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Vintern har kommit, åtminstone i
almanackan, och vi ser fram emot
månader fyllda med dansevenemang
av alla de slag! Välkommen till
Gåsasteget! / Catarina
Terminsavslutning i Folkparken

Två dagar innan lucia var det
dags för höstens sista
tisdagsträning. Drygt 130
personer kom till Folkparken
för att ta chansen att dansa
ännu några timmar denna
termin. Maria och Jan-Erik
hade satt ihop musiken, som
ljöd ur högtalarna under hela
tre timmar kvällen till ära.
Uppe vid disken stod
festkommittén och serverade glögg, pepparkakor och Jennys suveränt goda
lussefläta till alla som ville ha. Glädjen stod högt i tak och svetten lackade!
Tisdagsträningarna börjar äntligen igen!
Tisdagen den 22 januari 2008
startar de populära tisdagsträningarna igen efter mer än
en månads uppehåll. Vi håller
till på Casandra (Dammstorps
gård) och dansar kvällen till
ära kl 19.00-22.00. Vi
kommer att dansa till levande
musik, eftersom bandet Enjoy
åter kommer och spelar upp
till dans för oss. Inträdet
denna gång är 20 kr för
medlemmar (även medlem i annan DSF-ansluten dansklubb) och 40 kr för icke
medlemmar. Ta med ditt medlemskort och visa i entrén för att få gå in för
medlemspris! Ingen föranmälan, bara att komma dit. Hjärtligt välkomna att dansa
in vårterminen med oss!

Vårens kurser
Med detta nummer av Gåsabladet följer ett program med vårens kurser. Ta en titt
och välj ut något intressant! Vänta inte för länge med att anmäla er, för vissa
kurser fulltecknas snabbt! För utförligare information om vilka dagar respektive
kurs går samt kartor till våra kurslokaler, titta på hemsidan.
Distriktsmästerskap i BRR
Söndagen den 24 februari kommer det att anordnas DM i bugg och rock’n’roll för
distriktet Skåne-Halland. I skrivande stund är det ännu inte bestämt var tävlingen
går av stapeln, så håll utkik på nätet eller fråga någon tävlingsansvarig i klubben,
så ni vet vart ni ska åka för att titta på fin dans!
Dags att förnya medlemskapet!
Nu när det är nytt år är det dags att betala in medlemsavgiften till Gåsasteget.
Avgiften är densamma som förra året, nämligen modesta 150 kronor, som enklast
betalas in via postgirot, 82 53 67-6, med namn, adress, telefonnummer,
födelsedatum samt gärna e-postadress tydligt angivna. Junior är man till och med
det år man fyller 18 år. Då gäller 75 kronor för medlemskapet.
Uppdansning till Utveckla din bugg
Björn, Charlotta och Ulf kommer att finnas tillgängliga på den fria träningen den
8/1 (Björn), 10/1 (Charlotta) och 15/1 (Ulf) för de som vill dansa upp inför UDBkursen. De tittar och bedömer även dem som inte vet vilken kursnivå de ska gå
på. Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma dit.
Ballroom-onsdagar på Vipan
Även i vår kommer det att anordnas två danskvällar med ballroom-musik i
Vipeholmsskolans aula. Onsdagarna den 19 mars och den 14 maj kommer det att
spelas tango, vals, cha-cha och foxtrot kl 19.30-22.00. Evenemanget är gratis för
medlemmar och kostar 20 kr för icke medlemmar. Ta gärna med fika!
Boogie night
Tisdagen den 22 april blir det boogie-night på träningen på Vipan. Svängig
rock’n’roll och boogiewoogie-musik kommer att dominera kvällens musikval.
Musiken går lika bra att bugga till, så alla är välkomna. Ingen speciell föranmälan
krävs, det är bara att komma dit.
Danskväll i vår
Festkommittén planerar för en danskväll på någon dansbana under våren. Kom
gärna med förslag till fest@gasasteget.se! Även förslag på andra arrangemang
och aktiviteter tas gärna emot.

