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Fester och många nya danstillfällen 
ända fram tills årets slut  
- Vi ses väl!  
 

 
Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut fyra gånger per år 

 
När höstrusket börjar och det blir mörkare är det skönt att komma in i värmen till 
dansen på EOS hallen på tisdagarna. Många härliga danskvällar blir det till Jan Eriks fina 
mix av musik. Sedan sist har jag testat Streetdance men insåg snabbt att jag inte är 
tillräckligt snabb i tanke och kropp för att kunna lära mig denna dans med sina 
komplicerade rörelser. Men det är säkert roligt när man lärt sig.  
Dessutom som åskådare på vår tävling Lundasnurren såg jag entusiastiska gäss som 
funktionärer och de verkade vara överallt och arrangemanget flöt verkligen på i en fart 
som man nästan hade svårt att hänga med i speciellt när det gäller själva tävlingarna. 
För en lekman dansar de flesta jättebra och det är svårt att se vem som är bäst. Man 
vet inte vilka kriterier som domarna dömer efter, men snabba är de, resultaten 
kommer inte långt efter varje omgång. Åkte hem med en känsla av att ha varit på en 
mycket trevlig och spännande tillställning och blev nyfiken och ville veta mer.  
Och efter lite ”googlande” inser jag att det finns mycket att fördjupa sig i och att tävla 
är mer komplicerat än att dansa i takt. Det är omgärdat av regler och det är endast en 
liten del som berörs här. Blir du sugen på att tävla – kontakta tävlingskomitten! 
 
Ett fylligare reportage om Lundasnurren och mycket mer kommer längre ner i 
Gåsabladet. Trevlig läsning! 
/ Thomas   P.S. Har lyckan nått dig – släpp den inte.  
 
FRÅN STYRELSENS HORISONT 
Förrådslokal sökes 
Gåsasteget har en hel del material som nu finns hos enskilda medlemmar men som vi 
vill ha samlat på ett ställe i ett förrådsutrymme. Det rör sig om gammal bokföring, 
prisbord och sarg till vår tävling, elektronisk utrustning och en del annat. Utrymmet 
behöver vara i eller nära Lund och vara lätt åtkomligt, torrt och 8-10 kvadratmeter 
stort. Vi går därför ut med en fråga till alla medlemmar om ni kan hjälpa oss med tips 
på ett lämpligt förråd som klubben kan hyra.  
Meddela styrelsen på styrelsen@gasasteget.se 
 
Hemsidan 
Nya hemsidan är försenad bland annat på grund av leverantörsproblem. En webgrupp 
är skapad och arbetar nu med att säkra kvaliteten på den nya sidan. Den kommer att 
lanseras till nästa termin med ny fräsch design och flera nya funktioner. Medlemmar i 
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klubben kommer att kunna logga in till sin egen sida där man kan se status på sina 
anmälningar, se vilka kurser som är betalda, vilka kurser man tidigare deltagit på m.m. 
 
Profilkläder. Gåsastegets egen klädkollektion på Intersport (NovaLund). 
Få ditt eget namn tryckt på Gåsastegets profilkläder, kan beställas och köpas på 
Intersport (NovaLund). Försäljarna visar gärna dig vad som kan beställas. 
 
Lundasnurren 

  
Gåsastegets funktionärer 
 
Styrelsen fortsätter att jobba för vårt bästa med bla nya styrelsemöten hela året ut. Vi 
önskar alla fortsatt trevlig höst fylld med dans och glädje!  

 
Funktionärer: Gåsasteget är en klubb i ständig utveckling och vi söker därför alltid 
personer till uppdrag i föreningen! I en klubb med närmare 700 medlemmar behövs 
alltid en hjälpande hand. Tävlingar och andra arrangemang är ett lagarbete där många 
medlemmar under lång tid innan planerar och förbereder för att det skall bli så bra 
som möjligt. Är du kanske intresserad av att hjälpa till på tisdagarna eller vill du sköta 
klubbens reklam och marknadsföring? 
Oavsett kompetens så är det engagemanget som är nyckeln och du som vill engagera 
dig är varmt välkommen att göra det! Hör av dig till Kjell Larsson i valberedningen eller 
till ordforande@gasasteget.se.  
 
