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Nytt år, ny termin och många
nya danstillfällen. God
fortsättning på det nya året!
Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut fyra gånger per år

Julen är över för den här gången. All god mat som ätits har lagt sig på ställen man inte
vill och man börjar känna sig sugen på dans igen. Ett nytt år ligger framför oss med
förväntningar om ett bättre än det gångna. I det digra kursutbudet finns kurser i många
dansformer och på olika nivåer. Det finns bla en spännande minikurs i Gillesdans. Mer
information finns längre ner i tidningen.
Jag är er nya redaktör, Thomas Prahl, bor i Åkarp, jobbar på WSP i
Malmö och var själv tyvärr inte på så många tisdagsdanser 2015
men har som nyarslöfte bl a att dansa mer. Dansar förutom Bugg
även Square Dans i Gripen Square Dancers i Staffanstorp samt
kasedans när andan faller på. Årets program är omfattande, det
finns många tillfällen där vi kan träffas på ett dansgolv och jag ser
fram mot att få skriva om våra framtida gemensamma äventyr. Med
förhoppningar om en fin vår med många trevliga danser och att vi
ses på ett dansgolv någonstans - Kanske redan den 19 januari! / Thomas
P.S. Har lyckan nått dig – släpp den inte.
Inte bara redaktören är ny utan även vår hemsida
www.gasasteget.se håller på att genomgå en total
make-over vad gäller design och gränssnitt och även
innehållsmässigt. På hemsidan kommer det bl a finnas
aktuella nyheter, senaste Gåsabladet och information
om klubben, men det som är mest spännande är de
nya medlemssidorna. Hemsidan kommer att lanseras
under början av året så håll utkik! Adressen är
densamma.
Medlemskort och -förmåner
Förra året fick våra medlemskort nytt utseende då vi påbörjade ett antal nya
samarbeten för att kunna erbjuda alla medlemmar rabatter och förmåner kopplade till
dans. Sponsorer av medlemskorten för 2016 är Intersport, dansskor.se och
Sundspärlan. Förutom ovan nämda sponsorer finns det fler företag som erbjuder dig
som medlem i Gåsasteget rabatt på sina tjänster. Du hittar dem alla på vår hemsida.

För att fortsätta ta del av medlemsrabatterna krävs att du löser medlemskap för 2016
och kan visa upp kortet på begäran. Betala in medlemsavgiften för 2016 så snart som
möjligt så får du medlesmpris på tisdagsdansen direkt och ditt medlemskort blir
beställt i mitten på februari.
HÄNT SEDAN SIST
Avslutning tisdagsträning
Många glada dansare i olika
munderingar kunde ses på
dansgolvet. Vi bjöds på en
härlig dansuppvisning där
danserna och danstyperna
skiftade i högt tempo
bildande ett danscollage
utan slut och gränser. Vi
fick bland annat se bugg,
boogie woogie, WCS,
mysfoxtrot och dubbelbugg.
Avslutning med glögg och
fika tack vare den duktiga
festkomitten och tillslut
kunde alla som ville ta jullov
och lägga undan
dansskorna i några veckor.
Hjälpledarutbildning
I december anordnade klubben en hjälpledarutbildning i två delar. Våra duktiga ledare
Björn Åkesson och Annika Borg instruerade gruppen av vetgiriga deltagare.
Hjälpledarutbildningen har blivit ett återkommande inslag i Gåsastegets verksamhet
och är något helt unikt bland dansklubbarna. Björn och Annika har tillsammans
utarbetat materialet och skapat upplägget för utbildningen som brukar vara mycket
uppskattad. Bland annat får alla hjälpledarna öva på att se vilka problem som kan
uppstå när man ska lära sig dansa och hur de bäst kan avhjälpa dem. Efter avslutad
kurs har de nu alla koll på takten och kommer under våren att finnas med på våra
kurser och hjälpa till.
Vaktlistan
Vaktlistan för vårterminens tisdagsträningar är klar och finns på hemsidan. Du som ska
stå i insläppet och är ansvarig, tag kontakt med de som har vakten tisdagen innan för
att kunna överta nyckeln.
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Tävling
Gåsasteget är flitigt representerat vid tävlingar runt
om i landet. Inte minst vid klubbens egen tävling i
höstas skördades stora framgångar då flera Gäss
återfanns på pallen – härligt kämpat och stort
grattis till framgångarna!
Några av Gåsastegets pristagare vid Lundasnurren:
Bugg 35+ regional
 Kenneth Larsen & Maria Åström 1:a plats
 Ann-Charlotte Månsson & Ulrika Wendel 3:e plats
Boogie Woogie 35+ regional
 Tommy Petersson & Marina Juhasz (Vollsjö) 1:a
plats
 Tommy Olsson & Carina Jöneros 2:a plats
Boogie Woogie vuxen regional
 Marcus Håkansson & Marika Andersson 1:a plats
WCS regional
 Jonas Andersson & Matilda Björk 1:a plats i
Samtliga resultat från årets tävlingar finns på
www.gasasteget.se

