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ANNONSER
Mett

Observera att Square-Info monteras i A,4-
format och sedan i samband med tryckningen
reduceras till A5. Mittangivelserna nedan
avser A,4-annonsoriginalet inklusive evenhrell
riun.

Bredd mm lliijd mm
Helsida 184 260
Halvsida 184 125
Kvartssida 87 125

Priser
Helsida I 000.-
Halvsida 500.-
Kvartssida 250.-

Reducerade priser ftir SAASDC-klubbar
Halvsida 350.-
Kvartssida L75.-

MANUSKRIPT SENAST
Gflller kommande nummer av Square-Info:

Nummer
3 t992
4 t992
1 1993
2 1993

Manuskript Distribueras vecka
augusti
november
februari
april

236
248
309
3t7

SOUfiRI-I N F! Hej alla squaredansare
Min litania i florra numret liistes tydligen och till
det hir numret strtimmade bidragen in. Jag har
dock anviint alla bidrag utom ett som var f<ir
lAngt, s{jag hoppas flera kiinner sig manade att
ta till pennan nu i sommar, sA jag ocksi har
nAgot att fylla nr 3 med. Klubbpresentationer ser
jag g?ima fler av. Alltid er det viil nigot som iir
karakteristiskt fdr din klubb eller nigot positivt
att beriitta om klubbarbetet. Alla som reser
utrikes och dansar borde verkligen ocksA f<ilja
Mats Rimskogs, Solveigh PerHdns och Inger och
Kjell Bergmans exempel och beriitta om sina
iiventyr. Solveighs artikel fick jag dessutom pA
diskett, vilket underliittar fantastiskt. Tiink pA
den saken om ni indA skriver in artikeln pA
dator.

Annonsiirerna iir fortfarande flitiga och de flesta
bidragen beh<iver jag bara klistra in och sedan
fakturera. Det var bara 9 av 36 annonser som
krdvde stiirre insats och majoriteten gick att
Hara med en enkel fdrstoring eller fdrminskning.
Det har gAtt ut ett papper till klubbarna om hur
annonserna skall se ut meffnessigt och det stir
ju dessutom i spalten h:ir intill. Dessutom svarar
jag giirna pA frAgor om det iir nAgon som har
svlrt att tolka informationen.

Hoppas ni alla skall fA en trevlig danssommar
innan det blir aktue[t att fylla pA glykol i kyla-
ren igen.

Gdsta Neovius

Handbiicker och diplom

BestAllningar emotses helst pA vykort eller
per brev. Det underHttar betydligt om be-
stiillningarna kan samordnas genom
instrultOr eller annan klubbfu nktioniir.

Vilkommen att skriva till

Stig Niislund
Bagerivigen 19
891 77 JTiRVED

Priser: engelska svenska
Basic och Mainstream 12.- 10.-
P lus  10 . -  10 . -
Diplom och regler per set 5.-

Handb6cker pA svenska iir utan bilder.
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Ordfiirandens spalt
Niir jag sitter hiir och skriver kan jag konstatera
att vedret och jag har litet olika synpunkter pi
hur lAngt viren skall ha kommit. Sjiilv har jag
tagit fram Kawasakin och lagt pA sommarddcken
pA bilen, men vddret envisas med att sli tillbaka
och sncibeliigga taket och vdgarna.

Att det dock finns en vAr i annalkande frirstar
man ndr man lAr rapporter frAn drebro giillande
Convention. Anmdlningarna strommar in och ar-
betet gAr planenligt. Ni ser vdl till att nybcirjarna
fir information om irets squaredanshiindelse och
anmdler sig. Kontrakt dr nu iiven skrivet mellan
SAASDC och Falu Squaredancers om Conven-
tion 1994. Dessutom finns inhesserade klubbar
anmdlda fcir 1995 och 1996.

Vi har nu antagit vAr fdrsta utliindska klubb i
SAASDC. Det iir Alandia Squaredancers pA
Aland. SAASDC har beslutat att det skall gA atr
anta utliindska klubbar om det inte hnns nAgot
nationellt forbund i deras hemland. Diirigenom
tror vi att vi kan hjiilpa dem att komma igdng.
Vi hiilsar Alandia vdlkommen i SAASDC.

I ir inkom inga motioner till SAASDC infor
iirsm<itet. Jag hoppas att det inte beror pA nAgon
uppgivenhet, utan i stdllet pA att vi hiller pi att
finna andra former och viigar f<ir isikts- och
informationsutbyte mellan klubbarna och
SAASDC. Under hdsten planeras att SAASDC:s
styrelseledamoter skall bjuda in till triiffar fdr att
finga upp aktuella frigor samt fi de frlgor
ventilerade, som vi har.

Under Aret har SAASDC ragit fram en klubb-
pdrm med Stig Niislund, 6-vik, som primus
motor. Denna pirm kommer att delas ut till
klubbama vid Convention i Orebro. Fcirhopp-
ningsvis skall piirmen kunna tjiina som uppslags-
verk f<ir klubbarna. Bland annat har vi tiinkt
diskutera piirmens inneh6ll vid hristens trdffar.
Frirbundet har rinkt att varje ir gora en uppda-
tering av piirmens innehdll.

Till sist en reprimand till de klubbar som dnnu
inte sent in begirda uppgifter och 6rets avgift
enligt f<ireningsbrev. G<ir det snarast sA vi
slipper merarbetet med att peminna de f<irsum-
liga. Det arbetet kdnns si onodigt. De blanketter
som skulle fyllas i och siindas in blev hophdftade
med det <ivriga materialet, varf<jr somliga inte
observerade att blanketterna skulle anvdndas.
Tnnk pn att ni inte kan fA fler Square-Info iin det
antal dansare ni betalar for. Fdr att hjilpa oss att
hilla nere tryck- och distributionskostnaden iir
det dessutom tackniimligt om familjemedlemmar
kan samsas om ett exemplar, men jag kan f<irsta
att alla vill liisa den forst niir den kommer.

Vi ses i Orebro!

Stockholms-All iansen har telefonsvarare:
08-754 86 48

Hans-Ove Karlsson



SAASDC verksamhetsberiittelse 1991
Styrelse
Styrelsen har under 1991 sammantriitt 3 gAnger.

Forutom det konstituerande mritet i samband med

Convention har samtliga sammanftaden iigt rum

i Stockholm. Protokoll har sints ut till klubbarna

med foreningsbrev.

Verkstdllande utskottet har dessutom he[it 5

mdten i huvudstaden. Protokoll frAn dessa mtiten

har distribuerats till alla styrelsemedlemmar.

Medlemmar
Antalet klubbar har okat till 136 per den 31/12

1991. Antalet squaredansare, som redovisades

sammanlagt genom klubbarna, var vid samma

tillfiille 6 867. Ett betydande antal dansare er

dock dubbelanslutna och redovisas av mer iin en

klubb. Under Aret har en grund lagts for att

under kommande Ar kunna redovisa en konkret

siffra over rett antal dansare.

Convention
1991 Ars Convention arrangerades av SAASDC

och Hamboringen i Karlskrona. I oktober

fattades beslut att forbundet skall ha Sollentuna

Squaredancers som medarrangor fdr Convention
1993.

Information
Square-Info har under Gtista Neovius redak-

tronella ledning utkommit med fyra nulilner

under  1991.

Tre fiireningsbrev har sants ut till klubbarna.

Forbundet har under iret avvecklat sin telefon-

svararservice. Danslistan i Square-Info har

diirmed blivit iinnu viktigare.

Forsiiljning av Basic-, Mainstream- och Plus-

hiiften, liksom av diplom, regler och badgar har

skett i en omfattning som motsvarar en vrss

okning jiimfdrt med 1990. For detaljerade

uppgifter rdrande omsiittningen hinvisas till

bokslutet.

SAASDC medlemsmatrikel, dvs forteckning over

medlemsklubbar, utsendes med Square-Info
n r  3 / 9 1 .

Ekonomi
Arets resultat uppgar till SEK 85 2 1 5 : 1 0 och det

egna kapitalet vid rdkenskapsirets slut till SEK

74 860:01. Vissa poster i resultatrdkningen ir

speciella ftir 1991 och miste betecknas som

extraordinira. SAlunda har behillningen frAn de

under 1991 avvecklade caller- och ungdomsfon-

dema bokfcirts som int?ikt. Likasi har skiirpta

rutiner for medlemsregistrering medfort att

intiikterna fdr 1991 innefattar vissa medlemsav-
gifter frAn tidigare 6r. Arets resultat justerat med

hiinsyn till detta innebdr att rorelseresultatet for

1991 i ir  SEK 37 088:-.

Ovrigt
Squaredansens dag genomfordes runt om i landet

den 31/8 1991. Centralt fors6gs nyhetsmedia

med information genom informationssekretera-
rens forsorg.

Efter irsmdtet har ett antal arbetsgrupper verkat

enligt den plan som presenterades vid motet.

Bland annat har koncept till en klubbhandbok

tagits fram, ftirbundsstadgama rorande styrelsens
storlek och arbetssdtt setts dver och en kontakt-

konferens genomftirts med samtliga squaredans-
fiirbund som verkar i Europa.

Stockholm i mars 1992

199r-01-01 - 05-18 1992-05-18 - 12-31

Hans-OveKarlsson Hans-OveKarlsson

Ingemar Eriksson Ingemar Eriksson

Eva Blomkvist Eva Blomkvist

ulla-Brinsidholm ulla-Brittsidholm

Yvonne Walther

Ake Grahm

Kerstin Nilsson

Kjell Ahlander

Lars Bernhed

Lars Sarenmalm

Elisabeth Johansson

Arne Nordberg

Kerstin Nilsson

KjelL Ahlanrter

Lars Bernhed

Margret Widmark

Mar7ret Widmark Robert Emenius

Robert Ervenius Slig Ncislund

Stig Nrislund Gunilla Hammarlund



Resultatriikning 1991-01-01

Intiikter
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter ungdom
Passiva medlemmar
Bcicker, engelska och svenska
Diplom, badgar
Annonser i Square-Info
Intdkter Convention
Ovriga intlkter
Fondmedel
Rdnteintiikter

Kostnader
Ink<ip bocker, svenska och engelska
Inkdp diplom, badgar
Styrelsem6ten, resor
Styrelsemriten, ovrigt
Kostnader Convention
Square-Info
Square-Info, porto
Ftirbrukning
Callerkostnad
Telefonkostnad
Porto
Bankkostnader, mm

Arets vinst

Balansriikning 1991-12-3L

Tillgdngar
Kassa, bank
Fondkonto
Diverse fordringar
Varulager
Summa tillgingar

Skulder och eget kapital
Diverse skulder
Eget kapital
Are$ uinst
Summa skulder och eget kapital

Sktirpning gamla dansare!
Jag var pi en mycket trevlig dans i lordags och
upplevde diir en del saker som jag skulle vilja fi
igAng en debatt om, niimligen disciplinen hos oss
gamla dansare.

Det iir ju si att vi alla har varit nybdrjare och
vet hur pirrigt det dr niir man iintligen vAgar sig
ut pA danser. Som nyborjare dansar man helst
med varandra och hdller sig giirna l:ingst bak i
lokalen med kamraterna frAn den egna klubben.
F<iljden blir att det latt blir fel och man tappar
sjiilvfortroendet. Vi som har dansat litet ldngre
kan faktiskt hjiilpa upp det med att bjuda upp rill
en tip dA och dA. Nrir jag gcir det forsoker jag
komma si lAngt fram som m<ijligt diir callern
hrirs fint och ser oss dansare bra. Ofust gAr det
dA mycket bra och nyb<irjaren fAr sitt fcirtroende
tillbaka.

Men . . hur kan gamla dansare, det var bAde
blivande caller och en president (ej vir) visa si
dAligt omddme mot en ograduerad dansare att
man busar sig igenom tippen? PA Sides Square
Thru orkade man inte gi de itta stegen utan
stiillde sig framfdr oss som var Heads (A1 Pair
Offl. Promenade home var iven det for trrjn-
samt. Vi gick runt medan alla <ivriga stod kvar.
Till sist gick man in och tjuvade. Hur tror ni det
kiindes i huvudet pi min partner?

Ingenting av det klubbinstruktdren hade l[rt ut
sllimde. Dessutom kan man ju frAga sig om det
behcivs nAgon caller ndr man i alla fall inte orkar
fullfdlja callen. Jag tycker sjiilv det dr roligt att
"busa", men aldrig ndr en nyborjare dr med, fdr
jag minns min egen osdkerhet och hur liitt det ir
att ge upp niir man inte fattar vad meddansarna
g<ir. Nej, klubben f<ir inbdrdes beundran tycker
inte jag hdr hemma inom squaredansen, di skall
man nog s6ka sig till ett annat forum. Jag vill
med detta inte uppfattas som grinig, men vi
mAste vara riidda om nyborjarna, for kommer
inte de till oss sA drir snart klubbarna ut. Der
skulle vara intressant att hora vad andra dansare
har fdr synpunkter pA detta? Tills sist: Upprriid
mot andra som du sjiilv vill bli bemott!

Christina WirstAm
Sollentuna Square Dancers

- 12-31

118.545:00
8.495:00

800:00
33.047:00
21.583:00
41 .227:50
21.068:00

50:00
22.127:60
6 .212 :50

273.155:60

19.2'10:50
18.652:00
43.423:90
4 .39 i : 10

350:00
'12.596:7Q

11.946:00
2.333:00
2.000:00
3.552:00
6.083:30
3.342:N

187.940:50

85.215:10

80.425:41
4'1.9Q5:70
5.934:00

26.063:00
160.328:11

253:00
74.860:01
85 .215 :10

160.328:11



TYRESO SQUARE
DANCERS

FESTIVAL
1992

i Bollmora hallen
Fredag 1 maj
Lordag 2 maj

B-M P-Al ffi Az-cl
Inbjudan kommer till Din klubb.

Fdr ndrmare information ring:
Lasse S6derhill 08-712 45 05 Gvail)
Olle Nilsson 08-770 31 31 (dag)
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O v r i g  i n f  o r m a t i o n  :  J a n  T h o r n b l a d  0 4 6 - 4 9 1  O 9

K A V L I N G E  S Q U A R E  D A N C E R S

F E S T I V A L

2  m a j  1 9 9 2

senas t  den  15  ap r i l

' 1 3  0 0  -  2 2 o o

Kerst in  Lantz,  Postg i ro  72 83 99-7
6 5 : -  u n d e r  1 8  5 r  4 0 : -  M a t  5 0 : -

Rock Squaredance Shop besc iker  oss.

