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Så har vi då glädjen att önska Er
alla ett gott nytt år tillsammans
med Gåsasteget! Välkomna till våra
aktiviteter i vinter och vår!
/Catarina
Avslutningsknytis!
Höstens kurser avslutades
med
knytis
på
Vipan.
Närmare hundra personer slöt
upp
och
hade
roligt.
Festkommittén hade med
hjälp av några frivilliga dukat
långbord, där var och en sedan
åt sin matsäck i gott sällskap.
Efter att bord och stolar burits
ut,
började
coverbandet
Mumma spela och vi dansade
hela kvällen lång. I första
pausen bjöd klubben på kaffe och kaka. I andra pausen bjöds det på överraskning
av Björn Åkesson och Ulf Larsson med Joakim Sjöbergs assistans. Vi fick under
muntra skratt lära oss dansa trojka, en rysk dans, till vad som fanns kvar på
Björns tjugo år gamla kassettband… Titta in på www.gasasteget.se under
Fotogalleri och se alla foton som Ulf tog under kvällen!
Kom och dansa till Enjoy!
Boka in tisdagen den 23 januari
2007 i era almanackor! Då börjar
nämligen våra populära tisdagsträningar igen. Vi dansar till
levande musik med det lokala
bandet Enjoy. Vi dansar mellan kl
19.00 och 22.00. Inträdet är 20 kr
för medlemmar, 40 kr för övriga.
Som vanligt ordnar festkommittén
fika i pausen.
Välkomna!

Dags att betala medlemsavgiften!
Nytt år, ny medlemsavgift. Det kostar 150 kr för ett år och medlemskapet ger
flera förmåner och rabatter på våra kurser och på inträdet till våra danser. Bland
annat går ni in för halva priset på tisdagsträningarna. Ni betalar enklast via
Gåsastegets postgironummer 82 53 67-6. Ange tydligt namn, adress,
telefonnummer, födelsedatum samt gärna e-postadress!
Distriktsmästerskap i Sjöbo!
Lördagen den 24 februari, kl 12.00, är det dags för stor tävling i Färsingahallen i
Sjöbo. Det är Vollsjö Danssportklubb som
anordnar
distriktsmästerskap
för
Skåne,
Småland/Blekinge och Halland och dessutom en
separat tävling, Piratenpokalen. Danserna är bugg,
dubbelbugg, lindy hop, rock’n’roll och boogie
woogie. Entrén är endast 60 kr för vuxna och 30 kr
för barn 7-15 år. Missa inte detta ypperliga tillfälle
att se på mycket fin dans på nära håll!
Ny termin, nya kurser!
Med detta nummer av Gåsabladet följer ett program med vårens kurser. Som ni
ser finns det mycket att välja på. Välj och vraka, men vänta inte för länge med att
anmäla er. Vissa kurser är populära och fulltecknas snabbt!
Årsmöte i Gåsasteget
Tisdagen den 27 mars kl 19.00 är det dags för årsmöte på Gåsasteget. Det
kommer att hållas i Vipeholmsskolans aula och är öppet för alla medlemmar.
Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 28 februari, maila till
styrelsen@gasasteget.se. Man behöver inte anmäla sig, utan det är bara att gå dit.
Efter mötet kommer vi att hålla tisdagsträning ända till kl 22.00! Välkomna!
Extra träning
Gåsasteget hyr även i vår en lokal av Friskis & Svettis på Gustavshemsvägen på
torsdagar kl 19.00-21.00 under perioden från den 25 januari till den 17 maj med
undantag av den 5 april (Skärtorsdagen). Alla Gåsastegets medlemmar får utnyttja
lokalen för fri träning. Kontakta receptionen för att få tillträde till lokalen.
Musikanläggning finns, men du får själv ta med dig musik och partner att dansa
med.
Även under söndagarna i vår med start den 14 januari är det fri träning på Vipan
kl 18.30-20.30. Kontakta den kontaktperson som anges på respektive datum på
hemsidan, för att vara säker på att någon verkligen öppnar och stänger lokalen.
Samma sak gäller som på torsdagarna, alltså tag med musik och partner att dansa
med! Passa på att utnyttja dessa fina möjligheter!

