
Våren är kommen även i kalendern, 
även om vädret gäckar oss, och vi 
dansar på. Vi har massor av 
aktiviteter att erbjuda alla 
danssugna människor! Välkomna!   
/Catarina 
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Tisdagsstart på Casandra 

Mer än 160 personer slöt upp när våra 
populära tisdagsträningar startade igen. Det 
blev riktigt fullt av glada dansande människor 
på det stora dansgolvet och orkestern spelade 
med stort intresse och glädje. Kanske var det 
så att dansarna och musikerna i Enjoy 
peppade varandra, för glädjen bara steg och 
steg, och publikkontakten med bandet var 
toppen. I pausen bjöds det på kaffe och kaka, 
och så kunde man dansa vidare med ny 
energi. 

 
Fira våren på Gåsastegets vårfest! 
Lördagen den 17 maj är det dags för vår årliga 
vårfest! Vi kommer denna gång att ha ”knytis”, 
vilket innebär att var och en tar med sig vad den vill 
äta och dricka, även med och på. Festkommittén tar 
fram bord och stolar. Vi träffas och äter kl 19.00 i 
Folkparken i Lund, och mellan kl 21.00 och 01.00 
blir det så dans till Lindaus. I pausen bjuds du på 
fika.  

Hela nöjet kostar endast 120 kr. Du gör din 
föranmälan senast 14 maj men gärna innan. Du 
måste vara föranmäld för att komma in på festen. 
Betalningen görs på PG 82 53 67-6, gärna 
omgående men senast 14 maj. Välkommen och 
dansa med oss! 

 



 
Middag med dans i Helsingborg 
Vill du inte vänta ända till vårfesten, så finns det flera chanser att roa sig kungligt 
innan dess. Följ med på danskväll på Sundspärlan med middag och dans fredagen 
den 18 april! Efter den delikata supén med kalvschnitzel och gräddkokta 
champinjoner, blir det dans till Blender och Wahlströms kl 21.30-01.30, non-stop. 
Entré och middag kostar 265 kr/person. Anmälan görs via hemsidan eller i vakten 
på tisdagsdansen på Vipan. Anmälan är bindande. Betalningen sker på 
Sundspärlan, där ni anger att ni ska äta med Gåsasteget. Vill du inte äta innan, går 
det bra att komma på eftersläppet, då behöver du inte föranmäla dig!  
Vill du samåka, anger du det i anmälan och nämner då varifrån du vill åka, så 
försöker vi samordna transport. Ange också om du har bil/antal lediga platser och 
din e-postadress. 

 

Boogie night  
Tisdagen den 22 april blir det boogie-night på träningen på Vipan. Svängig 
rock’n’roll- och boogiewoogiemusik kommer att dominera kvällens musikval. 
Musiken går lika bra att bugga till, så alla är välkomna. Ingen speciell föranmälan 
krävs, det är bara att komma dit. 
Välkomna! 

  
Ballroom-onsdag på Vipan 

Det blir ännu en danskväll med ballroom-musik i 
Vipeholmsskolans aula i vår. Onsdagen den 14 maj kommer det 
att spelas tango-, vals-, cha-cha- och foxtrotmusik kl 19.30-22.00. 
Evenemanget är gratis för medlemmar i Gåsasteget och kostar 20 
kr för icke medlemmar. 
Välkomna att ta ut svängarna till vacker musik! Ta gärna med 
fika! 

 
Minikurs i line-dance 

Under de tre första tisdagarna i 
april har alla chansen att prova på 
att dansa line dance. Då kommer 
nämligen Anna-Karin Hedvall att 
hålla en prova-på-kurs för oss. 
Kursen hålls på Vipan kl 19.00-
20.00, därefter tar den sedvanliga 
tisdagsträningen vid fram till kl 
21.30. När detta nummer av 

Gåsabladet kommer, är det en gång kvar, den 15/4. Du behöver inte anmäla dig, 
kom bara dit! Det kostar 20 kr/gång – 40kr för icke-medlemmar – inklusive 
tisdagsträningen efteråt. Bilden visar trängseln på dansgolvet den första gången. 

