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Hej!
Efter en lyckad fisketur
med 36kg sill som fångst
kommer här årets sista
Gåsablad fullspäckat med
ytterligare aktiviteter att
förgylla hösten med!
Mathias

Glöm inte höstfesten!! Planera in lördagen den 20 oktober redan nu. Då
arrangerar Gåsasteget en superkulig höstfest. Festen kommer att hållas på
Axelgård i Vallkärra klockan 19.00 – 01.00. Sista anmälningsdatum för mat är
tyvärr utgången. MEN…anmälan för eftersläpp (21.00) är välkommet ända
fram till den 19 okt på 046-15 77 70 eller via email: gasasteget@bolina.hsb.se.
Vi har introducerat veckans tur på tisdagsträningarna. Någon gång under
kvällen (när det inte är minikurs) kommer någon att lära ut en ny tur i först o
främst Bugg. Under 10 min får alla chansen att lära sig nya turer och samtidigt
lära känna de andra dansarna som är där. Kom till Vipan på tisdagar från
kl.19.00. Ingen föranmälan, bara kom dit och dansa!
Knytis! Lördagen den 1/12, 19.00 – 24.00 är det dags för vår återkommande
knytis-succé på Vipan!
Håll utkik! Mer information kommer senare…
Terminsavslutning på Vipan tisdagen den 18/12, 19.00 – 22.00. Kom o dansa!
Vi bjuder naturligtvis på glögg o pepparkakor.
Terminsstart! Tisdagen den 22/1-2002 kör vi igång vårterminens tisdags-

träningar efter julens ätorgier. Kom till Vipan dansa in våren!
Har du MC och vill följa med och köra lite innan det blir för kallt, hör av dig
till Gåsastegets inofficiella MC-sektion, Gasasteget, (Björn Å. 046-12 61 28).
Gick du någon av våra helgkurser i Bugg eller Lindy nu i höst? Då har du
fått en fribiljett till tisdagsträningarna den 16:e och 23:e oktober. Kom och
prova!!!

Lokaler! Vi i styrelsen har diskuterat ev. föreningslokal, så finns det någon
som ser eller hör något så hör av er till styrelsen.
Är du intresserad av att hjälpa till i föreningen? Vi söker folk som är
intresserade av att hjälpa till i föreningen. Hör av Dig på tel: 046-15 77 70 eller
via email: gasasteget@bolina.hsb.se.
Gåsasteget har bytt web-adress! Gåsasteget har skaffat en ny web-adress:
www.gasasteget.org. Vi kommer successivt att fasa ut vår gamla adress, så se
till att uppdatera dina favoriter så är du alltid bara är ett klick från Gåsastegets
fenomenala hemsida.

Fler kurser i höst:
Nybörjarkurs i bugg&foxtrot, dubbelbugg samt kurs i bugg- förbättra din teknik.
Intresserad? Hör gärna av er på tel. 046-15 77 70 mail:gasasteget@bolina.hsb.se
För mer information titta in på våran hemsida!

Minikurs på Vipan:
Line Dance: 4 tisdagar, veckorna 45 – 48, har vi minikurs i
Line Dance, mellan kl. 18.45 och 20.00.
Ingen föranmälan, bara kom dit och prova på en ny dans!
Efter minikursen är det dans som vanligt. Välkomna!
Har vi din emailadress?
Om inte, skicka din adress till gasasteget@bolina.hsb.se, så att vi kan maila ut
sista minuten information och nyheter direkt till dig som medlem. Hädanefter
kommer vi att maila Gåsabladet till de som har skickat in sina adresser. Du får då
Gåsabladet före alla andra…
Vill du träna mera? Måndagar mellan 19.30 och 22.00 (fram till 22/10)står
Lovisaskolans gymnastiksal till medlemmarnas förfogande. Lika så Vipan på
onsdagar mellan 20.45 och 22.00. På söndagar, när det inte hålls kurs där, står
lokalen på Lovisaskolan till Gåsastegets förfogande mellan kl. 19.00 - 21.30.
Musikanläggning finns, så det är bara att dansa! Ring Björn Å för att låna
nyckel.