E r i k a  J o h a n s s o n  &  T o m m y  Q u a r f o r d t

Yel low

C A L L E R  :

N i v A e r  :

L o k a l  :

B .  M .  B . +

V i k e n h a l l e n  F u r u l u n d

os*3uT%

llll[ffinfi,i ,n[ttltAll
i Hallunda Folkets Hus

Onsdag 6 maj, kl. l9.oo - 22.ix)

Caller: Jack Borgstriim
Nivier:  BMP Entr6:  35:-

Pris till biist utkliidda dansare, "kille" respektive "tjej"

Enviildig jury: Jack Borgstrrim, Camilla Aberg, Tommy Dahl, Marianne Olsson

HJARTLIGT VALKOMNA!
FrAgor? Ring Fredrik 0753-774 54 eller Lars-Enar 0753-852 93

| _:-_-,\
t ' l : . a  , ,

I t, PRIS..// l

! - , ' '  ' r ' - '



DANSA IN SOMMAREN
I ONPBRO
VALKOMMEN TILL

"sNENTJOdln
l{>--''-.' t \rA

Dv 29 - 31 MAJ s/s
V HocsKoLAN r oREBRo (cIH) $/

- A -$31

$'ss

Orebro - En pArla i Ndrke

Darryl McMillan
USA

Mike Sikorsky
USA

Jack Borgstrom
Sverige

Ingvar Pettersson
Sverige

Thomas Hedberg
Sverige

ARRANGORER:

OREBRO
SOUAREDANCERS

For ndrmare
inf ormation
ring:

Ulf Berg
0587-500 33

lnga-Li l l  Oskarsson
019-12 65 65



Convention 10 ir
Med anledning av att ver svenska Convention
firar l0-Arsjubileum i ir lcdnnerjag det angeldget
att berath litet om hur det gick till vid den allra
forsta Convention som iigde rum i Varby Gird
utanfrir Stockholm i maj 1983.

Vid den frirsta st<irre festivalen som anordnades
i Sverige, Ericsson Jamboree i november 1982,
bildades riksorganisationen SAASDC. Verkstlil-
lande utskottet i styrelsen bestod av:

Sven Broby, Uttran SD

Inger Toreld, Grcidinge SD

Lars Rangedahl, Ericsson SD

Birgitta Biesheuvel, Miilarhcijdens SD

Robert Ervenius, Huddinge SD

Alla jobbade med stor entusiasm, frireningsbrev
utsandes och nya klubbar bildades ute i landet.
Vid ett m<ite i verkstiillande utskottet nAgon gAng
under februari 1983 slog det oss pl<itsligt, att
enligt den nybildade organisationens stadgar,
skulle ett irsmrite hiillas frire maj mAnads ut-
ging. I USA kallas ett sidant mrite Convention,
och det skulle vi naturligtvis ocksA ha. Genast
hopade sig frAgorna. Lokal? Caller? Anliiggning?
Jag hade h6rt talas om en ung engelsk caller som
skulle vara bAde duktig och trevlig. Han heter
Terry Chapman, och jag kontaktade honom.
Trots sA kort varsel lyckades han grira sig fri
frin bide jobbet och diverse callningsuppdrag
och han lovade att komma tillsammans med sin
unga hustru, Katrina. Lokalfriga var ganska
svArl<ist, men vi fick till slut hyra matsalen i
skolan i VArby GArd, sdder om Stockholm. Den
rymde omkring 250 personer och det trodde vi
nog skulle gA bra. Inbjudan siindes ut och an-
milningar b<i4ade str<jmma in. Det kom si
menga att vi brirjade bli oroliga frir att matsalen
i VArby GArdskolan skulle bli fdr liren. Vi fick
di l<ifte frin skolan, att om der blev for trAngt,
skulle vi kunna flytta in i gymnastiksalen, men
inte fcirriin till kirdagsdansen, fredagskvlillen var
bokad.

Niir festivaldatum infrill var 400 dansare an-
miilda. Som alla forstir blev fredagsdansen en
trAng, men ack sA fantastiskt rolig historia! Terry
Chapman visade sig vara en synnerligen char-
mant person. NivAn pi dansen var huvudsakligen
Basic, helt logiskt eftersom de flesta av dansama
var nybdrjare. Terry callade helt ensam, timme
efter timme. Pri l<irdagskviillen gjorde nigra av
oss var sin singingcall, det var den enda av-
lastning han fick pA hela tiden. Han hade med-
frirt sin egen anliiggning frAn England, det var en
ganska omodern och primitiv sak, men han
varierade sin callning i det oiindliga. Jag tror att
alla som var med sdrskilt kommer ihAg hur han
giorde "progressiv squares", ddr han forde oss
frin den ena dnden av rummet till den andra
<iver squarernas griinser och tillbaka igen. Myck-
et imponerande!

Vid den hiir tiden var antalet dansare i Sverige
uppskattningsvis 800. Sedan dess har squaredan-
sen utvecklats hiir i landet i en takt som anses
ganska enastaende jiimf<irt med andra platser i
virlden. I-At oss alla hjiilpas it att forrsetra sprida
dansen och att hAlla pionjirandan levande under
det niistkommande decenniet. 800 Ar 1983 -
8 000 Ar 1992. Ska vi vara 80 000 Ar 2002?

Niir nu Convention skall gA av stapeln for tionde
gArrgen <inskar jag arrangcirerna i Orebro lycka
till! Det kommer att bli en superfestival!

Inger Toreld
Wiirdshuset Bridabaden
Square Dance Center, Oland

Gliimda prylar
Pi Ocean Waves Valentinedans pA Lidingci den
16 februari 1992 F,tt par herrhandskar och en
squaredansscarf.
Kontakta Ann Egberg, 08-765 15 05.

PA klubbdans den 26 mars hos Miilarhdjdens
Squaredancers i Axelsberg: En stickad damkofta,
vitbeige med monster i rosa, rcidbrunt och grdnt.
Kontakta Gcista Neovius, 08-646 51 06.



SQTIARE DANCE SEMESTER PA 6LAND !

Sonnar- och senestertiden nlirnar sig ned stornsteg. Fdr Dig son fort-

farande inte planerat Din senester i detalj konner hiir lite infornation

on tnkningsliiget fi B&latmclen fuuate lktnce Center.

Dansplats, ntn och canpingplatser firns pi a1la veckor IITON VKKORNA

29 EE i2! Det firns inga run V 33 nen <Iansplats och canpingplatser'

Av nAgon anledning firns det i 6t gott on caapingplittser fr de flesta
veckorna. Canpingplatserna har i dr gjorts stiirre och nunrerats.
Ifuscharna oci toalettenta har kiiitts ned kakel sant fAtt ventilation

och vdrne, On Ni har vdnner och sla*tingar son inte iir futnredansare nen

tiinker canp fr 6land i s<tnnar kan Ni jtt tipsa den on vir canpingplats'

Be den ringa on de vi|l Lnka hos oss. PA nLgra av veckoma firns fort-

farancle husvagnar t i 1 1 uthyrning.

ETT VIKTIGT TEDDEUNDE TIIL AU'A W AR INNKANDE PA VKTQRNA 32 K'IT J3.

STWE EDLIJND HAR TWTRR FATT FnRI]INDER A:H MR W ERSATTARE ORDNAT

M NOIET TRWLIG (T.:II SKICKLIG ALI'ER VIN NATN XIKE I)E SISTO FRAN USA'

Vi lir naturligtvis ledsna att Steve inte konner, nen ser fran enot en

ny och son vi tror, sptirnade trckantskap!

ANI.ECIGNINGEN
30 friischa nn, 20 ned llC,/D pl rtnnet TV-rtn ned videct o Fntry
Restaurang, 1/2-, l,/[-Pens.,a la carte Gillesal n tnr f kviillsgenenskap
Xcxten caapingplats (el,dusch,tviitt) Niirhet t ternis, golf o ridning
Stor dansbana o loge n tnr f dans/fest Fanijeviinligt
Iltonhuspool och tnstu i00 n till d|ands biista sttanrl

VreKA CALI,ER F5RKINSKAP UTLARNING WKNINGSLAGE
v 23 Christer B/Giista T BASIC trS Plats fints
v 24 Ingtar P,/Rickard B ,yS llS-DBD Plats firns
v 25 Ingvar P/Robert B PLIIS PLUS-DBD Plats finns
v 26 Robert B,/Stefan S t Al HEU Al Plats f ittrts
v 27 Stefan S/Ingvat P Al A(-DBD Plats firns
v 28 Stefan S,/Erika 'l BASIC BASIC-DBD Plats firns
v 29 .Ierry S/Tony 0 t PLUS HEU PLUS Heit fulltnkad + ki;
v 30 Rickard B/Robert B BASIC BASIC-DBD Plats fitns
v i1 Rickard B/Tonas K BASIC BASIC-DBD Plats fimts
v i2 .lack B,/Xike De Sisto :IS US-DBD Heit fulltnkad + kit
v ji .Iack B,/tike De Sisto A2 A2-DBD,20 Cl Caapplats finns
v 34 Torsten G/Kerny R PLI|S PU.IS-DBD Plats f irns
v i5 Torsten G/Kerny R A1 AI-DBD Plats f irns
v j6 .Iohn Lind/Gcista T BASIC REP BASIC Plats fitns
v i7 Giista T INGA BASIC 1-30 Plats firns

Detta iir liiget i april. Ring giirna fiir att infotmera Dig on att
just den typ av inkvartering son Iht onskar, firns att tillgA' Har Itu inte
fdtt vAr brctschyr och arniilningsblankett' ring oss!

Poolen, solen och stranden viintar pai l)ig!

Telefon 0485-220 12
Telefax 0485-220 07

Happy Dancing!

Inger o Gdsta Toreld
lliircls hus e t Btidatmden
380 74 InrTow
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EI-UE HAR DU VAGARNA P6NET BLUE
FIBBD.I - FIBBON
sQlf,REs --' A -FILL .SON/[ l\zf ,t '-, - SQUFFI
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^ rILLr soMrvrA noaiiff'
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GAMLA LINKOPING
Ta en tur pi Kinda kanal, besok Flygvapenmuseet, bada i
vir moderna simhall eller spela golf, kom sedan och dansa
SQUARE DANCE, pi friluftsmuseets utedansbana

NAR: ALLA TISDAGAR JUNI - AUGUSTI 18:3o - 21:30

NIVA: B.M.B.P 2/6 16/6 23/61/'7 r4/7 28/7 4/8 rI/8 25/8
',.,A1 9/6 30/6 2l/7 l8/8

CALLERS dr klubbens egna formigor Tag med fikakorg

For information, HJARTLIGT VALKOMNA

Rolf Jonasson 013-705 58
Bo Nilso 013_705 03 VAGBESKRIVNING
Arne Johansson 013-17 14 8-5 Om du kommer pi E4 svang av vid Linkoping V
Roger Johansson 0i3-17 39 61 forsta avfarten sodcr ifrin, iredle avfarten'noir ifri

FOlj med... r.ffi}'Bttrog$'

Onsdagen
fcir e

t+
l_l

pi Rdkkryssning i Stockholms skdrglrd ombord pi Dixie Queen.

Cal lers:
Jack Borgstri im & Tommy Dahl

l0 luni 1992 k]. 19.00 avgar Dixie Queen lran Strandvdgskajen.
n rdklryssning i Stockhohn sk:irgard. Hcmkornst kl. 23.00.

Dans i  tv i  p lan ombord.

Niv ier :  B M P

Pr is  endas t  190: - /persor .  exk lusr re  d ryck .
Du far 6ta rdkor, sntdr, ost och brrtd santt dansa sa ntvcket du orkar.

V i l l  du  vara  rned. )
Sklnda dig att betala, senast den I 8 nral I 992, pA klubbens postgiro .179 25 88-8

:;::"ffi:ltr3;,1",H\. . . .pe Dixie Queen



Teneriffa 1992
Sondagen den 16 februari iintrar vi planet pA
Arlanda och flyger till Teneriffa for att under
ledning av Kenny Reese dansa squaredans kom-
mande vecka. Pi sondagskviillen triiffades alla
fdr att fi information om den kommande veckans
aktiviteter. Minga glada tillrop hordes och
kramar delades ut di vdnner Aters6gs.

Forsta natten pA Teneriffa intriiffade en rolig
episod. Efter att ha lagt undan kuddarna i soffan
lade jag mig att sova den viilbehrivliga srimnen
efter en lAng dag. Vid tretiden pA morgonen vak-
nade jag av att sliiderskan tappade kvastskaftet i
stengolvet. Men ack, det var inget kvastskaft
utan en bottenspjiila i soffbotten som ramlat ur
sitt liige och lAg ddr och vickade pi stengolvet.
Biidden kindes nu som om man lAg pi en vedtra-
ve. DAjag iir 190 cm lAng och soffan 180 cm sA
var det inte lett att flytta sig uppit i soffan. Si
smAningom fcill jag Ater i srimn fcir att strax eter
vakna av stdderskans slamrande. Annu en spjiila
hade ramlat ur soffbotten och nu liknade biidden
inte mer en vedtrave utan en rittfiilla, som niir
som helst kan sli igen. NAgon mer s6mn blev
det inte denna fdrsta natt pA Teneriffa.

PA morgonen siiger min flicka: "Pappa vad har
stdderskorna fdr konstiga arbetstider hiir och
varfor frir de ett sAnt himla liv mitt i natten?" Di
jag visade hur min biidd sig ut, skrattade alla.

Pi mindagen efter frukosten startade dansen
halv tio och alla var pe ett strAlande humdr och
det tjoades h?ir och diir. Kenny callade i rask takt
och di det tar ett tag att liira kdnna en frir mAnga
ny callers uttryck sA flippade squarema ur litet
dA och di ndr man missade eller inte hann med.
Alla skrattade At sina egna eller varandras
mtsstag.

Kenny dr speciell dA han callar och han kan fi
fram kombinationer av enkla call sA att dven
vana dansare blir konfunderade och g<ir riktiga
grodor. Jag sjiilv fick squaren att flippa ur
genom att vid callet I-adies in, Men Sashay, gi
till hoger i sllillet fdr till viinster. Ingen fattade
varfor tvi killar och Wi damer stod ihop med de
ovriga paren i normal position, boy girl, boy
girl. Ja, sA kan det gi i dansens virvlar.

Janne och jag hamnade i samma square pA en
Plustip. Squaren brdt ihop ideligen efter 4-6 call
och alla kiimpade vidare och skrattade. Vi
undrade vad som var fel och det upptdcktes mot
slutet av dansen di Kenny sa: "Four girls in the

middle Square Thru Three". Di stod Janne och
jag och tvi killar till i mitten som damer medan
de andra squarerna stod riitt. Kenny fick se vir
situation och skrattade rakt ut och sa: "It's

Basic, it's Basic!" NAgonstans under dansens
ging hade vi nappat pi det call som damerna
skulle ha gjort och som utfordes av oss killar i
stiillet.

