
Vintern har varit seg i år men nu 
har den äntligen gett med sig och 
våren är här och med den några 
roliga evenemang! /Veronica 
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Årsmötet 
Årsmötet har varit och i och med det lämnade några styrelsen och några nya 
trädde in. Ett stort tack till Björn, Laila och Mathias för det arbete ni gjort och 
vi önskar er lycka till i framtiden! Vi vill då på samma gång välkomna Karin, 
Sven och Marie som nu ersätter de avgående. Ett stort tack vill vi även ge 
Conny som var ordförande under mötet samt Charlotta som förde protokollet. 

 
Avslut tisdagarna 
Den 7 juni avslutar vi tisdagsdanserna för den här terminen. Under kvällen har 
vi den sedvanliga och uppskattade 
dansglädjetävlingen. Som vanligt 
fixar våra egna ”fixare” i 
festkommittén fika till de 
närvarande. Kostnaden är som 
brukligt 20 kr för medlemmar och 
40 för icke medlemmar. Passa på 
eftersom du får vänta ända tills den 
23 augusti innan det är dags att åter 
starta upp. 

 
Sommar träningar 
Hela sommaren kommer vi att ha fri träningstid för medlemmar i Gåsasteget på 
Vipan på onsdagar kl. 19.00 - 21.00. Vi har bokat från den 15/6 till den 17/8. 
Anläggning finns på plats men musik får man ta med sig själv. Ingen 
föranmälan. 
 
Gemensam ”kick-off” 
Till hösten kommer vi att arrangera en gemensam avspark inför terminsstarten. 
Vi hoppas att så många som möjligt av er aktiva kan närvara. Tag chansen till ett 
direkt möte med styrelsen och alla andra engagerade. Vi återkommer med mer 
information på hemsidan. 

 



 
Tränarna och hjälpledarna 
Tränarna har under året arbetat med att utveckla våra kursplaner. Den 2 maj 
träffas de igen på Axelgård kl. 19.00 för att tillsammans med hjälpledarna göra 
en ”finputsning” Vill du också bli hjälpledare (det är jättekul och utvecklande)? 
Kontakta Björn Åkesson och var med på den här träffen. Skulle du sedan vilja 
avancera till kursledare finns det möjlighet att gå utbildningar som anordnas av 
DSF. Mer information ges på tränarmöten.  
 
Ett stort tack till alla de som ideellt ställer upp med så mycket tid och 
engagemang för allas vår trivsel och glädje! 

 
Bugg i Lundaloppet 14 maj 
Gåsasteget återupprepar 
förra årets succé med att 
bugga 5 km. Vi som var 
med då tyckte att det var 
vansinnigt roligt. Du 
behöver inte vara 
proffsbuggare men du 
måste kunna ta dig framåt 
i ”dansriktningen”. 
Kostnaden i år blir 50 kr 
per deltagare. Du är då 
med i lite roliga utlottningar mm efter loppet. Sista anmälningsdag 1 maj. 

 
Festkommittén behöver hjälp!! 
Våra fester är mycket uppskattade och deltagarantalet är högt men detta innebär 
också mycket arbete för en liten grupp människor. Därför behöver festkommittén 
extra hjälp. Du kan själv välja vid vilket evenemang du kan hjälpa till men 
kommittén avgör hur många personer de behöver. Du som hjälper till får 
naturligtvis reducerat pris på anmälningsavgiften. Kontakta Jenny för frågor och 
funderingar.  

 
Minikurserna 
Enligt önskan från årsmötet kommer en enkät att finnas på hemsidan när 
Gåsabladet kommer ut, där medlemmarna få rösta om ett antal alternativ 
angående tider för minikurserna. Var med och påverka! 

 
Gåsaläger 
Tränarkommittén planerar för ett läger den 4 – 5 juni för buggdansare nivå 2 – 4 
samt Boogie Woogie nybörjare. Håll utkik på hemsidan för information! 

 



 
Dans på bryggan i Bjärred den 18 juni 
Ett av våra återkommande evenemang är att delta i den bryggdans som 
arrangeras en gång per år i 
Bjärred, vid långa bryggan. Vi 
brukar samlas kl. 18.00 för att 
grilla på stranden och sedan 
dansa av oss under detta mycket 
trevliga och speciella 
evenemang. Föreningen ordnar 
grillar men du tar själv med dig 
det du vill äta och dricka samt 
lite pengar för att kunna lösa 
dansbiljetter. Anmäl dig gärna så att vi vet hur många grillar vi ska ordna med! 
Om du inte vill grilla, behöver du inte anmäla dig, dansen börjar kl. 19.00. 

 
SM i bugg och rock´n roll 
 

I år går denna prestigefyllda tävling av stapeln 
i Halmstad den 6 – 7 maj. Här har du 
möjlighet att se Sveriges bästa dansare i Bugg, 
Lindy Hop, Boogie Woogie och Rock´n roll. 
En mycket sevärd tävling. Visste du att 
Sverige tillhör världseliten i Boogie Woogie 
och i Lindy Hop? Mer information hittar du på 
www.laxbuggarna.com.  
 

 
 
Bilden visar vinnarparet i Rock ´n roll förra 
gången SM hölls i Halmstad, 2003. 

 
Kurser 
Ännu är inte höstens program färdigt men håll utkik på hemsidan så publicerar vi 
det så snart vi kan. Vårens kurser har dock glädjande nog varit mycket välbesökta 
med många nya medlemmar till vår ”dansfamilj” och vi hoppas på en lika 
välbesökt höst. 

