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Så har då hösten kommit, och innan
vi vet ordet av är det väl jul! Men vi
är glada, för dansevenemangen
duggar tätt när dagarna blir
kortare! /Catarina
Åh vilket party!
Gåsastegets höstfest blev även i år en
succé. Hela 160 personer slöt upp och
gjorde kvällen oförglömlig. Vi njöt av god
mat, trevligt sällskap och bra dans till

gruppen Gamblers. I pausen bjöds det på
överraskning i form av en grupp medeltida
gycklare, som imponerade med sina
konster. Vi framför ett stort tack till
festkommittén!
Knytkalas!
Höstterminen går mot sitt slut,
och det firar vi med ett
kursavslutningsknytis på Vipan
fredagen den 24 november, kl
19.00-01.00. Tag med vad du vill
äta och dricka (även med och
på), och dansa sedan loss hela
kvällen till levande musik. Vi
bjuder på kaffe och liten kaka i
pausen. Arrangemanget är helt
gratis för Gåsastegets medlemmar och kostar endast 50kr för alla andra. Det kommer att bli bandet Mumma
som spelar för oss under kvällen.
Anmäl dig senast den 23 november, antingen på
tisdagsträningen eller på vår hemsida
www.gasasteget.se. Välkomna!

Boogie-night
På tisdagsträningen den 7 november kommer vi att dansa till svängig boogie och
50-talsrock. Då är det nämligen dags för boogie-night igen, och alla som dansar
boogie woogie har chans att träna det de lärt sig till passande musik. Det går
precis lika bra att bugga, så alla är lika välkomna.
Avslutning på tisdagsdansen!
Den 12 december är sista tisdagsträningen för hösten. Vi dansar kl 19.00-22.00
med fikapaus i mitten. Inträdet är 20 kr för medlemmar, 40 kr för övriga. Fika i
pausen ingår. Välkomna!
Extra träning under juluppehållet
Vi kommer att försöka lägga in extra träning under ett par tisdagar under
juluppehållet för Gåsastegets medlemmar. Information kommer på hemsidan så
fort lokalen är bokad (om den är ledig).
Tisdagsstart
Tisdagen den 23 januari 2007 börjar tisdagsträningarna igen i Vipeholmsskolans
aula. Som vanligt dansar vi då lite längre, kl 19.00-22.00, och bjuder på fika i
mitten. Inträdet är 20 kr för medlemmar, 40 kr för övriga. Välkomna att dansa in
den nya säsongen med oss!
Extra träning
Gåsasteget har hyrt en lokal av Friskis&Svettis i
Lund som Gåsastegets medlemmar kan utnyttja
för fri träning. Lokalen ligger i F&S lokaler på
Gustavshemsvägen, och vi hyr den torsdagar kl
19.00-21.00 tom den 14 december. Kontakta
receptionen för att få tillträde till lokalen.
Musikanläggning finns i lokalen, men du får
själv ta med dig musik och partner att dansa
med. Passa på att utnyttja dessa möjligheter!
Vill du tävla nästa år?
Nu är det dags att fundera på om man vill ha tävlingslicens för Gåsasteget år
2007. De som vill representera klubben kan skriva på licensansökan och
antidopinglistan hos Tommy eller Patrik. Det finns två sorters licenser, låglicens
för Senior D och höglicens för alla övriga klasser. De två underskrifterna behöver
vi ha senast den 12 december (terminsavslutningen på Vipan). Den som har
skrivit på redan i november får vara med i diskussionen den 5 december kl 19.30
på Vipan, om vilken/vilka tränare vi ska ha under våren 2007.

Gåsasteget
önskar alla
en riktigt

God Jul
och ett

Gott Nytt
År!

