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Ordföranden 
har ordet 

Vi som gör husq-bladet: 
Redaktion   Anders Holmlund 
           anders1holmlund@gmail.com 

Layout:       Nic Ljungqvist, tel 711 1256 
  nic.ljungqvist@live.se 

Klubbens 
hemsida: www.husq.se 
e-post: info@husq.se 
 
Medlemsavgift för 2018 är 100 kr 
   för 2019 är 150 kr 
plusgiro:  102 05 37-5 

Hej alla Husq:are, 
Visst känns det en aning underligt att 
trots att vi är i oktober så dröjer sig 
sommaren kvar med temperaturer vi 
inte sett sedan 1940-talet och att som-
marens kortbyxor fortfarande är ett 
gångbart plagg. Men bistrare tider 
väntar säkert runt hörnet.  
Många kom till vår, numera, tradition-
ella Fyrklöverdans i Alvik med nästan 
200 dansare. Som arrangör är det extra 
roligt att se så många glada deltagare 
uppskatta dansen till våra callers 
Sven, Roland och Robban. Smörgåsar 
och annat kaffebröd, som fixades av 
Seniorerna, hade strykande åtgång 
precis som lotteriet med fina priser. 
Vår kick-offdans, som inledde höstens 
klubbdanser, med Robban Milestad 
hade fler än 80 deltagare medans Sen-
sommardansen med Micke Gerkman 
var desto klenare – bara 4 squarer. 
Kanske det är för mycket annat som 
tar sin tid i september? 
Våra kurser och dansträningar är nu i 
full gång och visst är det roligt att se 
att fler än 160 deltar i dessa. Mest 

glädjer det att vi nu har 25 nybörjare 
som deltar i våra basic-kurser. Jag 
skriver några rader om hur vi dansar i 
Husq i detta blad. 
2019 är ett litet knepigt år med påsken 
i slutet av april och därför krockar 
vissa av våra aktiviteter denna månad 
– klubbresan, Convention i Örebro 
och valborg men vi hoppas att pro-
grammet ska passa flertalet av er. 
Precis som i år, kommer vi att starta 
nästa år med en intensivkurs på basic. 
Alla är välkomna och naturligtvis nya 
dansare. 
Jag vill så här i årets sista Husq-blad 
framföra ett stort tack till alla våra 
kursvärdar som gör ett fantastiskt 
jobb. Till likaså ett stort tack till Calle 
och Sven som håller igång våra ben 
och huvuden. 
Kursstarten nästa år är den 15 respek-
tive 17 januari och antalet kursveckor 
blir 13 (i stället för normala 14) på 
grund av påsken i april. 
Ett stort tack till er alla för ett fantas-
tiskt squaredansår. 
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 

Ginger Holger 
rolf-ginger@telia.com 

Dansansvarig 070-591 7078 

Doris Roos 
doris.m.roos@gmail.com 

Ledamot 070-531 2064 

Louise Engqvist 
loen48@hotmail.com 

Ledamot 072-155 6020 

Rolf Holger 
rolf-ginger@telia.com 

Kursansvarig 070-897 2536 

Elisabeth Holmlund 
elisabeth1holmlund@gmal.com 

Ledamot 070-692 2627 

Anders Holmlund 
anders1holmlund@gmail.com 

Ledamot & redaktör 070-692 0076 

HUSQ:s styrelse 2018 

info@husq.se 
www.husq.se 

Så här dansar vi i Husq 
I höstens kurser och dansträningar deltar fler än 163 dansare och även många 
”strödansare” och många dansar dessutom på flera kurser och dansträningar. Så 
här ser fördelningen ut: 
34 deltagare på A2 dansträning, 45 på A1 dansträning, 46 på Plus dansträning, 

22 på A1 kurs/termin 1, 30 på Plus kurs/termin 1, 33 på MS dansträning, 19 på 

Basic kurs/termin 3 och 15 deltagare på Basic kurs/termin 1. 

Medlemsavgiften för 2019 är höjd till 150 kr  per år 

Klubbresan. 12 till 14 april 2019 

Julfesten den 6 december 2018 
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Sensommardans i Huddinge 
 

Fredagen den 28 sept var det 
dans i Huddinge med Micke 
Gerkman. Och jag var inte där. 
Men när Nic kom hem överöste 
jag honom med frågor; jag var 
ju nyfiken. Så här lät det: 
Ewa: Vem var där? Var ni 
många? 
Nic: Kan inte räkna upp alla, 
men tyvärr var vi som mest 
bara fyra squarer.  
Ewa: Men det var ju Micke 
Gerkman!!! Vet inte folk hur bra 

han är? 

Nic: Micke var på topp och som 
vanligt hade han bra musik 
och bra flow i sin callning. 
Dessutom sjunger han ju bra. 
Men det är kanske så att 
många inte vet vem han är. 
Kändes snudd på pinsamt att 
Micke tagit sig ända till Hud-
dinge (från norrort), och så är 
vi inte fler. 

