
ffi
, \

f,S
tG$
. cA

Nr 1 19e4



SOURRF
Arging 1

Organ liir SAASDC
Swedish Associatior of
American Squarc Dance Clubs

Postgiro 82 54 68 - 2
rssN 0283-6572

Ansvarig utgivarc: Ingemar Edksson

Hej alla squaredansare
Klubbamas punktlighet ner det geller att senda in
bidrag till Square-Info dr fbred6mlig. Mtnga
skickar dessutom in i god tid sl att jag kan ha
det mesta klart till rnanusdaurm och sedan pA ett
par dar sloiva in det sista och g6ra layout pl
nunrct. Det her nur[€t har dessulom rett ndnga
artiklar, men det ar mest Claes I{jelrns och Sol-
veig PerHdns ftttjenst. Andra slcibenter er
ocksA vekomna!
Klubbama har diremot veuigt svad med punkt-
ligheten nir det geler insendande av "Inbetal-

ningsundedag lbr tusavgiftEn till SAASDC". Det
ir nu, nigra dagar in i februari, fortrarande 37
klubbar som inte behagat senda in de uppgifter
som skulle varit oss tillhanda I6re den 15 janua-
d. F6r rnatrikeh 6nns det ju en tillfdlle till ftir
inliirnnande av uppgifter, det ih a[tsA inte ntid-
viindigt ati vinta in resultatet av klubbens ersmii-
t9 utan det vesentliga er att inbetalningsunderla-
get och inbetalningen kommel in i rett tid. Vad
som giiller firms angivet i klubbhandboken pA
uppslag 3:3. Dessutom agnades hela sid 6 i
nurnmer 4 1993 At dessa 6:A9or.

Gdsta Neoviw

N F0-1

Redalddr:
Adress:

Telefon;

Nurnmer
z 1994
3 1994
4 t994
I 1995

Giista Neovius
Ilanna Paulis.€ata l0
S-I29 52 HAGERSTEN

08-646 51 06

ANNONSER
MAtt

Observera att fuuare-Info mont€.as i A4-
format och sedan i samband med tryckningen
reduceras till A5. MAtangivelsema nedan
avser A4-annonsoriginalet inklusive evenu&ll
mrn.

Bredd mrn E6jd mm
Helsida 184 2@
Halvsida 184 125
Kvarssida 87 125

Priser
Helsida 1000.-
Halvsida 500.-
Kvartssida 250.-

Reducerade priser ftir SAASDC-klubbar
Halvsida 350.-
Kvartssida 175,-

MANUSKRIPT SENAST
Giiller kommande nummer av Square-Info:

Manuskript Distribueras vecka
april
augusti
november
febnrari

417
436
448
509

SAASDC:s leveransservice

Bestiillningai emotses helst pl vykort eller
par brev. Det underlethr betydligt om
bestiillningama kan samordnas genom
instruktdr eller annan klubbfunkioniir. Fiir
varje leverans tillkommer porto och
kostnader f6r emballage.

Viiftomna att skriva till
Stig Nashnd
Bageriviigen 19
89I 77 JARVED

Priser: engelska svenska
Basic och Mainstream l2:- l0:-
Plus 10:- l0:-
Diplom och regler per s€t 5:-

Affisch, gul med svart tExt A2 8:-
Affisch, original A3 ftir
egen kopiering l0:-

Extra klubbhandbok
UppdatEriog av denm per er

2ffi -
50:-



SQUARE-INT'O tlr I 1994
t rehAll
Ordfdrandcns spalt . . . .
Kanin i nattldssa . .
SquarcJa0s p. l  l lderdomshern
U t l ? im ins ro rJn ing  av  Ba \ i c  ca l l  . . . . .
f r i k cu  .  .  .
Furopeisk standard)
DBD con!r.r Stardard Applicarrons
NiBot orn ddnsl i5tan
Inl(r\ ju n)ed B' l l  Hamsson
Squ,,rcd;nsrninnen

Fcir egen del har hcisten inneburit deltagande i
treffar pa se vifi skilda orter som LuleA i Norr
botten, ,{lingses i V?istergcitland och Slottsbron
iVd rm land .  Jag  ha r  upp le ! l  de l  my .ke l  po \ [ i ! r
ad pe sA vis fl tr?iffa mAnga ansvariga i klub
bamas ledningar. Jag har dA slagits av vjlket
()crhtin arbetc och engagcmang det hggs ned
runt om i landct fdr att vAra klubbar skall funge-
ra och vr alla skall fA mdjlighet art dansa och
unrges r squaredansenl Utan att gldmma eller
fdrrinSa nllgon insats vill jag gama exemplifiera
med den som hade lengst till klubbfaffen i
I-ulel. Han korn frin Arvidsjaur, 25 nril lands
vdgen. De' ni l