Varje dag dansade vi mellan 09.30 och 13.00.
Onsdagen var dansfri och di passade vi pi att
g<ira utflykter eller sola och bada. Pi onsdags-
kviillen var vi pA Spies kabard, som var rolig
och underhillande. Aven vi squaredansare var
med pA en uppvisning som Kenny ledde och
stora applAder rungade i lokalen. Tyviirr kunde
inte alla delta vid detta tillf;ille dA dansgolvet var
fdr litet.

Pi torsdagsskviillen var vi i Hotell Maravillas
bar frir gemenskap och dansuppvisning. Ddr
kunde alla vara med i uppvisningen. Baren iir ett
stort och luftigt rum med mobelgrupper och
blomarrangemang utplacerade pA ett trevligt sett,
som ger baren sin atmosflir. Under kvdllen togs
publik upp pA scenen och kl?iddes ut till cowboys
och -girls. Squaredansarna var ju redan riitt
kliidda, sA de var givna. Olika tiivlingslekar
genomfrirdes och publiken skrek och skrattade.

Allt gAr inte att beskriva i ord utan borde
egentligen ses och horas i verkligheten, som ndr
en svensk caller med begynnande gri tinningars
charm grir en handvolt pA scenen. Di trodde jag
att taket skulle frirsvinna av ovationerna frin
publiken.

PA fredagen dansade vi som vanligt, men en
del tyckte att det bdrjade kdnnas litet tungt i
benen och andra hade ont av skavsAr.

PA l<irdagen var vi alla squaredansklSdda, for
dA skulle vi bland annat fotograferas i grupp. Vi
dansade som vanligt och vi hade under veckan
haft mAnga iskAdare sittande runt platsen ddr vi
dansade.

Vaqe fdrmiddag di Kenny startade musiken
kom wi stora hundar och gick runt bland oss
innan de la sig under nigot triid. En stAende
replik frin Kenny var: "God morgon hundar, vill
ni dansa med oss?" Niir vi slutat dansa gick
hundarna och syntes inte till mer.

Pi fredagskviillen triiffades vi alla i Hotell
Maravillas bar och tog farviil av gamla och nya
vdnner. En squaredansvecka pi Teneriffa gick
mot sitt slut.



Denna resa fungerar precis som vilken
semesterresa som helst. Aktiviteter iir inlagda i
form av dans och dansuppvisningar och det dr
frivilligt att delta. I bvrigt skdter man sig sjiilv
och gor det man sjilv vill.

Ndsta Teneriffaresa blir vecka 8. 1993. och till
dess skall Kenny Reese frirs<ika lansera resan
hemma i Tyskland si att iiven tyska dansare kan
komma med.

For att dansa pA Teneriffa behriver man inte
som m6nga tror vara proffs. Proffs frnns inte!
Man brir ha gAtt igenom Mainstream, som dr
ldgsta dansnivA, och iir man osdker si tar Kenny
om turerna si att alla liir sig. Att gdra bort sig iir
inget att vara riidd fdr. Det gor alla, t ex som jag
beskrivit.

Jag rekommenderar er alla som iir nyfikna pA
squaredansresa till Teneriffa att redan nu b<i{a
planera, fdr tiden gir si fort.

Mats Rimskog Heby Square Dancers

Squaredance shopen pfr Friisgatan 14, mitt i Malmii!
Oppettider: Tisdag 18 -20 & Liirdag 10 - 13 (T.o.m 31 maj och fr.o.m L september)

Sommar-oppettider Liirdagar l0 - 13 (Fr.o.m l juni t.o.m 3L augusti),
eller enligt telefonoverenskommelse.

Du som redan bestikt oss vet att vi har det du behover som dansare - allt fr8n underkiolar
och mlttsydda kliider till accessoarer.

Ring oss giirna for ytterligare information I

VALKOMMEN !
Yellow Rock Squaredance Shop AB

Box4001 '20377 MALMO * Telefon0.10 -232567 * Telefax040 -272094 '  Bi l telefon0l0 -987829

g@tutu@w ffi@trry
lrlL-
Ir_rEt-]I-1Ell SQUAREDANCE SHzP AB {il]

Plats: Storholmen,Svanberga
(Ca 1 mil norr om NorrtAlle)

Tid: 16.00 - 23.00
N i v A :  B M B P
Caller: Frank Sj6berg + vAra egna

Soren Jansson, Solweig
Jansson. Mattias Akerblom

IntrAde: Vuxna 50:- Under '15 Ar 30:-

F6r vidare information ring
Solweig Jansson 0176-160 47

Tag med egen fikakorgl

$:!':.-..$ ""*."..."9



Dalen blir Bagis
Som ni siikert vet sa har taxan iindrats fdr
Stockholms Stads fritidslokalbestind. Detta har
for Square Dance People Bagarmossen inneburit
att vi inte hinner fi klart med bokningen av
Dalens Triffcentrum f<irriin efter manusstopp ftir
Square-Info nr 2 1992. Vi har ddrf<ir varit
tvungna att byta lokal till Bagarmossens Folkets
Hus, vilket ju i och for sig iir vir "hemmaplan",

men namnet Dalen har ju med Aren blivit ett kiint
begrepp.

Sommardanserna kommer alltsi aft iiga rum i
Bagarmossens Folkets Hus. Det iir liitt att hitta
dit. Ta T-bana nr 17 till endhellplatsen som dr

t i',;

Bagarmossen. Folkets Hus ligger alldeles utanfor
stationen. Vi kommer att ha skyltat. Med bil
iker man Nyniisviigen fram till Sockenvdgen som
man sedan fciljer forbi SkogskyrkogArden fram
till Gamla Tyresovdgen. Efter att ha korsat
denna tar man av till h<iger vid skylten Bagar-
mossen. Sockenvdgen byter efter ca en kilometer
namn till Bydlvsviigen. Ftirsta avtagsviigen till
hdger heter RusthAllarviigen. FrAn denna sdtter vi
upp skyltar fram till Folkets hus.

Viil mcitt i Bagis.

Erik Holm
Square Dance People Bagarmossen

Sirdcn itLx
i";}':2

Boka Midsommarhelgen 19921

Di dansar vi bland annat pi kalfjiillet i
midnattssolens sken.

Caller: Rickard Bjtirk
Ingvar Pettersson



SQUARE DANCE PEOPLE

BAGARMOSSEN
\9:9:2=

9:e Saisongen
Den 24:e Juni startar SDPB de traditionella sommardanserna.

Vi i SDPB vdlkomnar Die tiil den 9:e sdsonsen i folid, att
tillsammans med vArI callers och hevliia dansdre

genomfora en ny lyckad sommar med s{'uaredance.
Onsdag 24/6 - r ,  A1 . Tornas Hedberg
Torsdag 25/6 B, I\4, -r. Tornas IJedberg

,^1,,.^2. Anders Blorn
B, \4, -r.  Bengt "Bula" Eriksson
,A1,.^2. Frank Sjoberg
B,ItA, -r- Frank Sjoberg

C)nsdag L /7
Tc>rsdag 2/7
Onsdag 8 / 7
Tc>rsdag,9 /7
Onsdag 1.5/7 .^1,, A2. Anders Blorn
Torsdag '1.6/7 

B,Il4, -+. Ronald Hohrnan
Onsdag 22/7 A.'1,,.^2. Jack Borgstrorn
Torsdag 23/7 B, M,, -+. Jack Borgstrorn
Onsdag 29/7 A,1,, A2. Ster-r Axtelius
Torsdag 30/7 B, IVI, -r. Sten A><telius
Onsdag a2/g A.1, , .^2.  ILoland Danie lsson
Torsdag a3/a B, IwI, +. Roland Da'nielsson
Onsdag a9/a A,a, A,2. Bjorn Jerneborg
Torsdag 20/a B, I\zI, +. Bjorn jerneborg
Onsdag 26/a AJ, A.2. Bjorn Jerneborg
Torsdag 27 /a B, I\1, -r. Bjorn Jerneborg

Plats:Bagarmossens Folkets Hus
LillAvdgen M, Bagarmossens Centrum.

T-bana : Bagarmossen Linje 77.
Tid: Alla danser Borjar kl. 19.00 och slutar kl. 22.00.

Kontaktperson: Erik Holm, Tel arb: 08-789 8679, Bost 08-796 85 35.



Det dr inne att dansa ute

,ffi#igefibvparkcmr s elsux=\:1\LJ(/ u" \YJL1 lJ u\:71] u

Grodinge Squaredancers inbjuder dig
att dven i ir dansa med himlen som tak.
Tid 19.00-22.00. Niv6:  B M P

n#
"tlt,E 

Dg$

Mindag 2e juni A{c:f llti ll1 1 l';,[o,,rF tC4F{'o) Ann
*il;io'."*"u' Jifrltyln lLr/ li"{'j^) 11 hlUJ['\/lJ

$AUrE REI,|SBUIIGER
Mindag 3 augusti 

a A.\ G.t nfl G) ,G,,iF)t r:: rdACK IBOR,GSTRIOM
Servering finns eller tag med kaflekorgen.

HJARTLIGT VALKOMNA!

Pd -rcig t i l l  Scondinovion
Jomboree ?

i  V.r l ls i0buden, Sqvsio
To g iu l i  18.00 21.50

Coller: Tommy Johonsscn
Prir Lundborg

l^ios'inqd: 40r120

V,ig 117 Stivslo - Vellqndo

Det dr
BADGEMAN

som dr specialist
pi badges f6r

squaredansare!
Alla former, snabba leveranser!

I  i l n  r r

lgl UADGEInAN
Box 40Ol .281 04 Hessleholm

Tel. 0451-490 rrc ' Fax 0451-1 14 50

fixJ :1,{ld:.r"i#



Kom och dansa med
Dala-Alliansen

Tid Plats Klubb Caller Prosram

18 jul RATTVtr( Rettvik Square Dancers Ingvar Pettersson B M P Al
16.00-24.00 Rdttviksparken Paul Wurk (kvzill) 02a8-150 59 Stefan Sidholm

Kristina-Gunnar Samuelsson 0248 - 403 62

8 aug FALUN Falu Squaredancers Rickard Bjork B M P Al
15.00-21.00 Lilltorpet Grisfest Mats Sundstrom

Solveig O'Reil ly 023-115 06

12 sep GAVLE Gefle Squaredancers Jack Borgstrorr B M P Al
15.00-21.00 Maxim [-eif Pierrou 026-19 55 37

Vfllkomna!



Pi Conventionresa i USA
Rykte?!
"You have quite a reputation to live up to", sade
min comer niir vi squarat upp for vir forsta tip
pi Advance och Challenge Convention i Virginia
Beach, USA. F<irklaringen kom innan fdrvi-
ningen lagt sig. Ed Foote, Conventionarrangor,
har tydligen i en artikel skrivit att vi svenskar iir
vdrldens biista squaredansare! Hur det iir med
den saken vetjag inte, men de 13 svenskar som
tagit sig till Convention, stortrivdes.

Tre dagar med dans frAn 9 pA morgonen till 12
pA natten, entusiastiskt levererad av 25 av
vdrldens biista caller, bland dem Lee Kopman,
Mike Jacobs, Ron Libby, John Marshall, Anne
Uebelacker och Saundra Bryant. Dansparen pi
golvet var glada, viinliga och bra pA aft dansa.
PA amerikaners vis, bdrjade de genast konversera
oss under de korta pauserna mellan tippama och
si hiilsade frirstAs miinnen pi varandra innan och
tackade varandra efter varje tip, ibland tackade
de oss damer ocksA.

Tempot var h<igt, timingen fdr det mesta utrn:irkt
och svfighetsgraden utmanande. De flesta
callerna anviinde fiirdigskrivna turer pA papper.
Detta dr kanske nodviindigt di de ibland endast
fir en tip att calla och diir mAste g<ira eft sa gott
intryck att de blir Atervalda av dansarna till niista
Ars Convention. Dessutom var callerns kontakt
med golvet sA god att man knappt miirkte att
callern ldste. For det mesta bestod en tip endast
av en hash pA ca 15 minuter, sedan var det nesta
callers tur.

c4
Pi Convention deltog ca 850 par. Det dansas
alltid parvis, och partnerbyte sker inte.
MedelAldern pi dansama var ca 55 Ar, men
sjdnk di man vandrade upp pi danslistan. I C4-
hallen var den nere runt 35. C4 verkade vara
lika roligt som all annan squaredans och gladare
dansare har jag siillan sett. 7-8 squarer dansade
Nuclear reaction, Double your pleasure, Tandem
phantoms och annat obegripligt si att det stod
hiirligt till. De applAderade ocksi sina caller lika
mycket som vira egna nybdrjare, ndr de iir ute
pA sina frirsta danser. Det behdver kanske inte
tilliiggas att det sag rejiilt knepigt ut och atr vi
studerade deras anstriingningar lika stordgt som
nyblivna basicdansare tittar pe A2.

Underligt
Till de underligare inslagen pi festivalen hcirde
ett mindre antal personer i rullstol. Jag antog att
det var dansare, som rAkat illa ut men iindi ville
fdlja med sin partner och triiffa gamla goda
viinner. Gisela kunde dock beriitta att hon fett
hjiirtsn<irp, dA hon sAg en man stiga ur sin
elrullstol och squara upp frir niista tip. Hon
trodde han pl<itsligt blivit sinnesforvirrad och
glomt sin sjukdom. Det finns vdl en medicinsk
forklaring men nog b<i{ar en lekman tro pA
mirakel di man ser en dam skjuta sin partner
wiirs river golvet, sedan stiger partnern upp,
dansare en tip eller tvi, sdtter sig igen och rullar
vidare!

I vdntan pi niista Convention
Fdr att fordriva veckan mellan Advanced och
Challenge Convention och Nation Square Dance
Convention i Salt Lake City bescikte vi nigra av
viirldens vackraste platser. Vi hyrde en bil i
Phoenix och kdrde genom fantastiska cjken- och
priirielandskap upp genom Arizona till Grand
Canyon. Diir testade nigra av oss sin square-
danskondition genom att i 30 graders vdrme gA
7 km nerAt i ravinen och naturligtvis upp igen.
Det var mindre anstriingande dn jag trodde och
vidunderligt vackert. Lika underbart vacker var
vAr fortsatta fiird via Bryce och Zion national-
parker upp till mormonernas huvudstad.

Hiir intriiffade resans enda miss, vi anldnde en
dag fdr tidigt! Inget hotellrum, 17 000 square-
dansare redan installerade pi stadens hotell och
motell. NAja, det fixade sig, och vi fick en extra
dag att shoppa!

