
God Fortsättning! Efter all julmat 
kan det vara skönt att komma 
igång med dansandet igen. Vi har 
ett digert kursprogram nu i vår. 
Välkomna!  /Ulf 
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Våren 
Det händer mycket i föreningen i vår. Bl.a. kommer vi att ha ett framtidsmöte, 
där vi skall diskutera föreningens framtid. Årsmöte blir det som vanligt i början 
av mars. Det är viktigt att du som medlem kommer på årsmötet. Där får du också 
möjlighet att träffa styrelsen och många andra funktionärer i föreningen.  
 
Våra kurser blir bara mer och mer populära. Därför har vi startat upp ett internt 
utbildningssystem för hjälpledare till kurserna. Nytt för i vår är också att vi 
kommer att ha en Salsa – nybörjarhelg och sedan en fortsättningskurs efter det. 

 
Start tisdagsträningarna med liveband 
Efter succén med Tessiz under hösten fortsätter vi att prova på fler lokala band. 
Den här gången föll valet på ENJOY från Skurup. Det är ett ungt pojkband som 
spelar blandad dansmusik från 60-90-tal.  
 
Tisdagen den 25 januari drar vi igång vårens tisdagsträningar. Mellan kl. 19.00 
till 22.00 spelar Enjoy för oss i Vipans samlingssal. I pausen bjuder vi som 
vanligt på fika. Alla är välkomna och priset är endast 20kr för medlemmar och 
40kr för alla andra. Därefter fortsätter tisdagsträningarna hela våren fram t.o.m. 
den 7/6 då vi avslutar med vår dansglädjetävling. Veckans tur kommer att 
fortsätta de tisdagar vi inte har minikurs även nu under våren. 

 
Vårens kurser 
Vårens kurser är planerade och finns i detalj på den lilla 
bifogade lappen i Gåsabladet samt på hemsidan. Det går att 
anmäla sig till kurserna via hemsidan eller på telefon  
046-15 77 70. Tipset är att du inte väntar för länge med att 
anmäla dig… I höstas var i princip alla kurser fulla. 

 
Vi hoppas kunna ha några buggkurser för barn även denna 
termin, men de är ännu inte färdigplanerade. Kolla på 
hemsidan för senaste information om detta. 

 
 



 
Framtidsmöte 
Vad vill vi med vår förening? Var 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 
blir torsdagen den 20/1 2005 på Hemvärnsgården kl. 19.00. Alla medlemmar är 
naturligtvis mycket välkomna. Vi vill veta vad Du tycker! 

 
Årsmöte i Gåsasteget 
Lördagen den 12 mars kl. 19.00 är det 
årsmöte på Vipan. Kom till mötet och 
påverka föreningen. Om du anmäler dig i 
förväg bjuds du på lättare förtäring och 
dricka. Givetvis är du välkommen till 
årsmötet utan föranmälan, men du kan då 
inte räkna med att maten räcker till dig 
också. Om du vill lämna in en motion, skall den vara styrelsen tillhanda senast 
den 26 februari. 

 
Dags att betala medlemsavgiften 
Nu är det nytt år och därför dags att betala in medlemsavgiften för 2005. Bifogat 
Gåsabladet har du fått ett inbetalningskort som kan användas till detta. Ange 
tydligt vem du betalar för, så att det inte blir några missförstånd. Hur mycket du 
skall betala står högst upp på nästa sida. 

 
Avslutningsknytiset 

En sådan fantastisk succé det blev! Över 
100 personer slöt upp för att avsluta 
höstens kurser med lite god mat och dans 
till Tessiz. Under tiden maten åts, bjöd 
Ulf och Björn på en liten uppvisning i 
Oxdans. I pausen hade vi en liten 
minikurs i dansen Break-Mixer. Det är en 
ringdans där man byter danspartner. 
Därefter dansade vi hela kvällen till 
mycket bra och blandad musik. 

 
Redaktör sökes! 
Kan du tänka dig att pyssla med vår lilla tidning som kommer ut fyra gånger 
per år? Vår nuvarande redaktör har avgått och jag (Ulf) rycker in som tillfällig 
redaktör den här gången. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att hjälpa 
till. Det blir en fin chans för dig som vill utveckla din konstnärliga ådra samt få 
en djupare inblick i föreningen utan att ta på dig så mycket arbetsuppgifter… 

 



 
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 i samband med betalning av kursavgiften eller via 
postgirot med namn, adress och telefonnummer tydligt angivna. 