Barnkurs! Funderingar finns kring barnkurs i bugg till våren. Finns intresse?
Hör gärna av er!!

Priser:
Medlemskap 150kr/kalenderår. Löser du medlemskap efter den 1/7 kostar det
100kr. Halva priset t.o.m. det år man fyller 18. Som medlem får Du halva
inträdespriset på tisdagsdanserna, minst 15% rabatt på det ordinarie kursutbudet
samt rabatt på en hel del andra kurser. Köp medlemskortet lämpligen på
tisdagsdansen, eller via postgirot med namn, adress och telefonnummer tydligt
angivna.
Medlemspris Övriga
Inträde tisdagsbugg
10kr
20kr
Inträde terminsstart och –slut
20kr
40kr
Inträde minikurs (inkl. bugg)
20kr
40kr

Gåsastegets postgironummer: 825367-6
Gåsastegets styrelse:
Björn Åkesson

046-12 61 28

bjorn.akesson@lund.studit.com

Ordförande

Per Göran Andersson 046-12 65 56

pga012@hotmail.com

Vice ordförande, musikansvarig

Björn Björkholm

046-211 33 52

bjorkholm@home.se

046-13 55 57

pia.wendel@osk.spm.se

0733-94 17 13

lene.nyberg@home.se

040-97 09 16

ulf.larsson@bolina.hsb.se

Kassör

Pia Wendel
Sekreterare

Lene Nyberg
Ledamot, webansvarig

Ulf Larsson

Suppleant, ansvarig för kursanmälningar (046 – 15 77 70)

Ethel Sjunnesson

046-20 03 98

ethelsjunnesson@hotmail.com

046-73 70 60

norrehem@swipnet.se

Suppleant

Jörgen Öhlin
Suppleant

Webansvarig:
Lene Nyberg, 0733-94 17 13
Festkommittén:
Laila Johansson, 046-12 65 56
Gåsabladsredaktör: Mathias Rosén, 0415-132 34
Valberedning:
David Reuterskiöld, 046-12 87 34
Tävlingsansvarig: Jan Gustavsson, 046-12 01 47

lene.nyberg@home.se
pga012@hotmail.com
mazze@horby.net
david.r@euromail.se
jan.gustavsson@fagotten.org

Danslokaler:
Vipeholmsskolans samlingssal, Vipeholmsvägen nära Hardebergaspåret.
Lovisaskolans gymnastiksal, Lovisaskolan, Sofiavägen 7

Kalendarium
lör
tis
lör
tis
sön
mån
tis
ons
tis
tis
tis
tis
lör
tis
tis
tis
tis

13 okt
16 okt
20 okt
23 okt
28 okt
29 okt
30 okt
31 okt
6 nov
13 nov
20 nov
27 nov
1 dec
4 dec
11 dec
18 dec
22 jan

Extern tränare Bugg, Christer Djup
Veckans tur, Vipeholm
Höstfest i Vallkärra till levande musik, kl. 19.00
Veckans tur, Vipeholm
Start Bugg, Förbättra din teknik, Lovisa kl. 19.00
start nybörjarkurs i Bugg & Foxtrot Lovisa kl. 19.30
Veckans tur, Vipeholm
Start Dubbelbugg, Lovisa kl. 19.30
Minikurs i Line Dance, kl. 19- 20
Minikurs i Line Dance, kl. 19- 20
Minikurs i Line Dance, kl. 19- 20
Minikurs i Line Dance, kl. 19- 20
Julknytis på Vipan
Veckans tur, Vipeholm
Veckans tur, Vipeholm
Terminsavslutning på Vipan 19.00 - 22.00
Säsongsstart på Vipan 19.00 - 22.00

Och glöm inte dansen på Vipan varje tisdag
klockan 19.00 – 21.30!
Du kan även maila oss på: gasasteget@bolina.hsb.se
Telefon: 046 – 15 77 70

www.gasasteget.org

