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Ansvarig utgivare: Kerstin Boettge 

 Org.nr 80 24 09-1996 
Ordförande Kerstin Boettge tel. 0739 83 35 86, vice ordförande Bertil Roos 0763 40 35 96, kassör Ulvi Dale 0735 28 42 28, 
sekreterare Gudrun Hjorth 0731 57 45 60, dansansvariga Monica Thunegard 0706 57 01 43 och Bertil Roos, kursansvariga Brita 
Boive 0730 71 52 72 och Patricia Larsson 0702 17 87 27, klubbmästare Gunnar Lundborg 0725 10 70 77, materielförvaltare Leif 
Liljekvist 08 510 112 92. E-mailadresser finns i Medlemsregistret och på Hemsidan.	  
Hemsida www.nasbysquare.se. 
	  
Ordföranden	  har	  ordet	  
Hej	  kära	  squaredansvänner!	  
	  
I	  år	  har	  vi	  gratulerat	  Roland	  som	  fyllt	  60	  år.	  Vi	  har	  också	  firat	  klubbens	  20-‐årsjubileum.	  Det	  gjorde	  vi	  på	  Ångaren	  i	  
Näsbypark	  där	  klubben	  en	  gång	  startade.	  Anna-‐Lisa	  Järling	  hade	  dekorerat	  fantastiskt	  vackert.	  Maten	  var	  väldigt	  god.	  
Barbershopkvartetten	  Twist	  underhöll	  med	  skönsång	  och	  Lasse	  Rawet	  callade	  B	  -‐	  A1	  med	  assistans	  av	  Rolf	  Boettge.	  
	  
Torsdagskurserna	  rullar	  på	  som	  vanligt.	  Klubben	  har	  fått	  9	  nya	  dansare	  i	  grupp	  5.	  På	  måndagarna	  har	  vi	  dans	  med	  
workshop.	  På	  alla	  programmen	  behövs	  att	  man	  lär	  sig	  definitionerna.	  Dvs.	  lär	  sig/läser	  hur	  callen	  skall	  utföras.	  Kan	  man	  
definitionerna,	  så	  kan	  man	  göra	  callen	  från	  vilken	  position	  som	  helst.	  Då	  blir	  dansen	  ännu	  roligare!	  
	  
Fyrklöverdansen	  i	  Alviks	  medborgarhus,	  som	  hålls	  i	  samarbete	  med	  de	  3	  övriga	  seniorklubbarna	  i	  Stockholm,	  
Squaredansklubben	  Seniorerna,	  Huddinge	  Squareswingers	  och	  Panther	  Squares,	  blev	  en	  succé	  i	  år	  igen.	  Stor	  eloge	  till	  de	  av	  
våra	  medlemmar	  som	  skötte	  serveringen	  och	  entrén	  så	  bra!	  
	  
Grupp	  3	  ordnade	  en	  riktigt	  trevlig	  juldans,	  med	  allsång,	  spel	  och	  musik.	  God	  mat	  på	  jultallriken	  och	  därefter	  squaredans	  på	  
alla	  kursprogram.	  
	  
Rörelsen	  #Metoo	  har	  fört	  med	  sig	  att	  en	  del	  frågar	  ”Ska	  man	  nu	  inte	  kunna	  ge	  varann	  en	  kram	  längre?”	  Joo	  då!	  Alla,	  jag	  
betonar	  ALLA,	  vet	  skillnaden	  mellan	  en	  vänskaplig	  kram	  och	  en	  otillbörlig.	  Tack	  och	  lov	  förekommer	  det	  sistnämnda	  ytterst	  
sällan	  inom	  squaredansen.	  Skulle	  det	  förekomma	  så	  säg	  ifrån!	  	  
Visa	  hänsyn	  till	  våra	  allergiker	  och	  använd	  inte	  starka	  dofter,	  	  som	  parfym	  och	  rakvatten.	  Deodoranter	  kan	  man	  naturligtvis	  
använda.	  Vi	  vill	  ju	  inte	  heller	  lukta	  svett.	  
	  
