
 
Medlemsblad december 2016 

 
Ansvarig utgivare: Kerstin Boettge 

 Org.nr 80 24 09-1996 
	  
Ordförande Kerstin Boettge tel 756 76 99, vice ordförande Monica Berner tel 510 508 16, sekreterare Gudrun Hjorth tel 073 157 45 60, kassör 
Ulvi Dale tel 073 528 42 28, kursansvariga Margareta Sundgren tel 070 640 51 24 och Gunilla Ragnemark tel 070 218 67 53, dansansvarig 
Christine Österberg tel 073 600 00 18, klubbmästare Gunnar Lundborg 072 510 70 77, materielförvaltare Leif Liljekvist tel 073 229 44 83. 
Hemsida www.nasbysquare.se. 
	  
Ordföranden	  har	  ordet	  
Hej	  kära	  squaredansvänner!	  
	  
Efter	  en	  fantastisk	  lång	  och	  skön	  sommar,	  kom	  plötsligt	  höstrusket	  och	  vintermörkret.	  Med	  hösten	  kom	  också	  en	  viss	  
turbulens.	  Vår	  kassör	  slutade	  oväntat	  av	  personliga	  skäl,	  men	  Ulvi	  Dale	  ställde	  upp	  på	  den	  vakanta	  posten.	  Välkommen	  Ulvi!	  
	  
Den	  15	  oktober	  startade,	  vad	  vi	  tror,	  en	  ny	  tradition.	  Fyrklöverdansen!	  Denna	  dans	  ersätter	  Stora	  Seniordansen	  och	  hålls	  i	  
samarbete	  med	  de	  3	  övriga	  seniorklubbarna	  i	  Stockholm;	  Squaredansklubben	  Seniorerna,	  Huddinge	  Squareswingers	  och	  
Panther	  Squares.	  Fyrklöverdansen	  hade	  vi	  i	  Alviks	  kulturhus	  och	  den	  blev	  en	  succé.	  Vi	  dansade	  i	  två	  salar	  på	  nivåerna	  Basic,	  
Mainstream,	  Plus	  och	  A1	  och	  hade	  3	  callers,	  Roland	  Danielsson,	  Svante	  Jordeskog	  och	  Christer	  Bern.	  
	  
Glädjande	  nog	  kunde	  vi	  även	  i	  år	  vara	  i	  Kommunalhuskällaren	  för	  lunch	  och	  dans.	  Många	  berömde	  den	  goda	  maten.	  Michael	  
Sotarn	  Lindberg	  callade	  och	  vi	  dansade	  Basic	  till	  A1	  och	  fastän	  det	  inte	  alltid	  gick	  så	  bra	  i	  squarerna	  var	  stämningen	  god.	  	  
	  
Juldansen	  blev	  en	  riktigt	  glad	  fest,	  med	  105	  personer.	  Den	  började	  med	  glögg	  och	  mingel	  och	  därefter	  glada	  jullekar	  ledda	  av	  
grupp	  3,	  Mainstreamgruppen.	  Sedan	  var	  det	  gott	  med	  en	  jultallrik	  innan	  dansen	  började	  under	  ledning	  av	  Roland,	  med	  
assistans	  av	  Rolf	  och	  Staffan.	  Tack	  grupp	  3	  och	  alla	  andra	  som	  gjorde	  dagen	  så	  trevlig.	  
	  
Med	  våra	  nya	  och	  yngre	  seniorer	  följer	  fler	  allergier.	  Därför	  ber	  jag	  alla	  att	  visa	  hänsyn	  och	  inte	  använda	  starka	  dofter,	  som	  
parfym	  och	  rakvatten.	  Deodoranter	  kan	  man	  naturligtvis	  använda.	  Tyvärr	  kan	  vi	  inte	  heller	  ta	  med	  hund.	  	  
	  
VÅRTERMINEN	  börjar	  torsdagen	  den	  12	  januari	  och	  måndagskurserna	  den	  16	  januari.	  Förutom	  kurserna	  blir	  det	  flera	  
danser	  både	  med	  och	  utan	  mat.	  
	  
