
Vintern har varit lång och våren har 

tvekat, men nu är den här och snart 

är det sommar. Ta en titt i bladet 

och se vad Gåsasteget erbjuder för 

aktiviteter! /Catarina 
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Lunds Dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut fyra gånger per år. 

Tisdagsstart! 

Gåsasteget startade vårterminens tisdagsträningar 

med dans till Willez. Det kom hela 261 besökare 

och dansade in terminen, vilket var publikrekord 

för tisdagsträningarna. Trots detta fanns det 

fortfarande gott om plats på dansgolvet. I pausen 

serverade Festkommittén fika i cafeterian. Trots 

kall temperatur ute blev det varmt och svettigt! 

 

Tisdagsavslutning 

Tisdag 4 juni är det dags för terminens sista tisdagsträning. Enligt traditionen 

kommer Gåsasteget då att arrangera en dansglädjetävling. I denna tävling är det 

graden av visad glädje som bedöms, inte dansskicklighet eller dansvana. Därför 

kan alla vara med oavsett skicklighet eller vana. Anmälan tas upp i entrén. 

Tävlingsansvariga lottar sedan ihop 

dansparen och efter uppvärmning går 

tävlingen av stapeln. Domare kommer att 

utses bland personer som inte har 

erfarenhet av tävlingsdans, detta för att 

garantera att det blir just en tävling i 

dansglädje.  

I pausen serverar festkommittén fika, och 

därefter blir det dans ända till kl 21.50. 

Priset är 20 kr för medlemmar, 40 kr för 

icke medlemmar. Visar du upp 

medlemskort för annan förening som är 

medlem i DSF, går du in för medlemspris. 

Ingen föranmälan, bara att komma dit! 

Välkommen!  

 
 



 

 
Kurs i slowbugg 
Söndag 2 juni blir det kurs i slowbugg med Kim Jörgensen. Slowbugg är precis 

som det låter långsam bugg, dvs. bugg till långsam musik. De som har sett 

tävlingar i bugg har sett den högsta klassen dansa så, i det som kallas 

”långsamma rundan”. Buggen närmar sig då foxtroten och kännetecknas av 

musikanpassning, mjuka rörelser och flyt över golvet. För detta krävs att du har 

goda kunskaper i vanlig bugg. Sista anmälan är 30 maj. För mer information och 

anmälan, se hemsidan! 

 

 

West Coast Swing 
Veronica Nyberg och Gunilla Lundberg håller i maj månad drop-in-kurs i West 

Coast Swing, som är USA:s motsvarighet till den svenska buggen. Kursen riktar 

sig främst till nybörjare och inga förkunskaper krävs. Under onsdagarna i maj 

månad är det kurs på EOS kl 19.00–20.00, därefter är det fri träning på det du 

lärt dig. Ingen föranmälan, bara att gå dit! Priset är 30: -/gång för medlemmar 

och 50: -/gång för icke-medlemmar i Gåsasteget. Välkommen! 

Sommarträning 
Även i sommar blir det liksom föregående sommar dans i Stadsparken. Någon 

av klubbens instruktörer håller först en prova-på-kurs, som ni också kan tipsa 

vänner och bekanta om. Därefter blir det socialdans. Tiden är kl 19.00–21.30, 

med början tisdag 18 juni. 

Det kommer under två tisdagar – 25 juni och 16 juli – att bli prova-på-kurs i 

mysfox, övriga tisdagar blir det i bugg. Evenemanget är en del av Lunds 

kommuns satsning Sommar i Lund och är kostnadsfritt. Välkomna! 

 
 

Höstens kurser publiceras på hemsidan i mitten/slutet av juli! 

 

 



 

Dans till levande musik 

På vår sommarträning tisdag 30 juli kommer Sommar i Lund att bjuda alla 

dansglada på dans till levande musik i Stadsparken. Tiden är som vanligt kl 

19.00–21.30. Håll utkik på hemsidan om vilket band det blir! 

 

 

Välkommen till årets golftävling! 

Vem ska lyfta segerbucklan i år? Kom med och spela golf i Birdiestegets glada 

golfgäng! Vi spelar i år på Kävlinge GK fredag 23 augusti. Första start är kl 

16.00. Anmäl dig via vår hemsida med namn, golf-id och hemmaklubb. Sista 

anmälningsdag är 20 augusti. Ingen anmälningsavgift, endast greenfee 

tillkommer. Vi spelar poängbogey. Än en gång: Mycket välkommen! /Ebbe 

 
Dans i sommar 
Passa på och dansa på de fina dansbanor som anordnar dans i sommar. Titta in 

på www.danslogen.se och se var det blir dans och vem som spelar! 

Det är ofta dans någon kväll också på de festivaler som anordnas på olika orter. 

Information om detta finns ofta på respektive kommuns hemsida. 