Vi letar också efter någon som kan hjälpa till med event i föreningen (det som inte är 
fest eller tävling). Kanske har du idéer på funktioner som behövs i föreningen och 
redan sitter på den kunskapen? Hör då av dig till ordforande@gasasteget.se 

Styrelsen framför 
sitt stora tack 
till alla som lagt 
ner så mycket tid 
och engagemang  
för Lundasnurren! 

mailto:ordforande@gasasteget.se
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Allmän information om tävlingsdans (Mestadels hämtat från SDF:s hemsida) 
All danssport i Sverige administreras av Svenska Danssportförbundet, DSF. Förbundet 
ger ut ett nyhetsbrev som det går att prenumerera på utan kostnad.  
  
Svenska Danssportförbundet omfattar över 38 500 medlemmar, tillhörande mer än 
156 dansföreningar (IF) från Kiruna i norr till Malmö i söder. Dansföreningarna 
arrangerar varje år 75 - 100 tävlingsdagar runt om i Sverige. 
 
Danser som administreras av DSF indelas i olika grenar: 
Standard omfattande Modern Vals, Tango, Wienervals, Slowfox och Quickstep. 
Latin omfattande Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba, Paso doble och Jive. 
Tiodans omfattande Standard och Latin tillsammans. 
 
BRR-grenar omfattande Boogie Woogie, Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Rock'n'Roll, 
West Coast Swing och Formation.  
Allround omfattande Boogie Woogie, Bugg, Lindy Hop och Rock’n’Roll,  
 
Linedance omfattande Linedance.  
Disco och Hiphop omfattande Disco Dance och Hiphop som genomförs i Solo, Duo, 
Small Team och Big Team samt i Battle (endast Hiphop) respektive Disco Freestyle som 
genomförs i Solo. 
 
Tävlingsparen/triosarna i bugg indelas i åldergrupper enligt tabellen nedan: 
B - Barn tom 12 år, U - Ungdom 13-15 år, J - Junior 16-18 år 
V - Vuxna 19 – 34 år, +35 - +35 fr.o.m. 35 år, G - Grand Senior fr.o.m. 55 år 
 
Några olika Tävlingstyper: 
Distriktsmästerskap Arrangeras för att kora Distriktsmästare i respektive distrikt enligt 
specifikation i de grenspecifika delarna.  
R-tävling/Regional Tävling Tävling med enbart R-klasser.  

 
R-tävlingar - är inkörsporten till tävlingsdansandet och har dansglädje och samvaro i 

fokus. R-tävlingar är till för de par som aldrig har tävlat tidigare eller precis har börjat. 
Det finns endast en klass per gren och åldersgrupp. R-tävlingarna ligger ofta 
i närområdet och är korta, effektiva och lättsamma.  
 



4 

”Jack’n’Jill”-tävling, dansarna tävlar och får resultat och poäng individuellt, och lottas 
ihop med partner(s) under tävlingen. 
 
Utmaningen där alla par oavsett ålder och klass tävlar mot varandra. 
 
Utdrag ur SDF:s Tävlingsreglemente, BRR-del 2016-10-0,  B10.2 Bugg 
 
B10.2.1 Grundidé Bugg är en okoreograferad, förd pardans och är tävlingsformen av 
den bugg som dansas på dansbanorna (utebuggen) i Sverige. Den dansas i 4/4-takt till 
företrädesvis svängig populärmusik. 
 
B10.2.2 Grundsteget Damens steg: a) Damen måste gå ett steg på varje taktdel. b) 
Damen får gå framåt eller bakåt eller vrida på varje steg. Vridningen får ej vara sådan 
att den blir ett helt varv på ett steg. c) Damens vä fot skall vara i golvet på en 2:a eller 
4:a i musiken och damens hö fot skall vara i golvet på 1:an eller 3:an i musiken. 
Hesitering får förekomma. Undantag: Se B10.2.3 Grundstegsvariationer. d) 
Riktningsändring av damen i baklägen skall huvudsakligen ske på en 1:a eller 3:a i 
musiken, riktningsändringen bör vara tydlig e) Varje rotationsändring hos damen 
skapas av en inbromsning. Denna inbromsning sker huvudsakligen på en 1:a eller 3:a i 
musiken (rotationsändringar sker både i fram och bakläge).  
 
