda bot på. Det 

väntar många danstillfällen denna 
termin. Vi har ju förlängt kurserna 
med 2 veckor. 

Den 22 febr. bjuder vi till årsmöte. 
Valberedningen arbetar intensivt på 
att hitta nya ledamöter till styrelsen. 
Vi är 265 medlemmar. Bland dem 

finns det många, som kan bidra med 
sin erfarenhet och vilja att förbättra 
för vår klubb. Utan styrelse blir det 
ingen långlivad klubb. Ta chansen att 
vara med om ett roligt uppdrag. 

Årsmöteshandlingar kan för dem 
som är intresserad rekv. hos sekrete-
raren eller kassören efter den 15 febr. 
Handlingarna kommer också att fin-
nas på årsmötet. 

Vårens program är fyllt. Skriv in i 
almanackan, så att ni inte missar nå-
got tillfälle.  
Den trevliga klubbresan till Kilsber-

gen väntar på era anmälningar. Detta 
är ett tillfälle att hinna prata och bli 
bekant med både gamla och nya dan-
sare. 
Välkomna till alla tillfällen. 

Karin 

Kurs- och medlemsavgift 
Nu är det dags att betala kurs- och 

medlemsavgiften. Medlemsavgiften 
för 2013 är 100 kr och du får då del-
taga i klubbens årsmöte samt vår- 
och julfest. Kursavgiften i vår är 350 

kr för första kurs samt 125 kr per ex-
trakurs. 

Betala senast 31 januari till plus-
giro 1020537-5. Ange namn och 
kursnummer. 
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Novemberdans 
Fredagen den 30 november var det 
dags för första dans för våra nybör-
jare. Det var ett 50-tal nya dansare 
som fick en riktig genomkörare 
som avslutning på sin första ter-
min. Elisabeth från Seniorerna 
hade tagit med sig en grupp nybör-
jare från den klubben och med 
Svens goda medverkan gick det 
stundtals riktigt bra! 

Dansen omfattade även full Basic 
och Mainstream så det fanns 
många änglar till de nya! 
Omdömet var att det blev en glad 

och trevlig eftermiddag. 

Månadens komihåg 

10 Komihåg inom Squaredans, det 
här är punkt 5: 
Hälsa gärna på andra i squaren. 
Etiketten kring squaredans varie-
rar mellan olika länder. Var upp-
märksam och ta seden dit du kom-
mer. 

SAASDC’s kommentarer: 
Att hälsa på de andra i squaren be-
höver inte innebära att man skakar 
hand, det kan ofta räcka med att ta 
ögonkontakt, nicka och le mot 
varandra. 

Rolands kommentarer: 
Att hälsa på människor som man 
skall dansa tillsammans med borde 
vara självklart för de flesta squa-
redansare. I Tyskland är det vanligt 
att herrarna skakar hand med övriga 
herrar i squaren. Lika viktigt som att 
ta seden dit man kommer är att då 
man själv får gästdansare till den 
egna klubben visa dem välkomna ge-
nom att visa och tala om var man 
hänger sina kläder, fikar parkerar etc. 
så att de så fort som möjligt lär 
känna någon och känner sig sedda. 
Håll gärna utkik efter badgar du inte 
känner igen och öppna samtalet med 
att fråga hur saker och ting funkar i 
deras klubb. 

Roland Danielsson 
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I afton dans…. 

…..var mottot när vi julfestade i den magnifika festsalen i ABF-huset i Hud-
dinge.Långborden var dukade för ca 150 pers som serverades en smaklig och 
näringsrik jultallrik när klubbens ordförande Karin hälsade oss välkomna. 
Sedan brakade det loss när "nummerflickan" Berit R. greppade mikrofonen och 
med bravur och van hand ledde oss genom ett skönsjungande program med bl.a. 
"Sittande cancanflickor"  med sprattlande ben och ett ”raffigt slut ”medan några 
äldre herrar förföriskt uppklädda frestade oss med en "drag-show i" i "la Dolce 
Vita"- hur det nu gick till? Ur "Skiffelgruppens" musikinstrument anar man oanade 
talanger! Att Ingvar T. är fena på att dansa tango - det visste jag sedan tidigare -
  men när han kom som "helig fader" med en nunna och blandade sig i skvärdan-
sen - då kan man undra! "Kolingar" och "Ryska gummorna" roade oss mycket. Att 
en "vårta" på näsan kan vara besvärande för en tonåring berättade Inger frejdigt 
om. 
Ja det var action på scen och jublande stämning i salongen där eleganta herrar i 
höga hattar skötte serveringen! 
Tack alla medverkande för en rolig och trevlig julfesteftermiddag! 
Lotteriet avslutades med att någon helt oförtjänt lyckades ha rätt lottnummer när 
sista vinsten lottades ut – en lång vacker bordduk med 12 servetter. Den ligger nu 
på mitt matbord!!!! 
                                                                                                   Husqus Anonymus 
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Välkomna till 2013 års klubbresa 
som äger rum den 26-28 april.. 
Resmålet är Kilsbergens Konferens och 
Lodge några mil norr om Örebro. 
www.Kilsbergen.se 

Vi hälsar med glädje våra callers, 
Svante Jordeskog, Sven Andréas-
son och Hanna Tenenbaum
välkomna . Dansnivå Bg-A1 

Vad innefattas då i denna resa? 

Buss ToR Huddinge – Kilsbergen. 
Avresa den 26 april från Stockholm, 
Vasagatan 16,  kl. 14.00  
alt. Bussterminalen Huddinge kl. 14.30.  
Hemresa den 28 april kl. 15.00 ca 

Måltider 
Middag fredag och lördag,  
frukostbuffé lörd och sönd.  
Lunch lörd. och sönd. 
Lörd. lättare vickning (ej dryck) 
Em.-kaffe hemresedagen.. 

