
Så var det dags för sista 
Gåsabladet för det här året. Jag 
hoppas alla hinner dansa också 
bland alla julförberedelser och allt 
julfirande! /Catarina 
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Lunds Dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut fyra gånger per år. 

 
Terminsavslutning 

Missa inte höstens sista tisdagsträning! På självaste luciadagen den 13 december 
är det dags för Gåsastegets terminsavslutning. Då blir det dans kl 19.00-22.00 i 
EOS-hallen. I pausen kan du ta för dig av fika som Festkommittén har dukat 
fram. Inträdet är denna kväll 20 kr vid uppvisande av medlemskort i Gåsasteget 
eller annan klubb ansluten till DSF, övriga betalar 40 kr. I inträdet ingår fikan i 
pausen. Ingen föranmälan, bara att komma dit. Väl mött! 

Tisdagsstart 
Höstens träningar 
drog igång när Enjoys 
glada svängiga toner 
ljöd i EOS-hallen i 
mitten av augusti. 
Svetten lackade på 
alla entusiastiska 
dansare. Golvet var 
nytt och ännu inte 

lackat, så det var något trögare än vanligt. Tyvärr lyckades vi sätta lite svarta 
spår på det, så att vi efteråt fick bannor. Detta bekymrade dock inte de över 100 
personerna som dansade. I pausen serverade festkommittén en uppskattad fika. 

 
 



Dags för boogie night! 
 

På tisdagsträningen den 1 november är det dags för 
höstens boogie night. Kvällens DJ är Björn Åkesson 
som kommer att ha satt ihop en svängig musiklista i 
olika tempon. 
Musiken kommer under hela kvällen att bestå av 

swing, så att alla som vill kan dansa boogie woogie, 
lindy hop, balboa, West Coast Swing mm. 
Buggar/foxar du hellre, går det precis lika bra. Ingen 
föranmälan, bara kom dit! Samma inträde som vanligt! 

Välkommen! 

 
Försäljning av dansskor på EOS 

Tisdagen den 8 
november 

kommer Dan 
Hermansson 

från 2Bounce 
och säljer 
dansskor. Han 
visar sina skor i 
cafeterian och 
har åtskilliga 
modeller att 
prova och välja 

emellan. Han kan även ta hem specialskor ifall så önskas. Om vissa storlekar tar 
slut, kan de ändå levereras fraktfritt inom en vecka. Kontakta Dan på e-mail om 
du har speciella önskemål: dan@2bounce.se eller www.2bouncedansskor.se . 

Obs! Minikurs i salsa 
Ni som tror att ni missade höstens minikurs i 
salsa: så är det inte alls. Instruktören fick 
förhinder, så nu kommer den att bli i 
november. Du behöver inte kunna någon salsa 

innan utan har chansen att prova på. 
Johan Gomez håller i kursen som är den 15, 22 
och 29 november i EOS-hallen, kl 19.00-20.00. 
Inträdet är 20 kr för medlemmar, 40 kr för 
övriga, och i det ingår även tisdagsträningen 

fram till kl 21.30. Ingen föranmälan, bara att komma dit! Välkomna! 

 
 



 
Foxtrotkväll 
Måndagen den 21 november är det återigen 
dags för danskväll med fokus på foxtrot. Vi 
dansar ny (s.k. mys-) och klassisk foxtrot i 
EOS-hallen kl 19.00-21.30. Tempot kommer i 
första hand att anpassas för dem som har gått 
kurs i mysfox på Gåsasteget under terminen. 
Tänk på att ha skor som passar golvet i hallen 
som är väldigt trögt. Inträdet är gratis för 
medlemmar vid uppvisande av medlemskort, 
20 kr för icke medlemmar i Gåsasteget. Ingen 

föranmälan, bara kom dit! Välkomna! 

 
Uppvisning! 
Gåsasteget är nu inne på sin andra termin med barndans. 
Barnen är i åldrarna 7-14 år och det är både flickor och 
pojkar i gruppen. De får dansa olika sorters dans och 
både lära sig föra och följa. 
Tisdagen den 6 december är det dags för 
Gåsastegets yngsta dansare att visa vad de har lärt 
sig under hösten. Kom och titta på dem i EOS-
hallen på tisdagsträningen, strax efter kl 19.00. 
Välkomna! 