Herrens steg är fria men skall väl harmonisera med musiken, figuren och damens steg. 
Ett varierat fotarbete är att föredra hos herren. Olika tekniska varianter av grundsteget 
är likvärdiga t ex mängden vridning eller tågång/helfot (endast dansantheten i 
utförandet av grundsteget påverkar bedömningen).  
 
B10.2.3 Grundstegsvariationer Det finns inga grundstegsvarianter för damen. Dock får 
enstaka korta ökningar/dubbleringar i steghastigheten förekomma, som vid exempelvis 
dubbelsnurrar. Herrens steg är fritt.  
 
B10.2.4 Karaktär Bugg är en icke förkoreograferad, förd pardans. Parkänslan är viktig. 
Herren skall föra damen i dansen. Dansen skall väl harmonisera med musiken och 
spegla dess intensitet och stämningar. Dansturerna skall hänga samman på ett 
naturligt och harmoniskt sätt utan att störas av några omotiverade stopp eller avbrott, 
man skall uppleva ett flyt i dansen. För att ett flyt skall uppstå måste båda i paret vara 
delaktiga. Alla dialekter och dansstilar är lika mycket värda. 
  

Redaktörens anmärkning: Allt går att läsa och ladda ner från SDF:s hemsida, 
www.danssport.se . I kommande blad; hur bedömer domaren.   

Från wikipeda: Dans kallas sådana rytmiska kroppsrörelser som kan utföras till musik. 
Danssport är världens mest jämställda idrott. 

  

http://www.danssport.se/
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FRÅN TÄVLINGSKOMMITTÉNS HORISONT  
Då tävlingsverksamheten växer så önskar kommittén tillskott i sin grupp. Är du aktivt 
tävlande i Gåsasteget och känner att du skulle kunna tänka dig att vara med i 
kommittén och arbeta för att verksamheten blir ännu bättre så är du välkommen att 
höra av dig till oss. Vi ser gärna att du tävlar i WCS eftersom vi idag saknar den 
disciplinen inom kommittén, men givetvis är andra också välkomna.  
 
LundaSnurren var i år deltävling 4 i Cupen och den 26/11 blir det den 5:e och sista 
deltävlingen i 2016 års Cup. Den hålls i Malmö i Heleneholmshallen på Ystadvägen och 
vi ser gärna att så många Gäss som möjligt kommer och hejar!  
För Gåsastegets räkning ser det riktigt bra ut med många fina prestationer hittills och vi 
har chans att även i år kamma hem någon/några utav de stora fina vandringspokalerna 
som delas ut till vinnarna i de fyra olika klasserna. Så kom och var med, Kl 11.00 börjar 
det! 

 
LundaSnurren 2016, Söndagen den 16 oktober 
För tredje året i rad arrangerade Gåsasteget LundaSnurren -  
Wow - Vilken helg det blev!  
 
EOS-hallen var fylld av entusiastiska tävlingsdansare från vårt Distrikt Skåne/Halland. 
Men även i år hade vi en del starter utifrån och det måste vi väl ändå se som ett gott 
betyg för evenemanget som har kommit att bli en av de största tävlingarna i Distriktet. 
Detta trots att vårt geografiska läge är vid världens ände för 95% av Sveriges dansare…. 
Vi hade vår traditionsenliga insamling till BarnCancerfonden via Rekryteringsklassen, 
där hela startanmälningsavgiften gick oavkortat till fonden.  
 
I år fick vi besök av Jochen Römlings ”Beauty in Frame” som fotograferade hela 
tävlingen. Jochen kommer från Västerås men denna söndag kom han med flyg direkt 
från Umeå till Kastrup för att kunna vara med på LundaSnurren. Jochen bidrar även 
han till BarnCancerfonden då allt överskott vid försäljning av hans bilder från vår 
tävling går till fonden. 
 
Daniel Everborn var domare och som i rask takt ska bedöma ett gäng par samtidigt. 
Ingen lätt uppgift men den digitala appen ”Vote4Dance” underlättar arbetet, för alla 
funktioner under en tävling, att behålla flytet.  
Musiken hade i år gjorts, till stor belåtenhet, av Linus Nordström från Habo. 
 
