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Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 

Redaktion  Robert Ervenius. 070-870 2418 

  robert@ervenius.nu 

Layout: Nic Ljungqvist, tel 711 1256 

  nic@aquamer.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 

e-post: info@husq.se 

 

plusgiro:  102 05 37-5 

 
 

Hej alla Husq:are. 

 

 

Tack för förtroendet att få leda Hud-

dinge Square Swingers det komman-

de verksamhetsåret. Det är både hed-

rande och utmanande men med 

många goda medarbetare i styrelsen 

och alla våra duktiga och engagerade 

kursvärdar känns det tryggt.  

 

Först vill jag tacka Ewa Werin för 

hennes arbete och engagemang i 

Husq under de senaste tre åren. Att 

det kommer att behövas både tid och 

kraft fick jag erfara redan första veck-

an som ordförande med planeringen 

inför Fyrklöverdansen i höst och ko-

ordineringen av danser och kurser 

med de andra seniorklubbarna. Men 

med Ewas stöd kändes det bra. 

 

Vårens aktiviteter är på plats och nu 

ska sista handen läggas inför hösten 

aktiviteter.  

Under min första vecka har jag också 

haft nöjet att träffa många medlemmar 

och höra deras åsikter. Att få ihop ett 

program som täcker både kurser och 

dansträning på alla nivåer, från Basic 

till A2, är utmanade. Hör gärna av er 

och säg vad ni önskar. Det är ju ni 

medlemmar som är Husq. 

 

Närmast inför dörren står ju vår klubb-

dans i mars. Sedan graduation, klubb-

resan till Ånnaboda/Storstenshöjden 

och vårfesten. Alla som varit med vet 

vad trevliga tillställningar dessa är – 

mycket dans och skratt och härlig ge-

menskap. Squaredans är något speci-

ellt. Jag hoppas att så många som möj-

ligt har tid att vara med. 

 

Kontakta oss i styrelsen när ni känner 

att ni vill framföra er åsikt. Det är högt 

i tak och alla förslag och önskemål är 

välkomna. 

 

Vi ses på dansgolvet. 

Robert 
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Årsmötet 2016-02-19  
 

Huddinge Square Swingers höll sitt 

årsmöte i ABF-huset den 19 februari. 

Ca 90 medlemmar var närvarande.                                                                                                                              

Ordförande Ewa Werin hälsade alla 

välkomna och mötet öppnades. Ing-

var Thörn valdes till mötesordförande 

och Eva Clasberg till mötessekretera-

re. 

Mötet var som vanligt väl förberett. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

Ekonomin är god och resultat visar på 

ett överskott. Budget och resultat är i 

balans med ett litet överskott. Budget 

för 2016 visar på ett mindre under-

skott.  Revisor Sten Halvarsson före-

slog ansvarsfrihet för styrelsen, vilket 

också klubbades. Efter diskussion och 

röstning beslöts att medlemsavgiften 

för 2017 blir oförändrad, 100 kr. En 

väl genomarbetad verksamhetsplan 

presenterades. Karin Gabrielsson sak-

nar en punkt i verksamhetsplanen an-

gående kurserna och kursinnehåll. 

Hon skulle vilja be styrelsen titta på 

frågan. Eventuellt dra ner på kursti-

derna så vi får fem kurser per dag.  

I övrigt godkändes verksamhetspla-

nen. 

Därefter vidtog val. Till ordförande för 

1 år valdes Robert Ervenius.  Louise 

Engkvist och Anita Rubin-Sundberg 

omvaldes på 2 år. Kersti Möller, Inger 

Arvhammar, Eva Clasberg och Jane 

Lövgren kvarstår i styrelsen ytterligare 

1 år. 

Till revisorer för 1 år omvaldes Gun-

nar Lennartsson och Bengt Lundqvist, 

nyval. Till revisorssuppleant valdes 

Sten Halvarsson, nyval på 1 år. Valbe-

redning för 1 år blir Ulf Eriksson, Ka-

rin Gabrielsson och Calle Schleu. Inga 

motioner hade 

inkommit och 

val av represen-

tanter till årets 

Convention 

överläts till sty-

relsen. 

Innan mötet av-

slutades avtack-

ades de avgåen-

de ledamöterna, 

mötesordföran-

de och sekrete-
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rare samt revisorer och valberedning 

med applåd och blommor. Ewa Werin 

tackades för sina 3 år som ordförande 

och nya ordförande överlämnade en 

blomsterbukett.   

