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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 

plusgiro:  102 05 37-5 

Hej alla Husq:are, 

Hoppas att ni alla har haft en skön 

sommar. Den som längtade efter sol 

och värme fick nog mer än man kun-

de önska sig. Det sägs att denna som-

mar var den varmaste och torraste i 

mannaminne – men minns ni hur det 

var förra sommaren? Jo, den kallaste 

på 155 år med en topptemperatur på 

28 grader i midsommarveckan! Om 

det bara är vädret som växlar eller om 

det är en klimatförändring lämnar jag 

osagt. 

Nu är i alla fall valrörelsen över och 

visst känns det skönt att slippa höra 

och se alla dessa floskler om guld och 

gröna skogar till alla och en var. Tack 

och lov att det bara sker en månad per 

fyraårsintervall. 

Nu när kräftor och surströmmingar 

har inmundigats är det dags för squa-

redans igen. Det skall bli riktigt kul 

att få dansa till Sven och Calle igen. 

Vårt program finns ju alltid på vår 

hemsida. 

Vårterminen hade många trevliga in-

slag. Vi var nästan 70 som reste till 

Ånnaboda. Och i år var Svante tillbaka 

igen som caller. Många tyckte det var 

trevligt. Och nästa år är det 10-

årsjubileum. 

Pick-nickdansen lockade många att 

komma. I år fick vi sättas oss i skug-

gan när vi fikade medan vi förra året 

satt med varma jackor. 

Som vanligt hade vi en glädjefylld 

vårfest med Ewa Hjelm som vårt 

”festankare” när Kurt Olsson och 

damorkestern intog scenen och stod 

för underhållningen. Bubbel, god mat 

och vin till, gjorde inte saken sämre. 

Som ni alla vet startar vi även denna 

höst en nybörjarkurs. Jag hoppas att ni 

har försökt värva många vänner. Vi 

kommer också att starta kurser på plus 

och A1 samt att A2 dansträning är till-

baka. 

Jag är övertygad om att vi kommer att 

få en trevlig höst tillsammans i Hud-

dinge Square Swingers och vi ses i Blå 

salen. 

 

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 

GDPR 
Som ni alla vet har EU antagit ett nytt regelverk/direktiv för vad som får regi-

streras digitalt om medlemmar i en organisation. Detta gäller även oss i Husq. 

Informationen ska vara relevant och av betydelse för verksamheten. 

Den information som finns hos oss är: Namn, adress, telefonnummer, e-

mailadress och dansnivå. Men inga personnummer! 

För att kunna delge information till alla medlemmar i Husq behöver vi denna 

info. Om någon vill att vi ska ta bort del av denna information, meddela i så fall 

mig eller Jane Löfgren 

Robert 
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Vårfest 2018 
Ett glatt och högljutt gäng anlände 

till ABFs lokal i Huddinge i god 

tid för att deltaga i Husq vårfest, 

det var  närmare bestämt 104 

stycken.  

Till välkomstdrinken som traditio-

nen bjuder var det bubbel som 

Lennart serverade med bravur. När 

fördrinken var avklarad var det 

dags för lite mat.  

På de dukade borden bjöds det på 

en fräsch landgång med gott dricka 

till. Underhållning fick vi också 

när bland annat ”Kurtan” dök upp 

och ledde en uppskattad allsång 

med hjälp av damorkestern med en 

uppsättning trianglar. Lite dansträ-

ning ingick också med en del nya 

”moovs”.  

Efter kaffet var det prisutdelning på 

lotterna vi köpt, det var många fina 

priser att välja mellan.  

Därefter plockades bord och stolar 

undan i en rasande takt för att fixa 

dansgolvet.  

Dansen startades med Calle som cal-

ler med 8 squarer vi började mjukt 

med basic 24 och varvade sedan mel-

lan basic och mainstream. Det blev 

också en plus tip med fyra squarer så 

vi hoppas att alla blev nöjda. 

Årets vårfest var enligt flertalet en 

lyckad tillställning med mat under-

hållning dans och en hel del annat. 

Anders 
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Klubbresan till Ånnaboda  

 
Efter att i ett antal år deltagit i Husq 

kurser på olika nivåer bestämde vi oss 

förra året för att bli medlemmar i klub-

ben där vi kände oss allt mer hemma. 