Ewa: Kanske har vi inte gjort till-
räcklig reklam för dansen Jag 
tror att vi måste påminna mer 
och även sprida info om våra 
danser till andra klubbar. Kon-
kurrensen om dansarna är ju 
stenhård. 

Nic: Ja, jag håller med. 
Ewa: Var det inte rätt dansni-
våer? Det var väl mainstream 
och plus? 
Nic: Nivåerna var bra och de 
som var där dansade bra. Jag 
är glad att vi hade en dans med 
lite högre nivå (om vi nu kan 
kalla plus högre nivå). 
Ewa: Ja, vi vill väl inte att husq 
ska bli känd som en klubb med 
enbart lågnivådanser. Vi har ju 
dock dansträning tom A2 och vi 
är rätt många där. 

Nic: En mycket positiv sak var 

att när det var mainstream, så 

dansade plus-dansarna också. 

Ytterligare en positiv sak är att 

de flesta var kvar till slutet. Och 

vi som var där hade jättetrev-

ligt! 
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Valberedning önskar ….. 
…. komma i kontakt med dig som vill vara med i vår styrelse 
nästa år. Kanske är du inte säker på att du vill  -  men vi kan väl 
pratas vid om det. Kanske tror du inte att du passar  -  även 
detta kan vi väl prata genom. Och om du bara är lite nyfiken på 

vad styrelsearbetet innebär, så berättar jag gärna. 
 
Tveka inte! Hör av dig till någon av oss i valberedningen. 
Ewa 070 497 4313, Lennart 070 738 4893, Monica 08 949921 

Ålandsdansen. ( se bild på omslagssidan ) 

 
Som ni ser var Huddinge Square Swingers väl representerade på 
Ålandsdansen som gick av stapeln den 11–12 augusti i Marie-
hamn. Vi dansade till Micke Gerkman och Ingvar Pettersson. Två 

fantastiska callers som matchade varandra perfekt. De fick verkli-
gen fart på dansandet. Göran Granat kom inte med på bilden då 
han var uppe på dansgolvet när bilden togs. Och dansglädjen var 
på topp båda dagarna.  
Jag ser verkligen framemot hösten med alla kurser och danser. 
Tänk att få lära sig Teacup Chain, ”dom ser ju ut att ha så roligt 

när dom dansar teacup chain”. 
YR 
Doris Roos 

Saknar du en Husq-badge? 
Om du saknar eller tappat din Husq-badge kan de beställa en ny 

av mig på mail robert@ervenius.nu. Den kostar 130 kronor som 

betalas till klubbens plusgiro 102 05 37 – 5. 

Klubbresan till Ånnaboda (fd Kilsbergen) 

 
Boka in fredagen 12 april tom söndagen 14 april 2019 
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Eva och Louise kopplar av med 
en kopp kaffe i väntan på att 
dansen ska börja. 

det som inte var ätbart. Dess-
utom fanns det 4 högvinster 
och 5 hemliga vinster. Vilka 
som vann vad vi inte. 
 
När hungern och törsten blev 
för svår kunde vi besöka kafe-
terian där det fanns både fan-
tastiskt goda smörgåsar och 
fina bakverk. Huddinges bi-
drag, biskvier gick åt som 
smör i solsken. Kaffet var rik-
tigt kaffe; dvs kaffe som var 
bryggt på rätt sätt. Även icke 
kaffedrickare fick sitt lystmäte 
med te, lättöl och vatten. 
Kaféet var välbesökt.  
 
Som vanligt dansades det av 
hjärtans lust. Från Bålsta 
kom de yngsta dansarna. De 
var något yngre än vi seniorer. 
För dem är det cirka 50 år 
kvar till pensionen. 
 
Sven, Robert och Roland 
sprang mellan salarna för att 
leda oss i danserna. Ibland 
callade de tillsammans. Speci-
ellt i ”sjungningarna” (singing 
call) gick det undan. Och ro-
ligt hade vi.  
 
Hela arrangemanget i Fyrklö-
verdansen bygger på att vi 
squaredansare gör allt. Vi bo-
kar duktiga callers, bokar lo-
kal, gör alla inköp, bakar, bi-

Fyrklöverdans 

 
Fyrklöverdansen som återkom-
mer varje år gick av stapeln 
den 13 oktober i Alviks kultur-
hus. Dansen har funnits i mer 
än 25 år. 181 dansare dansade 
4 timmar till Sven Andréason, 
Roland Danielsson och Robert 
Milestad. Vi dansade i 2 salar. 
Basic och Mainstream i den 

ena och Plus och A1 i den 
andra. Det innebar att det bara 
vara callers som fick byta sal. 
Dansarna kunde stanna kvar i 
samma sal och dansa nonstop i 

fyra timmar. Nu var det ju 
ingen som gjorde det.  
 
Vi köpte lotter i massor. 800 
st närmare bestämt. Och 
vinsterna var fina med god 
blandning, både ätbart och 
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drar med vinster till lotteriet, 
gör goda smörgåsar, kokar 
kaffe, står i serveringen och ser 
till att alla får något i magen 
när hungern och törsten blir 
för svår. Vi sitter och tar betalt 
från alla som kommer och dan-
sar, vi städar efter oss och bär 
ut alla sopor som samlas efter 
festen.  
Vi squaredansare klarar allt.  
 