  Medlemspris Övriga 
Inträde tisdagsträning   10kr 20kr 
Inträde terminsstart och –slut  20kr 40kr 
Inträde minikurs (inkl. bugg)  20kr 40kr 
 

Gåsastegets postgironummer: 82 53 67-6 
 

Gåsastegets nya styrelse: 
 
Veronica Nyberg 046-12 01 47  veronica.nyberg@fagotten.org 
    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 0731-53 99 90  dans@mazze.dk 
    Suppleant, musikansvarig 
Ulf Larsson 046 – 15 77 70 ulf.larsson@bolina.hsb.se 

    Suppleant, ansvarig för kursanmälningar 
Laila Johansson 046-12 65 56  gullan.johansson@telia.com 
    Suppleant 
 
Webbansvarig och ansvarig utgivare av Gåsabladet: 
                                  Ulf Larsson             046-15 77 70 ulf.larsson@bolina.hsb.se 
Festkommittén:       Jenny Nilsson         046-18 99 41  jenny.n@hem.utfors.se 
Gåsabladsredaktör:Vakant         
Valberedning:          Petra Gunnarsson                            dansmys@telia.com 

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

 
 



Kalendarium 
 

Januari 
Tis    04 Extra träningstid på Vipan kl. 19.00 – 21.00 
Sön  09 Bugg – Tävlinsträning startar kl. 10.00 – 12.30 
Sön  09 Bugg – Parträning startar kl. 13.00 – 15.30 
Tis    11 Extra träningstid på Vipan kl. 19.00 – 21.00 
Tis    18 Extra träningstid på Vipan kl. 19.00 – 21.00 
Tor   20 Framtidsmöte, Hemvärnsgården  kl. 19.00 –  
Sön  23 Hjälpledarutbildning  kl. 10.00 – 15.30 
Tis    25 Terminsstart Vipan med ENJOY kl. 19.00 – 22.00 
Lör   29 Bugg – Nybörjarhelg A startar kl. 10.00 – 16.00 
Sön  30 Bugg – Nybörjarhelg A kl. 10.00 – 16.00 
Sön  30 Bugg – Utveckla din Bugg startar kl. 18.00 – 19.30 
 

Februari 
Ons  02 Bugg – Steg 4 startar kl. 19.30 – 20.45 
Ons  02 Bugg – Steg 1A startar kl. 20.45 – 22.00 
Mån 07 Bugg – Steg 2 startar kl. 19.00 – 20.15 
Mån 07 Bugg – Steg 3 startar kl. 20.15 – 21.30 
Lör   12 Bugg – Nybörjarhelg B startar kl. 10.00 – 16.00 
Sön  13 Bugg – Nybörjarhelg B kl. 10.00 – 16.00 
Tis    15 Boogie Woogie – Minikurs startar  kl. 19.00 – 20.00 
Mån 21 Bugg – Steg 1 B startar kl. 19.30 – 21.00 
Tis    22 Boogie Woogie – Minikurs kl. 19.00 – 20.00 
Tors 24 Ballroom Foxtrot startar kl. 19.00 – 20.15 
Lör   26 Sista dag för motion till årsmötet kl. 24.00 
 

Mars 
Tis    01 Boogie Woogie – Minikurs kl. 19.00 – 20.00 
Lör   05 Salsa – Nybörjare startar kl. 10.00 – 16.00 
Tis    08 Boogie Woogie – Minikurs kl. 19.00 – 20.00 
Lör   12 Årsmöte i Gåsasteget kl. 19.00 –  
Sön   13 Salsa – Steg 1 startar kl. 16.00 – 18.00 
 

 
För ett mer detaljerat kalendarium: Se hemsidan  

 

Glöm inte dansen på Vipan varje tisdag 
 

 

Du kan även maila oss på: gasasteget@bolina.hsb.se 
 

Telefon: 046 – 15 77 70 
www.gasasteget.org 

 
 
 



 
Minikurs i Boogie Woogie 
Vårens första minikurs blir i Boogie Woogie. Under 4 tisdagar, med start den 
15/2 kl. 19.00, kan du prova på BW. Minikursen pågår mellan 19.00 och 20.00 
och därefter blir det vanlig tisdagsdans fram till kl. 21.30. 
 