En viirld av squaredans
Nog kiinde vi oss lite bortkomna i myllret av
drygt 17 300 andra squaredansare. Dessutom var
det endast ett fAtal av dem som dansade! De
flesta shoppade, pratade, at, tittade pi
uppvisningar, lyssnade pA fcireliisningar, ikte p6
sightseeingturer i omgivningarna etc. Forutom
modern squaredans, som vi dansar i Sverige
kunde man ut<iva clogging, contra, linedances,
rounddans och tradit ional squaredans. AndA har
jag aldrig dansat se lite pA en danstillsfdllning
fdrut, men jag var mycket trottare i fotterna dn
vanligt! Mest av att ha vandrat fram och tillbaka
och runt bland de civer hundra squaredansbutiker



som slagit upp sina bodar i Salt I-ake Palace
bonenvAning.

Hdr dansades allt frin mainstream till C4. De
250 callema varierade frAn biista tiinkbara till
mindre n<ijsamma. Pi samma siift var det med
dansarna. Tendensen var riitt stor att hAlla ihop
en bra square under ett antal tippar och till och
med boka in varandra till nilsta kinda callers
pass. Niir han sedan dcik upp blev salen propp-
full av dansare och tom pA syre!

Det fanns tvA specialhallar, en for singles och en
f<ir ungdomar. I singlehallen dansades main-
stream och plus med fullt ris och oftast till
levande orkester. Till den andra specialhallen
iigde ingen river 19 tilltriide, eventuellt kunde
man fA sta som Askidare bakom ett rep! Ung-
domarna verkade ha mycket roligt.

Va{e dag holls det invigning med fanhiilsning,
trohetseden ldstes av alla ndrvarande, en
predikant liiste en bon och nationalhymnen
solosjongs av en caller.

Den offrciella dansen h<jll pA mellan 09.00 och
00.30 varje dag. Sedan tog efterfesterna vid,
dessa kunde hAlla p{ till framAt 3-tiden. Tyviirr
var vi ena trotta reseniirer vid det hdr laget och
orkade inte med nAgra efterfester.

Det var som sagt lite si och sA med vir dans pi
Convention, desto framg6ngsrikare var Gisela
och jag i vArt shoppande. Tre underkjolar, 50
meter spets och en 30-tal meter tyg, nog blir
man lite smAtokig av den hiir hobbyn!

Frin kust till kust
Niir bAda Convention var ett minne blott flog vi
till San Fransisco. Diir hyrde vi Ater en bil och
kdrde till iinnu en nationalpark, Yosemite.
Skyhciga redwoodtrdd uppit och I 000 meters
fritt fall nerfdr Glacier Points klippkant.
Fortfarande inte mdtta pi naturens under fortsatte
vi rundturen via Lake Tahoe och Napa Valley,
inklusive vinprovning, 6ter till San Fransisco.
Sedan var det bara spirvagn och Alcatraz kvar
och tre veckor av semesterresa var oAterkallerliet
till iinda.

Vi som reste var Lars-Erik Svensson, Lars-Erik
Morell, Gisela Grtinwedl och Solveig Perkl6n.
(Om du funderar pi att resa till nigon av dessa
Arligen Aterkommande festivaler och har frigor
fir du giima h<ira av dig 08-654 34 56)

Solveig Perkl|n

rurTtnx&L
Staff Callers vid Challenge Convention i  Virginia Beach, frAn vi inster: Ed Foote, Dave Wilson,
Lee Kopman,  Ron L ibby ,  Mike  Jacobs ,  Ross  Howel l ,  Dave Hodson,  John Marsha l l .  Ben
Rubr igh t  och  Anne Uebe lacher

Ericsson Square Dancers



Country och

Square dance i

FURUVIKSPARKEN
3117 - 118 - 1992

Kt 18-22 31/7 & Kt 12-22 118

BASIC
U A L L t r I { :  I
Ste{an Sidholm IrlS

IngvarPettersson BASIC

PLUS
..4. p
I.J,& KOSTNAD:
]ffi Vid uppvisande
, : :  r i l I  av badqe 55,- /dag
11*  I  -

Som van[q1 d. Mars Radberg med i arragemanget vilkel belyder an
del kommer an spelas en hel del country-musik un(ie. daqen Kom
och upplev Fu.uviksparkens underhra natur I samba.d med
ttidsintessel sq0are dance

Hjart l igt vdlkomna !
F!ruviksparken och Sollentuna Square Dancers

aorJARED.a,V*
PFOPI t r

BAGARNIOSSEN

7711F|Dir.}
)\)fiP-2rrr{((f )})}

LARRY WARD

Vecka 32
Min 3/8 M Ons 5/8 Lz

Tis 4/8 A1 Tors 6/8 P

Plats: Bagarmossens Folkets Hus
Tid: 19.00 - 22.00 Pris: 50 kr per kvill

T-bana nr 17 till Bagarmossen (End hpl.)
(8 min. frin Gullnrarsplan)

Extcnd lcft 50 m, turn right, rvalk in, WELCOMtr

Square & Round Dance Convention of the lilorld
August 7-9, 1992 - Thc Hague, Netherlands

pANSVnGtFTEN 250 KnlnEnsoN-
F6nE l3 JUNI FtA pGF0al65-4

fi iR H0TELnUM/CnHr.rtNG tr. D.
THE HN6UE VISITORS 3IND
CONVENTTON SUNEU
F' .0.  Fox 85456
A5O8 CD TI.IE HNGUE

i iVRlG lNFOr
FERNIIED, (r30a/3t ZgB, 3S9 l9

o3l /9t7st7

l50O-lB0O l(R.H0tr
sAs- 03l-94a950.



HAR DANSAR VI 1992
Dag ORT
kl-kl Lokal

F 1-2 maj SALA
18.00-22.00 Folkets Park
13.00-21.00

F 1-2 maj TYRES6
16.00-22.N Bollmorahallen
13.00-22.00

L2 maj FURULUND
i3.00-22.00 Vikenhallen

Arrangiir
Kontakperson

SQUARE-rNT'O NR 2 1992
Caller Program

Sala Square Dance Club Thorsten Geppert
Karin Hagberg 0224-137 08 Ingvar Pettersson P A1

I-ars-GoranB<irgel B M B P

Tyres<i Square Dancers I-ars Asplund B M P A1 A2 Cl
Tyresiifestivalen Jack Borgstr<im
I-ars Soderhiill 08-712 45 05 Robert Bjork

Kiivlinge Square Dancers Erika Johansson B M B P
Fjaller Festival Tommy Quarfordt
Jan Thomblad 046-491 09

Satellite Square Dancers Bjorn Jerneborg P med *-tips
Bj<irn Jerneborg 08-651 61 20

Grddinge Squaredancers Jack Borgstrom B M P
Bakviinda Fredrik Zetterlund Q753-'/'14 54

ViisterAs Grand Souare Lars-Goran B<irgel B

M 4 m a j
19.m-22.N

O 6 m a j
19.00-22.w

L 9 m a j
19.N-22.00

L 9 m a j
14.00-21.00

L  9 m a j
12.00-14.00
15.00-21.00

L 9 m a j
18.00-21 .00

L 9 m a j
15.00-22.00

L 9 m a j
15.00-21.00

L 9-i0 maj
10.00-12.00
13.00-  18 .00
15.00-19.00

L 9-10 maj
16.00-22.00
12.00-17.00

S 10 maj

M l l  maj
19.00-22.00

O 13 maj
19.00-22.00

STOCKHOLM
Homsberg

HALLI.]NDA
Folkets Hus

VASTERAS
Bjorndviigen 12

LERT]M
Gribo BygdegArd

GAMLEBY
Abyskolan

STOCKHOLM
Hornsberg

m0s0N
6stbergsskolan

LERUM
GrAbo Bygdegird

Asus
Ahusparken

Birgitta Avander 021-35 42 05

Motiv8's West Anders Blom
Rolf Lindberg 0302-123 59

Unicorn Squaredancers Jack Borgstrrim
Roger Sevedstam 0490-339 49 Robert Bjdrk

Motiv8's Stig Axtelius
Bjorn Jemeborg 08-651 61 20

Ostersund Square Dancers Erika Johansson
Bosse Bj<irkman 063-10 23 06

Motiv8's West Anders Blom
Rolf Lindberg 0302-123 59

Ahus Square Dancers
Friendship Dance
Ulf Andersson 044-24 83 69,

Rosa Rummet

A1 A2 (C1)

P A 1
B M B P

c1 (c2)

B M B P

A1 A2  (C1 )

Roland Danielsson
Ulf Andersson C I

-24 82 50 41 A2
B M P

BiIl Pettersson, USA B M P Al
Micke "Sotarn" Lindberg

Se flyer som kommar B M P

DEJE Prfiefolket Square Dancers
Dejeskolans matsal Hans Lindgren 0552-210 06

Dans i tvA hallar bida daearna

HINDAS
Rotundan

STOCKHOLM
Hornsberg

MALMO
Rocent FritidsgArd

Western Airport S D
Annorlundans lan I-agergren 031-91'19 31

Satellite Square Dancers Bjdrn lerneborg P med *+ips
Bjrim Jerneborg 08-651 61 20

Southern Square Dancers Thomas Samuelsson B M P
Ulla Lundberg 040-54 91 87



TIAR DANSAR VI 1992
Dag ORT
kl-kl Lokal

O 13 maj TYRESO
19.00-22.00 Kumla skola

O 13 maj HELSINGBORG
19.00-23.00 Hedens Fritidsgird

F 15 maj T\aRESO
19.00-22.00 Kumla skola

L 16 maj VASTERAS
17.00-22.00 Bjdrnriviigen 12

L 16 maj MALMO
13.00-17.00 Kockum Fritid

L 16 maj MALMO
18.00-22.00 Kockum Fritid

L 16 maj UMEA
14.00-22.00 Tegs Medborgarhus

To 21 maj STOCKHOLM
19.00-22.00 Hornsberg

F 22 maj HEBY
19.30-23.00 Heby Folkets Park

S 24 maj ALINGSAS
14.00-16.00 Alingsisparken
16.00-21.00

Ti 26 maj KARLSKRONA
1 9.00-21 .00 Kungsbron

O 27 maj DOSJEBRO
18.30-19.30 Folkets Hus
\9.30-21.30

Arrangiir
Kontaktperson

Tyres<i Square Dancers
l-ars Sdderhiill 08-712 45 05

Helsingborg Squaredancers
Maths Kjellgren 042-36 77 06

Tyresci Square Dancers
I-ars S6derhiill 08-712 45 05

Visteris Grand Square
Birgitta Avander 021-35 42 05

Energy Squares
Stefan Synnergren 040-5 4 7 2'l 4

Energy Squares
Stefan Synnerg ren 040-5 4 7 2'1 4

UmeA Square Dancers
Bakviindan Vivi-Anne

Satellite Square Dancers
Bjdm Jerneborg 08-651

Heby Square Dancers
Mats Rimskog 0224-305

Dansforeningen Hrirnet
Morsdagsdans

SQUARE-rNT'O NR 2 1992
Caller Program

Peter Myhr B M

B i l l P e t e r s o n  B M P

Lars Asplund P A1

Anders Gustavsson P Al P ,A2
Lars Hikansson Rosa Rummet

Ingvar Pettersson B M
Britten Synnergren

Ingvar Pettersson P A1
Thomas Samuelsson

Klubbens egna dansledare B M P
Sehlstedt 090-41221

B j c i r n J e r n e b o r g  B M B A l
61 20

A n d e r s B l o m  B M P
1 8

Tommy Quarfordr

Cecfia Carlsson 0322-450 41. -415 52

Hamboringen Square Dancers Christer Bern
Bengt I-arsson 0455-494 47

KAvlinge Square Dancers Erika Johansson
Jan Thomblad 046-491 09

A I
B M B P

B M P

M DBD
P DBD

F 28 maj STOCKHOLM Coordin8's
14.00-17.00 Medborgarhuser Flygardansen
18.00-21.30 HdgerstensAsen Sinikka Tiving 08-86 12 01

Orebro Squaredancers
och SAASDC
CON\tsNTION
Ulf Berg 0587-500 33

Tony Coll ingwood, England
Let t  C l  C l

A T  A 2
* * * + + t * * * * * * * * * * * * * * x * * * * x t * * * * * * * f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * x * * * + * * * * * * x x x x a s * * * * * * * * * * *

F 29-31 mai OREBRO Darryl McMillan USA
Mike Sikorsky USA
Robert Bjdrk Jack Borgstrdnr
Ingvar Pettersson Tomas Hedberg

Inga-Lill Oskarsson 019-12 65 65
* * * t i * * * * t a * * * * * + + * * * * t * * * * * * * + * * * * t * * * * * * * * * * t * * * * + * * * * + + * * * + E * * + x x x x x x i * * * * + * * x * *

Ti 1 jun VASTERAS
19.00-21.30 Dji ikneberget

Visteris Grand Square Ciub Callers
Birgitta Avander 021-35 42 05

Anpassas



IIAR DANSAR VI 1992
Dag ORT
kl-kl Lokal

Ti 2jun STOCKHOLM
19.00-22.00 BlAsut

To 4jun UDDEVALLA
19.N-22.00 Regementsparken

S 7-8 jun VISINGSO

Ti 9jun STOCKHOLM
19.00-22.00 BlAsut

Ti 9jun KARLSKRONA
19.00-21.00 Kungsbron

O 10 jun AUUS
19.00-22.00 Ahusparken

O 10jun MALMO
19.00-22.00 Rocent Fritidsgird

O 10 jun STOCKHOLM
I 9.00-22.00 Dixie Queen

To l1 jun
19.00-22.00

F  12 jun
I 9.30-23 .00

F 12- i3 jun
I 8 .00-21 .30
12.00-22.00

L 13 jun
16.00-22.00

L 13 jun
16.00-23.00

M 15 jun
19.00-21.30

Ti  16jun
19.00-22.00

F 19 jun
15.00-  19.30

L 20-21 jun
r 2.00-23.00
23.00-02.00
10.00-14.00

UDDEVALLA
Regementsparken

HEBY
Heby Folkets Park

TORSBY
Stjernehallen

SIMONSTORP
Skogsvallen

NORRTATJE
Storholmen
Svanberga

VASTERAS
Djiikneberget

STOCKHOLM
BlAsut

STENUNGSUND
Ri<ins utedansbana

ARIEPLOG
Medborgarhuset
KalfiZillet
Medborgarhuset

Arrangiir
Kontaktperson

SHSD

SQUARE-rNFO NR 2 1992
Caller Program

Anders Blom

Christer Bern P A I

Ul fAndersson BMP
Reine Hjiirtstr<im Fri entr6

TomasKr is tensson BMp

Jack Borgstrcim
Tommy Dahl

From the floor

B M P

B M B P
Stefan Sidholm 0762-770 17 Stefan Sidholm

United Square Dancers From the floor
Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30, O52Z-715 51 hem