Fredrik Lindeberg och Josefin Risberg stod
överst på pallen i finalen av Bugg Vuxen
regional i 2015-års upplaga av
Lundasnurren. I samma tävling tog Marcus
Jönsson och Hanna Johansson 3:e platsen.

Stort tack till alla Er
som på olika sätt medverkat
för att få arrangemanget
att fungera till det bästa
- utan Ert stora engagemang hade
det inte gått att genomföra!
TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP!
Tävlingar och andra arrangemang är ett lagarbete där många medlemmar under lång
tid innan planerar och förbereder för att det skall bli så bra som möjligt. Under tiden
som det pågår är det många funktionärer med varierande arbetsuppgifter som håller
igång arrangemanget och tyvärr missar de ibland det roliga då de är fullt sysselsatta
med nödvändiga arbeten. Även efteråt är det arbeten som måste utföras.
Facebook
Tack till alla er som bidrar med inlägg på Facebook – fortsätt med det!
I gåsategets facebookgrupp söker medlemmar efter danspartners till kurser och
samåkning till evenemang, ger ros och ris till evenemang m.m.
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Vi vill rikta ett stort tack till Lundasnurrens sponsorer 2015!
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En helt vanlig tisdagsträning i vintras
Automaten spottar ut kortet och i displayen står omväxlande ”sätt in kort, vänta, sätt
in kort”, dessutom är det som mörkast just där parkeringsautomaten råkar stå. När
tålamodet är på bristningsgränsen går det äntligen att betala. Hittar parkeringsplats
bortom målet nära EOS hallen, betalar och hälsar på de som för kvällen tar inträdet.
Byter till dansskor och nu börjar man känna sig litta som Travolta.
Bjuder upp en trevlig dam från Flädie som jag vet dansar bra. Oh musiken är snabb,
otroligt snabb, första dansen för kvällen och jag är inte uppvärmd, hinner inte tänka
bara försöka röra fötterna i takt samt däremellan föra damen. ”Inte upprepa, variera
mera” tänker jag men det går så fort att jag måste köra säkra steg. Än går det bra och
damen verkar hänga med. Äntligen paus och vi hinner varva ner och säga några ord
innan musiken är igång igen. Nu i ännu högre tempo och nu är paniken nära, men jag
fortsätter trampa på med säkra okomplicerade turer. ”Säkra steg, variera mera”
mumlar jag inombords.
Plötsligt går vi runt i ring och damen
vänder åt andra hållet, tackar för sig
och försvinner. Javisst det är ju
Jägardans och när musiken stannar
råkar jag hamna mellan två damer som
redan hittat en partner. ”Lugn, bara
lugn, snabb titt runtom i cirkeln och i
bortre änden viftar en ensam dam som
är från Eslöv, vi buggar loss i en Elvislåt
i ett lite långsammare tempo och
genast känns det bättre.
Ny musik, svängom med ny kvinna denna gång från Malmö och nu börjar det kännas
än lite bättre, lite säkrare på tempot och i stegen. Vågar tillomed försöka mig på några
svårare turer som går riktigt bra trots att hon får svårt att komma runt. Kvällen
fortsätter med dans tills danspartnern tar eget initiativ till en tur, ett tecken på att det
kanske börjar bli dags att dra sig hemåt.
När jag omklädd går ut genom dörren från EOS känner jag mig trött men nöjd med
kvällen. I bilen och på väg framför målstolparna – ”vad är det som sitter på
vindrutetorkarna” undrar jag? Tvärbromsar, och får tag i lappen som är en
parkeringsbot. Men jag betalade ju! Biljetten finns tråkigt nog kvar i plånboken.
Trots allt vilken kväll och allt bara på en helt vanlig tisdag i EOS hallen.
/Thomas
Boogie night, 16 februari
Tisdagen den 16 februari fylls EOS-hallen med gungande toner då vi bjuder in till
vårens Boogie-night. Musiken som spelas kommer främst att vara inriktad på boogie
woogie men det går även att dansa bugg eller lindyhop till musiken. Förbered dig på en
fartfylld kväll!
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PÅ GÅNG…
Kalendarium vintern/våren 2016 hittar ni även på gasasteget.se ”kalendarium”
Uppstart med Micael Brobeck från MiC-Team! Uppstartsträning för kursledare och
tävlingsdansare den 17 januari
Söndagen den 17 januari kl 13.00 – 18.00 kommer Michael Brobeck till Gåsasteget för