En squaredansare gjorde sig 
illa och behövde uppsöka lä-

kare. Hon blev skjutsad till lä-
kare och kom sedan tillbaka ef-
ter omplåstring. Ett annat lite 
roligare exempel var det första 
tipet där en dansare var 
tvungen att gå ifrån squaren 
mitt i dansen. Men genast tog 
en annan vid och dansen 
kunde fortsätta utan avbrott i 
squaren.  
 
Doris Roos 

Serveringens godsaker! 

Julfesten den 6 december 
Anmälan till årets Julfest skall göras senast den 15 november till 

klubbens plusgiro 102 05 37 – 5. Glöm inte att ange namn och 

att betalningen gäller Julfesten. Priset är 200 kronor per person. 
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Tisdagar  

Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em) 
 

Kursstart : tisdag  15 Januari  Kursslut: 9 april 
Kurs  1 09.30 - 11.15  Plus  termin 2 
          2 11.20 - 13.05  MS  dansträning 
          3 13.20 - 15.05  Basic termin 4 
          4 15.10 - 16.55  Basic    termin 2 
 
Torsdagar  Caller: Sven Andréason 

Kursstart: torsdag 17 januari.  Kursslut: 11 april 
                                           
Kurs  5 09.30 - 11.15  A2   dansträning   
         6 11.20 - 13.05  A1   dansträning 
         7 13.35 - 15.20  Plus  dansträning 

   8 15.25 - 17.10  A1  termin 2 

Våra kurser Våren 2019 

Kurs1 Maureen Eidem 08-711 5712 
 
Kurs2: Doris Roos               070-531 2064 
 
Kurs 3: Ann-Christin Johansson  
                                               073 825 15 02  
             Gunilla Larsson         070-482 0789 
 
Kurs 4: Ginger Holger      070-591 7078 
  

Kurs 5: Ingegerd Ervenius  08-774 3037 
 
Kurs 6: Lis Olvesten 08-774 5019 
  
Kurs 7: Eva Ahnström           08-746 6714 
 Monica Schenk         08-94 99 26   
  
Kurs 8:  Irene Sabel                070-458 0947 
 Britt Wadén Sabel     070-957 6422  
  

Våra kursvärdar våren 2019 

Terminen omfattar 13 kursdagar        
Terminsavgift 500 kr  Extrakurser 175 kr (endast en avgift även för 

flera extrakurser) 
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I samarbete med 

www.husq.se 

Fredag  
26 oktober 
13.00 -16.00 

Oktober 
dansen 
Bg - M 

Rojne 
Eriksson 

 

ABF  
Kommunal-
vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Fredag 
23 nov 
13.00-16.00 
Ändrat datum. 

Noveber-
dansen  
B M B P 

Robban 
Milestad 

 

ABF  
Kommunal-
vägen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Torsdag 
6 dec 
12.30-18.00 

Julfest 
Bg - P 
Endast  
medlem-
mar 

Sven 
Andréason 

 

ABF  
Kommunal-
vägen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

2018     HUSQ    2018 

2019 
Fredag 
18 januari 
13.00 - 16.00 

Januari-
dansen 
B M P 

Rojne 
Eriksson 

 ABF  
Kommunal-
vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Fredag  
8 februari 
13.00-16.00 
 

Februa-
ridansen 
B24 B 

Lasse 
Rawet 

 ABF  
Kommunal-
vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Fredag 
22 februari 
12.30 - 16.00 

Årsmöte Janne 
Wiklund 

 ABF  
Kommunal-
vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 

Fredag  
8 mars 
13.00-16.00 

Mars-
dans 
B M 

Micke 
Gerkman 

 ABF  
Kommunal-
vägen 26 
Huddinge 

I samarbete med 
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För den som vill röra på sig och samtidigt 
träffa nya vänner 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Tisdagen 8 januari 2019 kl 10:00 - 14:00 
i ABF-huset Kommunalvägen 26 

i Huddinge 

Kursen är gratis 
Ingen föranmälan behövs 

Repetition och snabbutlärning av de 20 första dansfigurerna. 
 

Ordinarie nybörjarkurs vidtar sedan i vanlig ordning 
Tisdagar kl 15:10 – 16:55 med start16 januari 2016 

För närmare upplysningar 
Ring till Rolf Holger 070-897 2536 eller  maila rolf-ginger@telia.com 

 
Se även vår hemsida www.husq.se 

I samarbete med 

www.husq.se 
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Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Priset för årets fest är 200kr. 
Betalas senast 15 november. Till Plusgiro 1020537-5. 

Endast medlemmar. 

Bg - P 

Torsdag 6 december 2018 
Kl 13.30-18.00 

Mat och dryck 
Allsång 

Dans 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen den 23 november  
kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 80 kr 
Kaffe med bulle 20 kr 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

Caller 
 

Robert Milestad 
 

Nivåer: B M B P    
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