Blue Blossom Dancers C90 Cl
I-ars-EricLindqvist0142-16729 Foranmdlanobligatorisk

SHSD Ste fanSidho lm BMBP
Stefan Sidholm 0762:770 1'7

Hamboringen Square Dancers
Bengt l-arsson 0455-494 47

Ahus Square Dancers
Uff Andersson 044-24 83 69

Southern Square Danders
Ulla Lundberg 040-54 91 87

Gr<idinge Squaredancers
Riikkryssning
Fredrik Zetterlund 0753-774 54

United Square Dancers

B M P

Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30, O|ZZ-Tt5 51 hem
lleby Square Dancers Robert Bjrirk B M p
Mats Rimskog 0224-305 18

Woodpeckers Sviinggiing Anders Blom
Kjell Holmberg 0560-121 98 Stefan Sidholm

Peking Stars Norrkoping SDC Robert Bj<irk B M p
Marianne Johansson 011-636 56

Eight Makers Frank Sjriberg B M B p
Jamboree Mattias Akerblom
Solweig Jansson 0176-160 4'l Solweig Jansson, S<jren Jansson

Visterls Grand Square Club Callers Anpassas
Birgitta Avander 021-35 42 05

SHSD Ste fanSidho lm BMBp
Stefan Sidholm 0762-7"t0 t7

Bygdegillets Squaredancers Tommy euarfordt B M p A1
Anders och Gunilla Randhem 0303-i37 34

Deep I-ake Square Dancers Rickard Bj<irk B M B p
Galtisfestivalen Ingvar peirersson
Ulf Ottosson 0961-510 24 17.00-19.00 middagsuppehdl
Sciren Bohman 0961-108 49



HAR DANSAR VI 1992
Dag ORT
kl-kl Lokal

M 23 jun STOCKHOLM
19.00-22.00 BlAsut

Ti 23 jun KARLSKRONA
19.00-21.00 Kungsbron

Ti 24 jun ArfUS
19.00-22.00 Ahusparken

O 24 jun BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

To 25jun UDDEVALLA
19.00-22.00 Regementsparken

To 25 jun BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

L27 jun HEBY
16.00-23.00 Heby Folkets Park

S 28 jun RONNEBY
17.00-21.00 Villa Gymnastiken

S 28 jun BILLESHOLM
15.00-19.00 Folkparken

S 28 jun KRISTIANSTAD
15.00-19.00 Sommarlust

M 29 jun TUMBA
19.00-22.00 HAgelbyparken

Ti 30jun STOCKHOLM
19.00-22.00 BlAsut

O l jul BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

To 2jul UDDEVALLA
19.00-22.00 Regementsparken

To 2 jul BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

Ti Tjul STOCKHOLM
19.00-22.00 BlAsut

TiTjul KARLSKRONA
19.00-21.00 Kungsbron

O 8 jul BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

To 9jul UDDEVALLA
1 9.00-22.00 Regementsparken

Arrangiir
Kontaktperson

SHSD

SQUARE-rNT'O NR 2 1992
Caller Program

T o m a s H e d b e r g  B M B P
Stefan Sidholm 0762-770 l'7

Hamboringen Square Dancers Christer Bern
Bengt I-arsson 0455-494 47

Ahus Square Dancers Ulf Andersson
Ulf Andersson 044-24 83 69 Reine Hiiirtstrom

Square Dance People Tomas Hedberg

B M

P A l A 2
Fri entrd

P A 1

B M B P

P A 1

A1 (A2)

Erik Holm 08-789 86'19, -'196 85 35 hem

United Square Dancers From the floor
Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30,0522-71r5 51 hem

Square Dance People Tomas Hedberg B M P
Erik Holm 08-789 86 79, -796 85 35 hem

Heby Square Dancers JackBores t rdm BMP
Mats Rimskog 0224-305 18

Ronneby Square Dancers Harry Lindegren B M
Bengt Ahltoft 0457-335 52

Helsingborg Squaredancers Bertil Carlsson B M B P
Maths Kjellgren 042-36 77 06 Lars-Inge Carlsson

Christianstads Square Dancers Bertil Andersson B M P
Inger Andersson 044-653 29

Gr<idinge Squaredancers Jack Borgstrom B M P
Fredrik Zetterlund 0753-774 54

SHSD Anders Blom B M B P
Stefan Sidholm 0762-770 17

Square Dance People Anders Blom A1 A2
Erik Holm 08-789 86 79, -796 85 35 hem

United Square Dancers From the floor
lngvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30,0522-715 51 hem

Square Dance People Bengt "Bula" Ericsson B M P
Erik Holm 08-789 86 19, -796 85 35 hem

SHSD Tomas Hedberg
Stefan Sidholm 0762-77Q l7

Hamboringen Square Dancers Christer Bern
Bengt l-arsson 0455-494 47

Square Dance People Frank Sjoberg
Erik Holm 08-789 86 79, -796 85 35 hem

United Square Dancers From the floor
Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30,0522-7f5 51 hem



IIAR DANSAR VI 1992
Dag ORT
kl-kl Lokal

To 9 jul sAVsJd
I 8.00-21.30 Vallsjribaden

To 9 jul BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

F 10 jul HEBY
19.30-23.00 Heby Folkes Park

Ti 14 jul STOCKHOLM
19.00-22.00 BlAsut

O 15 jul furUS
19.OO-22.N Ahusparken

O 15 jul BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

To i6jul UDDEVALLA
19.00-22.00 Regementsparken

To 16 jul BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

F 17-19 jul STRoMSTAD
I 8.00-22.00 Str<imstiemahallen
13.00-22.00 10.00-13.00

L 18 jul n:irrvx
16.00-24.00 Riittviksparken

S 19jul RONNEBY
17.00-21.00 Villa Gymnastiken

M 20 jul vAsrERAs
19.00-21.30 Djdkneberget

Ti 21 jul STOCKHOLM
19.00-22.00 Blisut

Ti 21 jul KARLSKRONA
19.00-21.00 Kungsbron

O 22 jur BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

To 23 jul UDDEVALLA
19 .00-22.N Regementsparken

To 23 jul BAGARMOSSEN
19.N-22.00 Folkets Hus

F 24 jul HEBY
19.30-23.00 Heby Folkets Park

Square Dance People

SDF PionjArerna
Riikfestival
Tommy Quarfordt 0526-153 66

Rettvik Squaredancers
Paul Wurk 0248-150 59

Er ikaJohansson BMB P (A1)
Tommy Quarfordt

Arrangiir
Kontakqrcrson

SQUARE-INFO NR 21992
Caller Program

Highland Grand Squares Tommy Johansson B M P
Inger Johansson0380-120 22 P2ir Lundborg

Square Dance People Frank Sjoberg B M P
Erik Holm 08-789 86 79, -796 85 35 hem

Heby Square Dancers Mikael "Sotarn" Lindberg
Mats Rimskog 0224-305 18 B M P

S H S D  A n d e r s B l o m  B M B P
Stefan Sidholm 0762-770 l7

Ahus Square Dancers Ulf Andersson B M P
Fri entrd

A I  4 2

Ulf Andersson 044-24 83 69 Reine Hidrtstrom

Anders Blom
Erik Holm 08-789 8679, -796 85 35 hem

United Souare Dancers From the floor
Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30,0522-115 5l herr

Square Dance People Ronald Hohmann B M B P
Erik Holm 08-789 86 79, -'196 85 35 hem

Ingvar Pettersson
Stefan Sidholm

B M
P A I

Gunnar Samuelsson 0248-403 62 Dans pA rvA banor

Ronneby Square Dancers Christer Bern B M B P
Bengt Ahltoft 045'l-335 52

Vdsteris Grand Square Club Callers Anpassas
Birgitta Avander 021-35 42 05

S H S D  S t e f a n S i d h o l m  B M B P
Stefan Sidholm 0762-770 17

Hamboringen Square Dancers Christer Bern
Bengt I-arsson 0455-494 47

Square Dance People Iack Borgstrcim
Erik Holm 08-789 86 

'19. -796 85 35 hem

United Square Dancers From the floor
Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30,0522-'7\5 51 hem

Square Dance People Jack Borgstrdm B M p
Erik Holrn 08-789 86 79, -796 85 35 hem

Heby Square Dancers
Mats Rimskog 0224-305 18

B M

A 1  A 2

Bengt "Bula" Ericsson B M P



ruin naNsAR vr 1992
Dag ORT
kl-kl Lokal

F 24jut BALDERSNAS
16.30-21.00 Dals l-Anged

L 25 jul TROSA
16.00-20.00 Trosa hamn

M 27 jul VASTERAS
19.00-21.30 Djdkneberget

Ti 28 jul STOCKHOLM
19.00-22.00 BlAsut

o 29 jur furus
19.00-22.00 Ahusparken

O 29 jul BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

To 30 jul UDDEVALLA
I 9.00-22.00 Regementsparken

To 30 jul BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

F 31ju l  HEBY
19.30-23.00 Heby Folkets Park

F 31-1 aug FURWIK
1 8.00-22.00 Furuviksparken
12.00-22.00

L I aug KRISTINEHAMN
14.00-22.00 Folkets Hus

S 2 aug RONNEBY
\7.00-21.00 Villa Gymnasriken

M 3 aug TUMBA
i9.00-22.00 HAgelbyparken

Ti 4 aug STOCKHOLM
19.00-22.00 Blisut

Ti 4 aug KARLSKRONA
19.00-21.00 Kungsbron

To 6 aug UDDEVALLA
1 9.00-22.00 Regementsparken

L 8 aug FALUN
15.00-21.00 Lilltorpet

M 10 aug VASTERAS
I 9.00-21.30 Dji ikneberget

Arrangiir
Kontaktperson

Ahmula Squaredansare Tommy Quarfordt B M B p
Bengt Gustavsson 0532-511 18 Virkestorken 13.00 uppvisning

Crazy Town Dancers Anders Blom
Elise Almroth 08-647 89 16, -617 71 19

Visteris Grand Square Club Callers
Bftgitta Avander 021-35 42 05

SHSD Ingvar Pettersson
Stefan Sidholm 0762-770 l7

Ahus Square Dancers Ulf Andersson
Ulf Andersson 044-24 83 69 Reine Hidrtstrom

Square Dance People Sten Axtelius
Erik Holrn 08-789 8679, -796 85 35 hem

United Square Dancers From the floor
Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.3 O, O5Z2-7 15 5 t hem

Square Dance People Sten Axtelius B M p
Erik Holm 08-789 86 79, -796 85 35 hem

Heby Square Dancers
Mats Rimskog 0224-305 18

Sollentuna Square Dancers Ingvar Pettersson
Ulla Sidholm 08-754 24 44 Stefan Sidholm

SQUARE-rNFO NR 2 1992
Caller Program

B M P

Anpassas

B M B P

P A 1 A 2
Fri entr6

A I  A2

B M P

B M B P

The Bear Dancers Robert Bjork B M p A1
Berit Magnusson 0550-818 82 Rickard Bjrirk

Ronneby Square Dancers Meddelas senare
Bengt Ahltoft 0457-335 52

Grodinge Squaredancers Jack Borgstr<im B M p
Fredrik Zetterlund 0753-774 54 Dave Rensburser

SHSD lngvar Pettersson B M B P
Stefan Sidholrn 0762-770 l7

Hamboringen Square Dancers Bertil Andersson p A1
Bengt l-arsson 0455-494 47

United Square Dancers From the floor
Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30, O5Z2-j15 51 hem

Falu Squaredancers R i c k a r d B j o r k  B M B P A l
Grisfest Solveig 023-115 06

Viisterls Grand Square Club Callers
Birgitta Avander 021-35 42 05

Anpassas



n;in o.tNsAR vr 1992
Dag ORT
kl-kl Lokal

Ti 11 aug STOCKHOLM
19.00-22.00 BlAsut

O 12 aug BAGARMOSSEN
19.00-22.W Folkets Hus

To 13 aug UDDEVALLA
1 9.00-22.00 Regementsparken

To 13 aug BAGARMOSSEN
19.N-22.00 Folkets Hus

F 14 aug HEBY
19.00-23.00 Heby Folkets Hus

L 15 aug KATRINEHOLM
15.00-21.30 Ostdals Hage

L 15 aug VARA
14.00-21.00 Mossbrotts

FesElats

L 15-16 aug KRISTIANSTAD
16.00-20.00 Sommarlust
13.00-18.00

Ti 18 aug KARLSKRONA
19.00-21.00 Kungsbron

Ti 18 aug STOCKHOLM
19.00-22.00 BlAsut

O 19 aug AUUS
19.00-22.00 Ahusparken

O i9 aug BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

To 20 aug BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

To 20 aug UDDEVALLA
19.N-22.00 Regementsparken

L 22 aug JONKOPING
12.00-15.00 Frri jden
15.00-21.00 Stadsparken

L22aug KARLSTAD
1 6.00-22.00 Rest Sandholm

S 23 aug BILLESHOLM
15.00-19.00 Folkparken

Arrangiir
Kontaktperson

SHSD

SQUARE-rNT'O NR 2 t992
Caller Program

Anders Blom B M B P
Stefan Sidholm 0762-770 l7

Square Dance People Roland Danielsson AI A2
Erik Holm 08-789 86 79. -796 85 35 hem

United Square Dancers From the floor
Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30,0522-j15 51 hem

Square Dance People Roland Danielsson B M p
Erik Holm 08-789 86 79, -'796 85 35 hem

Heby Square Dancers Dean Crowel, USA B M p (A1)
Mats Rimskog 0224-305 18

TBV Square Dancers Ingvar Pettersson B M p
Camilla Centerblad 0150-430 85Ander Gustavsson Open Air

Sliittas Squaredancers Buddy Weaver, USA B M p
Priirietriiffen Kie[ Ake Dunder
Pieter Rygaard 0512-205 22

Christianstads Square Dancers Mike Desisto
C4-festival
Inger Andersson 044-653 29

Hamboringen Square Dancers Christer Bern
Bengt l.arsson 0455-494 47

SHSD Anders Blom
Stefan Sidholm 0762-'170 l7 Stefan Sidholm

Ahus Square Dancers Ulf Andersson
Riikfest Anmilan fdr au ata! Reine Hidrtstr<im
Ulf Andersson 044-24 83 69, -24 82 50

Square Dance People Bjorn Jerneborg AI A2
Erik Holm 08-789 86'19, -796 85 35 hem

Square Dance People Bj<irn Jemeborg B M P
Edk Holm 08-789 86 79, -796 85 35 hem

United Square Dancers From the floor
Ingvar Magnusson 0522-960 68 09.00-09.30, 0522-'il5 5l hem
Match Town Dancers Anders Blom