Logi 
I samma byggnad som danslokalerna finns 
hotellrum med dusch och toalett. 
Enkelrum kostar 500kr per natt. 
Dubbelrum, 400 kr per person och natt 
Ljusa fräscha rum med bra sängstandard. 

Intill anläggningen finns också ett antal 
stugor med 3-6 bäddar, dusch och toalett.  
Gästerna tar själva sänglinne och handduk 
alt hyr detta.  
I alla stugor gör man dock
slutstädning innan avresan. Då vi inte är  

så mycket i stugorna är det inte särskilt 
betungande. (Städning kostar annars 800 kr 
per stuga) 
Stugpris 350 kr per person och natt i 
småhusen och  250 kr per natt i de större 
husen. Priset - exkl. sänglinne.   

Danspass -   förslagsvis   
Fredag 19.00 – 21.00 gemensamt  + 2 salar
Lördag – fm- em-och ett kortare 
kvällspass. 
Söndag fm-och em-pass         2 salar + 
gemensamt 

Kostnad per person beroende på 
typ av boende, inkl mat, callers, 
danslokaler och buss 

Enkelrum 2600 kr  
Dubbelrum 2400 kr  
Stuga, 3-4-bädd,  2300 kr 
Stuga, 5-6 bädd,  2100 kr  
Om så önskas  tillkommer sänglinne 
med 200 kr 

Anmälningsavgift 300 kr betalas 
senast 26 jan. till Plusgirokonto 
1568937-5. Mottagare Berit 
Westergren. Glöm ej avsändare.  
Slutbetalning på samma konto 
senast 26 mars. OBS ej klubbens 
pg! 
Jag lägger ut listor till kursvärdarna där 
Du kan anteckna önskemål om 
rumsalternativ och rumskamrat. 
Det går också bra att maila eller ringa 
direkt till mig med frågor och 
information.  

Meddela också var Du önskar gå på 
bussen. 
Berit.Westergren@swipnet.se
Tel: 7400806 alt 0709 557830 
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Tisdagar   Caller  Roland Danielsson 
Kursstart  15 januari  Kursslut  16 april 

Kurs  1 09.15 - 11.00  A2    dansträning 
         2 11.05 - 12.50  A1    termin 4 
         3 13.20 - 15.05  Basic   termin 4 
         4 15.10 - 16.55  Basic   termin 2 

Terminen omfattar 14 kursdagar. Terminsavgift 350 kr. 

Torsdagar  Caller  Sven Andréason 
Kursstart 10 januari  Kursslut   18 april 

Kurs  5 09.30 - 11.15  A1   dansträning 
         6 11.20 - 13.05  Plus   dansträning 
         7 13.35 - 15.20  Plus   termin 4 
  8 15.25 - 17.10  Mainstream termin 3+4 

Terminen omfattar 14 kursdagar. Terminsavgift 350 kr. 
Torsdag 28 mars, skärtorsdagen, ingen kurs.

Våra kurser våren 2013 

Var blev ni av, alla ni som ville 
göra lite mer? 
Som ville lära, ta del, och kunna 
ändå mer? 

Nej och nja är de svar vi får 
Hur tror ni då det med klubben 
går? 
  
Att ingå i en styrelse är inget be-
svär 

Det ger ett lyft att vara med 
där! 

Vi behöver minst 2, helst 3 nya 
styrelsemedlemmar, så hör av ER 
  

Berit Westergren 0709 557830 
Berit Rozgoni 070 7965671 
Judy Wiese 7745979 

En valberednings undran! 
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Våra danser våren 2013
Lördag 
26 jan 

Lördagsdans 
B, M, P 

13.00 - 16.30 Svante Jordeskog 

Fredag 
8 feb 

Nybörjardans 
B 36, B 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag 
22 feb 

Årsmöte 
Dans Bg - A1 

Endast medlemmar 

12.30 
13.30 - 16.30 Roland Danielsson 

Fredag 
15 mars 

Marsdans 
M, P, M, A1 

13.00 - 16.30 Freddie Ekblad 

Fredag  
12 april 

Kvällsdans 
P, A1, A2 

18.00 - 21.00 Calle Brunér 

Fredag 
19 april 

Graduering 
B, M 

Endast  graduerade 
medlemmar 

13.00 - 16.30 Sven Andréason 

Fredag  
3 maj 

Vårfest 
Bg - P 

Endast medlemmar 

12.30 - 17.00 Sven Andréason 

Onsdag 
29 maj 

Picknickdans 
Bg, M, Bg, P 

13.00 - 16.00 Sven Andréason 

Fettryck avser öppna danser som ingår i Fyrklöverdanserna. 
Vårfest endast för medlemmar. 
Lokalen för samtliga danser, utom Picknickdansen, är ABF-huset 
Kommunalvägen 26 i Huddinge. Picknickdansen är på Herräng-
ens Gård, Segeltorpsvägen 49 - 51, Älvsjö 
Bg betyder Basic på golvets nivå. 
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Danser inom fyrklövern 
Seniorerna 
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Våra kursvärdar i vår: 
Kurs 1 Eva Mosén    374237 
    Soe     374237 
Kurs 2 Marianne Haager   53031518 
      0725620607 
Kurs 3 Inger Arvhammar 7110130 
    Agneta Rockhammar  7110963 
Kurs 4 Berit Westergren 0709557330 

Kurs 5 Iréne Ericson        7742974 
Kurs 6 Lis Olvesten        7745019 
Kurs 7 Birgitta Luuk        7743867 
    Ulla Danelius        7746957 
Kurs 8 Ewa Björklind   0736238306 
    Ewa Werin        7111256 
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