att hålla i en eftermiddag för kursledare och tävlingsdansare inom klubben på temat
”Hur tänker domaren?” Plats Lomma Dansrotunda. Mer info och anmälan under
”kurser/arr” på hemsidan. Välkomna önskar Åsa, Marika o Tommy!
Kursstart!
Vårens utbud av kurser finns utlagda på vår nya hemsida så gå in och anmäl dig så fort
som möjligt för att bli säker på att komma med! Är du är intresserad av att gå en
fortsättningskurs i bugg utan att ha gått buggkurs tidigare hos Gåsasteget? Då får du
dansa upp och visa vad du kan inför en tränare för att komma in i en lämplig grupp på
lagom nivå. Har du frågor kring detta eller kurserna i övrigt så går det bra att kontakta
kursansvarig Ingrid Sandberg på kurser@gasasteget.se.
Tisdagsträningarna – Terminsstart 19 januari!
19 januari drar vårterminen igång för tisdagsdansen på EOShallen. Dansbandet Enjoy kommer att spela för oss och fika i
pausen ingår i inträdet (80 kr entréavgift, 50 kr för
medlemmar).
… och sen fortsätter vi att tisdagsträna till och med den 7 juni!
Nybörjargånger – tisdagsträning, den 5 och 12 april
Två gånger under terminen skruvar vi ner tempot i bugglåtarna och bjuder in alla som
gått nybörjarhelg till att testa på att komma på tisdagsträningen. Tisdagarna den 5 och
12 april är det som gäller. Ta chansen att dansa med någon du inte dansat med förut –
alla har vi varit nybörjare någon gång!
Minikurs, 1, 8 och 15 mars – folkdans med levande musik
Vårens minikurs är bokad till tisdagarna den 1, 8 och 15 mars då Tornabygdens
folkdanslag kommer till oss och lär ut folkdans. Som krydda på moset har de också med
sig spelmän (!) som kommer att spela live för oss under prova-på timmen. Minikurs
innebär att första timmen under tre tisdagar vigs åt att vi får testa på en annan dans än
det som brukar
förekomma på
Gåsasteget. Inträdet
är det samma som
för en vanlig
tisdagsträning.
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Danskvällar, den 3:e mars och den 21:e april kl. 19.00 - 21.00
Under två torsdagar är det danskvällar i Friskis och Svettishuset på Gustavhemsvägen
1A i Lund. Vi kommer att dansa tango, foxtrot, vals, rumba och en och annan cha-cha.
Ett utmärkt tillfälle att öva på det du lärt dig under våren på Emma och Jörgens kurser!
Gratis för medlemmar, övriga betalar 20 kr. Ingen föranmälan behövs.
Årsmöte 22 mars
Tisdagen den 22 mars är det årsmöte i EOS-hallen kl 18.30. Motioner som du vill ha
behandlade på mötet lämnas till styrelsen senast den 22 februari, smidigast via epost till styrelsen@gasasteget.se. Förra året hölls ett extra årsmöte då nya stadgar
antogs och dessa finns att läsa på hemsidan under fliken ”Om oss”. Dansen startar
direkt efter årsmötet. Föreningen växer och är i behov av engagerade medlemmar,
kom och gör din röst hörd. Det kommer att bjudas på smörgåstårta. Välkomna!
Funktionärer
Gåsasteget är en klubb i uppåtgående och behöver förstärkning! I en klubb med
närmare 700 medlemmar behövs alltid en hjälpande hand. Är du kanske intresserad av
att hjälpa till på tisdagarna eller vill du sköta klubbens reklam och marknadsföring?
Oavsett kompetens så är det engagemanget som är nyckeln och du som vill engagera
dig är varmt välkommen att göra det! Hör av dig till Kjell Larsson i valberedningen eller
till ordförande Viktoria Nebeling (kontaktuppgifter finns på sista sidan).
Sedan i våras har Gåsasteget tagit hjälp av
ett gäng ungdomar med vikningen av
Gåsabladet. Styrelsen hade länge funderat
på hur vi skulle få vikningen att fungera bra
tills vi kom på att vi kunde be EOS-baskets
ungdomar om hjälp!
En vinst för båda parter blev det –
ungdomarna får ett tillskott till sin lagkassa
och vi får hjälp med vikningen.
Nästa Gåsablad – Under tiden följ Gåsasteget på Facebook!
Vill du skriva något i Gåsabladet eller tipsa om något ämne som du tycker ska tas upp?
Skicka ditt bidrag till gasabladet@gasasteget.se.
Sista datum för inlämning av bidrag är den 1:e mars.
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Gåsastegets styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Viktoria Nebeling
Björn Åkesson
Per Göran Andersson
John Koppetsch
Sven Persson
Ingrid Sandberg