Under pausen blev vi bjudna på en härligt svängig uppvisning i Boogie Woogie av Nils 
Andrén och Bianca Locatelli. Nils och Bianca tillhör Sveriges absoluta elit och är ute och 
tävlar i hela världen. En del av er fick chans att dansa med Nils, då han dessutom hade 
anmält sig till vår Jack ´n Jill-tävling. Fantastikt härligt gjort av honom och ni som är 
sugna på att se mer av Nils och Bianca får hålla ögonen öppna då Gåsasteget planerar 
ett Swing-event med dessa under tidig vår-2017! 
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Tävlingen flöt på bra tack vare våra fantastiska ”gul-tröjade” funktionärer. Vilket gäng 
alltså! Denna gång hade vi en hel del nya med oss och som skötte sina uppgifter helt 
briljant och när man då i efterhand får höra att det var den roligaste helgen dom varit 
med om på länge, då blir man stolt över detta arrangemang! Detta gjorde vi verkligen 
bra tillsammans!  
I Caféet jobbade ett härligt gäng funktionärer iklädda snygga t-shirts från Werner & 
Backhaus Café som bidrog med alla frallor och kakor… 
Nämnas bör ju så klart också GUSTAF! Denna underbare speaker som alltid gör sitt 
yttersta för att hålla stämningen på topp! Gåsasteget passar även på här att gratulera 
Gustaf lite extra eftersom han nyligen både gift sig och blivit pappa; all lycka till dig och 
lilla familjen, Gustaf!  
Vi vill också rikta ett speciellt tack till Anki från Vollsjö som vi fick låna till vårt 
sekretariat i år! Härligt med vänklubbar som ställer upp när det behövs! 
 
Gåsasteget som hemmaklubb, var så klart störst klubb med sina 36 tävlingsdansare i 
startfältet. Det blev 14 pallplatser som Gässen tog med sig från denna deltävling på 
hemmaplan. Ett riktigt medalj-regn!  
Även andra klubbar representerades av många dansare, t ex ÖDF. Kul att det blir fler 
tävlingsdansare i Distriktet! 

 
Lundasnurrens Prisbord  

Vi ses igen nästa år om vi får bestämma! 
//Åsa, Jeanette, Kerstin, Annika o Björn 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack  
till alla våra fantastiska funktionärer,  

publik och våra sponsorer: 
Sundspärlan 
Dansskor.se 

 
Werner & Backhaus 

Klipphuset 
Ahlgrens Konfektyr 

 
Ritual´s 

Bengtsons Ost 
 
Vi ses igen nästa år om vi får bestämma! 
//Åsa, Jeanette, Kerstin, Annika o Björn 
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Bilder från Lundasnurren 2016. Redaktörens anmärkning: På youtube kan ni se den 
fantastiska uppvisningen av Nils Andrén och Bianca Locatelli samt filmer från tävlingens 
olika delar.  
Rapport från Ulrika och Lotta 

 
 
Vi önskar dem lycka till!  
 

 
Lundasnurren 2016 
 

  

Vi är inne i slutfasen på årets tävlingssäsong och nu är fyra 
av fem deltävlingar avgjorda. För 35+R, som vi tävlar i, är 
det enormt spännande. Lotta och jag leder med 10 poäng 
över ett par från Vollsjö. Det kommer att avgöras den 26/11 
när även DM och danskampen avgörs i Malmö.  
De tre bästa resultaten räknas. Nu har vi två förstaplatser 
och två andraplatser, så vi behöver "bara" slå det andra 
paret från Vollsjö! 
Vi tränar så mycket vi hinner för att utvecklas. Men när vi 
båda har familj och ett jobb att sköta, det går inte att leva 
på tävlingsvinsterna, blir det inte alltid lika mycket tid över 
för träning som vi önskar. Tisdagsdansen utnyttjar vi oftast 
till att träna fram till jägardansen.  
Lotta och jag åker även på andra tävlingar som inte ingår i 
vårt distrikt. Nästa helg blir det en runda till Växjö där vi ska 
testa våra vingar. Där ska jag tävla i west coast swing 
tillsammans med ett nyförvärv till klubben, Andreas 
Danielsson. Det ska bli mycket spännande. Mer om det i 
nästa blad. Tills nästa gång, ha det bra! //Ulrika och Lotta 

Fri frakt vid köp av skor för minst  
700 kr t.o.m november! 
 efter avdragen rabatt 

Uppge rabattkod 1611 i 
meddelanderutan vid beställning. 

