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Dansen går vidare, häng på 
Gåsasteget och ditt liv blir rikare!   
Vi gör det tillsammans och är många 
som gör lite var! 
 

Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut fyra gånger per år 

 
Tisdagsdanserna och kurserna är i full gång och Jan Erics danslista blir bara bättre. 
Årsmötet är klart, där var många medlemmar som aktivt deltog med kreativa och 
intressanta diskussioner. Många kloka och för klubben viktiga beslut antogs. Vi har fått 
en ny ordförande och ett sammandrag av årsmötet kommer längre ner.  
Själv har jag varit på Törringelund och dansat till Lasse Stefanz för vilken gång i 
ordningen vet jag inte. LS är ett av mina favoritdansband även om bandet har sett 
bättre tider. Tycker inte det var så mycket folk som det brukar när LS spelar.  
Det är en vacker årstid som kommer och även om det inte längre finns så många 
utedansbanor så kommer en del festivaldanser på olika ställen i närområdet. 
I sommar blir det många tillfällen till dans, vi kommer att kunna dansa på Sommarlund 
även i år och på Ribbans Dans på stranden utökas det med West coast swing. 
Dansgolvet har i alla tider varit den perfekta platsen för att mötas. Förr i tiden visste 
fantasin inga gränser när det gällde att locka män och kvinnor till dans, men moralens 
väktare höll ett nitiskt öga på att allt gick anständigt till. Mer om det i kommande 
nummer. 
Nya tävlingspar och vår nye ordförande presenterar sig och mycket mer kan du läsa om 
i detta nummer av Gåsabladet.  
 
Trevlig vår och sommar, fyll dem med dans och vi ses säkert på en dansbana 
någonstans. Trevlig läsning tills vi hörs till nästa termin! / Thomas   
P.S. Har lyckan nått dig – släpp den inte.  
Vill du kommentera eller göra inlägg – hör av dig på redaktor@gasasteget.se 
 
Från Wikipeda: Danssport kan utövas i motionsform, i tävlingsform och kan utövas av 
alla.  

Årsmöte hölls tisdagen den 28 mars 2017. 
Här följer en kort sammanfattning för er som inte kunde närvara.  
66 medlemmar kom till mötet och det blev både kreativa och livliga diskussioner, bla 
om betalning via swish och tävlingsdansare utan klubbens logo på kläderna. Den nya 
styrelsen kommer att behandla frågorna. En förändring som berör denna tidning är att 
Gåsabladet kommer att distribueras i elektroniskt format via mejl till medlemmar. En 
mindre upplaga trycks upp och skall finnas tillgänglig på danskvällar.  
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Lite fakta om Gåsasteget 2016:  
- nära 700 medlemmar och en omsättning över 1 miljon kronor 
- 7 aktiva kommittéer bla; Fest-, PR-, Tränar-, Tävlings-, och Lokalkommittén 

 
Viktiga poster utanför styrelsen är: 

- Kursanmälansansvarig och Vice kursanmälansansvarig 
- Hemsideansvarig 
- Musikansvarig 
- Tisdagsansvariga 
- Medlemskortsanvarig  
- Klädansvariga  

 
På årsstämman den 28 mars valdes Hans-Göran Künkel och Fredrik Lindberg, 
Jeanette Lloyd samt Annika Borg (valdes till ordförande) in som nya 
styrelsemedlemmar.  
Styrelsens Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och 
resultaträkning rapport) visades. 
 
Verksamhetsplanen, OBS att den är förkortad och hela verksamhetsplanen finns under 
medlemssidorna på hemsidan.  
 
Styrelsen vill verka för bla: 

- lägga grunden för en långsiktig plan för klubbens utveckling 

- öka delegationsgraden, få fler engagerade till olika uppdrag och ge 
funktionärerna bästa förutsättningar för sina roller. 

- se över organisationen och vilken kommitté som kan ansvara för vad, 
rekrytera personer som kan överta vissa av styrelsens uppgifter, allt under 
mottot ”Vi gör det tillsammans, vi är många som gör lite var” 

- ändra styrelsens arbetssätt från detaljfrågor till övergripande frågor som 
principbeslut, idé och utvecklingsfrågor, strategifrågor samt tillsätta olika 
funktioner med rätt kompetens allt i nära samarbete med klubbens 
kommittéer. 