Stylinggmppen, som har publiccrat sig i nagra
numner av Square lnfo, har nu bvtt namn till
Ehkettgrxppcn, for aft bellre ange artcn av de
lrAgot man bchandlar. Gruppcn erju sanmansatt
av reprcscnlanler b:ide frin SAASDC och
SACT. Dcssa artiklar, undertccknade Etikelr
gruppcn, spetlar i dessa frigor fiirbundens
gemensanlnu syn.

Etikctl, dvs sitlct aft vara i och runt squaredan
scn, :ir negot som er vert att utveckla och scika
Jijrbetfa. Darfdr far dcssa fregor en sleende av
delning under rubrikcn Erikclt ' .  Hi ir  kommer
Etikettgruppcns aruklar, )iksonr, som vi hoppas,
en livlig striint av inse dare art publicems.

Mcd cn rrs. fdrvdnhn scr,: tg frarn mor scrni-
nanet orn s.luarcdans, dA dansare och callcr be,
handlar olika fragor runt s<luaredanscn. Square-
Info komnrer att under den stiende rubriken
"Etikett" refcrera inrrcssanta delar derifrin.

Nu ar det pe vag mol ljusare tidcr. Danskurser
na ue i  klubbarna ararr(cr,{r.  Mlngd Baslcprup
pcr har kommit nrcr iin halvviigs mot det hiigran
Je  rne l ( t  .C radua r ru r r .  Jag  r r l l  gdma  pAmi r rn . r
cr ronr har nlhi ir jdrc ,r l t  ut l l l tU.r C(nt\cnbon
199,1 sonr en stirnulans i utbildninten. Bcret(a
om er fiirsta Convcntion och om hur det var aft
fdr fdrsh gengen fe dansa tillsammans mcd
kdnskc I 700 andra ddnsare fr l  l rela Srerrge.
Sikta otn det er mdjligt in era nybdrjare pA aft fe
krcjna sitt kurser med al! som nygraduerade fa
deha i Convention 199,1. De ?ir viirda den ornviil
\ande up|l lc\cl \en. Jdg air d!.nvgad orn f l l l  nr I
s:l fall bidrar rill arl vi pa sikl llr behalla dessa

V:il mdlt i en square!
lngenar Eriksson

sid
l
1

1 0
l 0
l 0
l 4
1 5

21
21

D a n s t i p s . .  . . . . . . . . . . . . 2 8
V i n g a s l 3 - d a g s d a n s  . . . . . . .  3 l
N l e r s a f t o n  m c d  B y g d e g i l l e t . . . . .  . . . . .  3 3
C a l l e r l a b s p r o g r a m l i s t o r  . . . . . . .  3 8
C : i l l a n d e Q u a r t c r l y  S e l e c t i o n s  . . . . . . .  3 8
G i l l a n d c  E n p h a s i s  C a 1 l s .  .  .  .  . . . . .  .  .  .  3 8
l i r : i n F d r b u n d e t  . . . . . . . . .  3 E

Ordfiirandens spalt
Under hosten har jag haft rill&lle att dclra i etr
antal av alla de diskussionsraffar Fdrbundet hafr
nred khrbbarna ute i landet. Denna omgAng har
vi hdjl anlbitionerna i fdrhallandc till ridiSarc.
Dctta galler blde antalet klubbar sonr falitiskt
deltar och arl vi vid varje tr?iff siktar pA atr
l i l ruloI|r  <r styrcl\cnredl(m ocksA en ar orr i
Verkstillandc ULskottet, VU, skulle della.

Det ir mycket tillfredssdllande att vid suonne
ringen eflcr alla trdffar kunna konstalcm att ett
fle al av vtrra ca 140 klubbar denna geng dela
git och alt vid flertalet tilllrllen tva styrelseleda-
m6tcr hafi miijlighct att delra. Se nlycket liv, lusl
och idder det finns u1e i vlra kluhbar! Uppslag
och idCcr har tillvaratagils genom de anleck-
iringar soor fijrls vid varje tleff.