Extra träningstid för Gåsastegets medlemmar
De extra träningarna i Friskis & Svettis lokaler på torsdagarna, kl 19.00-21.00,
har börjat igen efter ett kort uppehåll för jul och nyår. Nyckel finns att hämta i
receptionen. Glöm inte att ta med någon att dansa med och musik att dansa till!
Observera att träningen utgår på Skärtorsdagen!
De extra parträningarna på Vipeholmsskolan på söndagarna, kl 18.30-21.00, har
även de börjat igen. Ta med någon att dansa med och glöm inte att ta kontakt med
kontaktpersonen, så att det säkert kommer någon med nyckel som öppnar!
Observera att träningen utgår söndagen den 27 januari!
Uppstart för tävlingsträningen
Tisdagen den 15 januari är det dags för vårens kick-off för klubbens tävlingspar.
Den hålls av Ulrica och Tomas på Hemvärnsgården, kl 19.00-21.00. Samtliga
tävlande med betald licensavgift för 2008 är välkomna! Anmälan på hemsidan
senast den 12 januari 2008.
Träning med Pelle Ålander
Söndagen den 20 januari kommer Pelle Ålander att hålla höstterminens sista
tävlings- och parträning. Träningen är för alla dem som var anmälda till
tävlingsträning och parträning under hösten 2007. Samma tider gäller som i
höstas. Se även under kurser på hemsidan.
Extra tävlingsträning
Söndagen den 27 januari kommer Pär Axelsson att hålla en tävlingsträning på
Vipan kl 18.30-21.00 där han kommer att ge sin syn på bugg och tävlingsdans.
Pär har tävlat en hel del inom friidrott och kommer att ge tips på hur man lägger
upp sin träning för att nå längre. Samtliga tävlande med betald licensavgift för
2008 är välkomna! Anmälan på hemsidan senast den 24 januari.
Årsmöte i Gåsasteget
Tisdagen den 25 mars är det dags för årsmöte i Lunds dansklubb Gåsasteget.
Samtliga medlemmar är välkomna till Vipeholmsskolans aula kl 19.00. Efter
mötet tar vi på oss dansskorna och buggar loss till kl 22.00. Vill du lämna in en
motion till mötet, ska denna vara inlämnad till styrelsen senast fredagen den 29
februari. Ingen föranmälan, bara kom dit. Välkommen att säga din mening!

God fortsättning på 2008!

Vårfest
Redan nu kan ni boka in fredagen den 17 maj för
Gåsastegets vårfest.

Lindaus kommer och spelar för oss i Folkparken i
Lund. Det blir ”knytis”, dvs var och en tar själv
med sig egen matsäck med allt som hör därtill. Mer
information kommer i nästa nummer av Gåsabladet
samt på hemsidan och tisdagsträningarna!

Tävlingar våren 2008
På hemsidan kan man se vilka tävlingar tävlingssektionen har valt att åka till. Vill
man delta i någon annan tävling, går det alldeles utmärkt: vänd er till Tommy
eller Patrik för hjälp! Som tumregel kan man säga att anmälningen ska vara inne
senast fem veckor innan aktuell tävling. Eventuell efteranmälan kostar 100:extra, vilket den tävlande själv får stå för. Information om tävlingar finns på
Svenska Danssportsförbundets hemsida.
Sugen på att hjälpa till?
Vill du ta aktiv del i klubbens arbete? Festkommittén behöver nya medlemmar
och det är bara att anmäla sitt intresse till någon i styrelsen. Ett gott humör, roliga
uppslag och god arbetsvilja är ett plus! Eftersom kommittén till större delen
består av kvinnor, ser vi gärna manliga sökande…
Känner du för att bidra med idéer eller förslag som utvecklar vår verksamhet i
övrigt, är du alltid välkommen att höra av dig. Maila till info@gasasteget.se.
Begagnad skrivare till salu
Gåsastegets gamla skrivare (den vi använder för att skriva ut Gåsabladet med) är
till salu. Det är en Samsung CLP-500 färglaser med inbyggd duplexfunktion. Det
innebär att skrivaren automatiskt kan skriva ut på båda sidor av pappret.
Färgpatronerna i skrivaren är slut, men den svarta patronen är ungefär halvfull.
Skrivaren säljs till högstbjudande helt utan garantier. Skrivaren fungerar och
har skrivit ut ca 35000 sidor. Är du intresserad, maila ulf@gasasteget.se.
Deadline för Gåsabladet nr 2 2008
Deadline för artiklar som skall med i nästa nummer av Gåsabladet är den 23 mars.