Verksamhet 

- danskurser, minst samma omfattning som tidigare. 

- utveckla danserna West coast swing och Boogie woogie , fler kurser, 
workshops och fria träningar.  

- dans på stranden i Malmö under sommaren med West Coast Swing som tema. 

- tisdagsdans som tidigare. 

- en minikurs per termin 

- bilda en seniorkommitté. 

- under hösten - ett inspirerande halvårsmöte där framtidsfrågor och klubbens 
utveckling står i fokus. 
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Kursledare ska få stöd i att utveckla sitt danskunnande och sin pedagogik genom att 
delta i lämpliga utbildningar. 
 
Tävling 

- tävlande ska ges möjlighet till träning och sponsring av tävlingsavgiften till 
tävlingar sanktionerade av DSF. 

- en dansglädjetävling under våren. 

- verka för att Lundasnurren återkommer 2018. 

- fler ges möjlighet att prova på att tävla. 

 
PR/Marknadsföring 

- en PR och marknadsföringskommitté ska bildas  

- en medlemstävling kring att ta fram klubbens motto med inriktningen ”Vi är 
många som hjälps åt” 

- ett material i samarbete med Ödf, som presenterar ”Dansens hälsoeffekter” 

- kurser annonseras  i Lundatidningen samt på Facebook. 

- SommarLund ska sprida intresset för vår verksamhet. 

- Gåsabladet ska utkomma 4 gånger detta år.  
 

Lokaler, En röstning kring frågan om klubbens styrelse skall verka för att skaffa en egen 
lokal, dels ge sina synpunkter/önskemål på denna lokals förutsättningar. 
Medlemmarna skall ges möjlighet att lämna information kring vad man själv kan bidra 
med på lång och kort sikt i denna fråga. En medlemsenkät skall utarbetas och minst 
250 svar skall komma in för att styrelsen aktivt skall arbeta vidare med denna fråga. 
 
Fest; en vår och en höstfest, enklare dansevenemang t.ex. knytkalas och grillaftnar. 
Musik, uppdateras löpande under året  
 
Från Ordförandens Horisont 
Jag vill börja med att Tacka för förtroendet att leda Lunds dansklubb Gåsasteget. 
Som ny ordförande för en stor och aktiv förening ser jag fram mot många 
intressanta uppgifter och dialoger.  
Tillsammans med styrelsen kommer jag att jobba för att få fler delaktiga, vara 
mera transparenta och för att sektionerna i klubben ska få fungera mera 
självständigt.  
Vi vill nå dig och få ditt engagemang till olika uppgifter i klubben. Tillsammans 
utvecklar vi vår förening. 
I början av sommaren kommer vi ha en heldag för att arbeta med vår 
verksamhetsplan och våra visioner. Mera information kommer efter detta möte. 
Vill du engagera dig eller kan göra en insats för vår förening, hör av dig till 
styrelsen@gasasteget.se. / Annika 

mailto:styrelsen@gasasteget.se
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FRÅN STYRELSENS HORISONT  
 
Nu är årets stämma förbi och den nya styrelsens arbetsår börjar och Styrelsen 
fortsätter att jobba för medlemmarnas bästa.  
Styrelsen önskar alla en trevlig vår och sommar fylld med dans och glädje! 
 
Förrådslokal finns i Friskis och Svettis lokal och har du något från klubben som behöver 
en lagerplats är du välkommen att höra av dig till styrelsen på styrelsen@gasasteget.se 
 
Hemsidan, Nya hemsidan kommer lanseras under hösten med flera nya funktioner bla 
skall man kunna se status på sina anmälningar, se vilka kurser som är betalda, vilka 
kurser man tidigare deltagit på m.m. Mer info kommer på hemsidan. 
 
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. 
Klädansvariga på Gåsasteget är Maria Åström och Jeanette Parkstedt. 