I komorande numrrrcr av Square-lnfo komrncr
rr att redovisa en del av det digra matcrial vi fetl
i r l .  Just nu hel ler vi  pl alt  omforma anteckning
arna till ett enkelt bibliolek iiver fdreslagna
altiirder, sil att man lan fa iiversikt. Nasta stcg
iir scdan att systcmatisk! behandla varje enskilt
uppslag. Det galler att prioritera, besr.iimrna vad
sool skall gcjras, till ner dct skall vara &jort och
kanske viktigast, vern iir ansvarig fdr just delra
nrAl. I'e dcr har sAftet har alla bidragir rill al!
arbeler i  FLlrb ndet kan rnrika" pl dcl \ , in : i r
\ikligt fiir klubbarna och ytersr den enskilde
dansaren.



Kom och dansa med Dala-Alliansen

Datum Klubb
L 12 mar lnsjdn Square Dancers

L 16 apr 
'frack 

8, Mora-Orsa

Caller Prograrn
Tomas I ledberg 14.00 16.00 Al A2

16.00 22.00 B,t2 M B.12 P

Ingvar Petlersson 15.00-16.00 Al

tr tr

^

i r 4

p ,1 6 . 0 0 - 2 2 . 0 0 B M B P

F 6 7 naj Sala Squaro Dance Club l'horsten Geppert
l0-irsjubileum l-ars-Gciran Biirgel

Ingvar Pettersson

L21 23 mai Falu Squaredancers
SAASDC
Convention

Se vidare i danslistan

Dee Dee l)ougherty, USA
Barry Wonson, USA
Rickard Bjtirk, Ingvar Pettersson
Jack Borgstrdm, Stefan Sidholm

18 juni Woxnadalens Squaredancers Jack llorgstrd Al A2 B M P

L 13 aug Falu Squaredancers Mats Sundstrdm B M P Ai
Grisfest t-ars G6ran Borgel

L l8 okt Woxnadalens Squaredancers Tomas Hedberg Al A2
Kristcr PctlerssonB M P

Vdlkomna!

';T;b w
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e4!L!!!

Nlt

Pd!!

l-dmnmalm:

Fdd.mnlap 6b
infomalio!!
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DANCE

Hiirbyh.llen Ceo.gshill i Hitrby D ud 1994-0J,19. kl, 1.1.00.21.00

Clnnastikgoh, OBS! slor m.d ljus suktr. R.k EE.ndrlion: amm kkor,
li irbjud.r m.d rkor sm svntur.thr n.r l|acbr.

Christ.. Be.n och B€rril And.6son,

Bto, tt, B40t +

Nlat Pannbifi med liik 6G- inkl dryck
D.t sed.ros kaf€. brller och kakor under hela datrren.

Sensst 9+0:l-05, mat mest. fttdnnatns. Kom ihAg 9J-l.s d,n8le!
Dansavgift och mar bebl.s i, pA posrgirc il2 0l 0:ls-2.

HAkan och Kr . in  N i lsson.  te l ,0 l l l -21 ,1 ,1 .1 .

'' 
: Jsl

aE!8dn r5l RinelJrc squar.danc.n. Horh.

L:f \quaRdanc.\hop.n \qu.m I p rummer.



VARDANS
Kennv Reese

Acke Osterman

Folkets Park i Trollhdttan 19-20 mars 1994

Lordag 12-16 Plus, A1, A2 Entri 2 dagar Vuxen 100 kr Ungdom 70 kr
16-21 B, M, Plus Lordas 80 kr 50 kr

Sondag 11-16 B, M, Plus, A1 Sondag 50 kr -3U kr

Ingen foranmdlan. Val skyltat. Kaffeservering finns. Info 0520-32222

Swedish Association of Callers and leachers
Inbjuder l i l

$ACI Convention #5
Tid Li j fdagen den 26 marc 1994 mel lan k l  17 00 22 00

Plats Hal lunda Fo kets Hus i  Hal lunda/Norsborg utanfdr  Stockho m

Proqram Dans I  tuA hal lar  pA progranrmen Nybor ja.-8asic Mainstream
resp P us Advanced 1

Entre 70 kr  fd.  vuxna och 40 for  er  under 18 er

Callers F.6n SACT

For y i ler l igare informat ion se f lyer  som har skickats t i l  d n k lubb el lef  konlakla Bj i j rn Jerneborg 08 651 61 20
T o m m y  D a h  0 8 - 5 3 0 2 9 4  0 7 ,  B e n g t  B u l a  E r c s s o n 0 1 5 0 - 1 6 5  1 4 e l l e r S o l v e i g P e r k 6 n 0 8 7 1 7 2 7 8 3

i t f i i A i ;  I t A t t f r  t A i t t  i t t t l | t
!UIrUIll IUUn !U!tl! !n!,!Ln



PASKFESTTYAL
1994 i "conventionhallarna"