Se hela vårt sortiment på 
www.dansskor.se 

http://www.dansskor.se/
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BIRDIESTEGET, vår Golfsektion 

Birdiesteget arrangerar bla en årlig golftävling.  
Information om aktuella aktiviterer kan ses på hemsidan när det är aktuellt. 
Årets golftävling 2016 – Birdiesteget. 

 

 
På övre bilden ser vi hur segerpokalen  
överlämnas av fjolårssegraren  
Tommy Petersson till Thomas Sjögren. 
 
GASASTEGET, vår Motorcykelsektion 
Gasasteget gör regelbundet små utflykter i grannskapet. Har för tillfället gått i ide och 
kommer fram till våren med nya äventyr. 
Information om aktuella aktiviterer kan ses på hemsidan när det är aktuellt. 

 
  

Under Tävlingen inleddes under gråa, regntunga 
skyar men det var vindstilla och uppehållsväder 
när vi började spela. Årets tävling spelades på 
Eslövs Golfklubb. I år hade vi bara fem deltagare; 
Eva Andersson, Eva Zäther, Ebbe Hansson, 
Tommy Petersson och Thomas Sjögren. Alla var 
väldigt taggade och ville naturligtvis vinna årets 
golftävling och vi hade mycket trevligt 
tillsammans dessutom flöt spelet på riktigt bra!  
Totalt presterades bra golf med hänsyn till att det 
i mitten av ronden började regna och vinden 
ökade kraftigt. Det var ett kompakt ihållande 
regn som bara ökade i styrka efter hand som 
hålen spelades och då blev det också lite svårare 
att spela bra golf och få bollarna i hål på rätt 
antal slag. Tävlingen avgjordes på sista hålet när 
Tommy Petersson missade en relativt kort putt 
och Thomas Sjögren satte sin putt för två poäng 
mot Tommy som då bara fick en poäng!  
Thomas Sjögren blev tävlingens nye segrare –  
Stort Grattis Thomas och tack till övriga som 
deltog!  
/Ebbe  
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HÄNT SEDAN SIST 

Terminsstart 23 augusti  
Över 200 dansare fyllde EOS hallen och fick härlig musik att dansa till. 
De duktiga musikerna i Engdahls bjöd upp till dans och i pausen bjöds vi på fika. 
Tack till de som arrangerade danskvällen så att den blev en mycket trevlig kväl. 
l  
Tävlingar 
Gåsasteget är flitigt representerat vid tävlingar runt om i landet. Stora framgångar har 
redan nåtts av våra dansare – härligt kämpat och stort grattis till framgångarna! 
Samtliga resultat från årets tävlingar finns på www.swingweb.se 
 
Minikurs i Streetdance 4e, 11e och 18e oktober  

 
Erik eller några gäss finns inte  
med på bilden. 
 
PÅ GÅNG…  
Gåsastegets Kurser & Event hittar ni på gasasteget.se  
 
Tisdagsträning, - kl. 19.00 -21.30 i EOS hallen 
Träningarna i EOS-hallen är ett sätt där man kan öva sig på det man lär sig på kurserna. 
Här dansar alla, från klubbens nya medlemmar och till klubbens tävlingsdansare. Jan-
Erik är musikansvarig och har en härlig mix av musik och vi kan se fram mot trevliga 
arrangemang under många tisdagar ännu.  
Vi dansar på tisdagarna fram till 13 december. 
 
West Coast Swing 11, 12-13 november  
En helg med mycket workshops i West Coast Swing. Instruktörer: Fantastiska Diego 
Borges & Jessica Pacheco från Brasilien, mer information på hemsidan.  
 
Boogie Woogie-Workshops 12 och 21 november.  
En helg med mycket workshops i Boogie Woogie med Daniel Everborn, mer 
information på hemsidan.  
 
Boogie Woogie -Träning på söndagar med Daniel Everborn, mer info på hemsidan.  
 