AT A2
B M P

B M P

B M B P

B M P
Fri entr6

I-ennart Alzen 036-12 55 11 Tomas Finealsson
f 'aj-Ake Thorwaldson 036-14 35 60

AI  42
B M P

B M PSun Town Dancers Tommy Quarfordt
Britt 054-11 24 29 Janne 054-5t 0i l7

Helsingborg Squaredancers Erica Johansson B M B p
Maths Kjellgren 042-36 77 06 Tomas Kristensson



HAR DANSAR VI 1992
Dag ORT
kl-kl Lokal

M24 aug TUMBA
19 .00-22.00 HAgelbyparken

M24 aug VASTERAS
19.00-21.30 Djiikneberget

O 26 aug BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

To 27 aug BAGARMOSSEN
19.00-22.00 Folkets Hus

F 28-30 aug oRNsroLDSVIK
Hampnds
Folkhiigskola

L29 aue OSBY

Arrangiir
Kontaktperson

Grodinge Squaredancers Jack Borgstrrim
Fredrik Zetterlund 0753-774 54

ViisterAs Grand Square Club Callers

SQUARE-INT'O NR 2 1992
Caller Program

B M P

Anpassas
Birgitta Avander 021-35 42 05

Square Dance People Bjorn Ierneborg Al A2
Erik Holm 08-789 86 79, -'196 85 35 hem

Square Dance People Bjorn Jerneborg B M P
Erik Holm 08-789 86 79, -796 85 35 hem

Oviks Squaredancers Ingvar Pettersson B M P (A1)
Iligh Coast Festival Stefan Sidholm
Stig Niislund 0660-409 82

Cross By Dancers Erika Johansson B och uppAt
Grottebacken Snapphanefestivalen Magnus och Anneli Bjrirk 0479-146 95

F 4-6 sep KARLSKRONA Hamboringen Square Dancers Randy Dougherty M p Al
Vedebyskolan Christer Johansson 0455-304 06

L 5 sep STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjdrn Jerneborg B M B p
18.00-21.00 Homsberg Bjcirn Jemeborg 08-651 61 20

F 11 sep STOCKHOLM Figure of 8 Dancers B M B p
19.00-22.00 Blisut Stockholms-Alliansen Else Eklitf 0755-448 52

F 11-13 sep LERUM I-erum Square Dancers Mike Sikorsky
18.00-22.00 DelgArsgymnasiet Lars Bernhed 0302-317 88 Al Az
14 .00 -21 .00  11 .00 -15 .00  BMP
L 12 sep GAVLE Gefle Squaredancers Jack Borgstr<im B M p A.1
15.00-21.00 Maxim kif Pierrou 026-19 55 37

L 12 sep LINKOPING Blue Ribbon Squares Bengt "Bula" Ericsson B M p
16.30-21.30 Ljungsbroskolan Bo Nilsii 013-705 03

L 12 sep STOCKHOLM Motiv8's Bj6rn Ierneborg Al AZ
18.00-21.00 Hornsberg Bjtim Jerneborg 08-651 61 20

F 12-13 sep UMEA UmeA Square Dancers Rickard Bjork
15.00-17.00 Tegs Medborgarhus Hiistfestival p A1
18.00-22.00 11.00-14.00 Bjrirn Sandberg 090-13 30 92 B M p

F 18 sep ROTEBRO Sollentuna Square Dancers Stefan Sidholm B M B p
19.00-22.00 Folkets hus Ulla Sidholm 08-'t54 24 44 Anders Blom

F 18 sep srocKHoLM satellite square Dancers Bjiim Jemeborg c1 cl c2
19.00-22.00 Homsberg Bjdrn Jerneborg 08-651 61 20

L 19 sep JoRLANDA Motiv8's West Sten Axtetus Al A2 (Ci)
15.00-21.00 JtirlandagArden kna Asndm 031-69 19 55

L 19 sep STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bj<irn Jerneborg B M B p
18.00-21.00 Hornsberg Bjorn Jemeborg 08-651 61 20
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Nigot om danslistan
Danslistan slir nytt rekord, 8 sidor, och dA dr
september med bara fram till och med tvi av
danserna den 19. Listan upptar 138 danser och
ytterligare 36 finns pi lager i datorn.

John Marshall kommer till Motiv8's festival den
2-4 oktober. Han callar ocksi Mainstream och
Plus i Ho-msberg den 30 september. Al Stevens
besoker Ahus Squaredancers den 7 november.

Glidjande mAnga har nu upptiickt och anviinder
sig av den nya anmiilrringsblanketten f<ir
danserna.

Jag fortsdtter att snila med utrymmet och ger i
de flesta fall endagarsdanserna bara tvi rader
text. Detta kan gA ut 6ver <inskat namn pA
dansen eller rinskan om att mer iin en kontakt-
man skall anges. Hoppas alla har civerseende
med denna begriinsning. Pi forslag frAn en ldsare
har jag satt in frirkortat namn pi veckodagen
f<ire datum. Det iir kanske flera iin frirslagsstiil-
laren som finner detta vara en positiv iindring.

< = 7 F - _  _  r
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14 AUG. tgg2
HEBY FOLKETS HUS
KL. 19.oo - 23.oo

DEAN CROWEL
ASA

KOMMER TILL OSS !
FORSTA SWNGEBESOKET !
MISSA INTE DETA (INIKA
TILLF,/LLLE I TKEVLIG
GEMENSKAP !Gdsta Neovius



Paris Calling
var namnet pA en squaredansklubb som vi
besokte under hrandet av vAr silverbrrillopsdag
i Paris.

Det hela bdrjade under planeringen av resan. Nu
for tiden ingAr iiven en undersokning om det
finns ndgon squaredans pA vArt resmil ndr vi dr
diir. Vi fick telefonnumret till en klubb i Paris
genom Gosta Neovius (Iack, Gosta!). Vi skulle
kanske inom SAASDC ha nAgon kontaktperson,
som man kunde ringa fbr uppgifter om square-
dans utomlands.

Efter telefonsamtal hemifrAn med dansledaren,
som gudskelov talade engelska - han var in-
vandrare frin England - fick vi veta att man
dansade alla mAndagar 19.30-22.00 i UNESCO:s
annex i Paris, som lAg i niirheten av hotellet d?ir
vi skulle bo.

Klockan 19.15 pi mAndagen var vi pi plats.
Forst fick vi passera en vakt vid grindarna
(viilbevakad byggnad) och kom in i sjiilva
byggnaden, diir flera vakter fanns och dessutom
en skylt som angav att man miste ha passerkort.
Detta ignorerade vi och gick vidare enligt
uppgifter frAn squaredansklubbens ledare, Roy
Mann, och kom till ytterligare vaktmanskap. Diir
talade vi om att vi skulle dansa squaredans (pi
vir mycket diliga franska). Vakten, som bara
talade franska, visade in oss i en lokal diir man
dansade spansk folkdans. Vi ftirstod att det var
fel och lyckades dvertyga vakten om detta. Han
siinde dA ivdg oss till niista vaktmiisteri, eftersom
han inte kinde till nigot om squaredans.

Hos den vakten, som ocksA bara talade franska,
f<irklarade vi att vi varit i kontakt med monsieur
Mann, som lovat forbereda vaktema pi att vi
skulle komma. Oh nej! Men eftersom vakterna
var si "service-minded" gav de inte upp i fcirsta
taget. De ringde hit och dit. De vandrade med
oss fram och iter i huset, tills den sista vakten
gav upp. Han ringde ett sista samtal och fick
uppgift om att dansen var instdlld. Klockan var
da 19.30. Eftersom vi talat med Roy i telefon pi

scindagen finkte vi vdnta en stund f<jr att fa nagot
meddelande frAn honom. Efter en ogonblick
ringer vaktens telefon och han blir lika glad som
vi dA han f6r besked frin ett annat vaktmesteri
att monsieur Mann anlint. Det visade sig dA att
vi gatt rett frin borjan och den vakt vi talat med
diir var forwivlad <iver att vi blivit lurade, dA
han glcimt bort att det dansades squaredans pA
mindagskviillarna. Han ville som kompensation
bjuda oss pA kaffe eller vin om vi hade nAgon
paus.

Roy kom di, tillsammans med en av medlem-
marna i klubben, lika glad som vi over att fA
triiffas. Paris med omnejd med 10 miljoner
invinare visade sig ha en klubb med ca 10
medlemmar. Enligt Roy var det ocksA den enda
squaredansklubben i Frankrike.

Niir Roy packat upp sin utrustning var klockan
itminstone kvart i itta. Strax efter dtta kom
ytterligare en medlem, si nu var vi fem dansare.
DA frck vi fdr forsta gAngen prova pA rounddans
eftersom vi iinnu inte var en square och man
dven dansade rounddans i klubben. Ndrmare halv
nio var vi tillrdckligt minga for att dansa
squaredans, fem flickor och tre pojkar. Man
dansade Mainstream och nigra Pluscall efter
skivor. Den ende som talade engelska var Roy.
Trots detta gjorde vi oss hj;ilpligt frirstidda med
vir franska och hade mycket roligt.

Under samtal med Roy framkom att square-
dansen hade borjat i Frankrike 1952. Man hade
dA minga och stora klubbar, men dansen dog ut
i samband med att de amerikanska trupperna
liimnade landet. Roy hade dock kiimpat vidare
hots motgingar med medlemsantal, lokal-
problem, ekonomi mm. Han var en riktig
entusiast! Attributen sisom baner och gdstbok
var mycket enkla. Vi var de enda svenskar
(fcirhoppningsvis inte de sista) som bes<jkt
klubben. Diiremot fanns det bide holliindska och
tyska namn i giistboken.

Fdr att AtergA till dansen sA hade Roy naturligtvis
gamla skivor ocksA, med Mainstrearncall som



var helt nya frir oss, men inte desto mindre
roliga. Att Roy hade det kdmpigt iiven med
undervisningen fdrstod vi, niir en av medlem-
marna alltid vid call han inte kdnde igen tog
fram instruktionsboken for att se att Roy
verkligen liirde ut riktigt.

Omkring 22.15 slutade dansen, som pigAtt utan
paus i ett nrm som normalt var dagis fcir barn till
personal pn UNESCO. Efter denna for oss
mycket trevliga kviill ville flera medlemmar
skjutsa oss till hote[et. Vi tackade till slut ja dA
de verkade ledsna over att inte fe gdra oss den
tjdnsten. Efter mycket franskt pussande och
tinskningar om att aterses slutade virt dventyr i
squaredansens tecken. Vi kommer att eter-
komma, det vet vi. Du som kiinner frir att
bes<ika Paris Calling efter detta fir gdrna ringa
till oss for upplysningar.

Inger och Kjell Bergrutn
Kalmar Squaredansare

Nyskriven bok pA svenska
om Advanced 1 och 2

Boken innehAller mer d.n 100 illustrationer
och kliLra definitioner och forkliLringar av
alla calls pA svenska. Det finns ocksA massor
av nyt t iga t ips om st i l  och konvent ioner som
man stoter pA ute pl dansema i Sverige.

Antalet sidor iir &ygr 60 och priset lir 50 kr
med reservation fdr hojda tryckkostnader.
Jiimfor det med 145 kr f6r Ruth Graser och
Ed Footes bok pA engelska.

Boken har uwecklats i samband med kurser
i Blue Ribbon Squares (Link6ping) under
vAren. For mer information eller bestiillnine
av provexemplar, kontakta:

Inge Wallin
Rydsvi igen 218B
582 48 LINKOPING

Lordagen den
15 augusti Prdrietrdffen Klockan

1 4 - 2 1

Mat gril las pA plat-
sen och kan kdpas

til I sjdlvkostnadspris.

Husvagnscamping

Afterparty

Sldttas Squaredancers inbjuder ti l l en riktig

S Country and Westernafton for hela familjen a%

.f Plats: Mossbrotts festplats i Vara, skyltat frAn E3 %6

1 DansnivA: B M P Pris: 60:-, under 15 Ar gratis "%

S.' 
Klddsel: GArna Country and Westernklader ?

cro Caller: Buddy Weaver, Hawaii, USA
Levande country Kjelt-Ake Dunder
and Westernmusik
i pausen.

Westernfemkamp
ddr alla kan vara med
och tdvla om fina priser.



TBV
Square Dancers

Katrineholm

SOMMAR SQUARE DANCE I OSTDALS HAGE

med

INGVAR PETTERSSON & ANDERS GUSTAVSSON

INFORMATION: Roland Ericsson0l5GlTl 83 eller Camilla Centerbtad 0150 8a 85

WELCOME TO OUR NINTH OPEN-AIR-DANCE



Equaue @omse
I SOLSTAN KARLSTAD

22 AUGUSTI

CALLER: TOMMY QUARFORDT
N|VA: B M +

P I-ATS : B ESTAUR,AN G sAN D H o LMEN.

TID: 16O0 - 22.00.

I PAUSEN SERVERAS GBILL,AT MED IASX rttEA UNOI.

KAFFE FINNS ATT KOPA.

I TANDELSE AV DALIGT VADER sA onrusIn VI NzMHIJS.

PRIS: 120 KR.INSATTES PA POSTONO 4536614.3 I SAMBAND MED

ANMALNINGEN. SENAST 1O ATIGI,TSTII

UPPLYSN I N GAR : BRITT TEL:O&-| | 242 9.

JANNE TEL:054-510717.

Wo&ho@&&

$H%
KAAIIIIAI)
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on stage

Ingvar Pettersson

Stefan Sidholm

Ornskci ldsvik 28-30 august i

Registrer ingi  0660-77 1 29
Rum:  0660-454 07

Basic
MS
Plus

trfl

(-)ross By Dancers
:-> oJuoer uPD ror -<

/ Snapphanefestival \
29 Augusti 1992 i Grottebacken, Osby

Callar gor Erika Johansson
samt gd.stcallers

Informationsblad kommer att skickas till klubbarna i skane och Blekinge
samt i siidra delarna av Halland och SmAland.

Ring Magnus eller Anneli Bjiirk, 0479-14695, fiir ndrmare information.
Du kan ocks6 skriva till: Crossby dancers, box 91,283 00 Osby

J +



RANDY
DOUGHERTY

9:e
ROSENBOMFESTIVALEN

KARLSKRONA 4-6  SEPTEMBER 1992
DANSNIVA :  M ,  P ,  41

FOR VIDARE NFORIVATION KONTAKTA:
CHRIS IER  JOHANSSON,  TEL  0455 .304  06

Obs!
VIKING FESTIVAL

Fyrishov i Uppsala

7-9 augusti 1992

Anmdlningstiden har

utstrdckts till den

31 maj

Viilkomna!