 
Funktionärer, etc: Gåsasteget är en klubb i ständig utveckling och med närmare 700 
medlemmar behövs alltid en hjälpande hand. Tävlingar och andra arrangemang är ett 
lagarbete där många medlemmar under lång tid planerar och förbereder för att det 
skall bli så bra som möjligt. Du Är kanske intresserad av att hjälpa till på tisdagarna 
eller sköta klubbens reklam och marknadsföring? Oavsett kompetens är det 
engagemanget som är nyckeln.  
Du som känner att du vill bli delaktig och engagera dig i klubbens olika uppgifter är 
varmt välkommen att göra det! Vi söker dig som kan och vill hjälpa till. Kanske har du 
idéer på funktioner som behövs i föreningen och redan sitter på den kunskapen?  
Hör då av dig till Kjell Larsson i valberedningen eller styrelsen@gasasteget.se    
 
Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var! /Styrelsen 

Vem är Annika? 
Oj så svårt… jag har tävlat och hållit kurser i 
bugg för Gåsasteget sedan 2003. Men jag 
började dansa många år innan dess. 
Förutom dans är jag en engagerad Friskis och 
Svettis ledare sedan mer än 25 år tillbaka. Under 
ett antal år har jag suttit i styrelsen för bl.a. 
Friskis och Svettis i Lund och Ängelholm.  
Dåliga sidor? Hmmm såklart har jag det, jag är 
en riktig gottegris och älskar choklad och kakor i 
alla former mums! 
Vänliga hälsningar Annika 
 
Nyvald ordförande i Gåsasteget /Red 
 

mailto:styrelsen@gasasteget.se
mailto:styrelsen@gasasteget.se
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FRÅN TÄVLINGSKOMMITTÉNS HORISONT  
Tävlingssäsongen är igång igen och Gåsasteget är flitigt representerat vid tävlingar runt 
om i landet. Våra gäss har gjort bra ifrån sig och stora framgångar har redan nåtts.  
Härligt kämpat och stort grattis till framgångarna! Samtliga tävlingsresultat hittar ni på 
www.gasasteget.org/start.php och på www.swingweb.se 
 
Kort om tävlingsverksamheten under 2016 
51 st licensierade dansare med tillsammans 445 individuella starter (252 par-
anmälningar) inom Bugg, West coast swing, Boogie woogie och Lindy hop. Tillsammans 
har de kammat hem 74 st pallplatser. 
Vid DM i Malmö hade vi 8 startande par och vid Svenska Mästerskapen i Helsingborg 
var klubben representerad av 4 st par; Ola Sjöstrand & Åsa Fridh, Marcus Håkansson & 
Marika Andersson, Jonas Andersson & Matilda Björk, Tommy Pettersson & Eva 
Andersson (DFE). I DistriktsCupen är Gåsasteget starkt representerat. 
Extern tränare var Daniel Everborn & Susanna Geiros i Bugg och Boogie woogie.  

 
Kommittén utökades med Kenneth Larsen och Marika Andersson slutade. 
Vi vill rikta ett stort tack till Marika för hennes insatser under året och inte minst för 
hennes fina arbeten med handledningsmaterialet i Power Point. 
 
Tävlingskommittén vill också rikta ett särskilt stort tack till lagledare, 
publik/föreningskamrater som ställt upp för våra dansare och som följt med oss ut på 
tävlingar och stöttat, fotograferat och filmat! Tack till styrelsen som oftast infriat våra 
önskemål och ger oss möjlighet att skapa en stark och bra tävlingsverksamhet. 
 
Tävlingsverksamheten växer och kommittén behöver tillskott i sin grupp. Är du aktivt 
tävlande i Gåsasteget och känner att du skulle kunna vara med och arbeta för att 
verksamheten blir ännu bättre 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. Hör av dig till tavling@gasasteget.se 
//Åsa, Tommy och Kenneth  
 
Marcus och Josefin presenterar sig (Bilden är från Lundasnurren 2016, där de 
hamnade överst på pallen i Bugg Vuxen R) : 
Marcus Jönsson och Josefin Risberg bestämmer sig för att börja tävla tillsammans när 
Josefin flyttade ner från Öland i höstas och Marcus valde att avsluta sin danskarriär 
med sin danspartner.  De hade dansat ihop ett par år men endast socialt.  I december 
2016 körde de igång ordentligt med att träna tillsammans. Den 15:e mars gjorde de sin 
första tävling tillsammans i nationell klass och kom på 9:de plats vilket kändes okej när 
de hunnit smälta det hela lite. Den 25 mars gjorde de sin andra tävling tillsammans och 
de kom på plats 11 av 38 startande vilket de var supernöjda med.  

http://www.gasasteget.org/start.php
http://www.swingweb.se/
mailto:tavling@gasasteget.se
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Marcus 29 år, bor i hus på landet utanför Svedala tillsammans med sin hund Tea. Jag 
arbetar som snickare sedan 2006 och har förutom dansen jakt, renovering och bilar 

som hobby. Har varit aktiv 
med dans sedan 2011 och 
började tävla 2013. Förutom 
bugg har jag provat på Fox, 
Boogie-woogie, Vals och Quick 
step. 
   