ÅRSMÖTE	  torsdag	  den	  9	  mars	  kl	  11.00	  -‐	  15.00.	  Efter	  förhandlingarna	  bjuder	  klubben	  på	  kaffe	  och	  smörgås.	  Sedan	  blir	  det	  
dans	  Bg	  till	  A1.	  Anmäl	  på	  lista	  i	  pärmen	  om	  du	  kommer,	  så	  vi	  dukar	  för	  rätt	  antal.	  Alla	  handlingar	  till	  årsmötet	  kommer	  att	  
finnas	  tillgängliga	  på	  hemsidan	  och	  vid	  årsmötet.	  Skriftliga	  motioner	  inlämnas	  till	  styrelsen	  senast	  en	  månad	  innan!	  
	  
GRADUERING	  torsdag	  den	  30	  mars	  kl	  11.00	  -‐	  15.00.	  (Kurs	  5	  får	  inte	  delta).	  Graduanter	  betalar	  150	  kr	  för	  badge	  och	  bjuds	  
på	  lunchen.	  Övriga	  deltagare	  betalar	  150	  kr	  för	  lunch.	  Caller	  är	  Roland	  Danielsson.	  Anmälningslista	  kommer	  att	  finnas	  i	  
pärmen	  från	  mitten	  av	  februari.	  Betalning	  för	  lunchen	  senast	  den	  15	  mars	  till	  pg	  17	  75	  17-‐0.	  
	  
TÄBYS	  KULTURFESTIVAL	  lördag	  den	  1	  april	  i	  Tibble	  Kyrka	  där	  vi	  kommer	  att	  medverka.	  Festivalen	  pågår	  kl	  12.00	  -‐17.00	  
och	  vi	  dansar	  där,	  i	  entrén	  ca	  ½	  -‐	  1	  timme.	  	  Närmare	  information	  kommer	  senare	  att	  finnas	  i	  klubbpärmen	  och	  på	  hemsidan.	  
	  
KLUBBRESAN	  gör	  vi	  i	  vår	  igen	  till	  det	  vackra	  Blommenhof	  i	  Nyköping,	  den	  12	  –	  14	  maj.	  På	  ditvägen	  gör	  vi	  som	  vanligt	  ett	  
kulturellt	  stopp	  med	  lunch.	  Anmälningslista,	  flyer,	  program	  och	  övrig	  info	  kommer	  att	  sättas	  in	  i	  klubbpärmen.	  Information	  
om	  resan	  kommer	  också	  att	  finnas	  på	  hemsidan.	  
	  
CONVENTION	  2017	  arrangeras	  av	  Fun	  Squaredancers,	  Hyllinge	  och	  kommer	  att	  hållas	  i	  Helsingborgs	  Arena	  den	  16-‐18	  juni.	  
Dans	  i	  3	  salar	  på	  nivåerna	  Basic	  till	  C1.	  Läs	  mer	  i	  separat	  conventionflyer	  eller	  på	  www.convention2017.se.	  	  
	  

EN	  GOD	  JUL	  OCH	  ETT	  RIKTIGT	  GOTT	  NYTT	  DANSÅR!	  
önskar	  jag	  er	  alla	  	  

Kerstin	  
SENAST	  31	  januari	  betalas	  via	  pg	  17	  75	  17-‐0	  följande:	  
• Medlemsavgift	  100	  kr	  per	  kalenderår	  
• Kursavgifter,	  högsta	  kursen	  350	  kr	  och	  för	  150	  kr	  till	  kan	  du	  gå	  hur	  många	  lägre	  kurser	  du	  vill.	  
• Squaredansförbundets	  tidning	  Square	  Info	  i	  brevlådan,	  4	  nr	  24	  kr	  per	  år.	  
	  
