
 
 
 
 

Nr. 2 2002       Hej! 
Äntligen har våren kommit 
med lite sol! Börjat drömma 
om lövade dansbanor än?                                                                               
Vårens och sommarens  

Gåsablad är späckat med                    
aktiviteter, det är bara att 
välja o vraka.                                     
Vi ses på dansgolvet! Mathias 

 
Årsmöte i Gåsasteget. I lördags, den 23/3 hade vi årsmöte i Gåsasteget. 25 
entusiastiska gäss dök upp och röstade fram en delvis ny styrelse. Titta in 
på vår hemsida för en närmare presentation av de nya styrelse-
medlemmarna. Efter mötet kalasade vi på en väldigt god smörgåstårta 
”bakad” av Kicki. Tack skall du ha!! Kvällen avslutades med dans under 
några timmar, bara för att det var så roligt... varför annars? 

 
Extern tränare i bugg. Den 14/4 tar Tomas Persberg oss ut på dansgolvet med 
nya trix och lite annorlunda knep. Medelpass för dem som har dansat i ett år eller 
mer kl. 10.00 – 12.30, samt parträning/tävlingsträning kl. 13.00 – 15.30, parvis 
anmälan. Pris: 100kr/pass för medlem, icke medlem 150kr/pass. Allt detta sker i 
Vipeholmskolans samlingssal. Anmälan och info finns på hemsidan. 

 
Boogie Woogie! Helgen den 1-2 juni kommer den populäre tränaren och 
domaren Mikael Moilanen till Gåsastget och hålle r en intensiv nybörjarhelg i 
BW. Kursen omfattar sammanlagt 8 timmar under helgen. På lördagefter-
middagen planerar vi någon form att buggträning och på kvällen blir det grill-
ning. Mer information och anmälan kommer att finns på vår hemsida inom kort. 

 
Nybörjarkurs  i Bugg, Foxtrot och Vals? Vi har kurser på gång nu under våren 
som har dessa teman, Bugg/Foxtrot med start 4/4 och Vals/Foxtrot med start 7/4.   
Titta gärna in på vår hemsida för mer information www.gasasteget.org   

 
Tisdagsavslutning  på Vipan tisdagen 4/6, 19.00 – 22.00. Kom o dansa!  
Vi bjuder på fika. Vår tradition ”glädjedanstävling” ligger naturligtvis på  
schemat för de som vill motionera så väl ”de lurviga” som åskådarnas mungipor. 
Vi bjuder på fika under kvällen. Ingen anmälan, bara kom dit och ha roligt!! 



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

 
Knytis! Festkommittén har planerat för ett knytkalas. Dessa populära tillställningar 
har blivit tradition i Gåsasteget sedan något år tillbaka. Vi ordnar lokal och musik, 
ni tar med er det ni vill äta och dricka och så mixar vi det hela under 6 timmar. Kan 
det bli bättre? Den 20/4 smäller det till kl. 19.00 – 01.00 på Vipan. Kom och 
dansa!! Anmälan och information via vår hemsida eller på tisdagsdansen. 

 
Bryggdans i Bjärred! 15/6 ordnar Bjärreds Gammeldansgäng dans på lövad 
utedansbana vid den stora bryggan. Dansen börjar kl. 19.00. I år är det 20-års 
jubileum, så en extra överaskning utlovas... För dig som vill grilla och ha lite kul 
innan dansens början anordnar vi i Gåsasteget grillparty på stranden. Du tar med 
dig det du vill grilla och dricka och vi startar kl. 18.00 i närheten av stora 
bryggan. Anmälan emottages tacksamt, så vet vi hur många grillar vi ska ta med 
oss. 

 
Minikurs i Salsa 
Förra gången var sådan succé att vi har bett Jesper och Teodora komma tillbaka för 
att ge oss lite mer salsa i kroppen. 
Vi startar den 2/4 kl 18.45 till 20.00 och fortsätter fyra gånger framåt.. 
 
Ingen föranmälan, bara kom dit och prova på en ny dans! 
Efter minikursen är det dans som vanligt fram till 21.030. 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 som medlem.  

 
Fisketur med Gösasteget! Förra gången var en blöt succé så vi gör det igen! 
Båten Lily tar oss ut den 1/4. Samling på Vipan kl. 06.45 för avfärd mot 
Landskrona och fisket som sedan varar mellan 08.00 och 12.00. 
Självkostnadspriset är 60kr/barn, 120kr/vuxen samt 50kr för de som vill hyra 
fiskeutrustning. 

 
Gasasteget har planerat en härligt utflykt den 5/5 med start på Vipan kl. 10.00. 
Någon rolig idé om vart vi kan åka? Ett förslag som inkommit är att vi åker till 
Tivoli eller Bakken i Danark... Hör gärna av er! Anmälan via hemsidan eller på 
tisdagsdansen, enda kravet är att du kör själv eller att du är spätta...! 

 



 
Priser: 
 
Medlemskap hela året 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 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 nya 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 
Jörgen Öhlin  046-73 70 60  jorgen.ohlin@ebrevet.nu 

    Ledamot 
Camilla Månsson 046-13 43 01  camilla.mansson@fagotten.org 

    Ledamot 
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 
Catarina Kjellander 046-73 48 38  catarinakjellander@hotmail.com  
    Suppleant 
 
Webansvarig:           Ulf Larsson, 040-97 09 16 ulf.larsson@bolina.hsb.se  

Festkommittén:        Lene Nyberg, 0733-94 17 13 lene.nyberg@home.se 

Gåsabladsredaktör: Mathias Rosén, 0708-490 491 mathias.rosen@home.se 

Valberedning:          Ulf Sjunnesson, 046-20 03 98  

 
Danslokaler: 
 

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

 



 
 

Kalendarium 
 

mån   1 apr Fisketur, Lily, Landskrona, avfärd 06.45 fr Vipan 
tis   2 apr Minikurs i Salsa, Vipeholm 
tor   4 apr Bugg o Foxtrot – Nybörjare  startar 
sön   7 apr Foxtrot o Vals – Nybörjare  startar 
tis   9 apr Minikurs i Salsa, Vipeholm 
sön 14 apr Extern tränare i bugg, medelpass med Tomas Persberg 
sön 14 apr Extern tränare i bugg, parträning med Tomas Persberg  
sön 14 apr Foxtrot o Vals – Nybörjare, gång 2 
tis 16 apr Minikurs i Salsa, Vipeholm 
lör 20 apr Knytis på Vipeholm 19.00 – 01.00 
tis 23 apr Minikurs i Salsa, Vipeholm 
sön 28 apr Foxtrot o Vals – Nybörjare, gång 3 
lör   4 maj Dansklubben Trampets Buggläger i Hässleholm 
sön   5 maj Foxtrot o Vals – Nybörjare, gång 4 
sön   5 maj MC-tur, avfärd från Vipeholm 10.00 
lör   1 juni Ganska säkert träning i bugg med Mikael Moilanen 
lör   1 juni Helgkurs, Boggie Woggie, dag 1 
sön   2 juni Helgkurs, Boggie Woggie, dag 2 
tis   4 juni Terminsavslutning med glädjedanstävling  19.00 – 22.00 
lör 15 juni Dans på bryggan i Bjärred 
 
 
 
 
 

Och 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.gasatseget.org 
 

 


