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God fortsättning!
Äntligen dags för en ny
termin. För dig som inte
har full koll, så firar
Gåsasteget 10 år i år.
Detta ska firas!!!!!

Mathias

Tisdagsdansen på Vipan:
Tisdagen 20/1 kl.19.00 – 22.00 startar årets dans på Vipan igen. Varmt
välkomna för uppvärmning. Fika i pausen ingår.
Avslutning: Tisdagen 8/6 kl.19.00 avslutar vi terminen med dans.
Missa inte dansglädjetävlingen! Även då ingår fika i pausen.
Lokaler!!! Lokalkommittén letar fortfarande för fullt efter nya lokaler att hålla
dans i. Du som har tips, kontakter eller idéer får gärna lämna dessa till din
tränare eller styrelsen. Alla tips är välkomna.
Gåsasteget 10 år! Den 11 november 1993 samlades arton dansintresserade
killar och tjejer i farmakologiska institutionens lunchrum och beslöt att bilda en
dansförening i Lund. Några veckor senare, den 5 december, bildades en
interimstyrelse som arbetade fram till Gåsastegets officiella bildande vid det
första årsmötet den 1 mars 1994. Då beslöts bland annat föreningens namn efter
en hård omröstning. Förslag som inte vann var t.ex. Buggakademin, Björnligan,
Lundasulor, Lunds dansliga och Lundakarusellen. Ett annat hållbart beslut då
var vårt inträde till danskvällarna som fortfarande är 10 kr för medlemmar och
20 kr för icke medlemmar. Mycket har hänt och klubben har vuxit och gjort sig
känd i praktiskt taget hela Sverige. Detta tycker vi är en alldeles utomordentlig
anledning till att fira Gåsastegets 10-årsjubileum under 2004. Under hösten
kommer vi att ställa till med en stor fest för alla våra vänner. Fortsättning
följer...
Minikurs! Tisdagen 10/2 kl 19.00 startar vårens första minikurs, som denna
gång kommer att vara Square dance. Det är callers från Gripen Square Dancers
som leder kursen. Första gången 19.00 – 20.15, resterande 3 gånger 19 – 20.

DM-Skåne
6 mars är det dags för det årliga mästerskapet.
Vilket par ska ta hem pokalen detta år som stormästare i Skåne?
Förra året i Lågehallarna i Hörby var stämningen hög.
Följ gärna med i år och heja på, denna gången är det Kalmars tur att rymma
dessa glada dansentusiaster. Mer info kan ni hitta hos tävlingsansvarig.
lene@mazze.dk
Festkommittén informerar!
Mat och dans! Fredagen 13/2 är det dans till Black Jack, och före det äter vi av
den goda filébuffén på sundspärlan. Allting är till självkostnadspris, mer
information kommer.
PR-Kommittén söker dig…
…som är intresserad av att hjälpa till i föreningen.
Pr kommittens arbete består i att göra reklam för Gåsasteget i form av
tidningsannonser, redigera gåsabladet samt att göra en del affischer vid
kursstarter. Ett utmärkt tillfälle för dig som vill dra ett strå till stacken.
Årsmöte!
Den 12:e mars blir det årsmöte på Vipan. Styrelsen har tajmat in det så bra att
vi efteråt kan åka iväg till Sundspärlan och dansa till förra årets
melodifestivalvinnare FAME! Mötet beräknas börja 19:00, lite förtäring och
dryck blir serverat innan vi åker iväg till pärlan. Samåkning ordnas i största
möjliga mån. Anmäl er gärna så vi vet att ni kommer.
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.

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 styrelse:
Björn Åkesson

046-12 61 28

bjorn.akesson@lund.studit.com

0418-265 30

jorgen-ohlin@telia.com

Ordförande

Jörgen Öhlin
Vice Ordförande

Per Göran Andersson 046-12 65 56

pga012@hotmail.com

Sekreterare, musikansvarig

Björn Björkholm

046-211 33 52

bjorkholm@home.se

046-13 43 01

camilla.maansson@spray.se

0708-490 491

dans@mazze.dk

040-97 09 16

ulf.larsson@bolina.hsb.se

Kassör

Camilla Månsson
Ledamot

Mathias Rosén
Suppleant

Ulf Larsson

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

Laila Johansson

046-12 65 56

gullan.johansson@telia.com

Suppleant

Webansvarig och ansvarig utgivare av Gåsabladet:
Ulf Larsson
040-97 09 16
Festkommittén:
Lene Nyberg
0733-94 17 13
Gåsabladsredaktör: Mathias Rosén 0708-490 491
Valberedning:
Lene Nyberg
0733-94 17 13

Danslokaler:
Axelgård, i Vallkärra
Vipan, Vipeholmsskolans aula
Hemvärnsgården, Getingevägen

ulf.larsson@bolina.hsb.se
lene@mazze.dk
dans@mazze..dk
lene@mazze.dk

Kalendarium
Tis 20 jan
Lör 24 jan
Tis 27 jan
Lör 31 jan
Mån 02 feb
Mån 02 feb
Tis 03 feb
Ons 04 feb
Ons 04 feb
Tors 05 feb
Tors 05 feb
Tis 10 feb
Tis 10 feb
Fre 13 feb
Tis 17 feb
Tis 17 feb
Tis 24 feb
Tis 24 feb
Tis 02 mar
Tis 02 mar
Tis 09 mar
Fre 12 mar
Tis 16 mar
Tis 23 mar
Sön 28 mar
Tis 30 mar

Terminsstart, Tisdagsträning
kl. 19.00 - 22.00
Bugg, Nybörjare Helgkurs – startar
kl. 10.00 - 16.00
Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30
Boogie Woogie, Nybörjare - Helgkurs startar kl. 10.00 - 15.00
Bugg, Steg 4 - Veckokurs startar
kl. 19.15 - 20.45
Bugg, Steg 1 - Veckokurs startar
kl. 20.45 - 22.00
Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30
Bugg, Steg 2 - Veckokurs startar
kl. 19.30 - 20.45
BoogieW, Fortsättning - Veckokurs startar kl. 20.45 - 22.00
Lindy Hop, Nybörjare - Veckokurs startar
kl. 19.00 - 20.15
Bugg, Utveckla Din Bugg - Veckokurs startarkl. 20.15 - 21.30
Square dance, Prova på - Minikurs startar kl. 19.00 - 20.15
Tisdagsträning
kl. 20.00 - 21.30
Mat & dans till Black Jack på Sundspärlan
Square dance, Prova på - Minikurs gång 2 kl. 19.00 - 20.00
Tisdagsträning
kl. 20.00 - 21.30
Square dance, Prova på - Minikurs gång 3 kl. 19.00 - 20.00
Tisdagsträning
kl. 20.00 - 21.30
Square dance, Prova på - Minikurs gång 4 kl. 19.00 - 20.00
Tisdagsträning
kl. 20.00 - 21.30
Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30
Årsmöte
kl. 19.00 - 02.00
Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30
Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30
Foxtrot/Vals, Nybörjare - Veckokurs startar kl. 16.30 - 18.00
Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30
För ett mer detaljerat kalendarium: Se hemsidan

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