Ingvar Thörn avslutade mötet.  

Efter mötet höll den nya styrelsen ett 

konstituerande sammanträde medan 

övriga närvarande inbjöds till dans 

med Calle Brunér som caller. I pausen 

bjöd klubben på kaffe och kaka. 

 

Agneta 

Klubbresan närmar sig!!! 

 
Ca 80 personer är vi som skall 
resa med klubben till Ånnabo-
da för en helg fylld av gemen-
skap, dans, god mat mm. 
 
I dagarna har jag skickat ut 
mail (brev) till alla er som skall 
med på resan. I mailet (brevet) 

står hur mycket du skall beta-
la, var du skall bo, när bussar-
na går osv.  
 

Om du läser detta och inte hört 
från mig, kontakta mig genast. 
 
Låt oss alla hjälpas åt att få 
en fantastisk klubbhelg även 

detta år! 
 

ewa 

ewawerin@hotmail.com 

08 711 1256 

070 497 4313 

mailto:ewawerin@hotmail.com
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Nybörjardans. 
 

Blå salen  12 februari  2016. 
Caller  Rojne  Eriksson.  
 
På väg till dansen, åker dit med 
stor förväntan om ytterligare 
en trevlig och mysig eftermid-
dag. Tillsammans med många 
underbara människor liksom vi 
älskar square dans.  
Hitta en parkering är inte det 
lättaste, otur i dag fick vi ställa 

oss i Huddinge Centrum gara-
get. Där fick man bara stå 3 
timmar. Hoppas vi slipper få 
böter.  
Blev lite sena till dansen. När 
vi kommer fram har dom redan 
börjat squarat upp. Saknades 
herrar, så det var bara att sätta 
på banden och dansa herre.  
Innan dansen startade hälsade 
Ordföranden Eva Werin alla 

välkomna till en trevlig och ro-
lig eftermiddag tillsammans 
med Callern  Rojne Eriksson. 
Han hade till da-
gens ära klädd sig  
i en av  sina fina 
skjortor. Nivån på 
dagens dans var 
B24  B . 
Rojne hade en bra överblick 
när något square  inte riktigt 

hängde med. Tog om och såg 
till att alla förstod hur callet  
skulle utföras. Som mest var vi 

9 squarer  som  dansade och 
hade roligt mycket skratt för-
gyllde eftermiddagen.  

Det var många som stannade 
och dansade tiden ut. Det var 6 
squarer kvar till slutet. Dansat 
mycket till medryckande musik 
både som herre och dam. Alla 
verkade nöjda med dagens 
dans . 
En önskan kom upp om att ta 
uppgjorda vattenpausar! 
Nästa dans är efter Årsmötet 
om en vecka. Det är så kul, 

man vill dansa mer och mer. 
Ingen böteslapp på bilen, tur 
för vi stod  där lite för länge.  
 
Vid pennan Britt Och Irene 
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Basic dansträning. 

 
Under hösten och våren har vi haft 

(och fortfarande har) två lite udda kur-

ser för att vara i Husq:s regi. Basic 

och mainstream dansträning.  

 

Mainstream dansträning går jag själv 

på efter att ha gått på A1 kurs och Plus 

dansträning. Men en tisdag gick jag 

och hälsade på när det var Basic dans-

träning med Calle Brunér.  

 

Det var ingen dans på rosor. Här stap-

lades klurigheter på varandra i ett rela-

tivt högt tempo. Men Calle har koll 

när det går snett och tar reda på var 

och varför det gick fel så att alla är 

med och förstår. Basic har så fantas-

tiskt mycket att erbjuda för den som är 

intresserad av squaredance bortom de 

rena grundkurserna. Calle har ambi-

tionen att lära ut callen och dess defi-

nitioner så att vi kan utföra alla krum-

bukter från okända utgångspositioner. 

Exempelvis hur många varianter går 

det att calla circulate, Grand Square 

ifrån eller zoom ifrån? 

Jag är helt övertygad om att de som 

går på basic dansträning har stor nytta 

av detta när det gäller övriga nivåer. 

Både när man skall lära sig och dansar 

på  överliggande nivåer. Allt blir så  

mycket enklare och roligare både för 

en själv och övriga dansare. 