Viking Square Dancers

G R I P E N
D

N
c
E

sE

T I A M L t r T

I P A R T V

STAtrFAXVgl'O&P

V A R  P O P U L A R A

F E S T I V A L

f i r a r  5 - A r s  j u b i l e u m

Cal ler :  JACK BORGSTROM

LORDAGEN DEN 26 SEPI'EilIBER 1992

BASIC, ILAINSTREd\I, PLUS, A1.

SONDAGEN DEN 2? SEpTEIII3IJR : At och A2

Inbjudan komer att  utsendas t i l l  k lubbama.

B o K A  I N  A v n x  N y , i n s - D A N S E N

R E D A N  N U

35



LERUM SQUARE DANCERS
inbjuder t i l l  dans med

Supercaller

11 r  12r  13
SEPTEMBER

Dergardsgymnasiet -  Lerum
Skyltar frAn Kastenhof-motet E3 - Lerum

Fredag 18 -22
Dansniva

4 1 . A 2

Llirdag 14 - 21
Dansniva

B . M . P

Stindag 11 - 15
Dansnive

B . M - P
OBS! Mjuka skor idanshallen

PRIS
3 dagar 150:-
2dagar 125i
1 dag 75'.-

HOTELL
Good Morning
Hotels
Tel. 0302-170 00

MAT
Kafeteria i danshallen
Flera matstdllen
inom gAngavstAnd

INFORMATION
Bill Larsson
Tel .0302-15550
Carl Cederlund
Tel.0302-34597

SIKORSKY



Crazy Town Dancers
inbfuder Er ti l l  hiistens danser:

* 19 - 20 september: UNGDOMSDANS

fi ir alla mellan 14 och 2E lr.

Nivl: B, M, *, ( Al )

Callers: Jack Borgstriim och Krister Pettersson.

' t  21 november: HALLOWEEN-DANS

ftir er som vlgar! Nivl: Lttt M, +, A1. Caller: Jack Borgstrbm.

* 11 december: LUCIA-danscn, hiistens STORA nybiirjardans !

Nivl: B 34, M, +. Caller: Jack Borgstriim.
Fdr mer lnformatlon sc scparat VALKOMNA I

Y fLUII64,

SWEDEN

c,,l6rror{s-
Eonjotu

BOL+
Xlic\art,8j6rfu

1{*w-EriL0s
motileapry



Insdndare - var finns dom?
Eva Osters spontana och kvickt forfattade artikel
i fcirra numret "Vart man iin ser - squaredan-
sare" vittnar om att man inte behover nigon
lingtidsplanering fcir att fi till nAgra rader som
kan vara av intresse fcir liisarna och kanske
vicka debatt.

Statistiskt seft si borde det finnas ca 1700
dansare i StockholmsomrAdet, vilket gor omkring
30 % av alla landets dansare, si Eva, du har
sdkerligen sett manga viilbekanta ansikten, men
sdkerligen ocksA missat mAnga som har square-
dansen som hobby, allra helst om du rest utanfrir
regionen. I detta sammanhang paminns man ju
om, jag tror det var Cross Trail SDC:s forslag
vid Convention 1990 om en liten diskret och
prydlig nAl att ha som "civil", liknande Lions
och andra foreningars, att f,ista pi kavaj-, driikt-
eller kappslaget. Det skulle oppna mengen trev-
lig personkontakt. Forslaget fick tummen ner
1990, men kanske borde det tas upp igen.

Evas reflektioner om "fddelseklubben" och hur
man mer eller mindre kdnslomiissigt binds till
den kan verkligen vAlla debatt och jag dr sdker
pi att mAnga dansare har Asikter diirom. Jag
slutar hdr mina kommentarer till Evas artikel och
Atergir till rubriken.

Jag frireslAr att man infcir en staende rubrik i
Square-Info, t ex "Klubbpresentation". Under
denna rubrik skulle en eller ett par klubbar fi
presentera sig med en vinjett och tala om hur de
arbetar och berdtta om aktiviteter, mAlsiittning,
vdrvningsforfarande, sammanhillning av klub-
ben, finansiering, styrelsearbete etc. Om man
antar att hdlften av landets 136 klubbar vill
presentera sig i denna form med en klubb per
nummer sii skulle det innebdra att Square-Info
under minst sju ir framAt far en mycket intres-
sant redovisning av hur klubbarna fungerar.
Detta kunde vara av intresse siviil fdr
Saskadaska (hzidiskt myntat av nAgon Lulei-
klubb, men ligger fint verbalt) som fdr rivriga
klubbar och enskilda dansare.

Redaktionen fAr bilagt ytterligare ett manus
frAn mig med till?impning av samma teknik som
ofta giiller vid Square Up vid en festival:
"Rivstart, in med armbAgen, annars kommer du
aldrig in i en square." (Det torde dock vara
lettare att fA in en insiindare med beaktande av
frinvaron av dylika.) Med viinlig hiilsning

Fir vi presentera oss
Hrirsammande anmaningen frin redaktriren i
forra numret med anledning av bristen pA
skrivna bidrag, av honom tolkat som en mcijlig
effekt av den allmdnna konjunknrrnedgAngen
(eller EG-anpassningen), vill vi med denna
artikel, aviserad hiir bredvid, presentera en
nykomling bland klubbarna. (Pi nyu! Se 1/91
sid 4 och 4/90 sid 8! Red. anm.)

Namn: Vinga Yellow Rockers
Bildad: l99l
Hemort: Goteborg
Badge: Som vidstiiende med
medlemmens fornamn i nedre
fAltet.

Klubben planerades hrjsten 1990 av en grupp pi
32 squaredansare, som inte tyckte sig kunna
urvecklas vidare i den klubb man dd tillhorde.
Av ca dussinet namnforslag vann det nhrrnda,
forkortat VYR. Vinga, som de flesta tyckte
synonymt med Griteborg, Yellow Rock behover
ju ingen ndrmare presentation, dven om det dr
kufiskt som call betraktat. Huruvida det finns
gula klippor pA Vinga fyrplats lAter vi vara osagr
och med iindelsen i Rockers si tyckte vi oss ha
fitt till ett "tufft" klubbnarnn.

Klubben fick medlemsskap i SAASDC 1991 och
hade di 48 rnedlemmar. Nu i mars 1992 ar anta-
let 96, vilket tyder pA art vi lyckats, blygsarnr
sagt, ganska bra. Detta dr mycket tack vare
enhlsiastiska dans- och kursledare och inte nrinst
tack vare vira skickliga club callers samt
trivsamma danslokaler. Vi hade formAnen att i
starten fe en egen club caller, Claes Hjelm.
Antalet dr nu utokat till tre med Bengt Geleff
och Johnny Nordstrrjm, hdrliga killar, som under
namnet "Vingalaget" callar bl a vid Western
Airports klubbdans. Niir alla tre dr rillsarrmans
pi scenen utvecklar de en singgliidje som smittar
av sig till dansarna, och de dr verkligen vdrda att
ses i strirre sammanhang (vi skall se vad vi kan
gcira frir er i ovriga landet).

Vi har redan etablerat tvi fasta danser per Ar.
som skall Aterkomma kontinuerligt, "Vingadan

sen" i mitten av september och "Trettondags-

dansen" strax efter nyAr. For att exemplifiera det
goda fdrhillandet till grannklubbarna kan ndmnas
att vid gradueringen av vAra Basicdansare, ddrGdte Svensson Vinga Yellow Rockers

3t



iiven Western Airporu dansare graduerades, si
var Hising Islands ordforande ceremonimiistare.

VArt mAl ?ir att s<ika utbilda dansarna till bra
squaredansare inom respektive nivA, att liira ut
definitionen for varje call, sA att de kan utfcira
det frin alla positioner. Som tur iir har vi bra
dansledare och bra caller vilket g<ir det mdjligt
att ne defia mAl. En av de fA stylingsynder vi grir
oss skyldiga till iir att vi vid uppvisningar 96r Do
sa Do med "Hungarian Twirl". Vi anser att det
ger litet mera "show" At dansen. Fdr dvrigt kan
man viil tillAta sig litet avvikelser inom rimliga
grdnser.

Klubbdans har vi pA torsdagar i tve lokaler,
schemalagt med sA minga danser som m<ijligt for
alla nivier B, M, P och A1. Vi har workshop i
en av lokalerna och v2ixlar efter kaffet, sA att alla
skall fA triining i denna form. Med tre caller kan
nigon av dem vara fri nAgon kviill, men i de
flesta fall har vi dock forminen att dansa till
"duet calling" vilket frirhcijer stiimningen pA
danskviillen.

Utover kursverksamhet och danser si har vi en
"Nojeskommittd" som organiserar klubbfester
hrist och vAr pi olika teman, Country, Kal och
Ada, Bilorientering mm. Det ger litet annorlunda
samvaro vid sidan om sjilva dansandet. Ett"DansrAd" bildades i Ar, diir en representant fren
varje nivA skall fungera som spriikrrir mellan
dansama och dansledning/caller. Man kan viinda
sig till dansrAdet med ros och ris, frirslag och
id6er.

En egen klubbtidning, "Utkiken", ges ut fyra
ginger per Ar. Den ger medlemmarna informa-
tion om vad som hent och vad som kommer att
hiinda siviil inom klubben som i Viistsveriee.
Vem som vill fAr bidra med insiindare, ,or Ln
vara av intresse fdr medlemmama. Det gAr ocksi
bra att annonsera i tidningen, om man t ex vill
sdlja sin squaredanskjol, som blivit frir titen pi
grund av den allmiinna viilfiirden eller vice
versa. Det skulle vara intressant att fe veta om
flera klubbar ger ut egen tidning eller informa-
tionsblad och vilken uppliiggning man har.

Styrelsearbetet iir ett kapitel for sig inom VyR
liksom formodligen i andra klubbar. Valbered-
ningen har dven hos oss fullt sji med att hitta
intresserade medlemmar for de olika uppdragen.

En del uppdrag iirju mera betungande in andra,
t ex sekretrerarskapet, men det har vi lost genom
att ha tvi sekreterare, en f<ir extern korrespon-
dens, flyers, matrikel, egna arrangemang,
Iokaler etc och en mritessekreterare, som tillika
sk<iter den interna informationen. Aven kassdren
har ju en stor arbetsbdrda, men ddr har vi inte
hittat nigon losning f<ir avlastning (tips mottas
med tacksamhet).

Dessa rader beskriver i grova drag hur vi arbetar
och fungerar i "Vinga Yellow Rockers". Vi hop-
pas hdrmed ha banat viig for andra klubbar att
presentera sig i kommande nummer till intresse
fdr liisare, SAASDC och naturligtvis inte minst
trll gliidje frir Square-Infos redaktor.

Enligt uppdrag och med VYR-kantiga hAlsingar

Gdte Svensson Vinga Yellow Rockers

. t a - a r h a -  - l a i c
rA94iii.il- srlJltri|i
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Wode DrlYr

is bacn t
tiit ommont m"lorh

Rofutt ocn"

Missa inte 6rets
hojdpunkt

16-17 oktober 1992

Wade Drivers enda bes6k i Sveriee 1992.
Inbjudan kommer tenonl
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Ylolv Bs
L O r d a g  L 2  s e p t  I a - 2 L  A 1 , A 2  B J d r n  J e r n e b o r g H o r n s b e r g

K T O B E R F E S  T  I  V A L E N
F r e d a g  2  o k t
L 6 r d a g  3  o k t
L o r d a g  3  o k t
S d n d a g  4  o k t
S o n d a g  4  o k t

l 9 - 2 2  A t -
1 3 - 1 6  A 2
r 8 - 2 1  ^ 2
1 1 - 1 4  c 1
L 7 - 2 0  c 2

J o h n  M a r s h a
J o h n  M a r s h a
J o h n  M a r s h a
J o h n  M a r s h a
J o h n  M a r s h a

J e  r n e b o  r g

S e l g a h u s e t
S e l g a h u s e t
S e l  g a h u s e t
S e l g a h u s e t
H o r n s b e r g

B r e d a n g
H o r n s b e r g

U S A
U S A
U S A
U S A
U S A

L o r d a g  1 7  o k t  1 8 - 2 1  C 1 , C 1 , C 2  S t e n

L O r d a g  2 8  n o v  1 8 - 2 1  A 2 , C l .  B j o r n

A x t e I  i u s  J a k o b s b e r g s g e r d

t.#F'trDEDg$'

lordag
Boka in helgen
3:e & sondag 4:e oktober

for vir traditionella

Botvid.tfestival
Callers

Barry Wonson, Australien
Jack Borgstriim

Robert Bjiirk
Ytterligare information kommer



VA' LKOMNA tiII LAGARN i SKL/ LTLINA!

Vi firar I}-iirs squnredattsande
i en hirlig dansfest med

PAUL MARCUM
Nashville Tennessee

3-4 oktober 1992
Liirdag 3 oktober kl 15-22 B-I\ ' I -P 90 kr
Stindag { oktober kl l l -16 P-Al 60 kr
'Paketpris ' f i i r  bida dagarna 130 kr

LAGARN iir ett viilkiint dansstdlle med charm och atmosfiir.
och iSKII I  TI INA har r i  ocksimissingsbruket ,  yr i l  r i r t  et t  besaik:

:.",:il ",ill,T,:i,oiJ. i:H ffi li, j li,'i L *u *, *n u, " n, ffi
Och Paul Nlarcum ir i Sverige fiir fiirsta gingen! Vilket tillf;ille!

vAsrnnAs seuARE DANCERS 02r175s49

Kursdans
Karlbergsgymnasiet Amit 10-11 okt lggz

callers:

BARRY J WONSON CATRINE TONASSON
Australien 0rust

D a n s n i v i : B M S P A I
Separat inbjudan utsindes t i l t  ktubbarna
In fo :  Bengt  Gustavsson 0532-511 18

Ter t tu  Mar t insson 0532-108 61



Callerlab
Callerlab har publicerat annu ett nummef av
"direction", daterat February 1992. Det iir svArt
att veta vad som kan vara av intresse i detta
nummer frir svenska lisare. Jag har valt att
dversdtta en artikel om DBD som en exempli-
fiering av hur Callerlab arbetar och dessutom har
jag tagit med nyheter om Quarterlies. Diirut<iver
noteras:

Bob "Fatback" Green har dragit sig tillbaka och
avstar sin plats inom Callerlabs Board of
Governors, som, som ersiittare for iterstiende
ettirsperiod, valt Al Stevens. Al har varit med-
lem av Callerlab sedan 1976.

