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Hej!
Vilken hejdundrande
höstfest. Sånt ös hittar
man inte på många ställen.
Tack festkommittén, bra
jobbat.

Mathias

Minikurs på Vipan:
Afrikansk dans:3 tisdagar, veckorna 46 – 48, har vi minikurs i
afrikansk dans, mellan kl. 18.50 och 20.10.
Karin Dackman med musiker är ledare
Ingen föranmälan, bara kom dit och prova på en ny dans!
Efter minikursen är det dans som vanligt. Välkomna!
Terminsavslutning på Vipan tisdagen 17/12 kl.19.00-22.00 Kom och dansa!
Vi bjuder på fika under pausen.
Veckans tur fortsätter 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!
Terminsstart på Vipan tisdagen 21/1-03 kl 19.00-22.00 Dags att börja röra på
sig igen. Vi bjuder på fika under pausen.

Kurser i vår: Se medföljande bilaga!!
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.

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. Vissa nr av
Gåsabladet kommer vi att maila ut till de som har skickat in sina adresser. Du får
då Gåsabladet före alla andra…
Höstfesten! Helt klart en fest utan dess like. Tror nog att alla som var där
håller med mig. Från välkomstdrinken till sista snapsen höll Vau dé ville högt
tryck på Logen. Dansade gjordes det så svetten lackade. Ganska tungt efter en
sådan härlig italiensk buffé. Denna gången hade festkommittén verkligen
överträffat sig själva. Tack!
Tävlingar! Några tävlingar har gått av stapeln sedan senaste Gåsabladet kom ut.
Donnumstegen i Göteborg: BVD, Mathias o Lene 10:e plats, Jan o Veronica 27:e
plats, totalt 37 par. BVC, Jonas o Petra 20:e plats, totalt 40 par. BSC, Tommy o
Marina (Vollsjö) 6:e plats, totalt 9 par. Bockstensbuggen i Varberg: BVD,
Mathias o Lene 3:e plats, totalt 18 par. Växjöbuggen i Växjö: BSC, Tommy o
Marina klapp förstaplatsen och har nu gått upp en klass till BSB
För mer information, titta gärna in på hemsidan under Tävlingar.
Dessutom:
Sverige vann med Daniel Koivunen & Matilde Askegren JEM Guld i
BoogieWoogie i Frankrike lördagen den 19/10.
Sverige tog också EM silver i Boogie Woogie med Andreas Berg & Jessica
Lennartsson samma datum.
Den 30 november är det SM i Standarddans och den 23 november är det SM i
Tiodans. För er som är intresserade titta in på www.danssport.se för mer info.
Gåsakläder. Vill du klä dig gässligt? I så fall har vi kläderna du söker. Hör hos
vakten på tisdagsdansen eller med er kursledare för mer info.
Rabatter! För er som är anslutna till TPIF och Gåsasteget, betalar Tetrapak
halva avgiften på kurser + hela avgiften på tisdagsträningarna.
Kontrollera gärna med ditt företag om de sponsrar din dans!!
Lokaler! Lovisaskolan kommer att byggas om efter vårens kurser och kommer
att bli klassrum. Om ni har förslag på nya lokaler hör av er till styrelsen.

Priser:
Medlemskap för ett kalenderår 150kr, endast hösten 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 nya 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

046-73 70 60

jorgenohlin@swipnet.se

046-13 43 01

camilla.mansson@fagotten.org

046-73 48 38

catarinakjellander@hotmail.com

040-97 09 16

ulf.larsson@bolina.hsb.se

Kassör

Jörgen Öhlin
Ledamot

Camilla Månsson
Ledamot

Catarina Kjellander
Suppleant, sekreterare

Ulf Larsson

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

Ethel Sjunnesson

046-20 03 98

ethelsjunnesson@hotmail.com

Suppleant

Webansvarig och ansvarig utgivare av Gåsabladet:
Ulf Larsson,
040-97 09 16 ulf.larsson@bolina.hsb.se
Gåsabladsredaktör: Mathias Rosén,
0708-490 491 mathias.rosen@home.se
Festkommittén:
Lotta Öhlin,
046-73 70 60 norrehem@swipnet.se
Valberedning:
Ulf Sjunnesson,
046-20 03 98

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

Kalendarium
tor 07 nov Bugg & Foxtrot - nybörjare kl. 19.30 - 21.30
sön 10 nov Bugg - fortsättning 5 kl. 10.00 - 12.30
sön 10 nov Par-/tävlingsträning kl. 13.00 - 15.30
tis 12 nov Minikurs i Afrikansk dans startar kl. 18.50 - 20.10
tor 21 nov Bugg & Foxtrot - nybörjare kl. 19.30 - 21.30
tis 19 nov Minikurs i Afrikansk dans kl. 18.50 - 20.10
sön 24 nov Bugg - fortsättning 5 kl. 10.00 - 12.30
sön 24 nov Par-/tävlingsträning kl. 13.00 - 15.30
tis 26 nov Minikurs i Afrikansk dans kl. 18.50 - 20.10
tor 28 nov Bugg & Foxtrot - nybörjare kl. 19.30 - 21.30
tis 03 dec Tisdagsträning med Veckans tur kl. 19.00 - 21.30
tor 05 dec Bugg & Foxtrot - nybörjare kl. 19.30 - 21.30
tis 10 dec Tisdagsträning med Veckans tur kl. 19.00 - 21.30
tor 12 dec Bugg & Foxtrot - nybörjare kl. 19.30 - 21.30
tis 17 dec Höstavslutning på tisdagsträningarna, Gåsasteget bjuder på
fika kl. 19.00 - 22.00
tis 21 jan Terminsstart på Vipan kl. 19.00 – 22.00

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

Här är den preliminära kurskalendern för 2003

Kurs

Bugg 1

Dag
lörd25/1-26/1
sönd
9/2
sönd

Bugg 2

27/1

Bugg 3

29/1

Bugg 4

29/1

Bugg avancerad
Bugg Par
Bugg/foxtrot nybörjare

13/3

Lindy, nybörjarhelg

1/2-2/2

Lindy fortsättning

3/2

Bugg, nybörjarhelg

Start

Boggie Woggie, nybörjare 29/1
Boggie Woggie
fortsättning

20/3

tider

antal gånger plats

10.00-16.00 2ggr x 5tim Vipeholmsskolan

19.00-21.00 6ggr x 2tim Lovisaskolan
10ggr x
månd
20.15-21.30
Lovisaskolan
1,25tim
10ggr x
onsd
19.00-20.25
Vipeholmsskolan
1,25tim
10ggr x
onsd
19.30-20.45
Lovisaskolan
1,25tim
sönd em 13.00-15.30 *ggr x 2,5timVipeholmsskolan
sönd fm 10.00-12.30 *ggr x 2,5timVipeholmsskolan
torsd
19.30-21.30 8ggr x 2tim Hemvärnsgården
lörd10.00-16.00 2ggr x 5tim Vipeholmsskolan
sönd
10ggr x
månd
19.00-20.15
Lovisaskolan
1,25tim
6ggr x
onsd
20.45-22.00
Lovisaskolan
1,25tim
6ggr x
onsd
20.45-22.00
Lovisaskolan
1,25tim

* = Antal kurstillfällen ej färdigställt.

