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Husq 20 år 
1997 -  2017 



2  
 

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. 

 

Först av allt vill vi i styrelsen önska 

er en God fortsättning på det nya året. 

Hoppas att ni alla har haft en trevlig 

jul tillsammans med nära och kära.  

Extrakilona som julskinkan, syltan, 

lutfisken och gröten gav ska nu dan-

sas bort. De mörka dagarna runt julen 

har redan blivit 20 minuter längre – 

visst känns det skönt att det går mot 

ljusare tider. 

  Nytt år innebär ofta nymodigheter- 

så även inom Husq. Fr.o.m. detta år 

går vi över till krav på fakturering för 

alla tjänster som vi anlitar. Det inne-

bär viss kostnadshöjning för klubben 

men det blir å andra sidan ett mycket 

enklare sätt att hantera klubbens eko-

nomi. Det medför dock att kursavgif-

terna höjs något. Den som önskar gå 

flera kurser ska dock endast betala för 

en extra kurs. Detta hoppas vi ska 

medföra att många tar tillfället i akt 

att dansa på många olika nivåer.  

Vårterminen har mycket att erbjuda. 

Förutom våra månadsdanser, har vi 

Årsmötet, klubbresan till Ånnaboda 

och Vårfesten. I år har vi också ett 

stort antal graduanter, vilket är gläd-

jande, och jag hoppas att många har 

tid och möjlighet att närvara vid Gra-

dueringen.  

  Inför årsmötet den 17 februari vill 

jag uppmana alla er som har önskemål 

och synpunkter att höra av er till sty-

relsen senast den 1 februari med er 

motion eller fråga. Ingen fråga är för 

liten för att lyftas fram. 

  Klubbens huvudsakliga informa-

tionskanaler är vår hemsida och Husq-

bladet. Dessa sköts av Nic som ska ha 

en stor eloge för sitt arbete. Under året 

kommer vi att ge ut 4 nummer av bla-

det – dels vid kursstarterna och dels i 

mitten av terminerna. 

  I år fyller Husq 20 år och detta ska vi 

fira. Mer om det senare. 

 

Robert 
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Robert Ervenius 

robert@ervenius.nu 

Ordförande 070-870 2418 

Jane Löfgren 

lofgren1@comhem.se 

Kassör 08-642 7024 

073-801 7024 

Eva Clasberg 

evaclasberg@hotmail.com 

Sekreterare 08-746 9493 

070-546 9573 

Kersti Möller 

kerstimoller@hotmail.com 

Dansansvarig 08-604 8958 

Anita Rubin-Sundberg 

anitarubinsundberg@tele2.se 

Kommunikation 08-774 7750 

070-743 2978 

Louise Engqvist 

loen48@hotmail.com 

Ledamot 072-155 6020 

Inger Arvhammar 

inger.arvhammar@gmail.com 

Kursansvarig 070-7811720 

HUSQ:s styrelse 2016 

Info@husq.se 

www.husq.se 

Medlemsavgift och kursavgifter  

Medlemsavgift för 2017 är 100kr 

Skall vara betald senast 31 januari. 

 

Kursavgifterna  för vårterminen 2017 är 450 kr för första kurs.  

 

Ytterligare kurs 125 kr  gäller för en eller flera kurser. (Endast en avgift 

för extrakurs även om du går flera extrakurser.) 

 

Kursavgifterna skall vara betalda senast 31 januari. 

Ange tydligt på inbetalningen vad betalningen avser (medlemsavgift, kurs-

nummer, även extrakursernas kursnummer). 

 

För dig som vill gå enstaka gånger kostar det 50 kr/gång 
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Tänk dig tillbaka till Husq jul-

fest 2016 

 

 
Julfirandet kom tidigt!  Torsdagen den 

1 december var det dags för Husq årli-

ga julfest. 

 

Vi träffades kl.12.30 för barhäng och 

mingel. Det sägs att vid sådana tillfäl-

len skall man stå och mysa och små-

ljuga, man lär få vara litet ovarsam 

med sanningen vilket man annars inte 

får. 

Sedan rusade vi alla in till de välfyllda 

jultallrikarna.  