I USA har man samma problem som vi, det dr
svert att faststdlla antalet squaredansare. Man har
gjort ett fcirstik att fastsllilla antalet med
sampling. Datakort har sdnts ut till 15 % av
klubbarna och man har fAtt svar frin 64 % av
dessa. Med detta material som bas har man
beriiknat antalet dansare till:

US: 374 494,24 + 6 818,42 (1,82 %)

Canada: 30 729,56 + 1 997,47 (6,50 %).

PIus Committee Commentary
Larry Davenport, som ?ir ordforande f<ir plus
Committee, har skrivit ett referat av de svar som
inkommit som resultat av ett utskickat frAgefor-
muldr om DBD och APD. Hans referat iterges
nedan i dversatt och n6got frirkortat skick.

Det tycks rAda en viss forvirring om vad de tvA
fcirkortningama stir fdr. Somliga caller tror att
de avser olika begrepp. Andra tror att DBD och
APD iir utbytbara termer. AII Position Dancing
kan ses som att herrar och damer byter position
ndr detta inte strider mot callets dehnition. Detta
ger en storre utmaning for dansarna och <jkar
den koreografiska svArigheten. Vidare giiller att
om dansarna liirt sig DBD brjr de kunna ApD.

DBD och APD beskriver i hunrdsak samma be-
grepp. Niir APD forst introducerades gavs inga
anvisningar for i vilken utstriickning callerna
skulle tilliimpa detta begrepp. Minga caller tog
begreppet mycket bokstavligt och driinkte sina
dansare i en komplex och fdrvirrande koreografi.
Detta frustrerade minga dansare till den grad att
de slutade dansa och andra blev desillusionerade.

Detta har haft lAngvarig negativ inverkan pe
squaredansen. Minga caller och dansare har
fortfarande en negativ instiillning rill ApD.
Begreppet dciptes om till DBD och anvisningar
gavs frir hur det skulle tilliimpas.

Dancing by Definition betyder kort och gott att
dansama liir sig callen enligt Callerlab's defini-
tion. Det betyder inte "Arky"-dans 

ddr dansare
av sarrrma k<in gor Courtesy Turn eller Star
Thru. Om dansama liir sig utf<ira callen frAn
godtycklig startposition kan callern anvdnda
DBD frir att ge omvexling At ett viilk[nt call i
stlillet f<ir att ldra ut nya r<irelser. Callern kan ge
dansarna ytterligare variation och iindi stanna
inom programmets ram och dansarnas f<irmAea.
Callerna mAste fcirsta att det ockse innebiir mera
hemarbete f<ir deras del. Callerna m6ste komma
till insikt om vilka variationer av ett call som iir
ldtta och vilka som dr svAra for dansarna och
sedan utnyttja dessa variationer med omdome.

Med duktiga Plusdansare kan callern anviinda
alla Pluscall och sedan variera mer eller mindre
beroende pi hur bra det gAr. Med mindre dukti-
ga dansare kan callern variera ett eller tvi call
och bygga upp ett kunnande.

Dansarna miste kunna definitionerna fcir callen
i det program de dansar, sA att de kan dansa
bekviimt och med framging och vill fortsiitta att
dansa. Det iir ett ndje att veta vad man gor.

Dansare som frAn b<irjan utsiitts for DBD tycks
gilla denna typ av dans medan dansare som i ett
senare stadium utsetts fdr DBD kiinner det
obekvimt. Somliga Mainstream- och plusklubbar
kan hantera DBD bara for ett feal utvalda call
som Scoot Back, Walk and Dodge och partner
Trade. Andra klubbar klarar mycket mera. Allt
beror pi vad dansarna har f6tt ldra sis och hur
ofta de har u(satts fcir koreografiska variationer
pi ett regelbundet sett.

Callerna borde friga sig om de grir ett bra jobb
niir de liir dansarna definitionerna. Om de lyckas
blir resultatet sdkra dansare som fortsiitter med
dansen. Omdcime i anvdndning av DBD iir
nyckeln till hur man gdr Mainstream och plus
ndjsamma frir dansarna. DBD ger mera variation
i dansen och anvdnd med mitta kan DBD funge-
ra som en krydda. Det geller att hAlla mAttan,
for mAnga dansare dr inte utmanande koreosrafi



det viktigaste med squaredans. [-it dansarna ha
roligt.

DBD kan vara nigot av ett problem i somliga
omrAden. Nigra gillar det, andra grir det kanske
inte. MAnga caller anviinder DBD sparsamt,
andra anvdnder DBD som ett jippo t ex med
dam- och herrsquarer. Somliga anviinder delar
av call och beg:ir att somliga dansare skall grira
en viss del av callet medan andra dansare skall
grira nigot annat eller att dansarna bara skall
grira callet fram till en viss punkt. Det kan di
vara liimpligt frir att rika fcirstAelsen att callern
med hjiilpord di och dA anger t ex formationen.

Det borde kanske inte heta Dancing by Defini-
tion utan Teaching by Definition. Utliirningen
bor strikt folja definitionen med alla tiinkbara
variationer inkluderade. Callema bor inte gi
nAgra genvdgar i utliirningen. Till att btirja med
brir ett call liiras ut frin den vanligaste positionen
med sAv?il Heads som Sides aktiva. Niir dansarna
klarar det skall den n:ist enklaste variationen
liras ut. Dansarna skall successivt liira sig alla
varianter som ftirekommer i deras geografiska
omrAde. Andra mojliga variationer kan tas upp
i Workshopsammanhang.

MAnga Plusdansare fAr ldra sig callen bara frin
standardposition. FastAn de flesta callen iir
definierade med begreppen Ends och Centers
tycker mAnga caller att de iir liittare att hra
dansarna om man talar om vad herrarna respekti-
ve damerna skall gdra. Dansare som liir sig pA
deffa seft miste alltid vara i samma position frir
att kunna grira callet och call som Coordinate
lyckas de bara med frin en enda position.

En utldrningsmetod for Plus med DBD iir att
introducera varje del av ett call mycket lingsamt
och att f<irvissa sig om att dansarna har frjrstitt
och kan, innan man gir vidare och anviinder
callet i danstempo. Teaching by Definition sparar
tid i det linga loppet, men det gdller att inte
trdtta ut elevema med linga drill<ivningar. Det
kan anvdndas som ett redskap frir att bygga upp
dansamas f<irtroende.

Teaching by Definition mAste anviindas dven
utanfor klassrummet. Dansare som liirt sig enligt
definitionerna med bara utsiitts fcir en eller tvi

starlpositioner vid vanliga danser kommer att
gl<imma definitionerna. Repetition iir nddviindig
fdr att kunskaperna skall bibehillas.

Svfighesgraden miste styras baserat p6 dansar-
nas kunnande sA att dansarna alltid blir de vin-
nande. Overviig va4'e call och besldm hur lAngt
frAn standardposition det iir liimpligt att ta dan-
sarna. Fcir somliga call kan kanske alla dansare
sta i Half Sashay, f<ir andra call skall man
kanske ncija sig med att fyra dansare g<ir det.
Anviind olika utgingspositioner. Borja med
v?inster hand i stiillet frir h<iger. Tilldmpa kanske
DBD pA Mainstreamcall vid en Plusdans. Oka
svArighetsgraden om golvet kan klara av det. All
Position iir som en krydda, lagom mycket ger
god smak, fdr mycket fiirstrir hela anriittningen.

PA Plus betyder DBD vanligen att ett call grirs pd
yfterligare ett sdtt. Begriinsa variationerna vid
Mainstream och Plus men utnyttja alla variatio-
ner systematiskt vid Advanced. DBD har nyhets-
viirde, ger variation i takten och en liten ut-
maning. I vissa omriden anviinds DBD bara pi
Workshops. Somliga klubbar har regelbundna
DBD-kviillar. Anvdnd DBD med omdcime och
lat inte dansarna bli kvar i ovanliga positioner
for ling tid i taget. Calla vad golver klarar av
och IAt dansarna ha roligt. Anstrdng dansarna,
men inte liingre iin att de kiinner att de lyckas.

Anviind DBD vid alla danser med stora varia-
tioner frir grupper, som triiffas regelbundet och
med mindre variationer frir grupper, sorn trdffas
tillftilligt. Forsrik att anvdnda utgAngspositioner
ddr Atminstone nigra av dansarna stir i normal-
position. Det ger dansama mera fortroende och
g<ir sannolikheten st<irre frir att de skall lyckas.
Caller som vill ge dansarna mera omvdxling med
DBD mAste forbereda sig viil si art det de callar
fungerar bra, iir dansbart och flyter fint. Bra
omviixling ar eft satt att fA behilla dansarna.

Callern meste ge akt pe andamalet rned dansen.
Om det iir friga om en Workshop, som skall
omfatta vissa call, kan callern utnyttja alla tiink-
bara variationer. Vid <ippna danser mAste callern
vara medveten om den svArighet han utsdtter
dansarna for, niir de skall utfora ett call frAn
nAgon ovanlig position.
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ffIbneriffa
Ten Bel

Res pA SOTSBMBSTTR med SQUAREDANCE

Caller:

Kenny Reese

Fdr 3:dje
Aret i

rad pA
TenBel

Dans utomhus !
M S - P L U S - 4 1

Upplysning - Anmdlningar
senast 1 september -92 til l
Ulla o. Jan Karlsson

Tel. 0513 - 233 44

Vecka B
21  -28
Februari

V i l l D u
stanna

ldngre kan Du
boka vecka

7 eller 9 ocksA

Inkvaftering:
Se
Spieskatalog
Alborada
Maravil la

Avresa:
Arlanda

eller
Landvetter
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Press Releases 1992
Mainstream Quarterly Selection, March
Mainstream Quarterly Selections Committee har
valt Grand Swing Thru som Quarterly Selection
fcir det kvartal som bri{ar i april. Callet, som
utfdrs frin Tidal Wave, skiljer sig frin Swing
Thru genom att aven miftersta paret gor Trade.

Plus Quarterly Selection, March
Callet Broken Wheel har rdstats bort.

Advanced Quarterly Selection, February
Advanced Quarterly Selections Committee har
valt All Eight Recycle som Quarterly Selection
fcir den period som borjar den 1 mars.

Startposition: ll4 Tag Formation

Utforande: Centers g<ir Recycle men tar ut
rrirelsen sa aft de hamnar bakom
de andra dansarna. Under tiden
gir Outsides framAt och gor Fa-
cing Couples Recycle.

Slutposit ion: I  l4 Tag Formation

Antal steg: 6-8

Vidare meddelas att callet Drop in i senaste
omrdstning har slopats som Advanced Quarterly
Selection.

C2Jistan, februari
Ed Foote, ordfrirande i Challenge Committee,
meddelar fciljande indringar i C2-programmet
som f<iljd av senast omr<isuring:

Tilliigg: Circle to a Wave, Dodge (Anything),
Drop In/Out och Inlet/Outlet.

Strukna: All 4 Couples Square Chain Thru,
Make Magic, Mixed Up Square Thru, Split
Mixed Up Square Thru, Mixed Up Square Thru,
Centers do (any Call) och Wheel Fan and Cross
Thru.

Giillande Quarterly Selections
Nlainstream
Teacup Stroll, Grand Swing Thru

Plus
Cut the Diamond

Advanced
Cross Cut, Clean Sweep (a fraction), All 8
Recycle

Emphasis Calls andra kvartalet
Mainstream
Scoot Back

Plus
(Anything) and Roll

Squaredansklubben Seniorerna
Kursverksamheten startade hosten 1988 och de
fcirsta dansarna graduerades viren 1990, dA
ocksii klubben formellt bildades. Klubben har nu
(mars 1992) 95 medlemmar och ordf<irande dr
Hans Jiidergird.

Kursverksamheten skall omfatta programmen
Basic, Mainstream och Plus. Frir ndrvarande
pAgAr fyra kurser med sammanlagt 105 deltaga-
re. Efter sex terminer Basic och Mainstrearn iir
det nu ett trettiotal mycket duktiga dansare som
brirjat titta pA de forsta Pluscallen. Till hosten
planerar vi att starta ytterligare en nyborjarkurs.
Har du fdriildrar, sldktingar eller goda vdnner,
som vill ldra sig squaredans i eft negot lugnare
tempo eller som oroar sig fiir att de har ringa
eller obefrntliga kunskaper i engelska, sA be dem
ta kontakt med oss.

Kurslokaler har vi vid Hornsplan och i Tyreso.
Varannan minad har vi en klubbafton ddr vi
dven sliipper fram andra aktiviteter sAsom in-
ternationella danser, rounddans och musikst-
under. Varje termin avslutar vi med en fest, diir
klubben spenderar nigot av terminens overskott.

Areb vAravslutning i maj har vi pA Skansen, ddr
vi intar en gemensam lunch. Lokal frir ndgra
timmars squaredans iir naturligtvis ett mAste. Att
vi gjorde en uppvisning pd Bollniistorget under
Pensiondrernas Dag den 22 augusri 1991 har
nanrrligtvis bidragit till Skansenledningens
viilvilja.

Nytt fdr i Ar iir att vi gcir vAr forsta squaredans-
resa. Fyrtio medlemmar har anmdlt srg till resan,
som gAr till Mallorca. Som du forstAtt av ovan-
stAende flister vi stor vikt vid den sociala gemen-
skapen.

Slut l igen ett tack t i l l  lnger och Gosn pd Oland.
som frir vAra medlemmar blivit vAr forldngda
arm under sommarmAnaderna.

Bengt Lind Klubbcaller
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Boka in helgen redan nu.
Inbjudningar kommer ut fore sommaren

Sting Productions HB, Vipnarevagen 2,l9l73 SOLLENTUNA
Telefonnummer 0762 - 77017

SHSDs-

Tomas Hedberg
Anders Blom
Tomas Hedberg

Stefan Sidholm
Ingvar Pettersson
Ingvar Pettersson
Anders Blom
Anders & Stefan

Hiiirtligt Vilkommna t
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Nyforsvdgen 6, 135 33 TYRESO
Telefonorder 0&770 31 31, Fax0t770 23 04

Biltfn 010-18 04 58

Bes6k vAr vAlsorterade SHOP vid

GoruveruTtoN I Oneeno 29 ' 31 Mnu
och vid fiiljande FesnvnleR och DANSER

25.2614 MALMO 7.918 UPPSALA
1-215 SALA 28-30/8 6nNSx6t-oSvlx

9/5 GAMLEBY /T.6/9 KARLSKRONA
10'12n KATRINEHoLM 11'13/9 Lenuu
fl-19n srnousmo

Fr o m 4 juni t o m 24 augusti finner Du oss pA
6uHO VID BODABADENS SOUINC DANCE CENTER

tef 0485-22 485, ring f6r 6ppethAllande tider

Tnevulc Souman!!!