 



 
Mer vals och foxtrot! 
Eftersom nybörjarkursen i foxtrot och vals har blivit fulltecknad, kommer vi att 
arrangera ytterligare en nybörjarkurs med början den 8 maj. Välkommen med din 
anmälan, men vänta inte, även denna kurs är på väg att bli full!  

 
Terminsavslutning 
Tisdagen den 3 juni är det dags för säsongens sista tisdagsträning, Det firar vi 
med att ha vår sedvanliga dansglädjetävling, denna gång på Casandra. Alla som 
vill anmäler sig i vakten, och så lottas paren ihop slumpvis av organisatörerna. 
Tävlingsdomarna har ingen som helst tidigare erfarenhet av att döma 
danstävlingar, så hela evenemanget är verkligen för nöjes skull. Vi börjar kl 
19.00. I pausen bjuder festkommittén på fika och kvällen till ära håller vi på till kl 
22.00. Inträdet är 20 kr för medlemmar, 40 kr för övriga. Hjärtligt välkomna! 

 
Bryggdans i Bjärred 
Gåsasteget planerar som vanligt att anordna grillning och picknick innan dansen 
på Långa bryggan i Bjärred. Arrangemanget är gratis, men eftersom klubben 
ordnar grillarna, vill vi gärna veta hur många som kommer. Vi återkommer på 
hemsidan och på tisdagsträningarna och ger närmare besked om evenemanget!  

 
Nappar det i år? 

Snart är det dags att kolla om horngäddorna 
är på bettet igen! Traditionen bjuder att 
Gösasteget samordnar fiske på piren vid 
Falsterbokanalen, och i år blir det den 25 
maj. Vi träffas från kl 15.00 på den södra 
sidan av den västra piren. Medtag ev 
matsäck och kläder anpassade efter väder 
och temperatur, samt ett gott humör! Man 

behöver inte anmäla sig, det är bara att komma dit! 
 

Terminsstart till hösten 
Den 19 augusti börjar våra tisdagsträningar igen! Denna första gång dansar vi kl 
19.00-22.00 och det blir fika i pausen. Vilken lokal och vilket band som kommer 
att spela är i skrivande stund ännu inte klart. Man behöver inte anmäla sig, det är 
bara att komma dit! Kostnaden är 20kr för medlemmar, 40kr för övriga. 
Välkomna! 

 
Höstfest 
Skriv upp 11 oktober i almanackan redan nu! Då är det dags för höstfest på 
Casandra. Festkommittén planerar för ännu en rolig dansfest, men fler detaljer får 
ni i nästa nummer av Gåsabladet! 

 
 



 
Ny sektion i Gåsasteget! 
Nu i vår drar vi igång en ny sektion i klubben: Gåspedalen. För alla er som gillar 
att cykla kommer vi att anordna olika utflykter, kom gärna med förslag! Först ut 
är Ringsjön Runt den 31 maj. Mer information kommer på hemsidan, så håll  
utkik där! Hoppas vi ses! /Malin Tenggren och Eunice Moon 

 
Extra träningstid i sommar 
Även i sommar kommer det att bli extra träningar på Vipan. Träningarna blir på 
tisdagar och – nytt för i år – även på söndagar kl 19.00-21.00. Träningen är gratis 
och den är till endast för medlemmar i Gåsasteget. Titta alltid på hemsidan innan 
du åker, för att vara säker på att det inte blivit några sena ändringar i programmet. 

