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Styrelsen 2019 

Jane Löfgren, Louise Engqvist, Björg Halvasson, Anette Isaksson, Robert Ervenius,  
Annika Frööjd, Doris Roos, Laine Holmgren, Elisabeth  Holmlund, Anders Holmlund 
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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 2019 är 150 kr 
plusgiro:  102 05 37-5 

Hej alla Husq:are. 
 
Ett stort tack till alla er som kom till 
vårt ordinarie årsmöte i Blå Salen den 
22 februari och för det förnyade för-
troende som ni gav mig att leda sty-
relsens arbete under det kommande 
året. Ett stort TACK till Ginger, Eva 
och Rolf som lämnade styrelsen. Som 
nya styrelseledamöter tar Anette, An-
nika och Björg plats och ansvarar 
som sekreterare, kurs- respektive dan-
sansvarig samt Laine som deltar som 
PRYO. Jane, Anders, Elisabeth, Lou-
ise och Doris är kvar och detta starka 
10-mannateam är jag övertygad ska 
uppskattas av oss alla. 
Nu har vi i den nya styrelsen lagt 
sista handen vid höstens program. 
Det är ett evinnerligt pusslande innan 
allt är på plats och att vi kan ha både 
dansträning på alla nivåer, från B till 
A2, och samtidigt ha kurser, både på 
högre nivåer men också en nybörjar-
kurs och även höstens danser är klara. 
Annika och Björg skriver om detta.  

Jag är speciellt glad för att våra klubb-
danser nu under våren 2019 har lockat 
många dansare, sju till åtta squarer 
varje gång. Visst värmer det att se er-
farna dansare dansa med dem som nu 
går våra nybörjarkurser, Även B24 är 
kan vara utmanande. 
Denna månad har mycket på program-
met. Närmast Graduation, som är nå-
got speciellt – det vet alla som genom-
gått detta prov. I år är det 14 graduan-
ter som ska gradueras. Därefter har vi 
klubbresan till Ånnaboda med squa-
redans i dagarna tre och så har vi Con-
vention i Örebro under påskdagarna. 
Programmet är mer än fullmatat. Trad-
itionsenligt avslutar vi vårterminen 
med Vårfesten och Pick-nickdansen i 
maj.  
Jag vill passa på och tacka Calle och 
Sven för en trevlig vårtermin och 
tacka alla våra kursvärdar för ett upp-
skattat arbete. Nu är det bara att hop-
pas att våren snart kommer med värme 
och sol – men april är april – och det 
har snöat på Valborg förr. 
Vi i styrelsen vill önska er alla en un-
derbar sommar och hoppas att vi alla 
ses igen på Kick-offdansen torsdagen 
den 5 september.  
Robert 
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Robert Ervenius 
robert@ervenius.nu 

Ordförande 070-870 2418 

Jane Löfgren 
janewlofgren@gmail.com 

Kassör 08-642 7024 
073-801 7024 

Björg Halvarsson 
bjorg.halvarsson@telia.com 

Dansansvarig 070-475 0171 
08-532 542 64 

Annika Frööjd 
annika.froojd@gmail.com 

Kursansvarig 070-400 4220 

Doris Roos 
doris.m.roos@gmail.com 

Ledamot 070-531 2064 

Louise Engqvist 
loen48@hotmail.com 

Ledamot 072-155 6020 

Anette Isaksson 
anette.isaksson2@comhem.se 

Sekreterare 070-530 6730 

Elisabeth Holmlund 
elisabeth1holmlund@gmal.com 

Ledamot 070-692 2627 

Anders Holmlund 
anders1holmlund@gmail.com 

Ledamot & redaktör 070-692 0076 

Laine Holmgren 
laine.holmgren@telia.com,  

PRYO 076-8051241  

HUSQ:s styrelse 2019 

info@husq.se 
www.husq.se 

Medlemsinfo från HUSQ 
Med jämna mellanrum brukar jag skicka ut ett grupp-mail till alla medlemmar 
(som dold kopia) med aktuell information, bl.a. klubbdanser, kursinformation, 

mm. Om du inte fått denna information kan det bero på att vi saknar din e-

mailadress. Om du vill vara med i denna distribution, skicka din mailadress till 
vår kassör Jane Löfgren. 