 
Danskvällar med ballroom 

Under ännu en torsdag i höst, den 24 november, kommer 
det att bli en danskväll med fokus på ballroom. Passa på att 
träna vad du har lärt dig på kurserna och ha en rolig kväll! 
Vi dansar tango, foxtrot, vals och cha-cha i EOS-hallen kl 

19.00-21.00. 
Tänk på att ha skor som passar golvet i hallen som är 

väldigt trögt. Inträdet är gratis. Ingen föranmälan, bara 
kom dit! 

Välkomna! 
 

Jullovsträningar 
Även i år kommer Gåsasteget att erbjuda extra träningar under den tid då 
tisdagsträningarna gör uppehåll för jul och nyår. Träningarna är kostnadsfria för 
medlemmar. Ännu är det inte klart med datum och lokal, så håll koll på 
kalendariet på hemsidan för ytterligare information! Observera att du måste ha 
giltigt medlemskort för att få ta del av dessa träningstillfällen! 

 



Terminsstart
Boka redan nu in tisdagen den 17 januari. Då 
blir det nämligen terminsstart av Gåsastegets 
populära tisdagsträningar i EOS-hallen. Det 
kommer traditionsenligt att bjudas live-musik
men det blir en överraskning vilket band det 
blir. I pausen bjuds det på fika i cafeterian. 
Denna kväll dansar vi kl 19.00-22.00. Inträdet 
är 20 kr för den som är medlem i Gåsasteget 

eller annan klubb ansluten till DSF, övriga betalar 40 kr. I inträdet ingår fika.
Ingen föranmälan, bara att komma dit. Välkomna! 

 
Inga ytterskor i EOS-hallen! 
Vi vill ännu en gång påminna om att inte gå in i själva gymnastiksalen med 
ytterskor på. Ta av dem utanför och ta på de skor du har tänkt dansa i. 
Dansskorna ska vara rena och ha sulor som inte gör märken på golvet. 
Är du osäker på om dina skor gör märken, kan du trä på ett par oömma strumpor 
utanpå. Då behöver du dessutom inte bry dig om att golvet är trögt. 

 
Upphittat! 
Saknar du något 
klädesplagg eller 
något annat hemma, 
så kan du ha glömt 
det i EOS-hallen vid 

tisdagsträningarna 
eller något annat 
tillfälle. Det händer 
att det glöms både 

det ena och det andra, så fråga efter det du saknar i vakten. Det finns stor chans 
att det har hittats och ligger i skåpet! 

 
Ska du flytta? 
Eller har du flyttat och får numera inte Gåsabladet? 

Då ändrar vi gärna din adress i våra rullor, så att du även 
fortsättningsvis får Gåsabladet.  
Meddela din adress via hemsidan: gå in under Kontakta oss och i 

meddelanderutan skriver du din nya adress!  

 
 
 

www.gasasteget.se  
 



 
Håll dig uppdaterad! 
Kom ihåg att hålla ett öga på Gåsastegets hemsida, så att du har 
aktuell information från klubben! På hemsidan kan du finna all 
information du behöver, titta på foton, kolla in tävlingar mm. 
Om du undrar något, kan du maila till någon av de adresser som 
anges där. Sedan en tid tillbaka har klubben även en sida på 
Facebook, som du kan ”gilla”.  

 
Ditt medlemskort finns kanske på EOS! 
Har du betalt medlemsavgiften men ännu inte fått ditt medlemskort? Om du inte 
går någon kurs, hittar du ditt kort i EOS-hallen vid tisdagsträningarna. Fråga 
dem som står i vakten! 

Hänt sedan sist… 

 
Gåsaslaget 2011  
Dagen då Birdiestegets årliga tävling stod för dörren krävde verkligen riktiga 
golfentusiaster. Vinden var stark och från den igenmulna himlen kom då och då 
en skur. Ett glatt gäng trotsade dock vädrets makter och gick en minnesvärd 
runda på Eslövs GK. Stämningen var god men det blev inga rekord slagna denna 
dag. Tävlingen togs hem av Johnny Hansen, följd av Thomas Sjögren och Doris 
Borg.  