 
Vill du vara aktiv i klubben? 
Är du intresserad av att hjälpa till i Gåsasteget? Vi behöver hjälp av någon eller 
några som ansvarar för våra klubbartiklar. Idag har vi t-shirt och munkjacka, men 
det hade varit kul om vi kunde utveckla denna del i Gåsasteget och kunna 
profilera oss mer. Tycker du det verkar kul? Ring eller maila oss i Styrelsen! 
/Styrelsen 

 
Sommardanstips 
Ett flertal tillfällen till dansa på festival ges i sommar, bland annat på Öland, på 
Lundegårds camping under v.27. Titta in under www.lundegard.se  för detaljerad 
information! 
Vill man ge sig upp i Mellansverige är det dans på flera dansbanor i Malung med 
Sveriges bästa dansband under v. 29. Mer information finns på 
www.dansbandsveckan.se . 
Vill man hålla sig i Skåne kan man besöka Ekebofestivalen i Munka-Ljungby den 
3-5 juli. På www.ekebonoje.se hittar du mer information! 
När sommaren går mot sitt slut är det så dags för Malmöfestivalen, 15-22 augusti, 
där det brukar bjudas på många tillfällen till trevlig dans. 
www.malmofestivalen.se är deras hemsida. 
Utöver dessa festivaler finns många andra tillfällen till dans! Titta under våra 
länkar Ut och dansa eller Var ska jag dansa ikväll? för att få tips! 

 
Du har väl betalat medlemsavgiften? 
Avgiften är densamma som förra året, nämligen modesta 150 kronor, som enklast 
betalas in via postgirot, 82 53 67-6, med namn, adress, telefonnummer, 
födelsedatum samt gärna e-postadress tydligt angivna. Junior är man till och med 
det år man fyller 18 år. Då gäller 75 kronor för medlemskapet. 
Vi har numera en streckkodsläsare i vakten på tisdagsträningarna, så det är bara 
att visa upp kortet för snabbare registrering! 

 



 

Hänt sedan sist… 
 

Uppstart för tävlingsträningen 
Tisdagen den 15 januari var det dags för vårens kick-off för klubbens tävlingspar. 
Ulrica och Tomas gav information om nya detaljer att hålla i minnet på 
tävlingsgolvet och höll i nästan två timmars hård träning på Hemvärnsgården.  

 
Jullovsträning på Vipan 
Det var glädjande att se att så många dansare ville hålla formen uppe och kom till 
jullovsträningarna på Vipan! Intresset för dans tycks bara växa och växa! Alla vi 
som älskar att dansa, måste också visa det genom att gå ut på dansbanorna och 
dansa. Ju fler vi är som tillbringar en kväll där, desto fler dansbanor kan hålla 
öppet och erbjuda dans. 
Vill du ha tips på vad som erbjuds, titta in under länken Ut och dansa på vår 
hemsida. Ta också en titt under Var ska jag dansa ikväll? på förstasidan! 

 
Extra tävlingsträning 
Pär Axelsson höll en annorlunda träning för 
alla klubbens tävlingspar i början av 
säsongen. Drygt 20 personer kom och fick 
träna en timmes förningsteknik och en 
timmes attitydträning. Det blev många glada 
skratt och flera nya aspekter att fundera på! 

 
Distriktsmästerskap i BRR 
Det såg länge ut som om det inte skulle bli något distriktsmästerskap i år, men till 
slut anordnades det ändå ett i Karlskrona för endast Skåne resp. Blekinge. 
Gåsasteget ställde upp med tre par. Annika och Björn blev trea, Camilla och 
Tommy sjua, och Agneta och Patrik blev nia av de tolv deltagande paren. Grattis 
allihop! Nya distriktsmästare blev Conrad och Isabelle från Söderåsens Blåa skor.  

 
Tävlingar 
Gåsasteget fortsätter att tävla runt om i södra Sverige och ibland ännu längre bort. 
Gå in på Tävlingar på hemsidan och kolla in resultat och kommande tävlingar. 
Vill du vara lagledare vid en tävling? Vill du börja tävla? I bägge fallen kontaktar 
du någon av de tävlingsansvariga, tavling@gasasteget.se.  

 
Deadline för Gåsabladet nr 3 2008 
Deadline för artiklar som skall med i nästa nummer av Gåsabladet är den 27 juli. 
Välkommen med ditt bidrag till Catarina, gasabladet@gasasteget.se! Redaktionen 
förbehåller sig rätten att ändra i insända bidrag. 

