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Efter en innehållsrik hösttermin
går vi mot kallare tider! Jul om
drygt en månad! Till våren är ni
välkomna till en ny danstermin och
nya kurser.
/Bengt
Höstfesten
Årets höstfest gick av
stapeln i Folkets Park i
Lund. Över 160 personer
var samlade för att njuta
av god mat, roas av
Vaudeville och sist men
inte minst DANSA.
Under kvällen visade det
sig att det fanns en stor
sångglädje bland
festdeltagarna (i vissa
fall kombinerat med sångkvalitet). Timmarna flög iväg och innan vi visste ordet
av så var det dags att gå hem. Stort tack till festkommittén med flera som gjorde
kvällen till en succé!
Knytis fredagen den 2:e december
Vi upprepar fjorårets
succé och ordnar
knytis till levande
musik (Public
Service) på Vipan.
Fredagen den 2/12 kl
19.00 är datumet du
ska lägga på minnet.
Ta med vad du vill
äta och dricka (även
med och på) så äter vi
tillsammans innan dansen börjar. Det är gratis för medlemmar i Gåsasteget
men för övriga kostar det 50kr. Alla är välkomna. Anmälan senast den 29/11 så
vi vet hur många vi ska duka till. För mer info, se hemsidan.
/Festkommittén

Tisdagsavslutning
Den 13 december är sista tisdagen för terminen. Vi dansar från 19.00 till 22.00
med en paus för fika (ingår i inträdet) i mitten. Platsen är som vanligt
Vipeholmskolans aula. Välkomna!
Extra träningstid
Eftersom det blir ett ganska långt uppehåll från tisdagsträningen under jul- och
nyårshelgerna, kommer vi att försöka lägga in 3 extra träningstillfällen på Vipan
tisdagarna den 3:e, 10:e och 17:e januari. Vi lägger ut information på hemsidan
så snart lokalen är bokad (om det är ledigt).
Tisdagsstart
Tisdagen den 24:e januari kör vi igång de ordinarie tisdagsträningarna på Vipan
igen. Som vanligt har vi öppet någon längre denna dag, från kl. 19.00 till 22.00.
Fika i pausen ingår också. Kom och dansa in våren (!) med oss!
Info från tränarna:
Vårens kursschema börjar att bli allt mer färdigt och kommer så småningom att
läggas ut på hemsidan.
Det kommer att bli två separata nybörjarhelger i bugg den 28-29/1 och den 4-5/2.
Bugg 1 måndagar 20.15-21.30.
Bugg 2 söndagar 17.30-18.45.
Bugg 3 onsdagar 19.30-20.45.
Bugg 4 måndagar 19.00-20.15.
UDB söndagar 16.00-17.30.
Parträning söndagar 13.00-15.30.
Tävlingsträning söndagar 10.00-12.30.
Boogie woogie först nybörjare 6 ggr och sedan fortsättning 6 ggr onsdagar 20.45-22.00.
Salsa först nybörjare 7 ggr och sedan fortsättning 7 ggr onsdagar 19.00-21.00.

Söndagen den 22 januari kommer vi att ha en buggdag med Anette Holmberg
som är en mycket duktig tränare och domare. Lördagen den 4 februari blir det
en provapå workshop i salsa mellan kl 10.00-13.00. Under våren planeras inga
barnkurser p.g.a att Pernilla studerar utomlands då.
Vill du bli bugginstruktör?
Gåsastegets tränare kommer att arrangera en ganska omfattande
instruktörsutbildning med både teori och praktik med start den 30 november.
Om du är intresserad får du ta kontakt med Björn Åkesson senast 23 november.
Medlemsrekord
Aldrig förr har Gåsasteget haft så många medlemmar! Vi är drygt 450
medlemmar för närvarande.

Gåsasteget
önskar alla
en riktigt

God Jul
och ett

Gott Nytt År!