Många med mig vågade anta utmaningen när Erik 
Olofsson bjöd upp till kurs i Streetdance. Tempot 
var högt och stegen och rörelserna både många 
och komplicerade. Kändes långt från 4- takten i 
bugg. Deltagarna verkade ha roligt under sina 
försök att hänga med i Eriks entusiastiska utlärning 
med upptempo och med influenser från jazz och 
house. Det var mycket fokus på känsla och uttryck. 
Förhoppningsfullt blir det en uppvisning av 
deltagande gäss på avslutningen den 13 december 

http://www.swingweb.se/
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”Tedans Seniorer”, torsdagen 1 december kl 13.30 – 15.30,  
Träffpunkt Papegojelyckan, Falkg. 14 Lund 
Varmt välkomna till några timmars dans och trevlig samvaro, 20 kr för medlemmar, 40 
kr för övriga. Då seniorbuggkurserna blir mer och mer populära anordnar Gåsasteget 
en eftermiddagsdans. 
 
Boogienight tisdagen 8 november EOS hallen kl 1900 - 2130 
En danskväll med tyngdpunkt på boogi-woogie musik.   
Alla är Välkomna och att dansa som ni vill! Mer info på hemsidan. 
 
Höstfest 12 november, kl. 17:00 – 23:59. Sista anmälningsdag 1 november! 

Den 12 november bjuder Sannex upp till dans på  
 
Festen är på Dammstorps gård. Temat är vilda western och vem vet vem som dyker 
upp. 
Mer information finns på hemsidan. 
Det är endast 250 platser tillgängliga! Obligatorisk anmälan via www.gasasteget.se. 
Ange eventuella matallergier i anmälan. 
 

Tisdagsträning, Terminsavslutning 13 december kl. 19.00 -21.45 i EOS hallen 
Avslutningen på självaste Luciadagen. Välkomna till EOS hallen där du förutom dans 
även får fika i pausen. Entré 20kr för medlemmar och 40kr för icke medlemmar 
 

Fria extraträningar på söndagar 18,30-21,30 (när det är kurs 19-21,30),  
måndagar och torsdagar 20,30-22,00. 
Alla träningstillfällen är öppna för alla medlemmar i Gåsasteget. Man behöver inte vara 
tävlingsdansare för att delta. Datum, tid, plats, tempo och annan information läggs 
kontinuerligt upp på hemsidan under medlemmar/träningstider.  
Ta med dig egen musik. På dessa träningar tränar de flesta parvis. Det är därför bra att 
ha någon med sig att dansa med, då det inte säkert finns någon som väntar på att bli 
uppbjuden. 
 
ÅTERKOMMANDE ARRANGEMANG/EVENT… 
 
Tisdagsträning för nybörjare 
Nybörjargånger med ett lite lägre tempo på musiken i EOS hallen är vid denna tidpunkt 
avklarade och vi hoppas få se många av klubbens nya medlemmar på dansgolvet.   
 
  

Sannex är ursprungligen från Uppsala och startade 1977 
som ett skolprojekt. Inga originalmedlemmar är kvar. Sedan 
2013 driver Andreas bandet och utgår nu från Skurup. 
Vinner 2015 för andra året i rad priset som ”Årets 
dansband, spelar för över 80.000 personer och slår flera 
publikrekord 

http://www.gasasteget.se/
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Danskvällar Boogie Woogie och West Coast Swing 
Populära danskvällar där musiken som spelas främst är inriktad på boogie woogie och 
West Coast Swing.  
 
Skoförsäljning.  
Dansskor.se kommer till oss i Eoshallen och säljer dansskor vissa utvalda tisdagar.   
Håll utkik efter kommande datum på hemsidan.  
Medlemmar i Gåsasteget har 10 % rabatt så glöm inte medlemskortet! 
 

Kurser, mer information se hemsidan 
Arbetet med vilka kurser som ska hållas och innehållet i dem är ett arbete som sker 
kontinuerligt och utvärderas. Har du önskemål, tankar och idéer kring kurser så går 
det bra att lämna dessa till tränarkommittén. 
 