Jernr Jestin USA
Christer Bern

Bengt "Bula"
Ingvar Petterson

Ericsson

B, M, Plus, Ar, Aa och Cr

I april
2 april
a  ^ h , - i l
J  d.Pr u

prebro Sguaredancers
Dans i 3 hal1ar

Inbjudan kommer



Kanin i nattmtissa
Vi hade vel vAm aningar. Vi mindes Bengt
Gclcffs 40 Arsdag, som rekade infalla pl en
Idrdag och en siindag. Men egentligen fyllde han
Ar pA mAndagen, s{ han blev firad d{ ocksA,
samt halva natten rill tisdagen, sedan eft dussintal
dansare sffax fdre midnatt veckt upp en halv
stadsdel. Det var som vi shrlle ha sjungit "Nu

tiindas eter ljusen i ver lilla stad" och inte "Hap

py Birrnday". Och vi liirstod att det hiir skulle vi
f i  igen, pe nrgot sett. . .

Grannama i radhuslengan var fiiflamade, risk
var att kaos skulle utbryta i nAgon form under
dygnets mijrka timmar. Daremot visste vi inte
vad som skulle drabba oss eller niir det skulle
ske. Mcst sannolikt vzr viil stax fiire midnatt,
cfter cn klubbdans och niir vi vzil skulle vara
trtitta efier en lAng dags hrande.

Overfallct kom tidigt. Vid en tidpunkt, nar
varken morgon- eller kviillspigga er uppe. Det
bankade vilds:unt pe ytterddrren och det liit som
nagon fiirsdkte slA in den. Eftersom det var kallt,
drog jag pl mej en tr?iningsoverall och gick och
ijppnade.

Vi hade v? venht oss en liten rnen tapFr skata,
som glatt sl-ullc ragit upp "Happy Binhday",
men det var viirre iin se - mycket v?irre!

l ' - l r  m) l l (r  uLe i  car porren av bal longer. serlenri-
ncr och 2l dansare fran flra olila l'iireningar.
samt anleggning, inkopplad hos vlra dansande
grannar. Av grannfrun fick jag en mikrofon i
handen och Bengt Geleff rusade frarn, slengde pl
en hoe-down och pi med pick-upcn!

Att chocken var total kan man se pA den video
Iilm vAra Srannar passade pa aft ta. Jag seg inte
mycket, cftersom jag inte hade nAgra glasdgon
nlcd mej, men det spelade ingen roll, blicken var
inda bede glasartad och korsad...

I villcrvallan lyckades Bengt ocksa Ugga pe en
singing call, som han mycket vel visste an jag
intc kunde - hiimnden er ljuv...

Ne, efter en halvtimmes dars ih6stkylan var
dansarna ndjda och da stod vi inlitr ett nytt
problem. Vad trakterar man sina gaister med, ner
dct :ir fiir sent med nafirnat och fiir ridigt med
frukosi? Skulle vi safta pd en tvettgryE mcd
havregrynsgr6t?

Nu visade dct sig att det var cn skara mycket
v?iluppfostrade (trotJ allt) och v:ilutbildade dansa-
re. Samdiga hade med sig kaffekorg och dess
utom sett till att det fanns ar oss ockse! Till och
med duk, blommor och ljus fanns med i ut
rusmngenl

Vad jag fick i fMelscdagspresent? Jo, de h:ir
dansama visste aft vi caller mest av allt upp-
skattar vad som ger aft iita och dricka! Sd de
kom med enjaftelik tvat&org, fylld med mat och
dryck och iiverst tronade en jatlefdrpackning
Samarin. Dessutom hade de tydligen uppfatt
ningen att jag mefie vara en mycket hungrig och
tiirstig man, fdr tviittkorgen var sa velfylld, att
tvA man nett och jemnt kunde bdra den!

Vi sit€r dock och grunnar 6ver en gata forl
farandc. Dansarna mAtte ha en undcrlig upp
fatming om mina matvanot, fdr i korgen fanns
det med tre par strumpor!

Det blev sl smeningom frukost av det hela, fdr
de sista dansama gick fiirst vid eftatiden och vi
l-unde innkta oss p. l  alt  f i ra den mer konvenlio-
nella delen av fiidelsedagen nled 6ppet hus.

De hiir 23 dansama med vera grannar Marianne
och Hans [rik Borgstrdm i sperscn gjorde verkli-
gen min 50 Arsdag till ett minne fijr livet. Gi-
vetvis harjag besiellt en dangler et var och en av
dem sonr var med. Kanin i nattndssa - fiir att
ha veckt en callcr mitt i natten och fatt honom
aft calla. Tack skall ni ha allihopa, tack even till
er som var med och bidrog till korgen men som
inte kunde stalla upp!