4   

Nybörjardansen 8 februari 
2019 med Lasse Rawet 
 
Årets andra dans som gick av stapeln 
den 8 februari blev en riktig succé. Ni-
våerna var B24 och B. 60 glada dan-
sare deltog. Som mest var vi 7 squa-
rer.  

Deltagarna kom från många olika 
klubbar i Stockholms omkrets. Det 
var roligt att så många hade hittat till 
Huddinge. Callern Lasse Rawert bi-
drog till den fina stämningen. Han 
lyckades med att få till många riktigt 
kniviga call på nivån B24. Det är 
skickligt gjort. Och han bidrog till 
många glada skratt i squarerna när vi 

inte riktigt gjorde som han callade. 
När tempot ökade i B var vi dansare 
tvungna att verkligen lyssna till ho-
nom för att komma rätt i turerna. 

Lasse är bra på att mixa callen så att 
dansen blir rolig. Det finns verkligen 
utrymme att ”krångla” till det i Basic. 
Det är ju det som göra squaredans så 
roligt. 
Ett annat viktigt inslag i våra öppna 
danser är fikapausen. Kaffe eller te 
behöver kroppen för att orka fortsätta 
dansandet. Och inte minst det goda 
kaffebrödet som kommer från konst-
närscaféet bidrar till att vi orkar fort-
sätta. Det är vid fikapausen vi sitter 
ner och diskuterar med varandra var-
för det blev som det blev i squaren när 

den” breakade”. Och vad vi egentlig-
en borde ha gjort. Samtidigt är fikapa-
usen ett gyllene tillfälle att knyta nya 
bekantskaper. 
Squaredans är bra för knopp och 
kropp och vi har många roliga danser 
framför oss under 2019. Vi ses! 
Doris Roos 
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Hej Squaredansare 
 
Det har varit årsmöte där vi avgick, 
och in i styrelsen kommer 
Björg, Annika och Anette. Det kom 
även en styrelsepraktikant, 
Laine. Det är väl bra när man kan dela 
på uppgifterna. Det kanske 
är du som kommer nästa gång? Lycka 
till! 
Efter årsmötet dansade vi till Janne 
Wiklund. Det blev en trevlig och fart-
fylld dans med bra musik och sång. 

Nu har vi Vårfest, Ånnaboda och 
Picknickdans framför oss, det ska bli 
roligt. 
Vi vill passa på att tacka alla våra äng-
lar som hjälper till på kurserna. 
Ni både lär er själva och de andra på 
kursen, samt att ni är en länk 
mellan våra olika kurser så vi lär 
känna varandra bättre. 
I sommar har Seniorerna dans på 
Stora Skuggans utedansbana. 
Hoppas att vi ses där. 
 
Ginger o Rolf 

Saknar du din Husq-badge  
Du som saknar din badge eller har tappat bort den kan beställa en ny. Skicka ett 
mail till mig robert@ervenius.nu så beställer jag. Den kostar 130 kronor, och 

som betalas till klubbens plusgirokonto 1020537-5, och den levereras normalt 

inom en vecka. 

Klubbresan till Ånnaboda 12-14 april 
I år är vi 57 deltagare som reser till Storstenshöjden och en helg med massor 
med squaredans. Alla skall ha fått information om var och en skall bo. Bussen 
avgår från Cityterminalen kl 13.00 och från Huddinge busstation C:a 13.30. 
Kolla med era kamrater att alla fått informationen 
 
 
Anmälan till Vårfesten 
Glöm inte att anmäla dig till årets Vårfest som är den 10 maj klockan 13.30 på 
ABF. Priset är 200 kronor och ska vara inbetalt på klubbens plusgiro 1020537-5 

senast den 26 april. Se även flyer! 

