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Hej!
Nu närmar sig snön och
temperaturen sjunker
under olidliga 0-strecket.
Då kan det ju tyckas vara
för kallt att närma sig
dans-lokalen. Men ta
chansen, det händer
mycket där!

Mathias

Dansavslutning på Vipan:
Tisdagen 16/12 kl.19.00 startar dansen, och vi håller på ända till 22.00. Det
bjuds på julfika i pausen.
Tisdagen 20/1 kl.19.00 startar årets dans på Vipan igen. Varmt välkomna för
uppvärmning. Även då bjuder vi på fika i pausen.
Lokaler!!! Lokalkommittén letar fortfarande för fullt efter nya lokaler att hålla
dans i. Du som har tips, kontakter eller idéer får gärna lämna dessa till din
tränare eller styrelse. Alla tips är välkomna.
Tedans! Söndagen den 7 december kommer vi att anordna tedans – knytkalas
på vipan. Ta med dig vänner och bekanta, nära och kära och kom till Vipan
mellan 16 och 21. Ta även med dig det du vill äta och dricka (även tallrik och
bestick), så bjuder vi på skön musik, te och kaffe.
Det är givetvis gratis för alla!!
Vi vill gärna att du anmäler dig, för att vi skall veta hur många vi blir.
Dans till levande musik!
På BW-avslutningen onsdagen 3/12 kommer Mikael & Co att rocka loss på
scenen på Vipan. Mellan 21.00 – 22.00 spelas svängig boogiemusik.
Tillställningen är gratis för medlemmar! För närmare info läs på hemsidan.
Höstfesten! Ytterligare en höstfest som blev en succé. Strax över 100 personer
samlades för att festa tillsammans. Med tonerna från bandet Vaudeville dansade
vi hela kvällen. Nästa år blir vi tvungna att skaffa en större festlokal, så att alla
som vill kan få lov att komma. Tack festkommittén för en härligt anordnad fest!!
Bilder finns på hemsidan!

Minikurs! Nästkommande minikurs blir Squaredans. Mer information
kommer på hemsidan. Vårens andra minikurs är inte spikad ännu. Passa på att
vara med och påverka. En omröstning kommer att finnas på hemsidan efter nyår,
för att vi ska kunna få reda på vilken minikurs just du är intresserad av. Håll
utkik på www.gasasteget.org och rösta på den dans du skulle vilja lära dig!
Dansmusik. Visst kan det bli tråkigt att dansa till samma låtar veckar ut
och vecka in? Vi har beslutat införskaffa ny dansmusik. Har du några
idéer eller tips är du varmt välkommen med dessa till oss. Du kan tipsa
via hemsidan: www.gasasteget.org
Gösasteget. Ännu en lyckad fisketur för Gösasteget blev det lördagen den 3/10.
I nästan full storm fångades massor av fisk. Till och med Makrill hamnade på
kroken. Grattis alla ni som fick napp. Gå in och titta på bilderna på hemsidan!
Tävlingar! Säsongens tävlingar närmar sig nu sitt slut. Paren har kämpat bra och
det ska bli skönt med lite ledighet. I januari börjar tävlingssäsongen på nytt. Vi
har alltid plats för nya par. Hör av er om ni är intresserade till tävlingsansvarig,
Lene: lene@mazze.dk .
Sista tävlingen som går av stapeln i år blir DonnumStegen som är
Göteborgstävlingens namn. Den 29/11 drar speakern igång tävlingen, och vi
hoppas naturligtvis på att vi får några GÅSar på pallen. Efter tävlingen blir det
fest för alla tävlande par till liveband.
Fri träning: Kvällar som återstår -> 16/11, 23/11, 30/11 och 7/12.
Träningen sker på Vipan mellan 19.00 – 21.00.
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.
Skobrist! Lider du av detta så är du välkommen att höra av dig till Tommy
Pettersson som tar upp beställningar på dansskor. Rabatt för medlemmar och
kursdeltagare. Träffas för det mesta på tisdagsdansen eller på 0413-256 97.

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

0418-265 30

jorgen-ohlin@telia.com

Ordförande

Jörgen Öhlin
Vice Ordförande

Per Göran Andersson 046-12 65 56

pga012@hotmail.com

Sekreterare, musikansvarig

Björn Björkholm

046-211 33 52

bjorkholm@home.se

046-13 43 01

camilla.maansson@spray.se

0708-490 491

dans@mazze.dk

040-97 09 16

ulf.larsson@bolina.hsb.se

Kassör

Camilla Månsson
Ledamot

Mathias Rosén
Suppleant

Ulf Larsson

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

Laila Johansson

046-12 65 56

gullan.johansson@telia.com

Suppleant

Webansvarig och ansvarig utgivare av Gåsabladet:
Ulf Larsson
040-97 09 16
Festkommittén:
Lene Nyberg
0733-94 17 13
Gåsabladsredaktör: Mathias Rosén 0708-490 491
Valberedning:
Lene Nyberg
0733-94 17 13

Danslokaler:
Logen, Logen i Lund, Brunnshögsvägen 1
Vipan, Vipeholmsskolans aula
Hemvärnsgården, Getingevägen

ulf.larsson@bolina.hsb.se
lene@mazze.dk
dans@mazze..dk
lene@mazze.dk

Kalendarium
tis

18 nov

Quickstep, Prova på - Minikurs gång 3

kl. 19.00 - 20.00

tis

18 nov

Tisdagsträning

kl. 20.00 - 21.30

ons

19 nov

Bugg, Steg 1 - Veckokurs gång 10

kl. 19.30 - 20.45

ons

19 nov

Boogie Woogie, Fortsättning - Veckokurs gång 4

kl. 20.45 - 22.00

tors

20 nov

Bugg, Steg 1 - Veckokurs gång 9

kl. 19.00 - 20.15

tors

20 nov

Bugg, Teknik - Veckokurs gång 10

kl. 20.15 - 21.30

sön

23 nov

Bugg, Parträning - Veckokurs gång 6

kl. 10.00 - 12.30

sön

23 nov

Bugg, Tävlingsträning - Veckokurs gång 6

kl. 13.00 - 15.30

tis

25 nov

Quickstep, Prova på - Minikurs gång 4

kl. 19.00 - 20.00

tis

25 nov

Tisdagsträning

kl. 20.00 - 21.30

ons

26 nov

Boogie Woogie, Fortsättning - Veckokurs gång 5

kl. 20.45 - 22.00

tors

27 nov

Bugg, Steg 1 - Veckokurs gång 10

kl. 19.00 - 20.15

sön

30 nov

Bugg, Parträning - Veckokurs gång 7

kl. 10.00 - 12.30

sön

30 nov

Bugg, Tävlingsträning - Veckokurs gång 7

kl. 13.00 - 15.30

tis

02 dec

Tisdagsträning med veckans tur

kl. 19.00 - 21.30

ons

03 dec

Boogie Woogie, Fortsättning - Veckokurs gång 6

Ons

03 dec

Dans på Vipan till Liveband

tors

04 dec

Sista anmälningsdag för Knytkalas, Arrangemang (Tedans)

sön

07 dec

Knytkalas, Arrangemang (Tedans)

kl. 16.00 - 21.00

tis

09 dec

Tisdagsträning med veckans tur

kl. 19.00 - 21.30

tis

16 dec

Terminsavslutning tisdagsträningarna på Vipan, vi bjuder på fika i
pausen.

kl. 19.00 - 22.00

tis

16 dec

Terminsavslutning, Tisdagsträning

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

Tidigarelagd
kl. 21.00 - 22.00