Medlemskort och förmåner  
Våra medlemskort ger rabatter och förmåner kopplade till dans. Sponsorer av 
medlemskorten för 2016 är Intersport, dansskor.se och Sundspärlan. Förutom ovan 
nämnda sponsorer finns det fler företag som erbjuder dig som medlem i Gåsasteget 
rabatt på sina tjänster. Du hittar dem alla på vår hemsida.  
För att ta del av medlemsrabatterna krävs att du löst medlemskap för 2016 och kan 
visa upp kortet på begäran. Med medlemsavgiften för 2016 får Du även medlemspris 
på tisdagsdansen. Ditt medlemskort hämtar du vid entrén till Eoshallen.  

Hemsidan - Här kan du hitta all information om vad som är aktuellt och på gång.  
 
Facebook - Gå gärna med i Gåsategets Facebookgrupp. 
Tack till alla er som bidrar med inlägg på Facebook – fortsätt med det! Här söker 
medlemmar efter danspartners till kurser och samåkning till evenemang, ger ros och 
ris till evenemang m.m. Ett bra ställe att helt enkelt lämna tips och idéer på. 
 
Dansevenemangslista finns på Facebook 
Här finns danser inom rimligt avstånd från Gåsastegets medlemmar. Listan uppdateras 
efterhand av Stefan Johansson. 
 
Vaktlistan finns på hemsidan.  
Du som ska stå i insläppet och är ansvarig, tag kontakt med de som har vakten tisdagen 
innan för att kunna överta nyckeln.  

 
Nästa Gåsablad – Under tiden följ Gåsasteget på hemsidan och på Facebook! 

Vill du skriva något i Gåsabladet eller tipsa om något ämne som du tycker ska tas upp? 

Skicka ditt bidrag till redaktor@gasasteget.se.  

Sista datum för inlämning av bidrag är den 24:e december. 

mailto:redaktor@gasasteget.se


12 

Gåsastegets styrelse  

Ordförande Viktoria Nebeling 046-27 00 707 ordforande@gasasteget.se 
Vice ordförande Björn Åkesson 046-12 61 28 bjorn@gasasteget.se 
Sekreterare Per Göran Andersson 046-12 65 56 pg@gasasteget.se 
Kassör John Koppetsch  kassor@gasasteget.se 
Ledamot Ingrid Sandberg 046-15 12 68 ingrid@gasasteget.se 
även ansvarig för kursanmälningar (kurser@gasasteget.se) 

Suppleant Johan Alteir Tuvesson 0703-12 80 00 johan@gasasteget.se 
även ansvarig för hemsidan (admin@gasasteget.se) 

Suppleant MonaPersson  mona@gasasteget.se  
Suppleant Krister Elmström 0709-78 67 96 krister@gasasteget.se 
 
Festkommittén Emili Bertosa 070-594 70 74 fest@gasasteget.se 
Lokalkommittén Jessica Nyman  lokal@gasasteget.se 
Tränarkommittén Björn Åkesson  bjorn@gasasteget.se 
Tävlingskommittén Åsa Fridh, Tommy Petersson tavling@gasasteget.se 
Medlemskort Tomas Bengtsson  medlemskort@gasasteget.se  
Musikansvarig Jan-Erik Persson  musik@gasasteget.se 
Tisdagsansvarig  Lars-Åke Persson  tisdag@gasasteget.se 
Redaktör Thomas Prahl  redaktor@gasasteget.se  
Valberedning Kjell Larsson 0415-513 27 valberedning@gasasteget.se 
Webbansvarig Johan Alteir Tuvesson  admin@gasasteget.se 

 
 

Priser 
Medlemskap för ett kalenderår är 200 kr, endast hösten 120 kr (halva priset t.o.m. det år 
man fyller 18 och fr.o.m. det år man fyller 65).  
Medlemskap är ett krav för att gå våra kurser. Lös medlemsskap i samband med 
betalning av kursavgiften eller genom att betala in medlemsavgiften till vårt bankgiro 
och ange medlemsnummer och namn. Har du inte varit medlem tidigare anger du istället 
namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-postadress.  
 
 Medlemspris Övriga 
Inträde tisdagsträning (inkl. minikurs) 20kr 40kr 
Inträde terminsstart/avslutning 50kr 80kr 
 
Gåsastegets bankgironummer: 892-6339 
 
www.gasasteget.se 
 
Vi finns även på Facebook: Lunds Dansklubb Gåsasteget, Bugg, Foxtrot  