En alltjiimt chockad

Claes Hjelm
Westem Airport Square Dancers



f,shie*.il
3 April 1994

Col le r :
Eriha

Plots: Folkets Hus i Ronneby

KL. r5,00 - 21,00

Donsnivd: B,M,P

Kostnodr 75:- vuxno

Det dr
RECOGNUS
som ar specialist

pd badges fdr
squaredansare!

Alla former. snabba leveranser!

_ r--1r--!#i$m6/v(/,5'
Bor 113 281 22 Hessleholm

Tel0451-490 40 Fax 0451-114 50'-. / \ Fiko finns ott kdpo i
', i lnfo Slefon 0457/33055
\\ Ben$ 045//35'69 --LI

RONNEBY SOUAREDANCERS

A1 ochM
i hela 6 timmar !!

Callers: Anders Gustavsson
Roger Johansson

Tid: Ldrdagen den 9 April. Kl. 15.00-21.00.
Plats: Gullberg, I mil frAn LINKOPING, veg 36 mot Motala.
Info: Christer. 0L3-274179
Entre: 60 Kronor

Kaffe finns att kopa.

Blue Ribbon Squares inbjuder till

Hjartligt Viilkomna!



UlttCORlf Squaredaacers
Inbjuder till VArdans lcirdagen den 16 april

Callers: Jack Borgstrcim & Robert Bjiirk

Vidansar  +,  A1 k l  12.00-  14.00
B , M S , +  k t  1 5 . 0 0 - 2 1 . 0 0

Abyskolans gymnastiksal Gamleby
2,5 milnorr om Vdstervik
Medtag matkorg (kaffeservering finns)
Upplysningar:
Marita Palm/Ankarman tel. 0490- 170 45

Entre:vuxna 60:-
ungdom 30:-  (  16 6r) UALKOMNA!

ulftcoB!f
gSguaredancers

UASTERV|iK

nn lircr 0
ofisn h

VALKoTNAB
ALL IANsOAIIS I

L 6 r o e o  / d e p n r l  1 9

(

M-qg\'

Dnlssru cln i FARNr(s BYGDLGARD
MONA
F i i  r  v i d a r e  i r f o r m a t i o n ,  s e, '  HAR DANSAR r ' r

Alt XL l5'U
8, t4 ,b ,P :
Rr 16-22

Hiigtalare till salu,
liimpliga frir squaredans,

i olika typer och utforanden

C1 intensivkurs
vecka2T 1994 pit

Marstrandson

Cl dansvecka med
introduktion i C2

i Tyskland Y29 1994

Fdr niirmare information
kontakta Bjdrn Jerneborg
vardagar 09.00 - 11.00

pa 08-651 61 20



Squaredans pi ilderdomshem
- Det var en mycket positiv upplevelse att ha
uppvis ing pi l lderdomshem i Si j lvesborg. Vi
lyckte det var meningsfyllt att kunna gliidja
gamla och sjuka med sme avbrott i deras ganska
rrr.r lranJr vardag. SA slger Ingrar J<in.son.
instruklair och klubbcaller i Sdlvcsborgs Square
Dancers, om trc frantridanden som en grupp
dansale fr:ln kJubbcn gjorde en eftenniddag i
\eckan mellan jul och nyrr.

Nlan hade frAn klubblcdningen lagit kontakt med
n:imndcn fijr AldringsvArd i kornnrunen och
erbjudit sig att komma till hemmen och dansa en
slund l-dr pensiondrerna och patientema. Man
inlcdde pe "Svalan" i lujAllby och fortsal€ pe
' 'Cerbo8irden" 

och sjukhenrmet "Slot6gerdcn"

i centralortcn Sdlvesborg. Det finns ju pcngar
avsatta i de kommunala budgetama till olika
aktiritetcr och prograrn pA hemmen- Dagcns
kirva ckonomiska laige gdr dock att kommunema
I' i  ' inr h. l l l  ski ir  i  anslegcn. Dir lor trur vi  aLr
\':ira gralisfranlfedanden dr viilkomna.

Dcn soln frAn klubbens sida hdll i arrangemanget
var Inga-Maric Mallsson. Hon konstatcrar att
man frin konrmuncns sida med ghdje tog emot
crbjudandet o dansframhiidandcn.

