Nr. 3 2002

Hej!
Nu känns det att höstens
danskurser snart ska gå
av stapeln. Benen börjar
skaka av abstinens.
”Välj och vraka sluta skaka”
- med Gåsasteget!

Mathias

Brännboll och kräftknytis!! Kom till stadsparken den 24/8, för då börjar vi
höstens aktiviteter med lite brännboll. Vi träffas kl.14.00 och spelar sedan i ett
par timmar. Efter allt springande tar vi en lång paus, så att vi åter är i stöt när vi
på kvällen ska ha kräftknytis på Vipan. Där samlas vi kl.19.00 och håller på till
sena kvällen. Kräftor och dricka tar ni med själva. Vi bjuder på fika , musik och
lite dans. Ingen föranmälan till brännbollen men glöm inte anmäla er till
kräftknytisen. Anmäl er på 046-15 77 70 eller på hemsidan.
Terminsstart på Vipan tisdagen 27/8 kl.19.00-22.00 Då var det dags att
damma av träbenen och börja mjuka upp inför vinterns bravader. Kom och
dansa! Vi bjuder på fika under pausen.
Vi har introducerat 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!
Skrubben? Jo, vi har fått ett extra förvaringsutrymme till våran stereo på
Vipan. Strax under trappan ner till källaren finner ni nu vår musikanläggning.
Bowling! Den 27 september kommer vi att fara till Malmö för att bowla. Till
självkostnadspris kommer vi att äta en liten middag och bowla så att käglorna
yr. Mer info kommer senare.

Kurser i höst: Se medföljande bilaga!!

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.

Minikurs på Vipan:
Gammeldans : 4 tisdagar, veckorna 38 – 41, har vi minikurs i
gammeldans, mellan kl. 18.45 och 20.00.
Afrikansk dans :4 tisdagar, veckorna 45 – 48, har vi minikurs i
afrikansk dans, mellan kl. 18.45 och 20.00.
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 som medlem. Hädanefter
kommer vi att maila Gåsabladet till de som har skickat in sina adresser. Du får då
Gåsabla det före alla andra…
Höstfest! Det är åter det dags för en rafflande höstfest! Boka i er kalender och
putsa dansskorna, den 26 oktober smäller det. Mer info kommer senare.
(Festeriet är mycket hemlighetsfulla av sig).
Tävlingar! Kom och heja fram de tävlande paren från Gåsasteget på någon av
höstens tävlingar. Halmstad 7/9 BVC, BSC
Halmstad 8/9 BVD
Borås 21/9 BVD
Oskarshamn 28/9 BVC, BVD, BSD
Kontakta tävlingsansvarig på tel 046-120147 om ni e sugna.
Gåsakläder. Vill du klä dig gässligt? I så fall har vi kläderna du söker. Hör hos
vakten på tisdagsdansen eller med er kursledare för mer info.
Har du MC och vill följa med och köra lite innan det blir för kallt, hör av dig
till Gåsastegets inofficiella MC-sektion, Gasasteget, (Björn Å. 046-12 61 28).
Lokaler! Vi i styrelsen har diskuterat en ev. föreningslokal, så finns det någon
som ser eller hör något eller har några kontakter, hör av er till Jörgen i
styrelsen.

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 tele fonnummer 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

046-73 70 60

jorgen.ohlin@ebrevet.nu

046-13 43 01

camilla.mansson@fagotten.org

046-73 48 38

catarinakjellander@hotmail.com

040-97 09 16

ulf.larsson@bolina.hsb.se

Kassör

Jörgen Öhlin
Ledamot

Camilla Månsson
Ledamot

Catarina Kjellander
Suppleant, sekreterare

Ulf Larsson

Suppleant, ansvarig för kursanmälningar (046 – 15 77 70)

Ethel Sjunnesson

046-20 03 98

ethelsjunnesson@hotmail.com

Suppleant

Webansvarig:
Festkommittén:
Gåsabladsredaktör:
Valberedning:
Lokalansvarig:

Ulf Larsson,
Lotta Öhlin ,
Mathias Rosén,
Ulf Sjunnesson,
Jörgen Öhlin,

040-97 09 16
046-73 70 60
0708-490 491
046-20 03 98
046-73 70 60

ulf.larsson@bolina.hsb.se
norrehem@swipnet.se
mathias.rosen@home.se
jorgen.ohlin@ebrevet.nu

