Nr. 1 2003

God fortsättning!
Då var det dags att vakna ur
dvalan igen. Hoppas jul och
nyår har varit till belåtenhet
för er alla.Har ni som jag
lovat er själv mer motion i år
kanske? I så fall har vi ett
stort kursutbud att välja
från.

Mathias

Minikurs på Vipan:
Rock´n´Roll: 4 tisdagar, med början 18/2, har vi minikurs i
Rock´n´Roll, mellan kl. 18.50 och 20.00.
Pernilla Bonny kommer att vara ledare för denna kurs.
Tango:4 tisdagar, med början 22/4, har vi minikurs i
Tango, mellan kl. 18.50 och 20.00.
Jan Gustafsson kommer att vara ledare för denna kurs.
Ingen föranmälan, bara kom dit och prova på en ny dans!
Efter minikursen är det dans som vanligt. Välkomna!
Terminsstart på Vipan tisdagen 21/1-03 kl 19.00-22.00 Dags att börja röra på
sig igen. Vi bjuder på fika under pausen.
Veckans tur fortsätter 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!

Kurser i vår: Se medföljande bilaga!!
Viktigt!!! Lovisaskolan kommer att byggas om efter vårens kurser och kommer
att bli klassrum. Om ni har förslag på nya lokaler hör av er till styrelsen.

Klotterplank! Ständigt förändras Gåsastegets hemsida till det bättre för
medlemmarnas skull. Nu har vi även bytt ut vårt gamla forum till ett
”Klotterplank”. Kom in o testa på www.gasasteget.org
Knytis. Den 24/1 har vi vår populära knytis igen. Ta med dig dina vänner och
bekanta, samt det du själv vill äta och dricka. Det är naturligtvis gratis för alla.
Gåsasteget bjuder på fika under kvällen. Sista anmälningsdag – 23/1
Årsmöte! Den 15/3 kl.18.00 kommer vi att ha årsmöte i Gåsasteget. Vi kommer att
befinna oss på Vipan, och mötet håller på i ca 3 timmar. Sista anmälningsdagen är
dock den 13/3, men du kan även komma oanmäld.
OBS: För er som anmäler er i förväg, bjuder vi även på mat.
Tävlingar! Årets tävlingar drar alldeles strax igång. Vi önskar alla tävlingspar
lycka till inför vårens danskamper.
Vill oxå göra er extra uppmärksamma på DM (8 mars) som i år kommer att
arrangeras av Vollsjös sdk, i Lågehallarna i Hörby. Även lägre klasser kommer att
tävla under denna dag.
Gå gärna in på hemsidan för mer information ang tävlingar och tävlingspar.
Workshop! Söndagen den 26 januari har vi ProvapåWorkshop!
Det innebär att alla som vill får komma till Vipeholmskolans samlingssal
och prova på Lindy (Jitterbugg), Boogie Woogie samt Foxtrot under någon
timmas tid.
Det är ingen föranmälan, utan det är bara att gå dit och prova på.
Naturligtvis är det gratis för alla som vill prova på!
Vi börjar kl. 16.15, efter det vår nybörjarhelg i Bugg är slut.
Information från Gasasteget och Gösasteget kommer senare. Uppdatera er gärna
via hemsidan.
Rabatter! För er som är anslutna till TPIF och Gåsasteget, betalar Tetrapak halva
avgiften på kurser + hela avgiften på tisdagsträningarna.
Kontrollera gärna med ditt företag om de sponsrar din dans!!
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.

Priser:
Medlemskap för ett kalenderår 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 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

jorgenohlin@swipnet.se

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 och ansvarig utgivare av Gåsabladet:
Ulf Larsson,
040-97 09 16 ulf.larsson@bolina.hsb.se
Festkommittén:
Lotta Öhlin,
046-73 70 60 norrehem@swipnet.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
Hemvärnsgården, Getingevägen

Kalendarium
Sön 19 jan
Sön 19 jan
Tis 21 jan
Fre 24 jan
Lör 25 jan
Sön 26 jan
Mån 27 jan
Ons 29 jan
Ons 29 jan
Ons 29 jan
Lör 01 feb
Sön 02 feb
Mån 03 feb
Sön 09 feb
Tis 18 feb
Lör 01 mar
Lör 08 mar
Ons 12 mar
Tors 13 mar
Lör 15 mar
Tis 22 apr
Lör 26 apr
Sön 27 apr
Tis 03 jun

BUGG, PAR-/TÄVLINGSTRÄNING gång 2
kl. 10.00 - 12.30
BUGG, AVANCERAD gång 2
kl. 13.00 - 15.30
Terminsstart tisdagsträningarna på Vipan.
kl. 19.00 - 22.00
KNYTIS PÅ VIPAN
kl. 19.00 - 01.00
BUGG, NYBÖRJARE - HELGKURS gång 1/2
kl. 10.00 - 16.00
BUGG, NYBÖRJARE - HELGKURS gång 2/2
kl. 10.00 - 16.00
Start BUGG, FORTSÄTTNING 2
kl. 20.15 - 21.30
Start BUGG, FORTSÄTTNING 3
kl. 19.00 - 20.15
Start BUGG, FORTSÄTTNING 4
kl. 19.30 - 20.45
Start BOOGIE WOOGIE, NYBÖRJARE
kl. 20.45 - 22.00
LINDY HOP, NYBÖRJARE - HELGKURS gång ½ kl. 10.00 - 16.00
LINDY HOP, NYBÖRJARE - HELGKURS gång 2/2 kl. 10.00 - 16.00
Start LINDY HOP, FORTSÄTTNING
kl. 19.00 - 20.15
Start BUGG, FORTSÄTTNING 1
kl. 19.00 - 21.00
Minikurs start ROCK´n´ROLL med Pernilla Bonny startar kl. 18.50 - 20.00
Sista dagen för motioner till Årsmötet
kl. 24.00
Tävling i DM Skåne i Hörby
Start BOOGIE WOOGIE FORTSÄTTNING
kl. 20.45-22.00
Start BUGG & FOXTROT, NYBÖRJARE
kl. 19.30 - 21.30
ÅRSMÖTE I GÅSASTEGET
kl. 18.00 - 21.00
Tango med Jan Gustafsson startar
kl. 18.50 - 20.00
SALSA, NYBÖRJARE med Salsa sabrosa startar
kl. 10.00 - 16.00
SALSA, NYBÖRJARE gång 2
kl. 10.00 - 16.00
Terminsavslutning tisdagsträningarna
kl. 19.00 - 22.00

För ett mer detaljerat kalendarium: Se hemsidan

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