VÅRTERMINEN	  börjar	  med	  en	  INTENSIVKURS	  24	  första	  callen,	  måndagen	  den	  8	  januari	  kl	  10.00-‐14.30.	  Kursen	  är	  gratis!	  
Tag	  med	  något	  att	  äta	  till	  lunchpausen.	  Torsdagskurserna	  startar	  den	  11	  januari	  och	  måndagskurserna	  den	  15	  januari.	  	  
	  
ÅRSMÖTE	  torsdag	  den	  8	  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	  före	  mötet!	  
	  
GRADUERING	  torsdag	  den	  22	  mars	  kl	  11.00	  -‐	  15.00.	  (Ograduerade	  i	  grupp	  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	  7	  april	  i	  Tibble	  Kyrka	  där	  vi	  kommer	  att	  medverka.	  Festivalen	  pågår	  kl	  12.00	  -‐17.00.	  
Närmare	  information	  kommer	  senare	  att	  finnas	  i	  klubbpärmen	  och	  på	  hemsidan.	  
	  
KLUBBRESA	  till	  okänt	  mål	  på	  ännu	  ej	  bokad	  tid.	  Information	  kommer	  att	  finnas	  på	  hemsidan	  och	  i	  klubbpärmen.	  
	  
CONVENTION	  2018	  hålls	  i	  Borås	  1	  –	  3	  juni	  och	  arrangeras	  av	  alliansen	  Västsam,	  som	  består	  av	  11	  klubbar	  i	  västra	  Sverige.	  
Det	  blir	  dans	  i	  flera	  salar	  B	  –	  C.	  Läs	  mer	  i	  separat	  conventionflyer	  eller	  på	  www.convention2018.se.	  	  
	  

EN	  GOD	  JUL	  OCH	  ETT	  RIKTIGT	  GOTT	  NYTT	  DANSÅR!	  
Yellow	  Rock!	  	  

Kerstin	  
SENAST	  31	  januari	  betalas	  via	  pg	  17	  75	  17-‐0	  följande:	  
• Medlemsavgift	  100	  kr	  per	  kalenderår.	  
• Kursavgifter:	  En	  kurs	  350	  kr	  och	  för	  150	  kr	  till	  kan	  du	  gå	  hur	  många	  andra	  kurser	  du	  vill	  under	  terminen.	  
• 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	  2018	  PROGRAM	  	  på	  Kvarntorpsgården	  	  
	  
KURSER	  
Kursavgifter	  350	  kr	  för	  1	  (en)	  kurs.	  För	  150	  kr	  till	  får	  du	  gå	  så	  många	  andra	  kurser	  du	  vill.	  
	  
TORSDAGAR:	  Caller	  Roland	  Danielsson	  
Kurs	  1	   kl	  10.00	  –	  11.15	   Plus	  termin	  4	   Kursvärd:	  Anna-‐Greta	  Andersson	   Tel:	  08	  82	  93	  32	  
Kurs	  2	   kl	  11.15	  –	  12.30	   Plus	  termin	  2	   Kursvärd:	  Bitte Malmqvist	   Tel:	  070 856 73 51	  
Kurs	  3	   kl	  13.00	  –	  14.15	   Mainstream	  termin	  2	   Kursvärd:	  Doris	  Roos	   Tel:	  070	  531	  20	  64	  
Kurs	  4	   kl	  14.15	  –	  15.30	   Basic	  termin	  4	   Kursvärd:	  Bertil	  Roos	   Tel:	  076	  340	  35	  96	  
Kurs	  5	   kl	  15.30	  –	  16.45	   Basic	  termin	  2	   Kursvärd:	  Kerstin	  Boettge	   Tel:	  073	  983	  35	  86	  
KURSDAGAR:	  	  	  11/1,	  18/1,	  25/1,	  8/2,	  15/2,	  22/2,	  1/3,	  15/3,	  5/4,	  12/4.	  
	  	  
