
 
 
 
 

Nr.1 2002         Hej! 
      God fortsättning på det nya 
året, ett dansfyllt sådant lovar 
vi. Nu kommer en ny termin fylld 
med dans o aktiviteter.  
Vi ses på dansgolvet! 
                               Mathias 

 
Terminsstart! Den 22/1 är det äntligen dags igen, att svänga de lurviga på 
Vipans sköna golv! Dansa bort julens synder med oss 19.00 – 22.00.  
I pausen bjuder vi på fika. 

 
Kallelse till ÅRSMÖTE. Lördagen den 23/3 kl. 18.00 har Gåsasteget årsmöte  
i Vipeholmsskolans samlingssal. Föreningen bjuder på mat. Efter mötet åker vi 
ut och dansar någonstans. Motioner inlämnas senast 3/3 till styrelsen. 

 
Vi fortsätter med veckans tur på tisdagsträningarna. Någon gång under 
kvällen (när det inte är minikurs) kommer någon att lära ut en ny tur i först o 
främst Bugg. Under 10 min. får alla chansen att lära sig nya turer och samtidigt 
lära känna de andra dansarna som är där. Kom till Vipan på tisdagar från  
kl.19.00. Ingen föranmälan, bara kom dit och dansa! 

 
Danskväll! 22/2 Drar vi iväg på gemensamt äventyr. Perikles spelar på 
Sundspärlan. Vi åker dit, äter god mat och dansar natten lång. Information om 
samåkning, pris och anmälning kommer på tisdagskvällar, kurser och 
hemsidan. Du följer väl med? / Festkommittén 

 
Nya kläder! Skjortor och pikétröjor med Gåsastegets fantastiska logga 
kommer att finnas i vakten på tisdagsträningarna för provning och 
beställning.  

 
MC-burna se hit! Vill du följa med ut och lufta hojen efter den mörka vintern i 
garaget? Hör av dig till Gåsastegets inofficiella MC-sektion, Gasasteget, 
(Björn Å. 046-12 61 28).  

 
   



 
Lokaler! Vi i styrelsen har diskuterat att skaffa en egen föreningslokal, så finns 
det någon som ser eller hör något så hör av er till styrelsen.  

 
Är du intresserad av att hjälpa till i föreningen? Vi söker folk som är 
intresserade av att hjälpa till i föreningen. Hör av Dig på tel: 046-15 77 70 eller 
via email: gasasteget@bolina.hsb.se. 

 
Ni har väl inte missat Gåsastegets nya web-adress! Gåsastegets  web-adress: 
www.gasasteget.org. Vi kommer successivt att fasa ut vår gamla adress, så se 
till att uppdatera dina favoriter så är du alltid bara är ett klick från Gåsastegets 
fenomenala hemsida. 

 
Kurser i vår: Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Vals, Foxtrot, Boogie 
Woogie, Salsa… 
Ständigt uppdaterad information hittar du på våran hemsida!  

 
Minikurs på Vipan: 
Boogie Woogie: 4 tisdagar med start 19 februari har vi minikurs i  
Boogie Woogie, mellan kl. 19.00 och 20.00. Kom 10 minuter innan 
Kursledare: Björn Åkesson och Veronika Nyberg. 
 
Salsa: Succén fortsätter i vår, håll ögonen öppna. 
Kursledare: Jesper och Theodora. 
 
Ingen föranmälan, bara kom dit och prova på en ny dans! 
Efter minikursen är det dans som vanligt. Välkomna! 