Srnrl ingsrum och maGdlar pe hemmen dr ju
lnte sil slora, varfdr vi dansade med oara en
square. Det var dock ett dussin dansare sonr var
med och byttes om att dansa, beriittar Inga
N,larie.

Dct syntcs att de gainla uppskattade dansfram-
traidandena. Det var dock inte bara klubberr som
bjijd pi underhrllning. Pl "Slottsglrden" visadc
en av patienterna, 94-erige Carl bonard Svens
son, sin musikaliska liirdighet pi piano. Han har
under sitt lAnga liv spelat i mAnga mindre orke-
strar och even framtrdtt i utlandet, t ex pe Mou
li Rouge i Paris. Hans betyg pi squaredanscn
lar mycket positrvt: - Dct var verkligen fint!
Det iir skillnad pe en del andra som kommer her
och "skreller" och h2lllcr liv, sade Svensson.

Det Ar kanske menga andm klubbar som gjon
Jl l i la franrrr. idanden pl hem och insdrudoner.
Till dem som inte gjort dct er det nAgot vi kan
rekommendera,

wlil) A'ituro,
Srilvesborgs Square Dancgrs

94 Ar lqe Car l  Leonard Svensson bj6d squa.eoansarna
pi  nn panomusik.  H?jr  er  d€t  Rauni  Jonsson, Lal la
f r"nrz och nsa Vdr ie Md| lssor sor I ,ss1dr.

Utldrningsordning av Basic-call
Vid SACT:s 6rsmiite vAren 1993 behandlades en
motion onr ud:imingsordningen pi Basic. I\{otio
nen innebar att styrelsen skulle utrcda fijr och
nackdelar med saml mdjligheter rill och konse
kvenser av en andrad utliirningsordning av Basic-
callcn. Styrelsen skickade diirfijr under somma
ren ut en enkdt till mcdlcmmama. Frdgan har
even varit uppe till diskussion under ert antal
medlemstftiffar. SACTts styrelse har inte avslulat
utviirdeingen av enlcitsvarcn varfdr den her
artikeln ska ses som mitt pcrsonliga inliigg i dc-
Datten.

Av enJcitsvarcn framgar aft 61 % seger nej rill
iindring av uderningsordningen. Resten var
osaka (24 %) el ler posit iva (15 %).

Nackdclama som angavs var bl a att
utbytet skulle iitrsvaras mellan neraliggande
klubbar (seval inhenrska som utliindska)

- ud:indska caller sk-ulle fA problcm n:ir de
callar i Sverige

- svenska caller skulle fA problem n?ir de callar
utanldr Sverige

- instruktiirer som ?ir berocnde av band skulle
riskera att sd ulan instruktionsband

- sadana fdr?indringar ska bestiimntas av Callcr
lab.

Fiirdelarna som angavs var bl a att
- det skulle bli mer flyt i dansen pe Low Basic

call som er de mcst frekventa vid full Basic
sl-ulle firas ut tidigare.



Pe fregan om ftitsamheten av Callerlabs ut-
liirning sordning svarade gndast I 4 % att de iiiUer
den helt och hellet.

S\aren har gelt  mig anledning an fundera t iver
om det hnns en skillnad mellan vad squaredan-
sen behdver och vad vi caller och instrulldrer
anser behdvas. Jag ar ftjr min egen del dvertySad
om att vi mase finna en egen veg ftir att behAlla
och uweckla squaredansen i Sverige. Den koreo-
grahska uppbyggnaden med definitioner och
formationer har och ska ha intemationell status.
Nivaema gar dock att anpassa till lokala eller
nationella ftirhillanden, vilket ockse i praktiken
har skett genom att vi i Sverige har en BasicnivA
samt ett antal Low Basicniveer. Dessa delnivAer
bygger pl Callerlabs rekommenderade utldr-
ningsordning.

Enkelen visade att endast ett fltal fdljer Caller
labs utliimingsordning, vilket antagligen lorr
eller senare even sl-ulle dnbba en motsvarande
"SACT-sanktionerad" utliimingsordning. Det iir
ddrfclr b:ittre att fitrstika hifta en ny dansnivl pe
Basic fdr nybdrjare men l?irl1na udemingsord-
ningen fri. Vi sl-ulle kunna kalla nivin ftjr Low
Basic. Den skulle besd av ett timpligr antal
Basic-call. Vilka call som ska ingA och frAn vilka
lormationer de ska kunna utfiiras biir vi caller
och instruktirer l_unna koarma iiverens om. De
ska under alla fiirhe anden vara mdjlita att laha
ut lagom till juluppehellet. Low Basic ska vara
en dansniva som sedan ska giilla under vAren.