Josefin Risberg 22 år, bor i en 
stuga lite utanför Höör. Jag 
studerar till lärare och finns 
tid över vikarierar jag som 
lärare eller jobbar extra som 
servitris. Jag har knappast tid 
för någon hobby förutom 
dansen men mitt andra yrke 
som stylist är ett stort intresse 
samt sång. 
Dansat har jag gjort sedan jag 
var liten och började 2010 gå 
på socialkurser i bugg i Höör. 
Började tävla 2015 och har 
varit medlem i Habanera 
Dance Club Höör och 
Spinnrockarna Kalmar men är 

nu tillbaka hos Gåsasteget i Lund. Förutom bugg har jag provat på HipHop, Street 
dance, Dirty Fox, Kizumba, Bachata, Vals, Cha cha cha, West coast swing . 
 
Glädjen med dansen och att utvecklas och bli bättre är det som driver oss och vi får 
mycket drivkraft av varandra. Vår träning kan bestå av blåmärken, svett och ibland 
tårar men allra mest skratt. Det är viktigt att vi båda mår bra och har kul under träning. 
Målet just nu är att starta i SM i juni 2017 och efter det fortsätter vår resa mot toppen. 
På längre sikt vill vi bli jätteduktiga socialdansare. / Marcus och Josefin 
 
Janne och Caroline presenterar sig (Bilden är från Tyringebuggen): 
Janne Persson och Caroline Andersson träffade många trevliga ”buggare” från 
Gåsasteget på socialdanserna och valde därför vår förening när det var dags att börja 
tävla och är nu med i Gåsastegets tävlingsgrupp i Bugg.  Janne är en egenföretagare 
från Hässleholm och Caroline är studerande från Helsingborg. ”Vi började träna 
tillsammans i höstas. Vår första och hittills enda tävling var i Tyringe. Vi var rätt nervösa 
och hade lite dålig koll på det mesta, men blev väldigt väl omhändertagna av Gåsalaget 
och hade en väldigt rolig dag. Nu är planen att träna vidare och ladda för nya 
tävlingar.” / Janne och Caroline   
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Rapport från  
Ulrika och Lotta 

  
Lycka till och vi ser med  
spänning fram mot   
rapporter från dansgolvet  
på de nya utmaningarna  
/ Redaktören 

 
 
HÄNT SEDAN SIST 
 
Start Tisdagsträning den 17 januari i EOS-hallen 
Voize spelade upp till dans och många lyckliga gäss sågs på det välfyllda dansgolvet. Jan 
Erik sågs dansa mer avslappnat då han inte behövde hålla kontroll på om nästa dans 
skall bli snabb eller långsam.  I pausen serverade Festkommittén fika i cafeterian till 
många dansares belåtenhet.  
  