 



 
Tävling 
Våra tävlingspar åker runt i landet och mäter sina krafter med andra tävlingspar. 
En stor lyckospark vill vi ge er alla och fortsätt kämpa! Ett extra stort grattis vill 
vi ge till tävlingsparen Benny och Agneta samt Mattias och Gunilla (MSDK) 
som båda snabbt har klättrat från senior D till senior C.  
 
Är ni nyfiken på vad tävling är och innebär? Tala med Tommy Pettersson 0413-
25697 

 
Ny sektion ”Birdiesteget” 
Hej alla golfsugna dansare! Vi är en hel del golfare i klubben och det skulle vara 
kul att arrangera någon sammankomst på golfbanan under året. För att primärt ta 
reda på hur många vi är så skulle det vara bra att få in lite information som mail-
adress, golfklubb, hcp samt telefonnummer. Maila mig på 
onnerfjord@hotmail.com om ni är intresserade. En kontaktlista skulle vara 
utmärkt för att få ihop någon/några att spela med då suget blir för stort. Ett 
mästerskap under säsongen skulle vara mycket spännande. Vem vinner 
Gåsaslaget 2005?  

Svinga Lugnt, 
Patrik Önnerfjord 

 
”Gösasteget” 
Kom och fiska horngädda med 
Gösasteget söndagen den 29 maj från kl. 
13.00  
Plats: Falsterbokanalen, södra sidan, ute 
på den högra piren.  
Medtag fiskeutrustning och 
picknickkorg. Du är närmast garanterad 
en läcker horngädda till kvällsmiddagen. 
Ingen föranmälan, ingen kostnad. 

 
Redaktör sökes! 
Kan du tänka dig att pyssla med vår lilla tidning som kommer ut fyra gånger 
per år? Du behöver inte vara ”mediaproffs” utan ett intresse för att hjälpa till 
räcker. Kontakta styrelsen för mer info. 

 
Årets höstfest 
Årets höstfest går av stapeln den 22/10 så boka in detta datum redan nu. Mer 
info kommer i början av hösten. 

 



Kalendarium  
    

Maj 
 Sön 01 Sista anm.dag Lundaloppet 
 Mån  02 Möte tränare + hjälpledare kl. 19.00 
 Fre    06   SM i Halmstad 
 Lör   07   SM i Halmstad – finaler 
 Lör 14 Lundaloppet kl. 13.05 
       Tävling Växjö  
   Sön  29 ”Gösasteget” – fisketur    kl. 13.00 

 
Juni 

   Lör  04   Gåsaläger 
   Sön 05   Gåsaläger 
   Tis  07   Avslutning tisdagsträningar       kl. 19.00 – 22.00  
   Ons  15   Sommarträningarna startar          kl. 19.00 – 21.00  
   Lör   18 Bryggdans Bjärred  kl. 18.00 
   Ons  22 Onsdagsträning på Vipan  kl. 19.00 – 21.00 
   Ons  29 Onsdagsträning på Vipan  kl. 19.00 – 21.00 

 
Juli 

   Lör  02   Ölandsveckan börjar 
   Ons  06 Onsdagsträning på Vipan  kl. 19.00 – 21.00 
   Ons  13 Onsdagsträning på Vipan  kl. 19.00 – 21.00 
   Ons  20 Onsdagsträning på Vipan  kl. 19.00 – 21.00 
   Ons  27 Onsdagsträning på Vipan  kl. 19.00 – 21.00 
 

Augusti 
   Ons  03 Onsdagsträning på Vipan  kl. 19.00 – 21.00 
   Ons  10 Onsdagsträning på Vipan  kl. 19.00 – 21.00 
   Ons  17 Onsdagsträning på Vipan  kl. 19.00 – 21.00 
   Lör  06 Utbildningsvecka i Växjö  

 Tis    23 Start tisdagsträning kl. 19.00 – 22.00 
 

 
 

 

Glöm inte dansen på Vipan varje tisdag fram till den 7/6 
 

Hela sommaren har vi sommarträning varje onsdag,  
start 15/6 

 

 

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

Telefon: 046 – 15 77 70 
www.gasasteget.org 

 



 
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 i samband med betalning av kursavgiften eller via 
postgirot med namn, adress och telefonnummer tydligt angivna. 

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

Gåsastegets postgironummer: 82 53 67-6 
 

Gåsastegets nya styrelse: 
 
Veronica Nyberg 046-12 01 47  veronica@gasasteget.org 
    Ordförande 
Bengt Linné 046-13 12 43  bengt@gasasteget.org 
    Vice Ordförande 
Per Göran Andersson 046-12 65 56  per-goran@gasasteget.org 

     Sekreterare 
Karin Jörlöv 040-41 15 65  karin@gasasteget.org 

    Kassör 
Björn Åkesson 046-12 61 28  bjorn.@gasasteget.org 

    Ledamot 
Sven Persson 0413-55 50 81  sven@gasasteget.org 
    Suppleant 
Ulf Larsson 046–15 77 70   ulf@gasasteget.org 

    Suppleant 
Marie Nordahl 046-14 57 95  marie@gasasteget.org 
    Suppleant 
 
Webbansvarig och ansvarig utgivare av Gåsabladet: 
                              Ulf Larsson     046-15 77 70 ulf@gasasteget.org 
Festkommittén:        Jenny Nilsson         046-18 99 41  fest@gasasteget.org 
Gåsabladsredaktör: Vakant         
Valberedning:  Torbjörn Magnusson 046-12 24 31          

 
Danslokaler: 
Axelgård, i Vallkärra 
Byastugan, i Lilla Harrie 
Hemvärnsgården, Getingevägen 
Vipan, Vipeholmsskolans aula 

 


