
 

 

Gåsabladet Nr 13 2019 -Årgång 25 
Försök vara mer aktiv med att höja 
trivseln och få alla dansare att 
känna sig mer inkluderade! Alla som 
är här är passionerade dansare och 
kan dansa med alla. 
 

Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år 

 
FRÅN TÄVLINGS HORISONTEN  
För få män och för lite ungdomar var en del av texten i förra bladet Här presenterar sig 
två av våra ungdomar som tävlingsdansar. 

Olivia Dahlgren och Emil Persson 

 
OLIVIA DAHLGREN 
Jag heter Olivia Dahlgren är 13 år och går i skolan.  
Redan i 3 årsåldern började jag dansa och har provat många olika sorters dans sen 
dess. 
Fastnade direkt för buggen efter en nybörjarkurs i slutet av augusti 2018. Efter det har 
jag gått bugg 1, bugg 2 och UDB med Emil. Och har nu dansat bugg i lite mer än 1 år. 
 
Jag dansade med Emil första gången på Sundspärlan i HBG hösten/vintern 2018 men 
det var inte förrän i somras vi bestämde oss för att börja tävla. Det tog inte lång tid 
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förrän vi gjorde vår första tävling och det var i Sjöbo. Jag kan dansa tiodans, bugg, fox 
och boogie woogie. 
Emil & jag är ute mycket och dansar socialt.  
Jag älskar dans. Dans är livet!  

  

EMIL PERSSON 
Jag heter Emil Persson, är 21år och jobbar som rörläggare.  
Varit med i Gåsasteget i 4 månader och har dansat i ca 4 år.  
Gick en nybörjarkurs i bugg precis när jag började dansa och sen har jag gått en UDB 
kurs med Olivia under hösten 2019. Buggen är den dansen som började få mig att 
dansa mer socialt. Tidigare har jag hållit på med en del andra danser och genom åren. 
har jag lärt mig lite fox, vals och gammeldans. 
 
Tävlandet fastnade jag inte för, förrän jag gjorde min första tävling med Olivia. Delvis 
för att jag ser hur mycket hon brinner för att tävla. 
Dans har alltid varit ett intresse för mig men det är den sociala biten som är den 
brinnande faktorn för mig. 
 
Vi tävlar i klass Vuxen R och har gjort 4 tävlingar tillsammans, vunnit en av dessa. Vår 
plan är att fortsätta träna och tävla tillsammans så mycket som möjligt. 

 
Redaktören: Olivia har dessutom vunnit 2 st Jack n Jill tävlingar, en i Tyringe i våras 
som var hennes allra första Buggtävling och en i Helsingborg i somras. 
 
Vill du också presentera dig eller Har du synpunkter eller fundering du vill delge  – 
kontakta mig på golvet eller skriv till Gåsabladet redaktor@gasasteget.se. 

Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var! ”vi alla hjälps åt” 
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