MÅNDAGAR:	  Caller	  Rolf	  Boettge	  /	  Staffan	  Junel	  
Kurs	  A	   kl	  10.00	  –	  11.15	   A1	  dans	  med	  workshop	   Kursvärd:	  Gudrun	  Hjorth	   Tel:	  073	  157	  45	  60	  
Kurs	  B	   kl	  11.15	  –	  12.30	   P	  dans	  med	  workshop	   Kursvärd:	  Eva Bergquist	   Tel:	  08	  758	  51	  30	  
Kurs	  C	   kl	  13.00	  –	  14.15	   M	  dans	  med	  workshop	   Kursvärd:	  Patricia	  Larsson	   Tel:	  070	  217	  87	  27	  
KURSDAGAR:	  	  	  15/1,	  22/1,	  29/1,	  5/2,	  12/2,	  19/2,	  5/3,	  19/3,	  26/3,	  16/4.	  
	  
KURSAVSLUTNING	  torsdag	  den	  19	  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.	  	  
	  
DANSER	  
GEMENSAM	  GRATIS	  DANS	  torsdag	  den	  1	  februari	  kl.	  11.00	  –	  12.45.	  Pg	  (så	  långt	  som	  grupp	  2	  kommit)	  P	  Pg	  A1.	  	  	  
Kl.	  13.15	  –	  15.00	  B35	  B	  B35	  M.	  Caller	  är	  Roland	  Danielsson.	  Ta	  med	  kaffekorg	  till	  gemensam	  fikapaus	  12.45	  –	  13.15.	  
Endast	  för	  medlemmar	  och	  kursdeltagare.	  Glöm	  inte	  vattenflaskan!	  
	  
KLUBBDANS	  söndag	  18	  februari	  kl	  12.00	  –	  16.00	  med	  Rojne	  Eriksson	  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	  26	  februari	  kl	  13.00	  -‐	  16.00.	  Då	  kommer	  Martin	  Jansson	  från	  Surte	  Swingers	  och	  callar	  	  
P	  A1	  P	  A2	  för	  oss.	  Avgift	  80	  kr	  betalas	  på	  plats.	  Glöm	  inte	  vattenflaskan	  och	  kaffekorgen!	  
	  
PLUS	  DBD	  måndag	  den	  12	  mars	  kl	  12.00	  -‐	  15.00	  med	  Sven	  Andréason	  som	  caller.	  Observera	  tiden!	  Avgift	  80	  kr	  betalas	  på	  
plats.	  Ta	  med	  vattenflaska/mugg	  och	  eget	  fika	  till	  pausen.	  
	  
SKÄRTORSDAGSDANS	  torsdag	  den	  29	  mars	  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!	  
	  
BANDDANS	  måndag	  9	  april	  kl	  11.00	  –	  14.30.	  Dans	  till	  inspelat	  material	  under	  ledning	  av	  Rolf	  Boettge.	  Vi	  dansar	  B	  och	  M.	  
Avgift	  50	  kr.	  Ta	  som	  vanligt	  med	  vattenflaska	  och	  fika	  till	  pausen.	  
	  
ONSDAGSDANSER	  kl	  13-‐16.	  	  Kostnad	  80	  kr	  per	  gång.	  	  Ta	  med	  kaffekorg	  och	  vattenflaska.	  
	  

Onsdag	  25/4	   Program	  B35	  B35	  M	   Caller:	  Lasse	  Rawet	  
Onsdag	  2/5	   Program	  B	  B	  P	   Caller:	  Robert	  Milestad	  
Onsdag	  16/5	   Program	  M	  M	  A1	   Caller:	  Micke	  Gerkman	  
Onsdag	  23/5	   Program	  P	  P	  A1	   Caller:	  Micke	  ”Sotarn”	  Lindberg	  

	   	   	  
MÅNDAGSDANS:	  den	  7	  maj	  13-‐16.	  Program	  M	  M	  P.	  Caller:	  Rolf	  Boettge.	  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	  12	  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!	  