Ange	  på	  betalningsavin	  vad	  och	  vem	  betalningen	  avser	  
	  
För	  kurser	  gäller	  följande:	  
• För	  in	  närvaro	  på	  aktuell	  lista	  vid	  ingången.	  
• Anmäl	  till	  kursvärden	  om	  du	  inte	  kan	  komma	  
• Ta	  med	  märkt	  vattenflaska	  eller	  mugg	  
• Återbetalning	  av	  erlagda	  avgifter	  kan	  endast	  ske	  vid	  sjukdom	  



 

VÅRENS	  2017	  PROGRAM	  	  på	  Kvarntorpsgården	  	  
	  
KURSER	  
Kursavgifter	  350	  kr	  för	  högsta	  kursen.	  För	  150	  kr	  till	  får	  du	  gå	  så	  många	  lägre	  kurser	  du	  vill.	  
	  
TORSDAGAR:	  Caller	  Roland	  Danielsson	  
Kurs	  1	   kl	  10.00	  –	  11.15	   Plus	  termin	  4	   Kursvärd:	  Eva Bergquist	   Tel:	  08	  758	  51	  30	  
Kurs	  2	   kl	  11.15	  –	  12.30	   Plus	  termin	  2	   Kursvärd:	  Anna-‐Greta	  Andersson	   Tel:	  08	  82	  93	  32	  
Kurs	  3	   kl	  13.00	  –	  14.15	   Mainstream	  termin	  2	   Kursvärd:	  Kerstin	  Larsson	   Tel:	  073	  329	  12	  58	  
Kurs	  4	   kl	  14.15	  –	  15.30	   Basic	  termin	  4	   Kursvärd:	  Bitte Malmqvist	   Tel:	  070 856 73 51	  
Kurs	  5	   kl	  15.30	  –	  16.45	   Basic	  termin	  2	   Kursvärd:	  Kerstin	  Boettge	   Tel:	  073	  983	  35	  86	  
KURSDAGAR:	  	  	  12/1,	  19/1,	  26/1,	  9/2,	  16/2,	  23/2,	  2/3,	  16/3,	  23/3,	  6/4.	  
	  	  
MÅNDAGAR:	  Caller	  Rolf	  Boettge	  /	  Staffan	  Junel	  
Kurs	  A	   kl	  10.00	  –	  11.15	   Advanced	  1	  dansträning	   Kursvärd:	  Gudrun	  Hjorth	   Tel:	  073	  157	  45	  60	  
Kurs	  B	   kl	  11.15	  –	  12.30	   Advanced	  1	  termin	  2	   Kursvärd:	  Kerstin	  Boettge	   Tel:	  073	  983	  35	  86	  
Kurs	  C	   kl	  13.00	  –	  14.15	   Plus	  dansträning	   Kursvärd:	  Gunilla	  Ragnemark	   Tel:	  070	  218	  67	  53	  
KURSDAGAR:	  	  	  16/1,	  23/1,	  30/1,	  6/2,	  13/2,	  20/2,	  6/3,	  13/3,	  20/3,	  27/3,	  3/4,	  10/4.	  
	  
DANSER	  
	  
GEMENSAM	  GRATIS	  DANS	  torsdag	  den	  2	  februari	  kl.	  11.00	  –	  12.45.	  Pg	  P	  Pg	  A1.	  	  Kl.	  13.15	  –	  15.00	  Bg	  B	  Bg	  M.	  
Ta	  med	  kaffekorg	  till	  gemensam	  fikapaus	  12.45	  –	  13.15.	  Endast	  för	  medlemmar	  och	  kursdeltagare.	  Caller	  är	  Roland	  
Danielsson.	  Glöm	  inte	  vattenflaskan!	  
	  
KLUBBDANS	  söndag	  19	  februari	  kl	  12.00	  –	  16.00	  med	  Leif	  ”Snuffe”	  Ericsson	  som	  caller.	  Vi	  dansar	  även	  detta	  år	  på	  det	  
vackra	  Nygårds	  i	  Täby	  Kyrkby.	  Basic,	  Mainstream	  och	  Plus.	  Först	  till	  kvarn	  gäller,	  antalet	  platser	  är	  begränsat.	  Endast	  för	  
medlemmar!	  Avgift	  300	  kr.	  Betalas	  senast	  31/1	  till	  Pg	  17	  75	  17	  –	  0.	  Flyer	  och	  anmälningslista	  finns	  i	  klubbpärmen.	  	  
	  