Nya utmaningar var på gång och nu kan det avslöjas. Vi har 
fått dispens att tävla i nationell klass och det är stort. Enligt 
reglementet får samkönade par endast tävla i regional klass 
men då vi vunnit distriktscupen två år i rad ville vi ha nya 
utmaningar. En dispensansökan skickades till distriktet, Skåne 
-Halland om att få tävla i N klassen och den gick igenom. Vi 
får inte tävla i N överallt utan bara i distriktscupen som är 5 
deltävlingar under 2017. I övriga tävlingar är vi kvar i R 
klassen. Det är en otroligt rolig utmaning och vi har ökat vår 
träningsmängd och framförallt lagt fokus på högre tempo på 
låtarna då tempot är högre i N klassen. Första tävlingen i 
cupen är redan avgjord och vi hamnade på en andraplats 
efter SM 2:orna. Nu ser vi fram emot deltävling 2 den 22 april 
hos Blåa skor. Två "vanliga" tävlingar ser vi också fram emot 
under våren. Ha det bra i vårsolen //Ulrika och Lotta 
I oktober gav vi oss av till Växjö för att tävla och det blev en 
riktigt bra tävling! Jag och Lotta fick klättra högst upp på 
prispallen. Jag tävlade även i wcs (west coast swing) med 
Andreas Danielsson och vi knep andraplatsen trots att mina 
nerver låg utanpå kroppen. 
Distriktscupen har oxå avgjorts och vi knep hem bucklan för 
andra året i rad. Det var dock inte självklart för vi placerade 
oss "bara" tvåa och slutade då på samma poäng som ett 
annat par! Det behövdes gå tillbaka till deltävling ett för att 
kunna skilja oss åt! Där placerade vi oss bättre än dom så vi 
fick ta bucklan med oss hem! Det känns oerhört skönt att allt 
vårt hårda slit och all träning ger utdelning. 
Nu går vi mot nya utmaningar men det är lite hemligt än så 
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FRIDAY NIGHT – GÄSS, fredag den 17 februari i Lomma Dansrotunda 
Picknickdans blev populär och DJ Jörgen Mikkelsen såg till att det blev riktigt rolig dans 
på golvet. Tack till festkommittén Jeanette, Jörgen och Karin för en trevlig kväll. 
 
Minikurs i salsa tisdagarna den 28/2, 7/3 och 14/3 kl. 19.00 – 20.00 i EOS-hallen. 
Dansinstruktören Viktor Torstensson lärde ut salsa till ”gåsabuggare” och det såg ut att 
gå bra för de flesta eleverna, mycket tack vare Viktor och hans danspartners fina 
instruktioner och ”övervakning”.  Själv var jag tyvärr bara med en gång men lyckades 
lära mig några spännande turer som man nog kan prova även på en tisdagsträning om 
någon lämplig dam finns där. 
 
Swing´n´ Boogie Weekend, den 11-12/2 
Boogie-paret Nils Andrén & Bianca, ett utav Europas bästa danspar höll en härligt 
inspirerande, Boogie woogie /Lindy Hop-helg. Boogie woogie -lektionerna var från 
nybörjar- till medelnivå. Lindy Hop på medelnivå och 100 dansare hade vågat sig dit. 
På lördagskvällen var det socialdans till livemusik av Johan Blom från \"The 
Refreshments\", Boppin Steve och Mattias Schertell från \"The Playtones\" som bjöd 
upp till dans för alla glada gäss. Partyt lockade dit inga mindre än svenska mästarna i 
Bugg, Karl Lettenström & Elisabeth Lindström. 
DJ Jenny Svensson och alla från när och fjärran som kom och var med gjorde det till en 
fantastisk helg. Vi ser fram mot nästa! 
 
Boogienight, Dammstorps gård den 21mars  
De entusiastiska instruktörerna Rainer Jussila Långström och Åsa Fridh hade först en 
timmes utlärning till alla danslystna gäss. Sen dansade alla så gott de kunde med de 
steg som lärts ut. Dansarna såg ut att ha en trevlig danskväll med jättebra musik att 
dansa till. 
 
Tisdagsträning för nybörjare, 4/4 och 11/4 
Nybörjare som var där fick ett lite lägre tempo på musiken och vi hoppas få se många 
av dem på kommande tisdagsträningar. Ju mer man tränar desto lättare går det att 
hänga med. 
 
PÅ GÅNG…  
Mer information om Gåsastegets Kurser & Event hittar ni på www.gasasteget.se. Håll 
även utkik efter gruppen ”Lunds dansklubb gåsasteget bugg foxtrot” på Facebook!  
 
Tisdagsträning, kl. 19.00 -21.30 i EOS-hallen 
Träningarna i EOS-hallen, där kan man öva sig på det man lär sig på kurserna. Här 
dansar alla, från klubbens nya medlemmar till klubbens tävlingsdansare. Jan-Erik är 
musikansvarig och med en härlig mix av musik kan vi se fram mot trevliga arrangemang 
under många tisdagar i vår. Vi dansar på tisdagarna fram till avslutningen den 30 maj. 
 

https://www.facebook.com/jenny.sv.nss.n
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Fria träningar i bugg, West coast swing och Boogie woogie . 
Under våren kommer klubben att ha mycket fria träningar. Tiderna hittar man under 
medlemsfliken på hemsidan. 
 