 

Hur jag hade det på tisdagens basic 

dansträning? Riktigt roligt. Kunde jag 

allt? Nja! 

 

 I sanningens namn så fick jag lite mer 

kläm på en del saker som jag inte  

reflekterat över tidigare. Jag kan varmt 

rekommendera att gå på dansträningar 

från basic till den nivån man tycker sig 

kunna. Visste ni att i höstas hade  

Sollentuna en workshop på Advanced 

Basic och grundkravet på att få delta 

var att du dansade på minst A1 nivå! 

Så fullärd blir man förmodligen aldrig 

utan det finns nya utmaningar där man 

kanske inte tror dom finns. 

 

nic 
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Efterlysning. 
 

Vill du bli ”utskrattad”, applåderad och glädja andra. 

Känna nervositeten och scenskräcken förlama dig. 

Då finns det ett tillfälle som den intresserade inte kan motstå. 

Var med i Husq:s eget revygäng. 

Mycket arbete och inget betalt förutom applåderna och skratten. 

 

Tveka inte. Ta kontakt med manusförfattaren och demon regissören Ewa Hjelm 

som behöver all hjälp hon kan få för att förgylla våra fester. 

Ewa nås på tel: 070-309 5798  e-post:  ewahjelm@gmail.com eller haffa Ewa 

när ni ser henne och begär att få vara med. 
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Fredagen  

11 mars 

Marsdans 

P A1 P A2 

13:00  -  16:30 Robert Milestad 

Fredagen  

8 april 

Aprildans 

B M B P 

13:00  -  16:30 Sven Andréason 

Fredagen  

13 maj 

Vårfest 

BG  -  P 

Endast medlemmar 

12:30  - 17:00 Sven Andréason 

Onsdagen  

1 juni 

Picknickdans 

B36   -  P 

13:00  - 16:00 Sven Andréason 

Våra danser våren 2016 

Fredagen 

15 april 

Graduering 

endast graduerade 

medlemmar 

13:00  -  16:30 Robert Milestad 

Fre.  -  Sön  

22  -  24 april     

”Kilsbergen” 

(klubbresan) 

 Sven Andréason 

Svante Jordeskog 

    

Övriga viktiga händelser våren 2016 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em) 

Kursstart :  12 jan Kursslut:  12 april 

 

Kurs  1 09.30 - 11.15  A2   dansträning 

          2 11.15 - 13.00  Basic  dansträning 

          3 13.20 - 15.05  Basic  termin 4 

          4 15.10 - 16.55  Basic  termin 2 

 

 

Torsdagar  Caller: Sven Andréason 

Kursstart:  14 jan Kursslut:  21 april 

 

Kurs  5 09.30 - 11.15  A1      dansträning   

         6 11.20 - 13.05  A1 kurs     termin 2 

         7 13.35 - 15.20  Plus      dansträning 

 8 15.25 - 17.10  Mainstream   dansträning 

 

Ingen kurs på skärtorsdagen 

 

Terminen omfattar 14 kursdagar.  

Terminsavgift 400 kr. Extrakurser 100 kr/st. 

Våra kurser våren 2016  

Kurs 1: Eva Mosén 37 42 37 

 Sven Ylling  37 42 37 

 

Kurs2: Irene Sabel 532 54 424 

 Britt Wadén Sabel  532 54 425 

 

Kurs 3: Monica Ajne 711 5815 

 Maureen Eidem 711 5712 

 

Kurs 4:  Ewa Werin tills vidare 711 1256 

Kurs 5: Iréne Eriksson 774 2974 

 

Kurs 6: Lis Olvesten 774 5019 

  

Kurs 7: Marianne Haager 530 31 518 

 

Kurs 8:  Eva Ahnström 746 6714 

Våra kursvärdar våren 2016 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen den 11 mars 2016  

kl 13.00 – 16.30 

P A1 P A2 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75 kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Caller  

Robert 
Milestad 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen den 8 april 2016 

kl 13.00 – 16.30 

B M B P 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75 kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Caller: 

 

Sven Andréason 
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Kontaktperson:  

  2016 Års 

Caller denna viktiga dag är  

Robert 

    Milestad 
Efter gradueringen blir det kaffe 

 med kaka 30 kr. 

För graduanterna 0 kr  

Därefter dans till kl 16.30 B  

Graduering 
Fredag  15 aprilFredag  15 april  

Klockan 13.00Klockan 13.00  

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 