Hänt sedan sist…
Ballroom dancing
Under hösten organiserades två kvällar med tango, foxtrot, vals och cha-cha, på
efterfrågan av medlemmar vid årsmötet. Några passionerade par dök upp och
dansade intensivt båda kvällarna och uppskattade initiativet. Emma och Jörgen
stod för musiken, som var varierad och vacker.
Triodans
Höstens minikurs hölls i dubbelbugg, och det blev hela fyra gånger, så vi fick
chansen att lära oss en
hel del och öva på det.
Björn, Helén och
Annika
var
de
uppskattade
och
kompetenta
ledarna
som höll i det hela.
Upplägget
var
intressant och framför
allt praktiskt, då man
bortsåg
från
deltagarnas kön och
dansade tre och tre
helt enkelt. På detta
vis fick verkligen alla dansa hela tiden! Vi lärde oss mycket och fick oss många
goda skratt!
Julbord på Törringelund
Den 1 december slöt 18 hungriga och danssugna ”gåsastegare” upp för att avnjuta
god mat och dansant musik. De åt och drack av allt det goda som bjöds på det
dignande julbordet. Till dansen dök ytterligare ett femtontal dansare upp, och det
blev en mycket trevlig kväll. Kindbergs spelade bra, även om en del besökare
emellanåt skulle ha önskat lite snabbare låtar, men repertoaren var säkert planerad
med tanke på all mat som gästerna hade ätit… Tack Malin för ett bra initiativ!
Tävlingsåret 2007
Tävlingssektionen, dvs Patrik och Tommy, vill tacka alla tävlande för det gångna
året. Det har varit många framgångar och några besvikelser. Som alla tävlande
vet, går det upp och ner med bedömningarna, men i det stora hela tycker vi att
alla paren har gjort en bra säsong. För 2008 hoppas vi att det ska gå minst lika bra
för alla! / Tävlingssektionen

Gåsastegets styrelse:
Bengt Linné

046-13 12 43

bengt@gasasteget.se

046-71 09 18

jorgen@gasasteget.se

046-12 65 56

pg@gasasteget.se

040-41 15 65

karin@gasasteget.se

046-12 61 28

bjorn@gasasteget.se

0413-55 50 81

sven@gasasteget.se

040-97 09 16

ulf@gasasteget.se

046-14 57 95

marie@gasasteget.se

Ordförande

Jörgen Öhlin
Vice Ordförande

Per Göran Andersson
Sekreterare

Karin Jörlöv
Kassör

Björn Åkesson
Ledamot

Sven Persson
Suppleant

Ulf Larsson
Suppleant

Marie Nordahl

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

Webbansvarig och ansvarig utgivare av Gåsabladet:
Ulf Larsson
040-97 09 16
Festkommittén:
Jenny Nilsson
046-18 99 41
Gåsabladsredaktör: Catarina Berg Orioli 0413-555081
Valberedning:
Torbjörn Magnusson 046-12 24 31
Musikansvariga:
Maria Andersson, Jan-Erik Persson
Tävlingsansvariga: Tommy Petersson, Patrik Önnerfjord
Danslistan:
Joakim Sjöberg

ulf@gasasteget.se
fest@gasasteget.se
gasabladet@gasasteget.se
valberedning@gasasteget.se
musik@gasasteget.se
tavling@gasasteget.se
danslistan@gasasteget.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 i samband med betalning av kursavgiften eller via
postgirot med namn, adress, telefonnummer, födelsedatum samt gärna epostadress tydligt angivna.
Inträde tisdagsträning
Inträde terminsstart och slut
Inträde minikurs (inkl. bugg)

Gåsastegets postgironummer: 82 53 67-6

Medlemspris
10kr
20kr
20kr

Övriga
20kr
40kr
40kr

Kalendarium
Januari
Tis
Tis
Tis
Tors
Sön
Sön
Sön
Sön
Tis
Lör
Sön
Tis
Tors
Tors

08
15
15
17
20
20
20
20
22
26
27
29
31
31

Extra träningstid för medlemmar, Vipan
Extra träningstid för medlemmar, Vipan
Uppstart tävlingsträning, Hemvärnsgården
Extra träningstid för medlemmar, Friskis&svettis
Tävlingsträning extern tränare, gång 3 från 2007
Tävlingsträning extern tränare gång 9 från 2007
Parträning extern tränare gång 3 från 2007
Extra träningstid för medlemmar, Vipan
Terminsstart tisdagsträning, Casandra med Enjoy
Kursstart: Helgkurs i bugg, nybörjare
Tävlingsträning, Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Kursstart: Cha-cha, nybörjare
Kursstart: Utveckla din bugg

kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.00
kl 19.00-21.00
kl 09.00-11.00
kl 11.00-12.00
kl 12.30-14.30
kl 18.30-21.00
kl 19.00-22.00
kl 10.00-16.00
kl 18.30-21.00
kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.00
kl 19.30-21.00