 
Gåsasteget på Facebook 
Sedan en tid tillbaka finns Lunds dansklubb Gåsasteget i det sociala nätverket 

Facebook, där man både kan meddela sig med andra gåsastegare och få reda på 

många arrangemang i klubben. Kom ihåg att anmälan till klubbens olika 

arrangemang sker på klubbens hemsida, www.gasasteget.se! Det är i första hand 

den information som finns där som gäller. 

 
 

http://www.danslogen.se/
http://www.gasasteget.se/


 

Redaktörsbyte 

Jag har nu skrivit Gåsabladet i 7½ års tid och tycker att det är dags att byta 

redaktör. Jag har tyckt att det har varit ett roligt, inspirerande och givande arbete 

och hoppas att läsarna har varit nöjda med tidningen. Nu lämnar jag över 

stafettpinnen och önskar nästa redaktör lycka till! / Catarina 

 

Har du bra idéer? 

Sitt inte hemma och håll dem för dig själv! Tala inte heller bara med vänner i 

klubben om hur det borde vara i Gåsasteget. Ta dig i stället i kragen och bli aktiv 

i föreningen på något sätt! Hör av dig till styrelsen eller till valberedningen, så 

hjälper de dig få rätt uppdrag! 

Hänt sedan sist… 

 

 

DM för Skåne-Halland i Halmstad 

Lördagen den 2 februari var det dags för Skåne-Hallands distriktsmästerskap, 

som hölls i Halmstad. Samtidigt hölls också Slottsmöllebuggen. I de båda 

tävlingarna deltog sammanlagt nio par för Gåsasteget.  

I R-tävlingen kom Jörgen och Kerstin Ingelmark på 3:e plats i bugg vuxen 35+. 

I DM plockade Gåsasteget hem samtliga pallplatser. Jörgen och Florina 

Mikkelsen behöll sin ställning som distriktsmästare, Björn Åkesson och Annika 

Borg kom tvåa och Tommy Petersson och Agneta Berglund kom trea. Även 

övriga deltagande par från Gåsasteget gjorde en hedervärd insats. 

För domarsiffror och mer information, gå in på Gåsastegets hemsida och titta 

under Tävlingar, Resultat 2013. 

 
 

Kolla alltid träningar och nyheter på www.gasasteget.se! 
 

 

http://www.gasasteget.se/


 
Årsmöte 

Gåsastegets årsmöte hölls som vanligt i mars. Den största förändringen efter 

årsmötet gäller inträdet på tisdagsträningarna. Årsmötet 2013 beslöt att inträdet på 

tisdagsträningarna, som har varit oförändrat sedan 1994, ska höjas till 20 kr för 

medlemmar och 40 kr för icke-medlemmar. Detta kommer att gälla fr.o.m. 

tisdagsstarten i augusti 2013.  

 

 

Vårfest med 50-talsnostalgi 

Det ljuva 50-talet var temat för årets vårfest på Dammstorp. 

Vi blev totalt 160 vackra gäster som på olika sätt klätt upp sig i tidsenlig stil.  

Vid ankomsten fick gästerna byta namn till en 50-talskändis och blev tilldelad 

ett danskort. Vi inledde kvällen med god mat och fick samtidigt klura på frågor 

om typiska händelser under årtiondet. När kaffet serverades fick några leksugna 

prova på de tidstypiska leksakerna rockring och hoppboll. Med hejar-stöd och 

applåder från publiken blev vinnarna till slut Anna Nilsson och Magnus 

Redenfors. Grattis! 

Bandet Excess bjöd på härlig musik och under danskvällen fick vi användning 

av våra kändisnamn och danskort. De som dansade med flest kändisar var Marie 

Ohlsson och Patrik Önnerfjord. Därefter kom Carina Elgán och Max Palm. 

Grattis! 

Kvällens finaste pris gick såklart till bästa kvinnliga respektive manliga 

utklädnad. Bandet hade det ärofyllda uppdraget att vara domare och korade 

Yvonne Sjöström och Jerry Von till vinnare. De fick båda varsin biljett till den 

årliga Dansbandsgalan, på Dammstorps gård, i maj. Grattis! 

Bland Elvis, Marilyn Monroe, Jerry Lee Lewis och alla andra fick vi alla en 

fantastisk danskväll tillsammans! Tack till bandet Excess, gänget på Dammstorp 

och till alla som deltog! 

 
 

 



 

Mysfox på frammarsch! 

Våren har bjudit på flera foxy night, som samtliga har blivit välbesökta och 

uppskattade. Mysfox är bra att kunna när man går ut och dansar, eftersom 

vartannat spel består av foxtrot. Många väljer att endast dansa foxtrot ute. 

Klubbens kurser och foxy nights är bra tillfällen att lära sig och träna på den nya 

tidens foxtrot. 

 

Swing på Gåsasteget 

I slutet av februari var det dags för vårens boogienight på tisdagsträningen. 

Musiklistan bestod då till största delen av swingmusik och dansarna valde vilken 

dans de föredrog. 