Gratis tisdagsträning
För alla er som i vår går en av våra nybörjarhelger i bugg blir det gratis inträde på
träningarna tisdagen den 13/3 och 20/3 i Vipeholmsskolans aula. Välkomna att
prova på våra populära tisdagsträningar! Fribiljetter delas ut på kurserna.
Minikurs
Under tre tisdagar i april – den 10, 17 och 24 april – kommer det att hållas
minikurs under den första timmen av tisdagsträningen på Vipan. Vilken dans det
blir kommer att meddelas senare. Information kommer att finnas på hemsidan.
Förbundsmöte i Svenska Danssportförbundet
Svenska Danssportförbundet kommer att hålla förbundsmöte i vår och alla
medlemmar i medlemsklubbarna – däribland Gåsasteget – äger rätt att lämna
förslag på ärenden (motioner mm) att behandlas. Eventuella förslag ska vara
Gåsastegets styrelse tillhanda senast den 24 januari, styrelsen@gasasteget.se.
Tävlingsuppstart
Gåsastegets tävlingsansvariga uppmanar alla tävlande att komma till
Hemvärnsgården för vårens uppstart tisdagen den 16 januari kl 18.30. Väl mötta!
Tävlingar
Vill man engagera sig i tävlingar utan att själv tävla, kan man antingen anmäla sig
som lagledare 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. Ni
hittar dem också i kalendariet. Vill ni få närmare information om var tävlingarna
hålls, går det bra att höra av sig till de tävlingsansvariga på golf@gasasteget.se
(Patrik) eller tavling@gasasteget.se (Tommy).
Tävlingspar
Tävlingsledarna önskar alla tävlingspar ett framgångsrikt 2007.
Vi är i år 23st som sökt licens så vi är ett glatt och stort gäng. Förhoppningarna är
att samtliga par deltar på DM/Piratenbuggen den 24 februari i Sjöbo. De som inte
tävlar kommer förhoppningsvis dit och hejar på oss. Vi har till våren engagerat
Pelle Ålander från Donum ferrum i Göteborg som extra tränare, Pelle är också
domare och vet vad som gäller för år 2007. De som vill träna för Sven Noregran i
Kristianstad tar kontakt med Patrik Ö för information om datum och samåkning.
Kursen är varannan måndag 19-21.
Om fler är intresserade av att börja tävla för GÅSASTEGET är det bara att säga
till Tommy eller Patrik så ordnar vi fram de papper som måste fyllas i. Det finns
alltid plats för fler. Tävlingsledningen håller tummarna för alla så att det blir ett
bra 2007. Se stycket ovanför för mailadresser till Patrik och Tommy.

Klubbtröjor
Förutom våra fina klubbtröjor, som ni
säkert redan har sett på många av
medlemmarna, har klubben nu även
tagit fram en munkjacka. Även den är
svart och har klubbens logga i gult. Den
kostar 300 kr och ni beställer den från
Karin Jörlöv, vår kassör. Beställ den på
tisdagsträningarna eller skriv till henne
på karin@gasasteget.se.
Den enkla kortärmade klubbtröjan finns
fortfarande att köpa i vakten på
tisdagsdanserna eller av era kursledare.
Den finns i dam- resp. herrmodell och
kostar 100 kr.
Medlemsrekord!
Gåsasteget fortsätter att expandera och under 2006 kom vi upp i rekordantalet 495
medlemmar! Vi är mycket glada att så många trivs och vill vara med i klubben.
Vi hoppas på att bli ännu flera!
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 sig 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!
Deadline för nästa Gåsablad
Har du information och/eller idéer på vad som kan vara med i Gåsabladet, maila
Catarina på gasabladet@gasasteget.se. Senast den 25 mars behöver vi ha
underlaget för att det skall komma med i nästa nummer.
Vaktlistan
Inför varje termin görs en vaktlista utifrån hur många gånger man varit
närvarande på föregående termins tisdagsträningar. Har du fått vaktlistan med
detta nummer av Gåsabladet, betyder det att du är utvald att sitta vakt någon
tisdag i vår!

Hänt sedan sist…
Boogie-night
Under en av höstens tisdagsträningar dansade vi till 50-talsrock och svängig
boogie, för att låta alla anhängare av boogie woogie träna på vad de lärt under
höstens kurser. Vi svängde våra lurviga till den medryckande musiken och njöt av
den härliga musiken. För er som tyckte det såg kul ut finns chansen att anmäla sig
till en kurs nu i vår!

Höstavslutning på tisdagsdansen.
Sista tisdagsträningen för hösten blev
som vanligt välbesökt. Hela 112
personer dansade sig svettiga och
roade sig på Vipan. I pausen
kopplade vi av och fyllde på
energidepåerna ute i hallen, där
Festkommittén hade bullat upp med
lussekatter och glögg.

Tävlingsresultat
Det fortsätter att gå bra för Gåsasteget ute på tävlingarna i södra Sverige. Ta en titt
på hemsidan under Tävlingar Resultat 2006 om du vill studera resultaten närmare!
Vill ni veta mer om tävlingar eller själva börja tävla för Gåsasteget ska ni ta
kontakt med Tommy tavling@gasasteget.se eller Patrik golf@gasasteget.se.

Jullovsträningar
Många danssugna dök upp på
träningarna under uppehållet från
de vanliga tisdagsträningarna i
december och januari. Dansglädjen
var stor och kanske också önskan
om att dansa bort något extra kilo
som man dragit på sig under
julen…

God Fortsättning på det nya året!