Underliga värld! Hälften av jordens  

befolkning svälter och den andra    

halvan äter och dricker så magen näs-

tan säger puff. 

Julfesten fortsatte med glada skratt  

 

 

 

 

 

 

 

 

och sång. ”Vi åkte på turné från Jokk-

mokk där vi hälsade på skidåkarna och 

Jokkmokks Jokke och gjorde en färd 

förbi Ångermannaälven. Sedan träffa-

de vi de lulliga flickorna Sussilull och 

Sussilo i Småland. ”Ingeborg” hälsade 

också på. Sedan sjöng vi Skånsk ma-

davisa innan brandmännen kom”. 

Vad kunde man mer önska? Dansa 
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squaredans till julmusik. Det gjorde vi. 

Det fixade Sven. Feliz Navidad! Pack-

at på dansgolvet kan man säga. 

Vi ser fram emot det nya året med 

glädje. Jag tror att det redan är inne 

när ni läser det här och att squaredan-

sen åter har dragit igång. Vad förvän-

tar vi oss av 2017? Kanske att få vara 

friska och ha roligt. Någon har sagt att 

ett gott skratt förlänger livet. Vi tror 

på det!  

Ibland räcker det att någon ger oss ett 

leende när vi bäst behöver det och 

inget själva har att ge. 

 

Det är inte mer än 11 månader kvar 

innan allas våra hjärtan skall julklappa 

igen. Glory Halleluja! 

Till sist: Vet ni när ett litet bi firar jul? 

Det hörde jag på vägen hem från jul-

festen. Det är när julen är för-bi. 

Inger Hallden 
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Nu är det dags att boka in 2017 års 

klubbresa! Datum för resan är freda-

gen den 21 april tom söndagen den 

23 april. Vi har valt att även detta år 

åka till Ånnaboda Storstenshöjden 

(fd Kilsbergen) utanför Örebro.  

 

Vi har även valt att behålla upplägget 

med två bussar  -  en från stan, City-

terminalen och en från Huddinge sta-

tion. Avresetid 13.00 från Citytermi-

nalen och 13.30 från Huddinge. Åter-

resa 15.00 från Ånnaboda. 

 

När det gäller logi finns det enkelrum, 

dubbelrum och stugor. Till stugorna 

skall eget sänglinne medtagas och 

slutstädning skall göras. Alla hotell-

rummen har egen toalett och dusch  -  

och naturligtvis även stugorna. 

 

Följande måltider ingår: 

Fredag: middag vid 18-tiden 

Lördag: frukost, lunch, middag och 

vickning 

Söndag: frukost, lunch och eftermid-

dagskaffe. 

 

Och så skall vi naturligtvis dansa! 

Vi har i år valt att ha två callers, Sven 

Andréason och Tomas Hedberg. Detta 

innebär att vi kommer att dansa i två 

salar.  

Roligt skall det bli och mycket dans 

skall det vara! 

 

Kostnad per person (logi, mat, buss 

och dans) blir: 

Enkelrum:  2 800:- 

Dubbelrum:  2 600:- 

Stuga:  2 300:- 

 

Anmälningsavgiften är 500 kronor 
och den skall betalas senast 31 janua-

ri till klubbens plusgirokonto 102 05 

37-5. Ange vid betalning att det gäller 

klubbresan. Och glöm inte att skriva 

namn. Slutbetalning senast 31 mars. 

 

Listor med tidigare intresseanmälning-

ar kommer att finnas hos kursvärdar-

na . 

Utebliven betalning av anmälningsav-

giften den 31 januari innebär att in-

tresseanmälan upphör 

 

Har du frågor, så är du mycket väl-

kommen att höra av dig till mig. 

 

Robert Ervenius 08-774 3037 

robert@ervenius.nu 

Klubbresan! 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2017 
 

Medlemmar i Huddinge Square Swingers kallas härmed till ordinarie årsmöte. 

Plats:  Blå Salen i ABF-huset, Kommunalvägen 26 i Huddinge. 

Datum: Fredagen den 17 februari 2017.  
Tid: 12.30 
 

Alla klubbmedlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet. 