 
Har vi din emailadress?  
Om inte, skicka din adress till gasasteget@bolina.hsb.se, så att vi kan maila ut 
sista minuten information och nyheter direkt till dig. Meddela oss om du vill ha 
Gåsabladet via mail istället för via snigelpost. Du får då Gåsabladet före alla 
andra… 

 
Vill du träna mera?  
Onsdagar 19.00 - 21.30 (t.o.m. 30/1) står Vipeholms dansgolv till 
medlemmarnas förfogande.  
Likaså Lovisaskolan på måndagarna 4/2 till 25/3 20.15 - 21.30, och 8/4 – 13/5 
19.00 – 21.30. Söndagarna 24/2, 10/3 och 24/3 19.00 – 21.30.  
Musikanläggning finns i båda lokalerna, så det är bara att dansa! Ring Björn Å 
eller Björn B för lån av nyckel. 
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Priser: 
 
Medlemskap 150kr/kalenderår. Löser du medlemskap efter den 1/7 kostar det 
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. Betala medlemsavgiften lämpligen på 
tisdagsdansen, eller via postgirot med namn, adress och telefonnummer tydligt 
angivna. 

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

Gåsastegets postgironummer: 825367-6 
 

Gåsastegets styrelse: 
 
Björn Åkesson 046-12 61 28  bjorn.akesson@lund.studit.com 

    Ordförande 
Per Göran Andersson 046-12 65 56  pga012@hotmail.com 

    Vice ordförande, musikansvarig 
Björn Björkholm 046-211 33 52  bjorkholm@home.se 

    Kassör 
Pia Wendel 046-13 55 57  pia.wendel@osk.spm.se 

    Sekreterare 
Lene Nyberg 0733-94 17 13  lene.nyberg@home.se 

    Ledamot, webansvarig 
Ulf Larsson 040-97 09 16  ulf.larsson@bolina.hsb.se 

    Suppleant, ansvarig för kursanmälningar (046 – 15 77 70) 
Ethel Sjunnesson 046-20 03 98  ethelsjunnesson@hotmail.com 

    Suppleant 
Jörgen Öhlin 046-73 70 60  norrehem@swipnet.se 

    Suppleant 
 
Webansvarig:           Lene Nyberg, 0733-94 17 13 lene.nyberg@home.se
Festkommittén:        Laila Johansson, 046-12 65 56 pga012@hotmail.com
Gåsabladsredaktör: Mathias Rosén, 0415-132 34 mazze@horby.net
Valberedning:          David Reuterskiöld, 046-12 87 34 david.r@euromail.se
Tävlingsansvarig:    Jan Gustavsson, 046-12 01 47 jan.gustavsson@fagotten.org

 
Danslokaler: 
 

Vipeholmsskolans samlingssal, Vipeholmsvägen nära Hardebergaspåret. 
Lovisaskolans gymnastiksal, Lovisaskolan, Sofiavägen 7 
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Kalendarium 
 

tis 22 jan Terminsstart tisdagsträningarna på Vipan  
lör 26 jan Bugg – Nybörjare, helgkurs, dag 1 
sön 27 jan Bugg – Nybörjare, helgkurs, dag 2 
lör   2 feb Lindy Hop – Nybörjare, helgkurs, dag 1 
sön   3 feb Lindy Hop – Nybörjare, helgkurs, dag 2 
mån   4 feb Lindy Hop – Fortsättning 1 / Kursstart 
ons   6 feb Bugg – Fortsättning 2 / Kursstart 
ons   6 feb Bugg – Fortsättning 1 / Kursstart 
ons   6 feb Dubbelbugg – Nybörjare och fortsättning / Kursstart 
ons   6 feb Bugg – Fortsättning 4 / Kursstart 
sön 10 feb Bugg – Förbättra din teknik / Kursstart 
tis 19 feb Minikurs i Boogie Woogie 
fre 22 feb Dans på Sundspärlan i Helsingborg till Perikles 
tis 26 feb Minikurs i Boogie Woogie 
sön   3 mar Sista dagen för inlämning av motion till årsmötet 
tis   5 mar Minikurs i Boogie Woogie 
tis 12 mar Minikurs i Boogie Woogie 
ons 20 mar Lindy Hop – Fortsättning 2 / Kursstart 
lör 23 mar Årsmöte med efterföljande dans 
 
 
 

Glöm inte dansen på Vipan varje tisdag 
klockan 19.00 – 21.30! 

 
 

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

Telefon: 046 – 15 77 70 
 

www.gasasteget.org 
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