Klubbtröjor
Våra fina klubbtröjor finns fortfarande att köpa! De är i svart med gult tryck,
finns i dam- resp. herrmodell och kostar 100 kr. Du köper dem i vakten på
tisdagsdanserna eller av din kursledare! En perfekt tröja att dansa i…
Ny adress till hemsidan!
Gåsasteget har skaffat ett nytt webbhotell och samtidigt ytterligare en adress till
vår hemsida, nämligen www.gasasteget.se. Sidan har nu blivit snabbare. Både den
gamla adressen, www.gasasteget.org, och den nya fungerar parallellt. Alla
mailadresser till oss fungerar som innan.
Lagledare sökes!
Gåsasteget får allt fler tävlingspar och det går bättre och bättre för oss på
tävlingarna. Till varje tävling måste de tävlande ha med sig en lagledare som inte
tävlar. Vi söker nu efter någon som tycker det skulle vara roligt att åka med på
tävlingar och leda våra tävlande. Utbildning får du av oss. Hör av dig till
tävlingskommittén, tavling@gasasteget.se eller någon i styrelsen.
Hemsidan
Många av Gåsastegets medlemmar besöker vår hemsida, men kanske inte alla.
För er som inte brukar göra det, vill vi tipsa om att prova på det någon gång. Där
hittar ni både dokumentation från evenemang och all möjlig information rörande
vår klubb och dans. Exempelvis kan man gå in och se många fina foton från våra
trevliga fester och evenemang, se tävlingsresultaten från våra tävlingspar, skriva
en rad på klotterplanket, uppdatera dig på vad som händer eller se vilken dans
som finns till helgen, bara för att nämna något. Gå in på www.gasasteget.se och
surfa lite!
Vi fortsätter växa…
Gåsasteget fortsätter att expandera och vi är i skrivande stund uppe i 469
medlemmar. Vi är mycket glada att så många vill vara med i klubben.
Stortränarmöte
Du som har kursledarutbildning och kan tänka dig att vara kursledare/hjälpledare
nästa termin inbjuds härmed till stortränarmöte torsdagen den 16 november kl
19.30 hemma hos Charlotta Wängberg på Östen Undéns gata 108 i Lund. Om du
vill komma eller om du vill vara kursledare nästa termin men inte kan komma,
meddela
detta
senast
tisdagen
den
14
november
till
charlotta.wangberg@comhem.se eller 046-30 43 38.
/Tränarkommittén

Glöm inte dansen på Vipan varje tisdag!

Hänt sedan sist…
Gåsaslaget
Gåsastegets golfsektion Birdiesteget hade sin årliga turnering i augusti. Ett glatt
gäng golfare samlades på Kvarnby GK, och efter en hård kamp stod slutligen
Birdiestegets mästergolfare Patrik Önnerfjord som segrare.
Kulturnatten
Det blev god uppslutning på Kulturens
dansbana i årets upplaga av Kulturnatten i
Lund, där Gåsasteget bjöd på intensivkurs i
bugg, tango och salsa. Charlotta och Bengt
höll i buggen, Jörgen och Emma gav sig på
den svåra uppgiften att lära ut ballroom
tango på ett i det närmaste runt dansgolv
och
Björn
Björkholm
visade
de
grundläggande stegen och turerna i salsa.
Alla deltagare visade stor glädje och
förvånades över hur mycket man kan lära sig på så kort tid.
Höststart på tisdagsdansen

Det var med stor förväntan som våra
populära tisdagsträningar började igen i
augusti. Det lokala bandet Enjoy,
bestående av fyra unga entusiastiska
killar, underhöll oss hela kvällen. I pausen
bjöd Festkommittén på fika samtidigt som
den ”överhettade” lokalen vädrades ut.
Därefter vidtog dansen med full styrka
igen. Uppslutningen var mycket god och
vi var över hundra personer som svängde
våra mer eller mindre lurviga. Frågan är om dansarna eller killarna i Enjoy var
svettigast efter kvällen…
Minikurs
Höstens minikurs var i gammaldans. Under fyra tisdagar delade Lene och Kjell
Larsson med sig av sina kunskaper på området och lärde oss grunderna i vals,
schottis, polka och hambo. Uppslutningen var stor och deltagarna entusiastiska:
nu är vi fler som kan vara med, när Perikles spelar sin uppsättning av
gammaldans ute på dansställena!

Fiske på Öresund
Söndagen den 15 oktober samlades ett glatt gäng från Gåsastegets fiskesektion
Gösasteget i Råå hamn. Det blev en fin hösteftermiddag med vackert väder på
båten Wittskär, och sillen och torsken nappade fint.
Tävlingar
Det går bra för Gåsastegets
medlemmar ute på tävlingarna i södra
Sverige. Hela nio par har vi som visar
klubbens ansikte utåt. Tävlingsparen
blir ständigt fler och resultaten uteblir
inte. För närvarande har vi två par i
Senior A, två par i Senior C, tre par i
Senior D och två par i Vuxen D.
Vilken klass man börjar tävla i beror på de tävlandes ålder, och därifrån avancerar
man sedan uppåt när man placerar sig i en tävling. Resultaten finns att studera på
hemsidan under Tävlingar.
Vill man engagera sig i tävlingarna utan att själv tävla, kan man antingen anmäla
sig som lagledare (se inlägg ovan) eller åka med som publik. Det är väldigt roligt
att se alla duktiga dansare och man kan även snappa upp en och annan ny tur.
Datum och plats för tävlingar som Gåsasteget deltar i står under tävlingar/aktuellt
på hemsidan.