 
Vett och etikett 
Vad ska jag titta på när jag dansar? Detta kan tyckas vara en överflödig fråga 
med ett tydligt svar: givetvis ska man titta på den man dansar med. Dock har 
gåsabladsredaktören hört diverse klagomål från olika håll om att många dansare 
tittar överallt utom på den han/hon dansar med. Så det är nog dags för en 
självrannsakan för oss alla: tittar vi alla på den vi dansar med under dansens 
gång? 
Under denna rubrik försöker vi att informera om vad som gäller här och nu på 
dansbanorna: ta det som tips, inte som en lag! 

 
 

 Nästa Gåsablad 
Vill ni skriva något i Gåsabladet? Eller tipsa om något ämne som 
ni tycker jag ska ta upp? Sista datum för er som vill lämna bidrag 
och förslag till nästa nummer av Gåsabladet är den 5 januari. 
Kontakta mig via mail (gasabladet@gasasteget.se) eller på 

tisdagsträningarna! / Catarina 

 



God jul 
 

och 
 

Gott nytt år! 
 

 

 
 

önskar 
 

Lunds dansklubb Gåsasteget 
 
 
 



 
Gåsastegets styrelse: 
 
Sara Härstedt-Carlsson 070-34 84 285 sara@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 0415-330 060 carina@gasasteget.se  

    Kassör 

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

    Ledamot 

Bengt Linné 046-13 12 43 bengt@gasasteget.se  

    Suppleant 

Yvonne Kedström 070-819 60 67   yvonne@gasasteget.se  

    Suppleant 

Ingrid Sandberg 046-15 12 68 ingrid@gasasteget.se   

    Suppleant, ansvarig för kursanmälningar (kurser@gasasteget.se) 

 
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: Kjell Larsson 0415-51327 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 är 200kr, endast hösten 120kr (halva priset t.o.m. 
det år man fyller 18 och fr.o.m. det år man fyller 65). Som medlem får Du halva 
inträdespriset på tisdagsdanserna, minst 15 % rabatt på det ordinarie kursutbudet 
samt rabatt på en hel del andra kurser. Lös medlemskort 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 -avslutning  20kr 40kr 
Inträde minikurs (inkl. bugg)  20kr 40kr 
 
Gåsastegets postgironummer: 82 53 67-6 

 



 

Kalendarium 
 

 
 

November 
 

Tis 01  Tisdagsträning, EOS-hallen: Boogienight kl 19.00-21.30 
Tors 03 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00  
Lör  05 Tävling i Götene, klasserna 35+ AB, V AB 
Sön 06 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 19.10-21.30 
Tis 08  Tisdagsträning, EOS-hallen kl 19.00-21.30 
Tors 10 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00  
Sön 13 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 19.10-21.30 
Tis  15 Kursstart: Minikurs i salsa med Johan Gomez, EOS kl 19.00-20.00 
Tis 15  Tisdagsträning, EOS-hallen kl 20.00-21.30 
Tors 17 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00  
Sön 20 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 19.10-21.30 
Mån  21 Arrangemang: Foxtrotkväll, EOS-hallen kl 19.00-21.30 
Tis  22 Arrangemang: Minikurs i salsa med Johan Gomez, EOS kl 19.00-20.00 
Tis 22  Tisdagsträning, EOS-hallen kl 20.00-21.30 
Tors  24 Arrangemang: Ballroomkväll, EOS-hallen kl 19.00-21.00 
Tors 24 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00  
Lör  26 Tävling i Växjö, klasserna 35+ B, Vuxen B  
Sön 27 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 
Tis  22 Arrangemang: Minikurs i salsa med Johan Gomez, EOS kl 19.00-20.00 
Tis 22  Tisdagsträning, EOS-hallen kl 20.00-21.30 
 

 
December 

 
Tors 01 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00  
Sön  04 Tävling i Habo, klasserna Regional 
Sön 04 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30  
Tis 06  Tisdagsträning, EOS-hallen kl 19.00-21.30 
Tors 08 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 
Lör  10 Tävling i Ulricehamn, klasserna 35+ AB, Vuxen B  
Sön 11 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 
Tis 13  Terminsavslutning, EOS-hallen kl 19.00-22.00 
Tors 15 Extra träningstid för medlemmar, Friskis&Svettis kl 19.00-21.00 
Sön 18 Extra träningstid för medlemmar, Lomma dansrotunda kl 18.30-21.30 
 
 