 
Veckans tur 
Under våren kommer vi att fortsätta med det populära inslaget Veckans tur. De 
tisdagar när det inte är minikurs kommer någon att lära ut en tur eller dans någon 
gång under kvällen. Oftast blir det en tur i Bugg, men det kan även förekomma 
inslag av andra danser. 

 
Extra träningstid 
För de medlemmar i Gåsasteget som inte vill vänta till den 25/1 med att träna, har 
vi bokat in några extra träningstillfällen. Det blir tisdagarna 4, 11 och 18 januari. 
Den 4 januari är lokalen osäker. Kontrollera på hemsidan vilken lokal det är som 
gäller. Den 11 och 18 januari är det i Vipans aula och den är öppen mellan 19.00 
och 21.00. Det är gratis för alla medlemmar! 

 
Hjälpledare! 
Vi har startat upp ett system med hjälpledare på kurserna. 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 den 23 januari på Vipan mellan kl. 10.00 och 15.30. Det blir lite teori 
och mycket praktik. Har du en ganska god dansvana och är intresserad? Kontakta 
din kursledare eller någon av oss i styrelsen snarast. Vi behöver fler killar! Det är 
jätteroligt att vara hjälpledare… också. 

 
Vårens kurser 
Vi har ett digert kursutbud att bjuda på under våren. I Bugg har vi allt från 
nybörjarkurser till tävlingsträning. Vi har även ett flertal kurser med olika 
foxtrotvarianter, Boogie Woogie samt nyheten för i år, Salsa. 
Skynda dig att kolla in alla detaljer på baksidan av detta blad. Vänta sedan inte 
för länge med att anmäla dig, kurserna brukar bli fulla. 

 

God Fortsättning 
önskar 

Gåsasteget 



Kursschema för våren 2005 
 

Sista anmälningsdag i allmänhet 4 dagar innan kursstart. 
 

Kurs Dag Start Tid Antal ggr Pris (kr) Plats Ledare 
Bugg nyb a Lör-sön  29-30 jan 10.00-16.00 1 helg 300/400 Vipeholm Ulf, Charlotta 
Bugg nyb b Lör-sön  12-13 feb 10.00-16.00 1 helg 300/400 Lilla Harrie byastuga Björn, Annika, Patrik, Eva-Lena 
Bugg 1 a Ons 2 feb 20.45-22.00 10 ggr 400/500 Vipeholm Björn Å, Petra 
Bugg 1 b Mån 21 feb 19.30-21.00 8 ggr 400/500 Lilla Harrie byastuga Helén, Jörgen 
Bugg 2 Mån 7 feb 19.00-20.15 10 ggr 400/500 Axelgård el. Solbacken Ulf, Laila 
Bugg 3 Mån 7 feb 20.15-21.30 10 ggr 400/500 Axelgård el. Solbacken Ulf, Laila 
Bugg 4 Ons 2 feb 19.30-20.45 10 ggr 400/500 Vipeholm Björn Å, Ingrid 
UDB Sön 30 jan 18.00-19.30 10 ggr 500/600 Vipeholm Olika tränare 
Bugg tävl Sön 9 jan 10.00-12.30 8 ggr 600/750 Vipeholm Thomas P 
Bugg par Sön 9 jan 13.00-15.30 8 ggr 600/750 Vipeholm Thomas P 
Bugg-Foxtrot Tors 7 apr 19.00-21.00 8 ggr 400/500 Lilla Harrie byastuga Jörgen Ö, Eva-Lena 
Ballroom foxtrot Tors 24 feb 19.00-20.15 8 ggr 300/400 Hemvärnsgården Jörgen O 
BW nyb* Tis 15 feb 19.00-20.00 4 ggr 20/40 per gång Vipeholm Björn Å, Ingrid 
Salsa nyb Lör 5 mars 10.00-16.00 1 gg 0/150 Vipeholm Björn B 
Salsa 1 Sön 13 mars 16.00-18.00 8 ggr 400/500 Vipeholm Björn B 

*Minikurs, ingen föranmälan. 
 

Gå in på hemsidan för att få ett mer detaljerat kursprogram 
 

För anmälningar och frågor gå in på hemsidan www.gasasteget.org 
 

Du kan även maila oss på: gasasteget@bolina.hsb.se  
 

Telefon: 046 – 15 77 70 
 
 