 
Swedish Square Dance Convention 
Årets Convention går av stapeln i Örebro under påskhelgen. Hoppas att många 

av er tar chansen att resa till en av årets höjdpunkter och träffa och dansa med 

andra squaredansare från hela landet. De senaste åren har vi varit runt 1000 per-
soner. Mer information finns på www.convention2019.se 

 

Flyer avsedda att locka nybörjare till hösten är på G. Kan vara bra att ha 
med sig. Man vet aldrig när man stöter på någon presumtiv squaredansare. 

mailto:robert@ervenius.nu
http://www.convention2019.se
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Årsmötet 22 februari 2019 
66 medlemmar hade samlats i Blå Sa-
len i ABF-huset för att delta i Hud-
dinge Square Swingers årsmöte 2019. 
Ordföranden Robert Ervenius hälsade 
alla välkomna och öppnade årsmötet. 
Till mötesordförande valdes Ulf Eriks-
son och till mötessekreterare valdes 
Eva Clasberg.  

Handlingar till årsmötet var utdelade 
vid kurserna drygt en vecka före års-
mötet. Verksamhetsberättelsen och den 
ekonomiska redovisningen för 2018 
godkändes. Det reella överskottet för 
2018 blev ca 4000 som förs över i ny 
räkning. Revisorerna Gunnar 
Lennartsson och Bengt Lundkvist fö-
reslog ansvarsfrihet för styrelsen vil-
ket även klubbades. Medlemsavgiften 
för 2020 fastställdes till oförändrat 
150 kronor. Den av styrelsen presente-
rade verksamhetsplanen för 2019 god-
kändes med vissa justeringar.  
Därefter föredrog Ewa Werin valbe-
redningens förslag till styrelse, reviso-
rer, revisorssuppleant och valbered-
ning. Robert Ervenius omvaldes till 
ordförande på 1 år. Anette Isaksson, 
Annika Frööjd och Björg Halvarsson 
valdes till nya ledamöter på 2 år och 
Jane Löfgren omvaldes på 1 år. Till re-
visorer valdes Sten Halvarsson och 
Bengt Lundqvist och som revisors-
suppleant valdes Ulf Eriksson. 
Valberedning, bestående av Monika 

Schenk, Lennart Olhans 
(sammankallande) och Rolf Holger, 
valdes på ett år. 
Inga motioner hade inkommit och val 
av representanter till SAASDC:s års-
stämma överläts till styrelsen.  

Innan mötet avslutades, avtackades de 
avgående ledamöterna Ginger och 
Rolf Holger samt Eva Clasberg med 
blommor för ett mångårigt arbete i 
Husq:s styrelse. Likaså tackades mö-
tesordföranden, mötessekreteraren, re-
visorerna och valberedningen med 
varsin ros. Därefter avslutade Ulf Er-
iksson årsmötet. 
Efter mötet serverades kaffe och kaka. 
Nya styrelsen hade ett konstituerande 
styrelsemöte.  

Därefter vidtog dans med Janne 
Wiklund   som caller. 
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Hej alla squaredancevänner 
 
Denna årstid är sig lik. Ena dagen är 
det vår och den andra är det vinter. Det 
är ändå härligt med ljuset och man 
njuter så fort solen tittar fram. 
Vårterminen lider mot sitt slut men vi 
ser självklart fram emot vår klubbresa, 
vårfest samt picknicdans. Vi hoppas 
även att många har anmält sig för att 
vara med på Convention i Örebro. 
Under sommaren finns det hur många 
tillfällen som helst att dansa. Det är en 
helt annan upplevelse att dansa utom-
hus, så passa på om det blir en lika fin 
sommar som förra året. 
När hösten sedan närmar sig så startar 
vi upp terminen med en Kick-off dans, 
torsdag den 5:e september med Robert 
Milestad som Caller. 

Även denna höst har styrelsen beslu-
tat att vi ska starta en nybörjarkurs. 
Sprid gärna information om hur trev-
ligt vi har på våra danser till alla vän-
ner och bekanta så att många anmäler 
sig. Det är även positivt med många 
”änglar”. Det kommer att finnas fly-
ers som ni kan dela ut. Se till att vår 
verksamhet blir synlig på så många 
platser som möjligt. 
De som gått pluskursen under vårter-
minen har nu gått igenom alla call på 
plusnivån och erbjuds därmed att 
vara med på plusdansträningen på 
torsdagarna. 
Kursstart är tisdagen 10:e september 
samt torsdagen 12:e september i ABF 
i Blå salen. 
 