PLUS	  -‐	  ADVANCED	  måndag	  den	  27	  februari	  kl	  13.00	  -‐	  16.00.	  Caller	  är	  Calle	  Brunér	  och	  vi	  dansar	  P	  A1	  P	  A2.	  Avgift	  80	  kr	  
betalas	  på	  plats.	  Glöm	  inte	  vattenflaskan	  och	  kaffekorgen!	  
	  
PLUS	  DBD	  onsdag	  den	  22	  mars	  kl	  13.00	  -‐	  16.00	  med	  Micke	  Gerkman	  som	  caller.	  Avgift	  80	  kr	  betalas	  på	  plats.	  Ta	  med	  
vattenflaska/mugg	  och	  eget	  fika	  till	  pausen.	  
	  
SKÄRTORSDAGSDANS	  torsdag	  den	  13	  april	  kl	  13.00	  -‐	  16.00.	  Då	  dansar	  vi	  B	  M	  B	  P	  till	  populäre	  Leif	  ”Snuffe”	  Ericsson.	  
Dansavgift	  80	  kr.	  Ta	  med	  kaffekorg	  och	  vattenflaska!	  Kom	  gärna	  som	  påskkäring!	  
	  
KURSAVSLUTNING	  torsdag	  den	  20	  april	  kl	  11.00	  -‐	  15.00.	  Anmälan	  på	  lista	  i	  pärmen.	  Vi	  dansar	  B35	  –	  A1	  och	  tar	  en	  
lunchpaus	  ca	  12.45	  varefter	  dansen	  fortsätter.	  Kostnad	  150	  kr	  inkl	  lunch.	  Inbetalt	  senast	  den	  31	  mars	  till	  pg	  17	  75	  17-‐0.	  
Caller	  är	  Roland	  och	  kanske	  någon	  mer	  av	  våra	  kurscallers.	  
	  
ONSDAGSDANSER	  kl	  13-‐16.	  	  Kostnad	  80	  kr	  per	  gång.	  	  Ta	  med	  kaffekorg	  och	  vattenflaska.	  
	  

Onsdag	  26/4	   Nivåer	  B35	  B	  B35	  M	   Caller:	  Lasse	  Rawet	  
Onsdag	  3/5	   Nivåer	  B	  M	  B	  P	   Caller:	  Rolf	  Boettge	  
Onsdag	  10/5	   Nivåer	  M	  P	   Caller:	  Björn	  Jerneborg	  
Onsdag	  17/5	   Nivåer	  M	  P	  M	  A1	   Caller:	  Rojne	  Eriksson	  
Onsdag	  31/5	   Nivåer	  M	  P	  M	  A1	   Caller:	  Micke	  Gerkman	  

	   	   	  
MÅNDAGSDANS:	  den	  22	  maj	  13-‐16.	  Nivåer	  P	  A1.	  Caller:	  Calle	  Brunér.	  Avgift	  80	  kr	  betalas	  på	  plats.	  Ta	  med	  kaffekorg	  och	  
vattenflaska!	  
	  
Missa	  inte	  heller	  Seniorernas	  danser	  som	  du	  kan	  hitta	  under	  www.seniorerna.org	  eller	  på	  danslistan	  i	  Square-‐Info.	  Den	  
första	  är	  Knutsdansen	  den	  8	  januari.	  Eller	  Panthers	  danser	  på	  söndagar	  i	  Täby	  Biblioteks	  hörsal	  www.panthersquares.se.	  
	  

Kontrollera	  aktuell	  information	  på	  hemsidan	  och/eller	  i	  pärmen	  på	  runda	  bordet	  i	  entrén!	  
	  
	  

SPAR	  DET	  HÄR	  BLADET!	  	  ANTECKNA	  REDAN	  NU	  ALLA	  TIDER!	  