Gåsaslaget 2005
Den 26 augusti laddade vi med regnkläder, paraply, dricka och mat inför
Gåsaslaget (Gåsastegets nyinstiftade golftävling). Regnkläderna kom som tur
var inte till användning utan solen sken och vinden ven. Vi kastade oss ut i en
tuff kamp som efter en trevlig runda vanns av Patrik Önnerfjord på 37 poäng.
2:a placeringen tog Ole Kongstad knappt före bästa dam Annika Borg.
Golfsektionen önskar alla en god avslutning på golfåret och hoppas att alla är
sig laddade inför 2006. Ta på vantarna och svinga lugnt!

/Golfsektionen
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.
Tävling
Årets tävlingssäsong börjar snart ta slut. Nästa tävling går av stapeln
i Helsingborg den 20 november i Idrottens hus där 13 av klubbens
tävlingsdansare kommer att ställa upp. Flicka nr 14 hyrs in från Vollsjö. Vi
kommer att representeras i bugg senior D med fyra par, senior C med ett par och
i senior B med två par. Förhoppningsvis kommer vi att ta tre förstaplatser!
De som vill tävla nästa år får
meddela detta till Tommy
Petersson eller till Patrik
Önnerfjord senast den 22
november.
Det har gått bra för Gåsasteget på
tävlingar nu i höst!
För att få tävlingslicens måste alla
tävlingsdansare skriva under en
antidopingförsäkran (WADAS)
innan tisdagsdanserna slutar i år.
Licenser kostar 300 kr respektive 75kr. Det lägre priset gäller för att tävla i
Senior D, för övriga klasser gäller 300 kr.

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 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

046-12 61 28

bjorn@gasasteget.org

0413-55 50 81

sven@gasasteget.org

040-97 09 16

ulf@gasasteget.org

046-14 57 95

marie@gasasteget.org

Kassör

Björn Åkesson
Ledamot

Sven Persson
Suppleant

Ulf Larsson
Suppleant

Marie Nordahl

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

Webbansvarig och ansvarig utgivare av Gåsabladet:
Ulf Larsson
040-97 09 16 ulf@gasasteget.org
Festkommittén:
Jenny Nilsson
046-18 99 41 fest@gasasteget.org
Gåsabladsredaktör:Vakant
Valberedning:
Torbjörn Magnusson 046-12 24 31
Musikansvarig:
Joakim Nilsson
musik@gasasteget.org

Danslokaler:
Axelgård i Vallkärra, Västratornsvägen 1.
Byastugan, i Lilla Harrie
Hemvärnsgården, Getingevägen
Torngården, Stångby
Vipan, Vipeholmsskolans aula

Kalendarium
November
Tis

15

Sön

20

Tis
Tis

22
29

Cha-Cha, Minikurs
Tisdagsträning, Vipan
Tävling Helsingborg
Extra träningstid Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Sista anmälningsdag Knytkalas

kl. 19.00 - 20.00
kl. 20.00 - 21.30
kl. 10.30 - 12.30
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00 - 21.30

December
Fre
Sön
Tis
Sön
Tis

02
04
06
11
13

Knytis på Vipan med live musik
Extra träningstid Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Extra träningstid Vipan
Terminsavslutning, Tisdagsträning

kl. 19.00 - 01.00
kl. 10.30 - 12.30
kl. 19.00 - 21.30
kl. 10.30 - 12.30
kl. 19.00 - 22.00

Januari
Tis
Tis
Tis
Tis

3
10
17
24

Ev. extra träningstid på Vipan
Ev. extra träningstid på Vipan
Ev. extra träningstid på Vipan
Terminsstart, Tisdagsträning

kl 19.00 – 21.00
kl 19.00 – 21.00
kl 19.00 – 21.00
kl 19.00 – 22.00

Glöm inte dansen på Vipan varje tisdag
Mejl: se adresser i bladet samt i kontaktlistan
Telefon: 046 – 15 77 70

www.gasasteget.org