Tävlingsträning med Andreas Larsson, Från och med januari 2017  
Andreas Larsson kommer att hålla tävlingsträning i bugg och BW hos Gåsasteget! 
Andreas är tävlingsdansare på hög nivå samt steg 2 domare i bugg, BW, LH, RR och DB 
(dubbel Bugg).    Anmälan på hemsidan "Kurser/Arr". 
 
Tedans Seniorer, 1:a torsdagen i varje månad kl. 13.30 – 15.30, Träffpunkt 
Papegojelyckan, Falkg. 14 Lund. Gåsasteget fortsätter med tedans första torsdagen i 
varje månad. Vi dansar bugg, foxtrot och kanske någon vals. Det blir även jägardans där 
de flesta kan vara med. Varmt välkomna till några timmars dans och trevlig samvaro, 
20 kr för medlemmar, 40 kr för övriga. De som vill kan ta en paus och fika ute i 
cafeterian.  
 
FaR – Fysisk aktivitet på recept 
Från och med vårterminen 2017 erbjuder Gåsasteget dans på recept! Fysisk aktivitet är 
både förebyggande och en effektiv hjälp vid många sjukdomar. Fysisk aktivitet på 
recept är inget krångligt. Det innebär att en läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller 
annan legitimerad vårdpersonal ger personen ett recept för tre månaders aktivitet. Vill 
du veta mera så kontakta Ingrid Sandberg som är kontaktperson för Gåsasteget när det 
gäller FaR. /Ingrid 
 
Fria extraträningar på söndagar 18.30 - 21.30 (när det är kurs 19 - 21.30),  
måndagar och torsdagar 20.30 - 22.00.  Dagar för Bugg resp. BW, se hemsidan! 
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. 
 
Tävlingstränings-helg den 13-14 maj. Bugg och BW med Daniel Everborn.  
Anmäl till Åsa Fridh eller kurser@gasasteget.se 
 
Vårfest lördag den 13 maj kl 18.00 – 24.00, Lomma dansrotunda .  
Våren är här! Det firar vi med en kanonkväll. Vi träffas kl. 18.00 och äter tillsammans 
innan dansen börjar. Mat och dricka tar var och en med sig själv. Excess spelar upp till 
dans kl. 20.00. I pausen bjuder festkommittén på kaffe och kaka. 
Pris för medlemmar 160 kr och för icke-medlemmar 180 kr. Eftersläppsbiljetter kostar 
200kr och kan köpas från 6 maj, priset är samma för alla oavsett medlemskap eller 
inte. Ange eventuella allergier till fikat i anmälan. Anmälan på hemsidan. 

mailto:kurser@gasasteget.se
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Sommarlund tisdagar 20 juni – 8 augusti kl. 19.00-21.30, vid scenen i Lunds stadspark 
Gåsasteget kommer även i år att delta i Lunds kommuns event Sommarlund. Vi dansar 
8 tisdagar och de första 45 minuterna blir det minikurs i Bugg, Fox, Boogie woogie  eller 
West coast swing. Fri dans resten av kvällen. Passa på att ta med vänner och bekanta 
som alltid velat lära sig dansa. 
 
Dans på stranden fredagar 30 juni - 4 augusti kl. 18.30 - 21.30 på Ribban i Malmö.  
Prova på West coast swing i samarbete med ÖDF. Mer information se hemsidan!   
 
Sommardansveckorna i Lomma 26 juli, 3 och 10 augusti kl. 19.00-21.30,  vid 
Amfiteatern nära stranden. I sommar kommer Gåsasteget att medverka vid 
Sommardansveckorna i Lomma. Vi dansar 3 kvällar och de första 45 minuterna blir det 
minikurs. Fri dans resten av kvällen. Passa på att ta med vänner och bekanta som alltid 
velat lära sig dansa.  
 