En av anledningarna till beslutet var 

att vi under åren hört talas om de trev-

liga klubbresorna som årligen arrange-

rades. Som nya medlemmar anmälde 

vi oss till årets resa. Vi startade färden 

den 20 april med siktet inställt på Ån-

naboda fritidscenter, redan efter någon 

halvtimmes resa fick vi börja använda 

våra kvarvarande hjärnceller i en 

mycket klurig och underfundig fråge-

sport (numera Quiz). Som tur var så 

fick vi lite påspädning av blodsocker 

vid en glasspaus i Arboga. 

Väl framme i Ånnaboda väntade en av 

flera mycket goda och väl tilltagna 

måltider, under dessa gavs tillfälle till 

att på ett trevligt och lättsamt sätt lära 

känna sina klubbkompisar. 

Därefter startade dansen under ledning 

av våra fantastiska callers Svante och 

Sven. Under de följande dagarna var 

det ett mycket intensivt och varierande 

dansprogram på nivåerna B, M, P och 

A1.  

Förutom det traditionella ”callandet” 

så provade vi på några varianter. Vid 

programpunkten byta sida var en del 

av de mer vågade herrarna iklädda 

mycket passande kreationer, för övrigt 

visade det sig att en stor del av herrar-

na har betydligt svårare att byta sida 

än vad damerna har, När Sven sedan 

ledde oss i progressiv dans så blev vi 

förundrade över hur han i de flesta fall 

lyckades få hem oss trots att vi ena 

stunden befann oss i ena diagonalen 

av lokalen för att i nästa stund vara i 

motsatt diagonal. Svante överraskade 

oss sedan med att calla på svenska, 

vad sägs om exvis emigrera (pass the 

ocean), stortorget (grand square), 

stjärna igenom (star thru) och pojke 

spring (boy run). De här lite udda in-

slagen som alla skedde på B-nivå blev 

mycket uppskattade av alla ca 70 del-

tagare. 

På hemresan, den 22 april, där de fles-

ta nog var lite trötta efter intensivt 

dansande så konstaterade vi som för-

stagångsdeltagare att vi varmt kan re-

kommendera alla till att följa med på 

kommande resor. 

Ett stort tack till er som arrangerat en 

mycket väl planerad och genomförd 

resa.  

Birgit och Göran 
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Square dance Convention 

2018 Borås 
 

Borås visade sig från sin bästa sida 

med strålande högsommarvärme på 

det 36:e konventet. Västsam där 11 

klubbar ingår har tillsammans med 

Borås stad arbetat med förberedelser i 

två års tid. Cirka 900 deltagare från 10 

länder dansade i värmen i 5 hallar.  

Borås är en vacker stad med Viskan 

som sävligt flyter genom staden. Vi 

diskuterade om Viskan är en å, älv el-

ler flod. Vi kom inte fram till något re-

sultat. Problemet kvarstår.  

Ett annat lite roligare problem upp-

kom när Tony callade. Brian hade tidi-

gare ”strippat” på scenen och tagit av 

sig sina byxor. Han hade vackra bad-

shorts i Australiens färger under. (Han 

är från Australien.) Tony som är från 

USA sa att Brian hade trousers på sig. 

Själv bar han pants. Många män i 

Borås bar benbeklädnad som gick en 

bit nedanför knät. Var det pants, shorts 

eller trousers. Tony visste inte. Inga 

dansare heller. Problemet kvarstår.  

Det gick undan när Tony callade. Det 

fanns inte utrymme att fundera. Jag 

som har svårt ibland att skilja på Spin 

the top och Spin chain thru hade vissa 

svårigheter att hänga med. Som tur 

var hade jag Ewa Werin som partner. 

Hon förde mig på rätt köl när jag höll 

på att segla ut i periferin.  

På lördagen fick en hall stängas på 

grund av att det blev för varmt. Men 

dansglädjen var på topp. Brian lärde 

oss många olika sätt att dansa basic. 

