
Hösten lider mot vinter och vi dansar 
allt  vad  vi  förmår.  Dansen  skapar 
mycket  värme  och  glädje  i  mörkret! 
Välkomna  till  våra  aktiviteter! 
/Catarina

                                                             
            Nr 4 - 2009 – Årgång 15

Lunds Dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut fyra gånger per år.

Gåsasteget 15 år
Lördagen den 17 oktober  firade Gåsasteget  att  klubben hade fyllt  15 år.  Den 
traditionella  höstfesten  hade  förlagts  till  Jägersbo  i  Höör,  där  närmare  250 
personer firade jubilaren med mat och dans. Vi njöt av en utsökt middag i gott 
sällskap och Hans drog med alla i glada snapsvisor med jämna mellanrum. Det 
var också han som höll i frågesporten som erbjöd god underhållning. Efter maten 
snördes dansskorna på och sedan dallrade luften under timmarna fyra:  det var 
varmt och svettigt att dansa till det eminenta dansbandet Jannez, som hade åkt 
hela vägen från Jämtland.  Bra musik och ett  stort  dansgolv fick tiden att  susa 
fram,  och det  var  nog många  som fått  sitt  lystmäte  både vad gällde  mat  och 
musik. En stor eloge till hela festkommittén som hade organiserat kvällen så bra!

Lokal sökes!
Som kanske några av er har hört och läst, kommer vi inte längre att kunna bli 
kvar på Vipeholmsskolan och dansa i aulan. Byggnaden ska rivas eller byggas om 
och det redan från årsskiftet. Är det någon som kan tipsa om någon bra lokal, är 
ni  välkomna  att  kontakta  någon  i  styrelsen,  helst  via  mail  på 
styrelsen@gasasteget.se  men även per telefon på 046-15 77 70. Vi är tacksamma 
för all hjälp!

mailto:styrelsen@gasasteget.se


Minikurs i höst
Höstens minikurs är i West Coast Swing. Den hålls kl 19.00-20.00 under fyra 
tisdagsträningar med början den 27 oktober. Kursledare är Veronica Nyberg och 
Jörgen Olsson. Efter minikursen är det dans som vanligt till kl 21.30. Kostnaden 
för hela kvällen är 20 kr för medlemmar,  40 kr för övriga. Inga förkunskaper 
krävs och ingen föranmälan. Det är bara att komma dit. Välkomna!

West Coast Swing-träningar
Gåsasteget erbjuder två träningstillfällen för West Coast Swing. Onsdagen den 25 
november på Hemvärnsgården, kl 19.00-21.00, och onsdagen den 9 december på 
Vipan, kl 19.00-21.00. Ingen föranmälan, bara att komma dit!

Nätutgåva av Gåsabladet
Efter att förra numret redan hade skickats iväg, beslutade Gåsastegets styrelse att 
nr 4 av Gåsabladet med omedelbar verkan endast kommer att finnas på klubbens 
hemsida. Vi hoppas att ingen misstycker utan kan tåla sig till vinternumret för att 
få en papperskopia.

Modern dans-träningar
Onsdagen den 18 november är det dags för modern dans på Hemvärnsgården. Kl 
19.00-21.00 spelas det cha-cha, vals, foxtrot och tango för alla som vill dansa 
det. Ingen föranmälan, bara att komma dit! Välkomna! 

Terminsavslutning på Vipan
Tisdagen den 15 december är det dags för årets – och kanske 
klubbens  -  sista  tisdagsträning  i  Vipeholmsskolans  aula. 
Dansen börjar  kl  19.00 och håller  på  ända till  kl  22.00.  I 
pausen bjuder Festkommittén på fika. Inträdet är 20 kr för 
medlemmar, 40 kr för övriga. Det är ingen föranmälan, bara 
att komma dit! Välkomna!

Jullovsträningar för medlemmar
Även  i  år  planerar  Gåsasteget  att  erbjuda  jullovsträningar  för  sina 
medlemmar under den tid tisdagsträningarna gör uppehåll. I skrivande 
stund är det ännu inte klart i vilken lokal och vilka dagar träningarna 
kommer att bli, så håll ögon och öron öppna! Information kommer 
senare på hemsidan och på tisdagsträningarna.

Vi  hoppas  kunna  erbjuda  denna  träning  trots  att  vi  förlorar 
Vipeholmsskolans aula.



Terminsstart av tisdagsträningarna
Tisdagen den 19 januari 2010 är det dags 
för våra populära tisdagsträningar igen. I 
skrivande stund är det ännu inte klart vem 
som ska spela för oss eller var vi ska vara, 
men  skriv  redan  nu  in  datumet  i  era 
almanackor! Håll utkik på hemsidan efter 
närmare information!

Hänt sedan sist…
Dans och Enjoy
Samma vecka som skolorna började i augusti, var det också dags för Gåsasteget 
att  köra  igång  de  populära  tisdagsträningarna  igen  efter  sommaren.  De  glada 
musikanterna i Enjoy underhöll oss i flera timmar bara med avbrott för fika, som 
festkommittén hade dukat fram. Mer än 130 glada människor kom och dansade så 
länge remmarna höll, alla med ett glatt leende på läpparna. Det kan ni se på vår 
hemsida  under  Fotogalleri.  Gåsasteget  tackar  för  den  solidariska  insatsen  vid 
återställandet av bänkarna i lokalen: tack vare en liten insats av många, blev det 
inget tungt arbete för någon!

Mc-tur inställd
Klubbens mc-sektion Gasasteget hade organiserat en tur i början av 
augusti, men igen anmälde sig, så det blev ingenting av den. Synd på 
en trevlig runda och en dag med vackert väder. Gasasteget ställer nu 
av hojen och hoppas på en bra säsong 2010.

