
 
 
 
 

Nr. 2 2004       Snart sommar! 
Året går fort! Och än en 
gång närmar sig solen med 
stormsteg.  Kom och var 
med på alla aktiviteter 
som Gåsasteget har att 
erbjuda i vår/sommar. 

Mathias 

 
Hejsan alla Gåsastegare! 
Jag vill passa på att tacka årsmötet för det stora ansvar ni har anförtrott mig 
med. Jag tror inte att det blir lätt att efterträda en ordförande som under så lång 
tid gjort så oerhört mycket för föreningen men jag lovar att tillsammans med 
ER göra mitt bästa för att fortsätta arbetet för en levande, inbjudande och 
dansglädjefylld förening. Vi ses väl på dansgolvet? 
Många kramar från Veronica Nyberg 

 
5000 meter bugg! Den 8 maj kommer Gåsasteget att delta i Lundaloppet. Med 
ett eget lag i en egen klass kommer vi att bugga i 5km. Naturligtvis kommer vi 
att varva bugg med promenad. Vill du vara med?? I så fall kan du anmäla dig 
på hemsidan eller på tisdagsdansen.  

 
Barnkurs. Helgen 20-21/3 arrangerade Gåsasteget en buggkurs för barn i 
åldrarna 10-12år. Detta tillfälle blev så populärt att vi blivit tvugna att ordna en 
fortsättningskurs. 24-25/4 kommer Pernilla Bonny att hålla i denna 
fortsättningskurs för barn i bugg. Mer info samt bilder finns på hemsidan. 

 
Lokaler!!! Nu har vi en ny träningslokal. Lokalen kallar vi för Båtyxan, då den 
ligger på båtyxevägen i Gunnesbo (karta och vägbeskrivning finns på 
hemsidan). Mellan 18.00-22.00 på torsdagar är lokalen ledig för träning. Mer 
info om nycklar och kontaktpersoner finns på hemsidan. 

 
Gåsasteget 10 år! Äntligen är 10års festen planerad.Vi kommer att hålla till på 
Jägersbo, utanför Höör. Efter intag av tvårättersmiddag kommer vi att dansa till 
de superkända Zlips. Festen kommer att vara 23/10, så glöm inte att boka in 
detta datum.....mer info kommer senare! 

 
 
 
 



 
 

 
Minikurs! Tisdagen 6/4 kl 19.00 startar vårens andra minikurs, som denna gång 
kommer att vara Argentinsk Tango.  
Efter minikursen är det dans som vanligt mellan kl.20.00 – 21.30. 

 
Bryggdansen i Bjärred. Varför bryta trevliga traditioner som dans på bryggan? 
Även i år träffas vi för att dansa nere vid havet den 19/6. Mer info kommer sen... 

 
Tisdagsdansen på Vipan: 
 

Tisdagen 8/6 kl.19.00 – 22.00 avslutar vi terminen som vanligt med 
dansglädjetävling! Fikan i pausen ingår i priset. 
Dansglädjetävlingen fungerar som så att vi lottar ihop deltagare som vill vara 
med och leka lite. De får tävla tillsammans i det enda som egentligen räknas. 
Dansglädje! Vi har domare som aldrig någonsin sett en tävling  och inte kan ett 
dyft om dans och de ska få döma fram de par som de tycker ser gladast ut och har 
en glad och gärna lite galen dans.  

 
Ballroom Foxtrot! Vill du också få din foxtrot att flyta som en skräddare på 
vatten? Då är detta kursen för dig. Under 6 tillfällen med start 28/4 19.00-20.15 
på Fågelgården, kommer Gåsasteget annordna denna specialkurs. Är du 
intresserad så anmäl dig på hemsidan eller på tisdagsdansen. 

 
Gösasteget. Söndagen 16:e maj är det dags att dra upp lite horngädda. Vi 
träffas kl.14.00 på den sydvästra piren vid kanalen i Höllviken.  
För mer info se hemsidan.  