På tisdagsträningarna i april kom så chansen att lära sig grunderna i lindy hop. 

Tony och Birgitta samt Rebecca från Hep Cat i Lund höll minikurs tre tisdagar 

inför entusiastiska deltagare, som lärde sig och tränade på grundsteg och turer så 

svetten lackade. Kursen blev mycket uppskattad. 

 

 
Gåsasteget önskar alla sina 

 
medlemmar en riktigt fin och 

 
skön sommar med mycket dans! 

 



 
Gåsastegets styrelse: 

 

Sara Härstedt-Carlsson 070-34 84 285 sara@gasasteget.se 

    Ordförande 

Björn Åkesson 046-12 61 28 bjorn@gasasteget.se  

    Vice Ordförande 

Per Göran Andersson 046-12 65 56 sekreterare@gasasteget.se  

      Sekreterare 

Carina Nilsson 0415-330 060 carina@gasasteget.se  

    Kassör 

Sven Persson 0413-55 50 81 sven@gasasteget.se  

    Ledamot 

Bengt Linné 046-13 12 43 bengt@gasasteget.se  

    Suppleant 

Yvonne Kedström 070-819 60 67   yvonne@gasasteget.se  

    Suppleant 

Ingrid Sandberg 046-15 12 68 ingrid@gasasteget.se   

    Suppleant, ansvarig för kursanmälningar (kurser@gasasteget.se) 

 

Webbansvarig:        Ulf Larsson  ulf@gasasteget.se  

Festkommittén: Emili Bertosa 070-5947074 fest@gasasteget.se  

Gåsabladsredaktör: Catarina Berg Orioli  0413-555081  gasabladet@gasasteget.se  

Ansvarig utgivare Gåsabladet: Bengt Linné 046-131243 bengt@gasasteget.se  

Valberedning: Kjell Larsson 0415-51327 valberedning@gasasteget.se  

Musikansvarig: Jan-Erik Persson   musik@gasasteget.se  

Tävlingsansvariga: Tommy Petersson, Åsa Fridh tavling@gasasteget.se  

Tisdagsansvarig:     Yvonne Kedström            070-8196067 yvonne@gasasteget.se   

Priser: 

 

Medlemskap för ett kalenderår är 200kr, endast hösten 120kr (halva priset t.o.m. 

det år man fyller 18 och fr.o.m. det år man fyller 65). Medlemskap är ett krav för 

att gå våra kurser. Lös medlemskort i samband med betalning av kursavgiften 

eller via postgirot med namn, adress, telefonnummer, födelsedatum samt gärna e-

postadress tydligt angivna. 

 

  Medlemspris Övriga 

Inträde tisdagsträning   10kr 20kr 

Inträde terminsstart och -avslutning  20kr 40kr 

Inträde minikurs (inkl. bugg)  20kr 40kr 

 

Gåsastegets postgironummer: 82 53 67-6 
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Kalendarium 
 

 

 

Maj 

 
Ons 22 West Coast Swing, Drop-in och  träning, EOS-hallen kl 19.00-21.00 

Tors 23 Extra träningstid för medlemmar, EOS-hallen kl 19.00-22.00  

Sön 26 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 

Tis 28  Tisdagsträning, EOS-hallen kl 19.00-21.30  

Ons 29 West Coast Swing, Drop-in och  träning, EOS-hallen kl 19.00-21.00 

Tors 30 Extra träningstid för medlemmar, EOS-hallen kl 19.00-22.00  

 

Juni 

 
Sön 02 Workshop: Slowbugg, Lomma dansrotunda kl 10.00-14.15 

Sön 02 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 

Tis 04  Terminsavslutning, Tisdagsträning, EOS-hallen kl 19.00-22.00 

Tors 06 Extra träningstid för medlemmar, EOS-hallen kl 19.00-22.00  

Sön 09 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 

Tis 11  Sommarträning, EOS kl 19.00-21.30  

Tors 13 Extra träningstid för medlemmar, EOS-hallen kl 19.00-22.00  

Tis 18  Sommarträning, Stadsparken kl 19.00-21.30 

Tors 20 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 19.00-21.00  

Sön 23 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 

Tis 25  Sommarträning med foxkväll, Stadsparken kl 19.00-21.30  

Tors 27 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 19.00-21.00  

Sön 30 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 

 

Juli 

 
Tis 09  Sommarträning, Stadsparken kl 19.00-21.30 

Tors 11 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 19.00-21.00  

Sön 14 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 

Tis 16  Sommarträning med foxkväll, Stadsparken kl 19.00-21.30 

Tors 18 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 19.00-21.00  

Sön 21 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 

Tis 23  Sommarträning, Stadsparken kl 19.00-21.30 

Tors 25 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 19.00-21.00  

Sön 28 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 

Tis 30  Sommarträning med levande musik, Stadsparken kl 19.00-21.30  

 

 

 

 

 