FRIDAY NIGHT – GÄSS, 8 september kl. 18.30 - 22.30, Lomma Dansrotunda  
Äntligen dags igen för vår populära fredags picknick med riktigt rolig dans. Vi 
välkomnar ALLA och hoppas också få se de nybörjare som börjat dansa under 
vårterminen. Vi börjar med att äta tillsammans innan dansen startar, mat och dricka 
tar var och en med sig själv. Kaffe och te bjuder festkomitten på. Därefter känner vi lite 
på dansgolvet och Jörgen Mikkelsen är kvällens DJ. Musiken blir varierande i både stil 
och tempo men anpassas så att alla kan hänga med.  
Inträde betalas på plats: 20 kr för medlemmar och 30 kr för övriga.  
Anmäl dig på hemsidan!    VÄLKOMNA! Jeanette, Jörgen och Karin 
 
GASASTEGET, vår MC-sektion. Information om aktuella aktiviterer, se hemsidan!  
Gasasteget är Gåsastegets MC-sektion. Det är en kravlös sektion nästan utan 
organisation. I toppen finns en självutnämnd president, övriga medlemmar när de har 
tid och lust. Målet för Gasasteget är att dansanta knuttar/knuttor ska träffas och ha 

Excess är ett Huskvarnaband som bildades i Nyköping 
och har varit aktivt sedan 1992, men det är först nu på 
senare år som bandet verkligen har tagit ett kliv 
framåt och börjat samla musikaliska meriter i 
bagaget. 2011 “Årets Dansbandskometer ” i 
Härnösands Grand Prix. 
2013 deltog de i Bingolottos Dansbandstävling och 
gick vidare till semifinal där de hamnade på delad 
tredjeplats. 
Hannes Qvarnström - Keyboard och sång 
Andreas Carlson – Trummor, Therese Sundahl – Sång. 
Hasse Karlsten – Bas. Marin Popovski - Gitarr 
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trevligt och det brukar vi lyckas med.  / Adam Jönsson, president                  
 
BIRDIESTEGET, vår Golfsektion. Information om aktuella aktiviterer, se hemsidan! 
Birdiesteget arrangerar bla en årlig golftävling. 
 
ÅTERKOMMANDE ARRANGEMANG/EVENT… 
 
Skoförsäljning. Håll utkik efter kommande datum på hemsidan. 
Dansskor.se kommer till oss i EOS-hallen och säljer dansskor vissa utvalda tisdagar.   
Medlemmar i Gåsasteget har 10 % rabatt så glöm inte medlemskortet! 
ansluter  
 
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 2017 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 2017 och kan 
visa upp kortet på begäran. Med medlemsavgiften för 2017 får Du även medlemspris 
på tisdagsdansen. Ditt medlemskort hämtar du vid entrén till EOS-hallen.  

Facebook - Gå gärna med i Gåsategets Facebookgrupp - Lunds dansklubb gåsasteget 
bugg foxtrot. 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 efter hand 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 kommer i mitten av augusti – 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 27:E JULI!   

mailto:redaktor@gasasteget.se
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Gåsastegets styrelse  
Ordförande Annika Borg  073-389 33 99 ordforande@gasasteget.se 
   annika@gasasteget.se 
Vice ordförande Jeanette Lloyd                 073-374 22 26      jeanette@gasasteget.se 
Sekreterare Per Göran Andersson 046-12 65 56 pg@gasasteget.se 
Kassör John Koppetsch 073-364 98 79      kassor@gasasteget.se 
   john@gasasteget.se 
Ledamot                        Björn Åkesson                  046-12 61 28       bjorn@gasasteget.se 
Ledamot Ingrid Sandberg 046-15 12 68 ingrid@gasasteget.se 
även ansvarig för kursanmälningar (kurser@gasasteget.se) 
 

Suppleant                      Hans Göran Künkel        070-5864834       hasse@gasasteget.se 
Suppleant Fredrik Lindberg             0730-941 341       fredrik@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 046-12 61 28       bjorn@gasasteget.se 
Tävlingskommittén Åsa Fridh, Tommy Petersson,  tavling@gasasteget.se 

  Kenneth Larsson 
   
Medlemskort Tomas Bengtsson  medlemskort@gasasteget.se  
Musikansvarig Jan-Erik Persson  musik@gasasteget.se 
Tisdagsansvarig  Lars-Åke Persson  tisdag@gasasteget.se 
Redaktör Thomas Prahl 073-350 898 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  
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