Gåsastegets styrelse:
Bengt Linné

046-13 12 43

bengt@gasasteget.se

046-71 09 18

jorgen@gasasteget.se

046-12 65 56

pg@gasasteget.se

040-41 15 65

karin@gasasteget.se

046-12 61 28

bjorn@gasasteget.se

0413-55 50 81

sven@gasasteget.se

040-97 09 16

ulf@gasasteget.se

046-14 57 95

marie@gasasteget.se

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.se
fest@gasasteget.se
gasabladet@gasasteget.se
valberedning@gasasteget.se
musik@gasasteget.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 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
Januari
Sön
Tis
Tis
Lör
Tis
Tors
Lör
Lör
Sön
Sön
Sön
Sön

14
16
16
20
23
25
27
27
28
28
28
28

Extra träning på Vipan börjar
Uppstart för tävlande på Hemvärnsgården
Extra träningstid på Vipan för medlemmar
Sista anmälningsdag för tävling i DM Skåne
Terminsstart, tisdagsträning
Extra träning på Friskis & Svettis börjar
Sista anmälningsdag för tävling i Älmhult
Bugg Nybörjare Helgkurs dag 1
Bugg Nybörjare Helgkurs dag 2
Bugg Tävlingsträning Pelle Ålander
Bugg Tävlingsträning A/B-klass, Pelle Ålander
Bugg Parträning Pelle Ålander

kl 18.30-20.30
kl 18.30
kl 19.00-21.30
kl 19.00-22.00
kl 19.00-21.00
kl 10.00-16.00
kl 10.00-16.00
kl 09.00-11.00
kl 11.00-12.00
kl 12.30-14.30

Februari
Lör
Lör
Sön
Sön
Sön
Sön
Mån
Mån
Ons
Ons
Tors
Tors
Tors
Lör
Sön
Sön
Lör
Lör
Ons

03
03
04
04
04
04
05
05
07
07
08
08
08
10
11
11
24
24
28

Sista anmälningsdag tävling Karlstad
Bugg Nybörjare Helgkurs dag 1
kl 10.00-16.00
Bugg Nybörjare Helgkurs dag 2
kl 10.00-16.00
Bugg Tävlingsträning
kl 10.00-12.00
Bugg Tävlingsträning A/B-klass
kl 12.00-13.00
Bugg Parträning
kl 13.30-15.30
Kursstart Bugg Steg 2
kl 19.00-20.15
Kursstart Bugg Steg 3
kl 20.20-21.35
Kursstart Bugg, Steg 1
kl 19.30-20.45
Kursstart Boogie Woogie Nybörjare
kl 20.45-22.00
Kursstart Tango Fortsättning
kl 19.00-21.00
Kursstart Bugg Steg 1
kl 19.15-20.30
Kursstart Bugg UDB
kl 20.30-22.00
Tävling Sävsjö klasserna A Senior, A-B Vuxen
Tävling Sävsjö klasserna B-C-D Senior, C-D Vuxen
Kursstart Bugg Steg 4
kl 17.00-18.30
Tävling i DM Skåne klasserna A-B-C Senior och Vuxen
Tävling i DM Skåne klasserna D Senior och Vuxen (sluten)
Sista dag för motioner till Gåsastegets årsmöte

Mars
Lör
Lör
Lör
Lör
Sön

03
10
10
10
11

Tävling Älmhult klasserna B-C-D Senior, C-D Vuxen
Sista anmälningsdag Tävling Karlskrona
Sista anmälningsdag Tävling Uddevalla
Tävling Karlstad klasserna A Senior, A-B Vuxen
Tävling Karlstad klasserna A Senior, A-B Vuxen

Kalendarium
Mars
Tis
Sön
Tis
Ons
Tors
Lör
Tis
Tis

13
18
20
21
22
24
27
27

Gratis tisdagsträning deltagare i nybörjarhelgerna
Bugg Tävlingsträning Pelle Ålander
Gratis tisdagsträning deltagare nybörjarhelgerna
Kursstart Boogie Woogie Fortsättning
Kursstart Foxtrot/Vals nybörjare
Sista anmälningsdag Tävling Jönköping
Årsmöte i Gåsasteget på Vipan
Tisdagsträning på Vipan

kl 19.00-21.30
kl 09.00-11.00
kl 19.00-21.30
kl 20.45-22.00
kl 19.00-21.00
kl 19.00-22.00

April
Sön
Tis
Lör
Lör
Sön
Tis
Tis

01
10
14
14
15
17
24

Sista anmälningsdag Tävling Växjö
Minikurs, Vipan
kl 19-00-20.00
Tävling Karlskrona klasserna B-C-D Senior, C-D Vuxen
Tävling Uddevalla klasserna A Senior, A-B Vuxen
Tävling Uddevalla klasserna B-C-D Senior, C-D Vuxen
Minikurs, Vipan
kl 19-00-20.00
Minikurs, Vipan
kl 19-00-20.00

Psst! Du missar väl inte tisdagsträningen
varje vecka (från 23/1) på Vipan mellan
kl. 19.00 och 21.30?
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