Danslokaler:
Vipeholmsskolans samlingssal, Vipeholmsvägen nära Hardebergaspåret.
Lovisaskolans gymnastiksal, Lovisaskolan, Sofiavägen 7
Hemvärnsgården, Getingevägen

Kalendarium
ons 21 aug Sista sommarträningen på Vipan kl. 19.30-21.30
lör 24 aug Brännboll i stadsparken i Lund kl. 14.00-16.00
lör 24 aug Kräftknytis på Vipan kl. 19.00-sent
tis 27 aug Start tisdagsdansen på Vipan kl. 19.00-22.00
7-8 sep (lör-sön) Nybörjarhelg i Bugg kl. 10.00-16.00 Vipan
14-15 sep (lör -sön) Nybörjarhelg i Lindy Hop kl. 10.00-16.00 Vipan
sön 15 sep Start bugg fortsättning 5 kl. 10.00-12.30 Lovisa
sön 15 sep Start par/tävlingsträning kl. 13.00-15.30 Lovisa
ons 18 sep Start bugg fortsättning 2 kl. 19.30-20.45 Vipan
ons 18 sep Start bugg fortsättning 3 kl. 19.30-20.45 Lovisa
ons 18 sep Start B oogie Woogie nybörjare kl. 20.45-22.00 Lovisa
mån 23 sep Start Lindy Hop fortsättning 1 kl. 19.00-20.15 Lovisa
mån 23 sep Start bugg fortsättning 1 kl. 20.15-21.30 Lovisa
lör 26 okt HÖSTFEST!!!!
ons 30 okt Boggie Woggie fortsättning 1 kl. 20.45-22.00 Lovisa
tis 17 dec Höstavslutning på tisdagsträningen kl. 19.00-22.00

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.gasasteget.org

BUGG, NYBÖRJARE - HELGKURS
START: 2002-09-07, sista anmälningsdatum: 2002-09-06
TID: Lördag kl. 10.00-16.00, söndag kl. 10.00-16.00, 1 timmas lunch för
medhavd matsäck.
PLATS: Vipeholmskolans aula
PRIS: 270 kr/deltagare för medlemmar och 320 kr/deltagare för icke medlemmar
FÖRKUNSKAP: Inga
LEDARE: Björn Åkesson, Helén Hansson, Veronica Nyberg, Ulf Larsson med
hjälptränare
BUGG, FORTSÄTTNING 1*
START: 2002-09-23, sista anmälningsdatum: 2002-09-21
TID: Måndagar kl. 20.15-21.30, 10 gånger, 12,5 timmar
PLATS: Lovisaskolans gymnastiksal, Sofiavägen 7
PRIS: 450 kr/deltagare för medlemmar och 520 kr/deltagare för icke medlemmar
FÖRKUNSKAP: Minst en nybörjarkurs eller motsvarande
LEDARE: Veronica Nyberg, Lene Nyberg och Charlotta Wängberg
BUGG, FORTSÄTTNING 2*
START: 2002-09-18, sista anmälningsdatum: 2002-09-16
TID: Onsdagar kl. 19.30-20.45, 10 gånger, 12,5 timmar
PLATS: Vipeholmskolans aula
PRIS: 450 kr/deltagare för medlemmar och 520 kr/deltagare för icke medlemmar
FÖRKUNSKAP: Minst en fortsättningskurs eller motsvarande
LEDARE: Ulf Larsson med medhjälpare
BUGG, FORTSÄTTNING 3*
START: 2002-09-18, sista anmälningsdatum: 2002-09-16
TID: Onsdagar kl. 19.30-20.45, 10 gånger, 12,5 timmar
PLATS: Lovisaskolans gymnastiksal, Sofiavägen 7
PRIS: 450 kr/deltagare för medlemmar och 520 kr/deltagare för icke medlemmar
FÖRKUNSKAP: Minst två fortsättningskurser eller motsvarande
LEDARE: Björn Åkesson och Helén Hansson
BUGG, FORTSÄTTNING 5
START: 2002-09-15, sista anmälningsdatum: 2002-09-13
TID: 15/9, 22/9, 12/10, 27/10, 10/11, 24/11 kl. 10.00-12.30, 6 gånger, 15 timmar
PLATS: Vipeholmskolans aula OBS!! Första kurstillfället är på Lovisaskolan
PRIS: 500 kr/deltagare för medlemmar och 600 kr/deltagare för icke medlemmar
FÖRKUNSKAP: Minst fyra fortsättningskurser eller motsvarande, inga undantag!
LEDARE: Tomas Persberg
BUGG, PAR-/TÄVLINGSTRÄNING
START: 2002-09-15, sista anmälningsdatum: 2002-09-13
TID: 15/9, 22/9, 12/10, 27/10, 10/11, 24/11 kl. 13.00-15.30, 6 gånger, 15 timmar
PLATS: Vipeholmskolans aula OBS!! Första kurstillfället är på Lovisaskolan
PRIS: 500 kr/deltagare för medlemmar och 600 kr/deltagare för icke medlemmar
FÖRKUNSKAP: Anmälan parvis, för dig s om ämnar tävla
LEDARE: Tomas Persberg
Datumen för Bugg fortsättning 5 och par/tävlingsträngingen kan komma att ändras