Fdrdelarna skulle vara:
- Trygghet ftir nybtirjarna. Nybdrjama fAr en

egen nivi. Nybii{arna kan darsa hela vAren
pe denna nivl med stigande sjiilvfiirtroende.
Samarbctet mellan klubbarna bdr d:irmed
underlattas. Det iir dessutom intg rimligt med
nybdrjarL_urs€r som tar 25-30 veckor furan
dcllagama t ats "gA ut p, egen hand"

- Frihet ldr instruktttrerna. I vilken ordning
resp kursledare hr ut callen blir ointressant.
I likiet med dagens mer eller mindre gtable-
rade B34-nive sA blir kravet an vi Hr ut
programmet ftire juluppehrllet. Vi beMller
och legaliserar frileten vi idag tar oss an-
geende uderningsordningen.

- Enhetlighet genom samv€rkan. Gonom atr
komma iiverens om en Low Basicnivl uppnAr
vi en "nationell" samling kring basen liir vfu
verksamhet. De eventuella dndringar av

instruktionsband mm far inge som en del i
diskussionen om vilka call som ska ingi i
Low Basic programmet.

- Miijligheter ldr callerna. Callema fer en
nybdrjamivA aft hella reda pA under danser.
Det bdr rimligtvis leda till att koreografin kan
standardisems och utvecklas even pa den hiir
nivAn, vilket siikert dessutom sLulle uppskat
tas av sevel ovana som vana dansare. Ut-
liindska caller behiiver inte kunna calla den
h?ir nivtrn. Dels se finns der gott om dukriga
svenska caller och nivAn ska bara hnnas
under vlren.

Vad skulle Callerlab sega om defia? Jag skulle
vilja pAstA att Callerlab uppmuntrar sldana
ini l iat i ! .  I  USA har den ncgal,va trenden inom
sqlaredansen lett till experiment med olika
"snabblistor". Deras problem verkar i huvudsak
besti j att nybtjijama vill bli Plusdansare och det
pe kortast maijliga tid. Av olila sk?il har de
amerikanska callema s6llt upp pa det. T ex se
har callerorganisationen Ameican Caller Assocr
atron (ACA) redan antagit eft dansprogram som
beniimns Squaredance och som besfl,r av 67 call
frAn B-, M- och P-programmen. USA lijser med
andra ord sina problem pe cn satt som knappast
kan lorsvaras utifren gdllande normer. De har
istallet haft modet att iinka tvzirt om, nemtgen
aft utga ifrAn dansamas bchov. Mitr fijrslag
bygger egendigen pl samma idd fast anpassar till
vAra svenska fiirhellanden.

TontnJ Dahl
Kassdr i SACT

Etik€tt
Under dema rubrik kommer frAgor riirande eti
kett i squaredansen aft behandlas. Hiir vdlkomnas
synpunkter och insiindare fiAn alla intresserade.
SAASDC och SACT har bildat en gemensam ar-
betsgrupp liir dessa frlgor. Gruppens bidrag
under denna rubrik avspeglar bAda fdrbundens
gemensamma uppfattning. Etikett inom square,
dansen er en visentlig del av den L-ultur vi har
och som vi med vArt agerande piverkar. Det ?ir
viktrgt att pepeka, att kultur och etikeft int,e er
nagot som sryrs mcd en uppsattning regler, utan
dct ;ir uppfatfningar, v?irderingar och firv:int-
ningar, som omfattas av menga squaredansare,
caller och insfiukt6rer.



r + - f ." 
Tlned Jquarc 'L)aners

in[jude. titlqJordans

4 €rika Johansson
*i, [el/ €rllsson r^,t

% april
J,ara ttm1nnsua1en /o :,": .:

Tlas'noi"q
lnqa f;.aniilan

hfonratb ,

6.il k,ni. o,",-.,

11-tt.30 A2
1t .J0 '17  8  P iA1
t7- lt nillalrplJ

| t -  2 1  0 l t P 8 a l

SI..ATTAS SQUAREDANCERS VARA
Inbjuder till den irliga

TRANDANSEN
*drc jubileum!

Plats & Tid

Ntl+$'
Priser

Servering
Squaredans-shop

Div. iiveraskningar! tr*,
t l

Fff; nliitttt tEtt

Rum att hyra

NyrenoYerat rum med dubbelbiidd,

egen toalett och tillgang till dusch

7 minuter med tig eller buss
frdn Slussen i Stockholm

Pris 225:- kronor per natt.

Frukost efter 6verenskommelse.