Psst! Du har väl hört talas om veckans tur, som vi
har de flesta tisdagsträningar?
Där har du chansen att lära dig en ny tur som du
sedan kan träna på under resten av kvällen!
www.gasasteget.se

www.gasasteget.org

Gåsastegets styrelse:
Bengt Linné

046-13 12 43

bengt@gasasteget.org

046-71 09 18

jorgen@gasasteget.org

046-12 65 56

per-goran@gasasteget.org

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

Ordförande

Jörgen Ohlin
Vice Ordförande

Per Göran Andersson
Sekreterare

Karin Jörlöv
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
Festkommittén:
Jenny Nilsson
046-18 99 41
Gåsabladsredaktör: Catarina Berg Orioli 0413-555081
Valberedning:
Torbjörn Magnusson 046-12 24 31
Musikansvarig:
Joakim Nilsson

ulf@gasasteget.org
fest@gasasteget.org
gasabladet@gasasteget.org
valberedning@gasasteget.org
musik@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, telefonnummer, födelsedatum samt gärna epostadress tydligt angivna.

Inträde tisdagsträning
Inträde terminsstart och slut
Inträde minikurs (inkl. bugg)

Gåsastegets postgironummer: 82 53 67-6

Medlemspris
10kr
20kr
20kr

Övriga
20kr
40kr
40kr

Kalendarium
November
Tis
Sön
Sön
Sön
Sön
Tis
Tors
Tors
Sön
Tis
Tors
Tors
Fre
Sön
Sön
Sön
Sön
Tis
Tors

07
12
12
12
12
14
16
16
19
21
23
23
24
26
26
26
26
28
30

Boogie Woogie kväll på Vipan
Bugg Tävlingsträning Tomas Persberg
Bugg Tävlingsträning A/B Tomas Persberg
Bugg Parträning Tomas Persberg
Extra träningstid på Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Extra träningstid på Friskis&Svettis
Stortränarmöte hos Charlotta Wängberg
Extra träningstid på Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Sista anmälningsdag för Knytkalas 24/11
Extra träningstid på Friskis&Svettis
Knytkalas på Vipan
Bugg Tävlingsträning Tomas Persberg
Bugg Tävlingsträning A/B Tomas Persberg
Bugg Parträning Tomas Persberg
Extra träningstid på Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Extra träningstid på Friskis&Svettis

kl 19.00-21.30
kl 10.00-12.00
kl 12.00-13.00
kl 13.30-15.30
kl 19.00-21.00
kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.00
kl 19.30
kl 19.00-21.00
kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.00
kl 19.00-01.00
kl 10.00-12.00
kl 12.00-13.00
kl 13.30-15.30
kl 19.00-21.00
kl 19.00-21.30
kl 19.00-21.00

December
Sön
Tis
Tis
Tors
Sön
Sön
Sön
Sön
Tis
Tis
Tors

03
05
05
07
10
10
10
10
12
12
14

Extra träningstid på Vipan
Tisdagsträning, Vipan
Möte licensierade dansare, Vipan
Extra träningstid på Friskis&Svettis
Bugg Tävlingsträning Tomas Persberg
Bugg Tävlingsträning A/B Tomas Persberg
Bugg Parträning Tomas Persberg
Extra träningstid på Vipan
Terminsavslutning av tisdagsträning, Vipan
Sista anmälan tävlingslicens 2007
Extra träningstid på Friskis&Svettis

kl 19.00-21.00
kl 19.00-21.30
kl 19.30
kl 19.00-21.00
kl 10.00-12.00
kl 12.00-13.00
kl 13.30-15.30
kl 19.00-21.00
kl 19.00-22.00
kl 19.00-21.00

Januari
Tis
Tis
Tis
Tis

02
09
16
23

Ev. extra träningstid på Vipan
Ev. extra träningstid på Vipan
Ev. extra träningstid på Vipan
Start av tisdagsträningarna på Vipan

kl 19.00-21.00
kl 19.00-21.00
kl 19.00-21.00
kl 19.00-22.00