Mötet avslutas med kaffe och dans. Calle Brunér är vår caller. 
 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (senast 14 dagar före årsmötet) 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift 2018 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017 

11. Val av 

 ordförande för en tid av ett år 

 ledamöter för en tid av två år 

 två revisorer för en tid av ett år 

 en revisorssuppleant för en tid av ett år 

 tre ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande, för en tid 

av ett år 

12. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller genom till denna stadgeenligt ingiven 

motion   

13. Val av representant till Convention 2017 utses av styrelsen 

14. Övriga frågor 

15. Mötets avslutande 

Vänligen notera att eventuella motioner enligt punkt 7 i stadgarna skall skriftligen inges till styrel-

sen senast den 1 februari 2017. 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em) 

Kursstart :  17 januari Kursslut: 25 april.  Ingen kurs 18 april. 

 

Kurs  1 09.30 - 11.15  A2   dansträning 

          2 11.15 - 13.00  B  Dansträning 

          3 13.20 - 15.05  M kurs Mainstream term 2 

          4 15.10 - 16.55  B  kurs Basic term 4 

 

Torsdagar  Caller: Sven Andréason 

Kursstart:  19 januari  Kursslut: 27 april. Ingen kurs 13 april 

 

Kurs  5 09.30 - 11.15  A1  dansträning   

         6 11.20 - 13.05  A1 kurs termin 4 

         7 13.35 - 15.20  P  dansträning 

 8 15.25 - 17.10  P kurs term 2 

Våra kurser våren 2017 

Kurs 1: Inga Lundman 08-774 7120 

 Ingegerd Ervenius  08-774 3037 

 

Kurs2: Monica Ajne 08-711 5815 

 Maureen Eidem 08-711 5712 

 

Kurs 3: Irene Sabel 08-532 54 424 

 Britt Wadén Sabel 08-532 54 425 

 

Kurs 4: Doris Roos               070-531 2064

 Bertil Roos               076-340 3596 

Kurs 5: Iréne Ericson 072-304 0652 

 Ulf Eriksson 073-397 0939 

 

Kurs 6: Lis Olvesten 08-774 5019 

  

Kurs 7: Marianne Haager 08-530 31 518 

 

Kurs 8:  Eva Ahnström 08-746 6714 

Våra kursvärdar våren 2017 

Terminen omfattar 14 kursdagar        

Terminsavgift:      450 kr  Extrakurser 125 kr(endast en avgift även för flera extrakurser)  

Terminen omfattar 14 kursdagar        

Terminsavgift :     450 kr  Extrakurser 125 kr(endast en avgift även för flera extrakurser) 



 

 9 

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen 

20 januari 

13:00-16:30 

Januaridans 

M P M A1 

 

Robert  

Milestad 

 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen 

10 februari 

13:00-16:30 

Nybörjar-

dans 
B36 B 

Rojne  

Eriksson 

 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen  

10 mars 

13:00-16:30 

Marsdans 

P P A1 

 

Robert 

Milestad 

 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen  

7april 

13:00-16:30 

 

Graduering 

B 

OBS! endast 

graduerade-

medlemmar 

 

Robert 

Milestad 

 

 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Fredagen  

12 maj 

12:30-17:00 

 

Vårfesten 

B M B P 

OBS! endast 

medlemmar 

Calle 

Brunér 

 

 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

I samarbete med 

Onsdagen 

31 maj 

13:00-16:00 

Picknick-

dansen 

B M B P 

Sven 

Andréason 

 

 

Stortorps-

parken 

Trångsumd 

 

Våra danser våren 2017 

Dessutom har vi årsmöte fredagen den 17 februari kl 12:30 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Inträde 75 kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Caller: 

Robert Milestad 

Fredagen den 20 januari 2017 

kl 13.00 – 16.30 

M P M A1 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 



 

 11 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen 10  februari 2017 

kl 13.00 – 16.30 

B36 B 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75kr 
Kaffe med bulle 25 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Caller 

Rojne Eriksson 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen den 10 mars 2017  

kl 13.00 – 16.30 

P  P  A1 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 75 kr 

Kontaktperson: Kersti Möller 08-604 8958 

Caller  

Robert 
Milestad 