046-27 00 707
046-12 61 28
046-12 65 56
0413-55 50 81
046-15 12 68

ordforande@gasasteget.se
bjorn@gasasteget.se
sekreterare@gasasteget.se
kassor@gasasteget.se
sven@gasasteget.se
ingrid@gasasteget.se

även ansvarig för kursanmälningar (kurser@gasasteget.se)

Suppleant

Johan Alteir Tuvesson

0703-12 80 00

johan@gasasteget.se

även ansvarig för hemsidan (webbmaster@gasasteget.se)

Suppleant

Mona Persson

mona@gasasteget.se

Festkommittén
Lokalkommittén
PR-kommittén
Tränarkommittén
Tävlingskommittén
Medlemskort
Musikansvarig
Tisdagsansvarig
Redaktör
Valberedning
Webbansvarig

Emili Bertosa
070-594 70 74
Jessica Nyman
Thomas Karlsson
Björn Åkesson
Åsa Fridh, Tommy Petersson
Tomas Bengtsson
Jan-Erik Persson
Lars-Åke Persson
Thomas Prahl
Kjell Larsson
0415-513 27
Johan Alteir Tuvesson

fest@gasasteget.se
lokal@gasasteget.se
pr@gasasteget.se
bjorn@gasasteget.se
tavling@gasasteget.se
medlemskort@gasasteget.se
musik@gasasteget.se
gasabladet@gasasteget.se
valberedning@gasasteget.se
johan@gasasteget.se

Priser
Medlemskap för ett kalenderår är 200 kr, endast hösten 120 kr (halva priset t.o.m. det år
man fyller 18 och fr.o.m. det år man fyller 65).
Medlemskap är ett krav för att gå våra kurser. Lös medlemsskap i samband med
betalning av kursavgiften eller genom att betala in medlemsavgiften till vårt bankgiro
och ange medlemsnummer och namn. Har du inte varit medlem tidigare anger du istället
namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-postadress.
Medlemspris Övriga
20kr
40kr
50kr
80kr

Inträde tisdagsträning (inkl. minikurs)
Inträde terminsstart/avslutning
Gåsastegets bankgironummer: 892-6339
www.gasasteget.se

Vi finns även på Facebook: Lunds Dansklubb Gåsasteget, Bugg, Foxtrot
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