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Dans med en partner ger dansen 
ytterligare en dimension och ställer 
krav på samspel. Pardans finns på 
nybörjarnivå och för dig som vill ta 
nästa steg att tävla i pardans. 
 

Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år 

 

FRÅN TÄVLINGS HORISONTEN  
Alla kan tävla oavsett ålder eller kompetens, eftersom man tävlar i olika klasser. För att 
kunna tävla måste man ha en tävlingslicens och en partner. Inte mycket tävling är på 
gång men alla kan träna sin dans för bättre tider.  
 
När det gäller namn på dansklubbar finns många roliga namn som Nackswinget i 
Nacka, Dansa Åh Le i Marieholm, Buggie i Ulricehamn, Rockrullarna i Örebro, 
Framsteget i Kristianstad, EBBA i Tullinge /Stockholm, Klacken i , Spinnrockarna, Boogie 
Lovers i Södertälje, Rocksulan i Karlsstad, Svänggänget i Sävsjö, Skoskavet i Älmhult och 
ni som tävlar känner säkert igen en del av dem.  
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För få män och för lite ungdomar var en del av texten i ett Gåsablad men här 
presenterar sig två av våra härliga ungdomar som tävlingsdansar för Gåsasteget. 
 

Olivia  
Jag heter Olivia Dahlgren, bor i Löddeköpinge, har fyllt 14 detta år. Går i skolan på 
högstadiet. Började dansa när jag var ca 3-år med olika dansstilar på olika dansklubbar. 
På min fritid så dansar jag mest och umgås med familj och vänner.  
 
Jag började dansa i Gåsasteget hösten 2018. Då gick jag min nybörjarhelg och sen 
fortsatte jag med fortsättning 1 och 2. Därefter gjorde jag min första tävling i Tyringe 
som var en Jack´n´Jill och den vann jag. Vi började som sagt vid julen 2019. I januari 
började vi träna väldigt mycket och planerade 2 tävlingar. 
 
Vårt gemensamma mål är att vi ska komma högt upp i toppskiktet i bugg men det får 
ta sin tid. Det bästa med Benjamin är nog att han har viljan att träna och tävla lika 
mycket som jag en annan bra sak är att vi alltid har kul på träningarna tillsammans. 
 
Benjamin 
Jag heter Benjamin, bor i Genarp, fyller 20 efter sommaren. Jobbar som kock på 
Barsebäcks Hamnkrog. På fritiden kör jag motorcykel, gymmar lite och dansar såklart 
så mycket som möjligt.  
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Började dansa hösten 2016 med hela min familj, vi gick nybörjarhelgen och 
fortsättning 1 tillsammans. Efter kurserna är jag den ende som fortsatt och jag har 
tävlat lite och dansat mycket sen dess.  
 
Olivia och jag började dansa tillsammans julen 2019. I januari började vi träna mellan 
4-6 ggr i veckan. Mest friträning men även tisdagsträning och kurser. Vi skulle ha tävlat 
första gången i Tyringe och sen i Lomma men det blev ju inte av så nu hoppas vi på en 
tävling så snabbt som möjligt.  
 
Vårt gemensamma mål är att komma till toppskiktet i bugg. Men vi tar det ett steg i 
taget. Det bästa med Olivia skulle jag nog säga är att hon kan alla bugg låtar som finns. 
Det gör det ännu roligare att dansa med henne.  
Vi tävlar i klass Vuxen R. 
 

Vill du se Benjamin & Olivia dansa - Följ länken nedan 

https://www.facebook.com/gasasteget/videos/2808747102
557759 

 

Redaktören:  
 

Vill du också presentera dig eller Har du synpunkter eller fundering du vill delge  – 
kontakta mig på golvet eller skriv till Gåsabladet redaktor@gasasteget.se. 

 
Vill du se hur man dansar i stadsparken - följ länken nedan      

https://www.facebook.com/joy.whiteley/videos/2883679985074335

 
Vill du se hur medlemmarna fritränar - följ länken nedan 

https://www.facebook.com/asa.fridh.3/videos/3468637699817085 
 

Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var! ”vi alla hjälps åt” 
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