Nov. 2004

Nu är det snart juletid och vi tar
en paus från dansen. Njut av jul
och nyår så ses vi 2005.
/Mathias

Hej alla dansglada!
Det var verkligen roligt att se så många Gåsastegare på vår jubileumsfest den
23:e oktober, men det bästa av allt var den stämning ni alla skapade – varm,
hjärtlig och full av gemenskap. Tack till festkommittén för ert arbete! Men vi
slutar inte umgås bara för att den festen är över – våra tisdagar fortsätter och vi
har ytterligare en sammankomst att se fram emot (se senare i bladet). Själv
kommer jag tyvärr inte att kunna närvara allt för mycket eftersom vårt första barn
nu är på väg men jag hoppas att ni alla dansar och umgås för mig också då jag
inte kan närvara.
Med många danskramar
Er ordförande Veronica Nyberg

Knytis!
Terminen närmar sig sitt slut och det vill vi fira med ett litet knytis.
Ta med dig det du vill äta och dricka (även med och på) och kom till Vipan
fredagen den 19 november kl. 19.00. Efter maten dansar vi till orkestern
Tessiz. Det är samma orkester som spelade för oss den första tisdagen i höstas.
I pausen bjuder festkommittén på kaffe/te. Vill du ha tilltugg tar du med dig det
själv.
Medlemmar i Gåsasteget går in gratis, andra betalar 50kr/pers. Vänner och
bekanta är givetvis välkomna.
Redaktör sökes!
Kan du tänka dig att pyssla med vår lilla tidning som kommer ut fyra gånger
per år? Vår eminente redaktör avgår vid årsskiftet och vi behöver någon som tar
över hans sysslor. Kontakta Mathias eller någon annan i styrelsen.

Hjälpledare!
Vi håller nu på att starta upp ett system med hjälpledare. Det innebär att du
assisterar de ordinarie kursledarna i ringen. Du är deras ”ögon i nacken” samt
hjälper kursledarna att komma till rätta med de övningar som genomförs och är
en extra person för deltagarna att fråga. Detta kommer att inledas med en intern
utbildning i januari. Har du en ganska god dansvana och är intresserad? Kontakta
din kursledare eller någon av oss i styrelsen.
Tävling!
Den 16:e var det tävling i Skåne! I Klippan mer exakt. Dansklubben Blåaskor
anordnade den årliga tävlingen Wild West Trophy och det var jätteroligt!
Nästan alla av klubbens par ställde upp och några till…
Agneta och Benny gjorde sin allra första tävling i debutantklassen och
naturligtvis kammade de hem en 3:e placering. Vilken domare kan motstå
Bennys charm och Agnetas tokroliga flin?
Även PG och Laila kammade hem en rejäl vinst i Seniorklassen och kom 2:a.
Äntligen har domarna börjat förstå vilka pärlor vi har att skryta med där också.
Fler bilder finns att tillgå på
hemsidan. Här är en med
några av de deltagande
paren.

Vår framtid!
Vad vill vi med vår förening? Vart kommer vi att vara om 5 eller 10 år? Hur ska
vi nå dit? Detta är frågor vi hade tänkt prata om under ett avslappnat möte som
preliminärt är lagt till den 20:e januari 2005. Alla medlemmar är naturligtvis
mycket välkomna. Platsen är inte bestämd ännu så håll utkik i nästa Gåsablad.
Från festkommittén!
Nu har Gåsastegets 10-års jubileumsfest gått av stapeln, som firades på Jägersbo
den 23/10. Ordförande under dessa 10 år, Björn Åkesson, höll tal om föreningens
historia och avtackades sen med en ordförande klubba modell slägga. Efter maten
visades prov på Björns talang som ballongdansare som fångades på film 1994,
vilket väckte publikens jubel. Sedan spelade Zlips upp till dans för Gåsastegets
rekordmånga gäster.
Tisdagsdansen!
Sista tisdagsträningen är 14dec. Men börjar igen den 25/1-2005, med sedvanlig
fika i pausen som ingår i inträdesavgiften.

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

046-12 01 47

veronica.nyberg@fagotten.org

046-13 12 43

bengt.linne@telia.com

Per Göran Andersson 046-12 65 56

pga012@hotmail.com

Ordförande

Bengt Linné
Vice Ordförande
Sekreterare

Björn Björkholm

046-211 33 52

bjorkholm@home.se

046-12 61 28

bjorn.akesson@lund.studit.com

0731-53 99 90

dans@mazze.dk

Kassör

Björn Åkesson
Ledamot

Mathias Rosén

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
046-18 99 41 kem96jnn@mds.mdh.se
Gåsabladsredaktör: Mathias Rosén
0731-53 99 90 dans@mazze..dk
Valberedning:
Petra Gunnarsson
dansmys@telia.com

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

Kalendarium
Tis 09
Tors11
Lör 13
Tis 16
Tors18
Fre 19
Sön 21
Tis 23
Tors25
Lör 27
Tis 30

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

Tors02 dec
Tis 07 dec
Tis 14 dec
Tor 20 jan
Tis 25 jan

November
Tisdagsträning
kl. 20.00 - 21.30
Extra träningstid, Båtyxan
kl. 18.00 - 22.00
Bugg, Steg 2, barn 10-14år
kl. 11.00 - 14.00
Tisdagsträning
kl. 20.00 - 21.30
Extra träningstid, Båtyxan
kl. 18.00 - 22.00
Knytkalas
kl. 19.00 - 00.30
Tävling i Varberg, klasserna SB, SD, VC, VD
Tisdagsträning
kl. 19.00 - 21.30
Extra träningstid, Båtyxan
kl. 18.00 - 22.00
Tävling i Göteborg, klasserna SB, SD, VC, VD
Tisdagsträning
kl. 19.00 - 21.30
December
Extra träningstid, Båtyxan
Tisdagsträning
Terminsavslutning
Januari
Medlemsmöte
Terminsstart Vipan

kl. 18.00 - 22.00
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00 - 22.00

kl. 19.00 – 22.00

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