 



 
Gåsastegets styrelse: 
 
Bengt Linné 046-13 12 43 bengt@gasasteget.se  
    Ordförande 

Jörgen Öhlin 046-71 09 18 jorgen@gasasteget.se  
    Vice Ordförande 

Per Göran Andersson 046-12 65 56 pg@gasasteget.se  
    Sekreterare 

Karin Jörlöv 040-41 15 65 karin@gasasteget.se  
    Kassör 

Björn Åkesson 046-12 61 28 bjorn@gasasteget.se  
    Ledamot 

Sven Persson 0413-55 50 81 sven@gasasteget.se  
    Suppleant 

Ulf Larsson 040-97 09 16   ulf@gasasteget.se  
    Suppleant 

Marie Nordahl 046-14 57 95 marie@gasasteget.se  
    Suppleant, ansvarig för kursanmälningar (046-15 77 70) 

 

Webbansvarig och ansvarig utgivare av Gåsabladet: 
 Ulf Larsson 040-97 09 16 ulf@gasasteget.se  

Festkommittén: Pernilla Vighagen 0706-506897 fest@gasasteget.se  

Gåsabladsredaktör: Catarina Berg Orioli  0413-555081  gasabladet@gasasteget.se  

Valberedning: Torbjörn Magnusson 046-12 24 31 valberedning@gasasteget.se  

Musikansvariga: Jan-Erik Persson, Joakim Sjöberg musik@gasasteget.se  

Tävlingsansvariga: Tommy Petersson, Patrik Önnerfjord tavling@gasasteget.se  

Danslistan: Joakim Sjöberg   danslistan@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 e-
postadress 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 

 
 



 
Kalendarium 

 
 

April 
 

Tis 15 Minikurs i line dance, gång 3, Vipan kl 19.00-20.00 
Tis 15 Tisdagsträning, Vipan kl 20.00-21.30 
Tors 17 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 
Fre 18 Danskväll med middag på Sundspärlan kl 20.00-01.30 
Lör 19 Tävling, Karlskrona, Senior B-C-D, Vuxen C-D 
Sön 20 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00 
Tis 22 Boogie-night, Vipan kl 19.00-21.30 
Tors 24 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 
Tis 29 Tisdagsträning, Vipan kl 19.00-21.30 

 
 

Maj 
 

Tors 01 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 
Fre 02 Tävling i Enköping SM, Senior A och Vuxen A 
Sön 04 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00 
Tis 06 Tisdagsträning, Vipan kl 19.00-21.30 
Tors 08 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 
Tors  08 Kursstart: Foxtrot/vals, nybörjare kl 19.00-21.00 
Sön 11 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00 
Tis 13 Tisdagsträning, Vipan kl 19.00-21.30 
Ons 14 Ballroom-onsdag, Vipan kl 19.30-22.00 
Ons 14 Sista anmälningsdag för Vårfest 
Tors 15 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 
Lör 17 Vårfest, Folkparken kl 19.00-01.00 
Sön 18 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00 
Tis 20 Tisdagsträning, Vipan kl 19.00-21.30 
Tors 22 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 
Sön 25 Horngäddfiske, Falsterbokanalen kl 15.00- 
Sön 25 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00 
Tis 27 Tisdagsträning, Vipan kl 19.00-21.30 
Tors 29 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 

 
 

Tider och dagar för de extra träningarna hittar du på 
 

www.gasasteget.se                  www.gasasteget.org 



 

Kalendarium 
 

 
Juni 

 
Sön 01 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00 
Tis 03 Tisdagsträning med dansglädjetävling, Casandra kl 19.00-22.00 
Tors 05 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 
Sön 08 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 10 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Sön 15 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 17 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Sön 22 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 24 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Sön 29 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
 

Juli 
 

Tis 01 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Sön 06 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 08 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Sön 13 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 15 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Sön 20 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 22 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Sön 27 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 29 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
 

Augusti 
 
Sön 03 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 05 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Sön 10 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 12 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Sön 17 Sommarträning för medlemmar, Vipan, se hemsidan kl 19.00-21.00 
Tis 19 Terminsstart tisdagsträningar kl 19.00-22.00 
 

Ha en skön sommar! 
 

 