 
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! Vi har fått en del nya personer i styrelsen samt i de olika 
kommittéerna. Titta längre bak i Gåsabladet eller på hemsidan för mer info. 

 
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 nya styrelse: 
 
Veronica Nyberg    
    Ordförande 
Bengt Linné 046-13 12 43  bengt.linne@telia.com 
    Vice Ordförande 
Per Göran Andersson 046-12 65 56  pga012@hotmail.com 

     Sekreterare 
Björn Björkholm 046-211 33 52  bjorkholm@home.se 

    Kassör 
Björn Åkesson 046-12 61 28  bjorn.akesson@lund.studit.com 

    Ledamot 
Mathias Rosén 0708-490 491  dans@mazze.dk 
    Suppleant, musikansvarig 
Ulf Larsson 040-97 09 16  ulf.larsson@bolina.hsb.se 

    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 ulf.larsson@bolina.hsb.se 
Festkommittén:        Jenny Nilsson         
Gåsabladsredaktör: Mathias Rosén        0708-490 491 dans@mazze..dk 
Valberedning:           Petra Gunnarsson                             

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

 



 
 

Kalendarium 
 

Tis 06 apr Argentinsk Tango, Prova på - Minikurs startar kl. 19.00 - 20.00 
Tis  06 apr Tisdagsträning  kl. 20.00 - 21.30 
Tis 13 apr Argentinsk Tango, Prova på - Minikurs gång 2 kl. 19.00 - 20.00 
Tis 13 apr Tisdagsträning  kl. 20.00 - 21.30 
Tors 15 apr Extra träningstid Båtyxan kl. 18.00 - 22.00 
Tors 15 apr Extra träningstid Hemvärnsgården.  kl. 19.00 - 20.15 
Lör 17 apr Tävling i Nässjö, klasserna SD, VC, VD  
Tis 20 apr Argentinsk Tango, Prova på - Minikurs gång 3 kl. 19.00 - 20.00 
Tis 20 apr Tisdagsträning  kl. 20.00 - 21.30 
Tors 22 apr Extra träningstid Båtyxan kl. 18.00 - 22.00 
Lör 24 apr Tävling i Jönköping, klasserna SB, SD, VC, VD 
Lör 24 apr Bugg, Steg 1, barn 10-12år – Helgkurs startar kl. 11.00 - 14.00 
Sön 25 apr Bugg, Steg 1, barn 10-12år - Helgkurs gång 2 kl. 11.00 - 14.00 
Tis 27 apr Argentinsk Tango, Prova på - Minikurs gång 4 kl. 19.00 - 20.00 
Tis 27 apr Tisdagsträning kl. 20.00 - 21.30 
Ons 28 apr Ballroom Foxtrot, Nybörjare startar kl. 19.00 - 20.15 
Tors 29 apr Extra träningstid Båtyxan kl. 18.00 - 22.00 
 
Tis  04 maj Tisdagsträning kl. 19.00 - 21.30 
Tors 06 maj Extra träningstid Båtyxan kl. 18.00 - 22.00 
Lör  08 maj Lundaloppet  
Tis  11 maj Tisdagsträning kl. 19.00 - 21.30 
Tors 13 maj Extra träningstid Båtyxan kl. 18.00 - 22.00 
Lör  15 maj Tävling i Växjö SD, VD, VC  
Sön  16 maj Fiske med Gösasteget kl. 14.00 - 
Tis  18 maj Tisdagsträning kl. 19.00 - 21.30 
Tis  25 maj Tisdagsträning kl. 19.00 - 21.30 
Tors 27 maj Extra träningstid Båtyxan kl. 18.00 - 22.00 
 
Tis  01 juni Tisdagsträning kl. 19.00 - 21.30 
Tis  08 juni Tisdagsträning, terminsavslutning kl. 19.00 - 22.00 
Lör  19 juni Bryggdans i Bjärred kl. 19.00 –  
 

 
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 