Februari
Lör
Sön
Sön
Sön
Tis
Ons
Ons
Ons
Lör
Sön
Mån
Mån
Tis
Sön
Tis
Tors
Sön
Tis
Fre

02
03
03
03
05
06
06
06
09
10
11
11
12
17
19
21
24
26
29

Kursstart: Helgkurs i bugg, nybörjare
kl 10.00-16.00
Kursstart: Tävlingsträning, A/B-klass på Vipan
kl 10.00-12.00
Kursstart: Tävlingsträning, C/D-klass på Vipan
kl 12.30-14.30
Kursstart: Parträning på Vipan
kl 14.30-16.00
Tisdagsträning, Vipan
kl 19.00-21.30
Kursstart: Bugg, fortsättning 1
kl 18.45-20.15
Kursstart: Boogie-woogie, nybörjare
kl 20.00-21.30
Kursstart: Bugg, fortsättning 2
kl 20.20-21.50
Tävling i Sävsjö, Senior A
Tävling i Sävsjö, Senior och Vuxen B-C-D
Kursstart: Bugg, fortsättning 4
kl 18.45-20.15
Kursstart: Bugg, fortsättning 3
kl 20.20-21.50
Tisdagsträning, Vipan
kl 19.00-21.30
Kursstart: Bugg, fortsättning 1
kl 17.00-18.30
Tisdagsträning, Vipan
kl 19.00-21.30
Kursstart: Cha-cha, fortsättning
kl 19.00-21.00
Tävling i DM+sluten tävling, Senior och Vuxen A-B-C-D
Tisdagsträning, Vipan
kl 19.00-21.30
Sista dag att lämna in motioner till årsmötet

Tider och dagar för de extra träningarna hittar du på

www.gasasteget.se

www.gasasteget.org

Kalendarium
Mars
Lör
Sön
Sön
Sön
Tis
Tors
Sön
Tis
Tors
Lör
Sön
Tis
Ons
Tis
Tis
Tors
Sön

01
02
02
02
04
06
09
11
13
15
16
18
19
25
25
27
30

Tävling i Växjö, Senior och Vuxen B-C-D
Tävlingsträning extern tränare, A/B-klass
Tävlingsträning extern tränare, C/D-klass
Extra träningstid för medlemmar, Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis
Extra träningstid för medlemmar, Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis
Tävling i Hammarö, Senior A
Extra träningstid för medlemmar, Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Ballroom-kväll, Vipan
Årsmöte, Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis
Extra träningstid för medlemmar, Vipan

kl 09.00-11.00
kl 11.00-13.00
kl 18.30-21.00
kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.00
kl 18.30-21.00
kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.00
kl 18.30-21.00
kl 19.00-21.30
kl 19.30-22.00
kl 19.00kl
-22.00
kl 19.00-21.00
kl 18.30-21.00

April
Tis
Ons
Tors
Tors
Lör
Sön
Tis
Tors
Sön
Sön
Sön
Tis
Tors
Sön
Tis

01
02
03
03
05
06
08
10
13
13
13
15
17
20
22

Tisdagsträning, Vipan
Kursstart: Boogie-woogie, fortsättning
Kursstart: Vals+foxtrot, nybörjare
Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis
Tävling i Jönköping, Senior och Vuxen A-B-C-D
Extra träningstid för medlemmar, Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis
Extra träningstid för medlemmar, Vipan
Tävlingsträning extern tränare, A/B-klass
Tävlingsträning extern tränare, C/D-klass
Tisdagsträning, Vipan
Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis
Extra träningstid för medlemmar, Vipan
Boogie-night, Vipan

kl 19.00-21.30
kl 20.00-21.30
kl 19.00-21.00
kl 19.00-21.00
kl 18.30-21.00
kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.00
kl 18.30-21.00
kl 09.00-11.00
kl 11.00-13.00
kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.00
kl 18.30-21.00
kl 19.00-21.30

Den senaste informationen om vad som händer i föreningen hittar du på

www.gasasteget.se

www.gasasteget.org