Kursansvarig/ Annika Frööjd 
Dansansvarig/ Björg Halvarsson 

2019Års 

Graduering 
Fredag 5 april 

kl 13:00 

Robert 

    Milestad 

Caller denna viktiga dag är  

Efter gradueringen blir det kaffe 
 med kaka 30 kr. 

För graduanterna 0 kr  
Därefter dans till kl 16.00 B  

OBS!! Endast graduerade medlemmar 
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Tisdagar  Caller:  Calle Brunér (fm) och Sven Andréason (em) 
Kursstart :  tisdag 10 september 
   
Kurs  1 09.30 - 11.15  MS  Dansträning 
          2 11.20 - 13.05  B  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 12 september 
   
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 3 

Våra kurser hösten 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 12 kursdagar        
Terminsavgift 475 kr  Extrakurser 175 kr (endast en avgift även för flera extrakurser) 
Kursavgiften skall vara betald 30september 2019 till plusgiro 102 05 37-5. 
 OBS!!! Glöm inte att skriva namn & kursnummer. 

Graduering  
5 april kl 13:00 - 16:00 

Endast graduerade medlemmar 
B 

Caller Robert Milestad 
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I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen 
10 maj 
13:30 -18:00 

Vårfest 
Endast  

medlemmar 
Bg - P 

Calle  
Brunér 

 

ABF  
Kommunal 
vägen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Onsdagen 
22 maj 
13:00 -16:00 

Picknickdans 
B36 M B36 P 

Sven 
Andreason 

 
Stortopsparken  

Trångsund 

 
 

Torsdagen 
5 september 
13:00 -16:00 
 

Kickoff 
Dans 

B36 M B36 
B B36  P 

Robert  
Milestad 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Fredagen 
27 september 
13:00 -16:00 
 

Sensommar-
dans 

B M B P 

Janne 
Wiklund 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

 
I samarbete med 

Fredagen 
25 oktober 
13:00 -16:00 

Oktoberdans 
B36  B  M 

Rojne 
Erikson 

 

ABF  
Kommunal- 

vägen 26 
Huddinge 

samarbete med 
 

Kontaktperson:  

Huddinge Square Swingers inbjuder till dans  

våren  / hösten 2019 

2019     HUSQ   2019 
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I samarbete med 

www.husq.se 

Fredagen den 10 maj 2019 kl 13.30 – 18.00 
 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

13:30 Samling 

14:00 Mat och underhållning 

Därefter dans med 

Calle Brunér 
Nivåer  Bg M Bg P 

Anmälan genom betalning till  
Pg 1020537-5 senast 26 april 

Pris 200 kr 
OBS. Skriv ditt namn på inbetalningen 

Endast medlemmar. 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Kontaktperson: Louise Engqvist 
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www.husq.se 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Kontaktperson: Björg Halvarsson 

Onsdagen den 22 maj 2019 

kl 13:00 - 16:00 

Sven Andréason Caller 

Utedansdansbana med tak på folkparken i Trångsund Tjä-
derstigen 16 Trångsund 

B36 M B36 P       

Inträde 80kr 

Med pendeltåg är närmaste station Trångsund, och sedan är det cirka 500 m att gå. 
Korsa centrumtorget och följ Hammartorpsvägen norrut förbi Spelvägen och sväng till 
höger in på Tjäderstigen.  Eller så  tar du buss 831 eller 828 mot Farsta och kliver av på 
nästa hållplats som är Spelvägen. Därifrån är det cirka 300 m till parken. 

Åker du T-bana kliver du av i Farsta och tar buss 831 eller 828 mot Länna/Skogås och 
kliver av vid hållplats Spelvägen. Därifrån är det cirka 250 m till parken. 

När du kommit in på Tjäderstigen ser du nästan omedelbart infarten till Stortorpsparken 
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Kontaktperson: Björg Halvarsson 070-475 0171 
I samarbete med 

www.husq.se 

Äntligen drar höstens aktiviteter igång 

Huddinge Square Swingers inbjuder till  

Fredagen den 5 september 2019  
kl 13.00 – 16.00 

ABF Kommunalvägen 26 

Huddinge 

       
Caller   
Robert 
Milestad   
B36 M B36 B B36 P   

Inträde 80kr 
Kaffe med bulle 20 kr 

Torsdagen 