Han körde bland annat med 

”progressive squares” där dansarna 

rörde sig över hela rummet kors och 

tvärs. Även ”singing call” körde han 

med samma tema. När tippet var slut 

konstaterade vi att vi kom tillbaka till 

samma square med samma deltagare 

som vi hade från början. Helt magiskt.  

Vi dansade även ”russian style” i ett 

tip. Vad det är berättar jag inte utan ni 

får se till att komma till en dans där 

Brian är caller. Han ställde även upp 

oss i en square med 12 deltagare med 

4 headspar. Även det fungerade! Ytter-

ligare en variant var där sides hade ett 

par bakom sig. Sedan körde han Grand 

Square med ”sides face”. Det gällde 

för paret närmast squarens mitt att se 

sig för när de backade. Det stod ju ett 

par bakom. 

Ytterligare en caller från USA var  

Justin. Inför söndagens första dans 

stod vi 8 ivriga dansare uppställda i en 

square nära scenen, 15 min före start. 

Han såg hur förväntansfulla vi var och 

körde ett uppvärmningstip bara för 



 

 7 

oss!  

Fantastiskt. 

Vi träffade många trevliga människor 

bland annat två fantastiska kvinnor 

som har varit med på alla konvent från 

början. De hade badges från alla kon-

vent. Man kan få en mindre variant 

med texten 10, 20 respektive 30 är. Då 

slipper man ha med alla små. Jag kan 

konstatera att det inte är säkert att jag 

kommer att få en badge där det står 10 

år, men några år till ska jag väl orka. 

Vi ses i Örebro 18 - 21 april 2019 

Doris Roos 

 

 

 

Två fantastiska kvinnor som har varit med i 

36 år  

Vattenflaskor behövdes i värmen 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em) 

Kursstart :  tisdag 11 september  Kursslut: 27 november 

Kurs  1 09.30 - 11.15  P  termin 1 

          2 11.20 - 13.05  MS  dansträning 

          3 13.20 - 15.05  B  Basic termin 3 

          4 15.10 - 16.55  B     Basic term 1 

 

Torsdagar  Caller: Sven Andréason 

Kursstart:  torsdag 13 september.  Kursslut: 29 november 

                                           

Kurs  5 09.30 - 11.15  A2   dansträning   

         6 11.20 - 13.05  A1   dansträning 

         7 13.35 - 15.20  P  dansträning 

 8 15.25 - 17.10  A1  termin 1 

 

Våra kurser hösten 2018 

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 hösten 2018 

Terminen omfattar 12 kursdagar        

Terminsavgift 450 kr  Extrakurser 175 kr(endast en avgift även för flera extrakurser) 

Fyrklöverdansen 2018 
Lördagen 13 oktober kl 12 - 16 

Alviks kulturhus 

Gustavslundsvägen 168 

Sven Andréason, Roland Danielsson, Robert Milestad 
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I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen 

7 sep 

13:00-16:00 

Kickoffdans 

Bg M Bg P 

Robban 

Milestad 
 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

 

I samarbete med 

Fredagen 

28 sep 

13:00-16:00 

Sensommar-

dans 

M P 

Micke  

Gerkman 
 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

 

I samarbete med 

Fredagen 

26 okt 

13:00-16:00 

Oktoberdans 

Bg M 

Rojne 

Eriksson 
 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

 

I samarbete med 

Fredagen  

23 nov 

13:00-16:00 
Ändrat datum. 

November-

dansen  

B M B P 

Robban 

Milestad 
 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

 

I samarbete med 

Torsdag 

6 dec 

12:30-17:00 

Julfest 

Bg - P 
Endast  

medlemmar 

Sven 

Andréason 
 

ABF  

Kommunal-

vägen 26 

Huddinge 

 

I samarbete med 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans  

hösten 2018 

2018     HUSQ   2018 
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Fredagen den 28 september 2018  

kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 80 kr 
Kaffe med bulle 20 kr 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

Caller 

Micke 

Gerkman 

 

Nivåer:  M P   

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 
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Huddinge Square Swingers inbjuder till  

I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen 26 oktober 2018 

kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

Inträde 80 kr 
Kaffe med bulle 20 kr 

Kontaktperson: Ginger Holger 070-591 7078 

Caller 

 

Rojne  

Eriksson 

Nivåer:    B36 M 
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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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