LINDY HOP, NYBÖRJARE - HELGKURS
START: 2002-09-14, sista anmälningsdatum: 2002-09-13
TID: Lördag kl. 10.00-16.00, söndag kl. 10.00-16.00, 1 timmas lunch för
medhavd matsäck.
PLATS: Vipeholmskolans aula
PRIS: 270 kr/deltagare för medlemmar och 320 kr/deltagare för icke medlemmar
FÖRKUNSKAP: Inga
LEDARE: Charlotta Wängberg och Jan Gustafsson med hjälptränare
LINDY HOP, FORTSÄTTNING 1*
START: 2002-09-23, sista anmälningsdatum: 2002-09-21
TID: Måndagar kl. 19.00-20.15, 10 gånger, 12,5 timmar
PRIS: 450 kr/deltagare för medlemmar och 520 kr/deltagare för icke medlemmar
PLATS: Lovisaskolans gymnastiksal, Sofiavägen 7
FÖRKUNSKAP: Minst en nybörjarkurs eller motsvarande
LEDARE: Jan Gustavsson och Charlotta Wängberg
BOOGIE WOOGIE, NYBÖRJARE
START: 2002-09-18, sista anmälningsdatum: 2002-09-16
TID: Onsdagar kl. 20.45-22.00, 6 gånger, 7,5 timmar
PLATS: Lovisaskolans gymnastiksal, Sofiavägen 7
PRIS: 270 kr/deltagare för medlemmar och 320 kr/deltagare för icke medlemmar
Medlemmar i Hepcat går till medlemmspris.
FÖRKUNSKAP: Inga
ÖVRIGT: Om du anmäler dig till både nybörjarkursen och fortsättningskursen
samtidigt är priset för båda kurserna 450 kr/deltagare för medlemmar och 520
kr/deltagare för icke medlemmar
LEDARE: Björn Åkesson och Helén Hansson
BOOGIE WOOGIE, FORTSÄTTNING 1
START: 2002-10-30, sista anmälningsdatum: 2002-10-28
TID: Onsdagar kl. 20.45-22.00, 6 gånger, 7,5 timmar
PLATS: Lovisaskolans gymnastiksal, Sofiavägen 7
PRIS: 270 kr/deltagare för medlemmar och 320 kr/deltagare för icke medlemmar
Medlemmar i Hepcat går till medlemmspris.
FÖRKUNSKAP: Minst en nybörjarkurs eller motsvarande
ÖVRIGT: Om du anmäler dig till både nybörjarkursen och fortsättningskursen
samtidigt är priset för båda kurserna 450 kr/deltagare för medlemmar och 520
kr/deltagare för icke medlemmar
LEDARE: Björn Åkesson och Helén Hansson

*Lägg märke till att vissa kurser har förlängts
med 2 kurstillfällen, därför
har priset justerats.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR: Ring oss på tel: 046-15 77 70
Ni kan även anmäla er på www.gasasteget.org