Gåsaslaget avgjort
Den  21  augusti  var  det  åter  dags  för 
Gåsaslaget.  Denna  gång  spelade  vi  på 
Bokskogens GK i  strålande väder.  Den 
tuffa banan bemästrades bäst av Tommy 
Petersson  som  återigen  tog  hand  om 
titeln.  På andra  plats  återfanns Thomas 
Sjögren och trea blev Patrik Önnerfjord. 
Ett  stort  tack  till  Ebbe  Hansson  som 
arrangerade  dagen  åt  oss.  /  Patrik 
Önnerfjord



Sommarträningar på Vipan
Sommarträningarna på Vipan var från och till välbesökta i år, trots konkurrens 
från  vackert  väder.  Då  brukar  många  föredra  grillning  och  andra  trevliga 
uteaktiviteter i stället för dans inomhus.

Gåssuccéer på tävlingar i landet
Gåsasteget  har  även  i  höst  skördat  pallplatser  på  tävlingar  runt  om  i  södra 
Sverige. Förutom de par vi vant oss vid att se i resultatlistan, har tävlingsdansarna 
bildat  nya  par.  Om de kommer  att  fortsätta  i  dessa  konstellationer får  vi  se i 
fortsättningen, men en del har nått pallplats. Grattis till alla, ingen nämnd ingen 
glömd.
Vill du följa med och heja på Gåsasteget? Ta kontakt med Patrik Önnerfjord på 
tavling@gasasteget.se .

Var ska du dansa ikväll?
Här på hemsidan hittar du tips på var du kan ge dig ut och dansa, antingen på 
förstasidan under ”Var ska du dansa ikväll?” eller under länken Ut och dansa. Det 
finns flera dansbanor i närheten för dem som inte vill åka så långt. Ofta ges också 
något tips i kamratringen på tisdagsträningen och på kurserna.

 
Nästa Gåsablad
Deadline  för  er  som  vill  lämna  bidrag  och  förslag  till  nästa 
nummer  av Gåsabladet  är  den  13 december.  Kontakta  mig  via 
mail  (gasabladet@gasasteget.se)  eller  på  tisdagsträningarna!/ 
Catarina

Dansa ut hösten och in vintern med Gåsasteget!

mailto:tavling@gasasteget.se


         
Gåsastegets styrelse:

Bengt Linné 046-13 12 43 bengt@gasasteget.se 
    Ordförande
Björn Åkesson 046-12 61 28 bjorn@gasasteget.se 
    Vice Ordförande
Per Göran Andersson 046-12 65 56 sekreterare@gasasteget.se 
      Sekreterare
Carina Nilsson 0415-330 06 carina@gasasteget.se 
    Kassör
Sven Persson 0413-55 50 81 sven@gasasteget.se 
    Ledamot
Sara Härstedt-Carlsson 070-34 84 285 sara@gasasteget.se 
    Suppleant
Ulf Larsson 040-97 09 16  ulf@gasasteget.se 
    Suppleant
Ingrid Sandberg 046-15 12 68 ingrid@gasasteget.se  
    Suppleant, ansvarig för kursanmälningar (046-15 77 70)

Webbansvarig:          Ulf Larsson 040-97 09 16 ulf@gasasteget.se 
Festkommittén: Emili Bertosa 070-7882403 fest@gasasteget.se 
Gåsabladsredaktör: Catarina Berg Orioli 0413-555081 gasabladet@gasasteget.se 
Ansvarig utgivare Gåsabladet: Bengt Linné 046-131243 bengt@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
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Kalendarium

November

Sön 01 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00
Tis 03 Minikurs i West Coast Swing, Vipan kl 19.00-20.00 
Tis 03 Tisdagsträning, Vipan kl 20.00-21.30
Tors 05 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.15-21.00
Sön 08 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00
Tis 10 Minikurs i West Coast Swing, Vipan kl 19.00-20-00
Tis 10 Tisdagsträning, Vipan kl 20.00-21.30 
Tors 12 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.15-21.00
Lör 14 Workshop: Dirty foxx med Odd Vesterli, Vipan kl 10.00-15.00
Lör 14 Tävling i Hammarö: Vuxna AB och B35 A
Sön 15 Workshop: Dirty foxx med Odd Vesterli, Kårhuset kl 10.00-15.00
Tis 17 Minikurs i West Coast Swing, Vipan kl 19.00-20.00
Tis 17 Tisdagsträning, Vipan kl 20.00-21.30
Ons 18 Danskväll, modern dans, Hemvärnsgården kl 19.00-21.00
Tors 19 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.15-21.00
Lör 21 Tävling i Götene, Vuxna och B35, ABCD
Sön 22 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00
Tis 24 Tisdagsträning, Vipan kl 19.00-21.30 
Ons 25 Danskväll, West Coast Swing, Hemvärnsgården kl 19.00-21.00
Tors 26 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.15-21.00
Sön 29 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00

December

Tis 01 Tisdagsträning, Vipan kl 19.00-21.30 
Tors 03 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.15-21.00
Sön 06 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00
Tis 08 Tisdagsträning, Vipan kl 19.00-21.30 
Ons 09 Danskväll, West Coast Swing, Vipan kl 19.00-21.00
Tors 10 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.15-21.00
Lör 12 Tävling i Ulricehamn, Vuxna CD, B35 BCD
Sön 13 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00
Tis 15 Terminsavslutning, tisdagsträning, Vipan kl 19.00-22.00
Tors 17 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.15-21.00
Sön 20 Extra träningstid för medlemmar, Vipan kl 18.30-21.00
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