Ring 08-716 46 45

Siv Norbdck

a3alkomnat-s

SQI]ARIi  DANCL,RS

I 2:e F F-S I ' IVAL

29 -  30 apLi l  199,1

KENNY I{BL,SL,.  USA

JACK BORGSTROM. SVERI(J I ]

ts+M+P+A I  i .A'

Ylter l i ! . i r r  n l iormrt ion:
L r s s e  0 3  l l l 1 5  0 5
Ol le 08 l l0 - l l  I  I



dlranqm - a0 AR
\.EC]KA PROGRA\I

t8 '  6d l /5 7/5 Bl  20/  Int  dans s{} 'z j  ( ;6s la loreld Kurt  & Lis Hal lberg

19; 7/5-1,1/5 B2l  3,1/ lnt  dans 50r7o Cdstr  Toreld Kurt  & Lis Hal lberg

20'  l , l /5-21/5 Bl-1-50/ lnt  d l lns l lTo ( ; i ts ta Toreld Kurt  & I - is  l la l lbcrg

2l '  2 l l -<-28/5 Brsic-dans c i ts ta Toreld Kr ist f f  Peuerssox

22* 2al5 46 l\ts utlrrn/rep Ingtrr I'etlersson Lrrs Citran Bitrgel

2. ] '  116 1116 NIS-dans Ingvar Pet ter lson t ,ars c i t ran Bi t rgel

21'  l l /6-18/6 NtS dans/ lnt  dans 33"/ .  Chr istcr  Bcrn Kurt  & Lis l la l lbcrg

25 l8 i6 25/6 Pl- t rS,DBD } l ike De Sisto ( t ls . \ )  Chr ister  Bern

26 1516-217 Al d.tns }tike dc Sisto (t SA) Stefan Sidholnl

21 211-91.1 } IS-DBD Rickard Bjdrk Stefan Sidholnr

28 9/?- l6 i  7 tsasi t -DtsD Ri .kard Bj i i rk  Er ika . lohanlson

29 1617 2l l7 Pl t .S-ulhrni  rcp Ric lnrd Bj i t rk  Er ikr  . lohnnsson

30 2Jl7-J0/7 Basic DBD Robert  Ri i i rk  Ingvar Pet tersson

l '  l d  2 8 / . t - l / 5  " P , n g  i h ) g g r r "

.]r 10/7-618 \ts-DBI)

32

l3

l.t

35.

6/8- l l /8 A2-drns

l3/8-20/8 Cl-dans

20/8 2718 PLUS DBI)

27l8 l /9 a l -25/ Instr .kurs nyb Cttsrr  Toreld

. 1 6  J o - 1 0 , r  B 2 l - l u l n . t ' . L u r .  t ' r ' r \  C i i l t a  l o r ( l d

C]ALLE R,/DA\SLE DARE
Carskr Nielscn/Rosrr  Johansson/tso $ al l in

Robert Bjtirk

I{oberl Biijrk

.1,(k Borgstrtin

.Jack Borg\triinr

RAndy Dougherty {LSA)

Randy Doughedy ( t  S,^)

Rlndy Dougherty ( t lSA)

Slcfan S;dholm

Stel:rn Sidholm

. l l .  6d l l i9  l7 l9 Basic dans + l i  2 NIS Gdsta Torcld Ingvar Pct tersson

.18'  6d l8 i9:1/9 Ms'dans + l /2 PLUS Ci is ta Toreld Ingvar Pct tcrsson

+) \ 'eckor f i t re l rndesvis f i j r  SA\IORER - lugnarc takt  o nr jukare dans , l la  : ldrur  velkomnal
'Prng i  bygget"  er  en . l  dagars ungdomsdans (1,1-25 , i r )  under !a lborgshelgeD.

Ingtr & Gism 
'Iorell

B.)d|bodcn - huurc 1)0nrc Lentt

s- l8t t7J t .0 t IqRP

T.l:0185-220 t2 Fd:0185-220 07

Tro inte ph rr. klen att allt er fullbokar utan ring oss.

Vl i lkommen t i l l  €n Jt  BEL eumssommar pn OI-AND

Sol€ns. \'indarnas och Squaredansarn,s it'



Europeisk standard?
Ar squaredansen universell - eller heler vi pe
att fi en Europeisk standard? Allt oftare hiir vi

rykten om att squaredans dansas olika i USA och
luropa. Mlnga hAller dA pA att lad som ar
vanligt i USA skall vara vegledande aven fiir
oss, de! drju derilren dansen kommer! Mot detla
stir "den europeiska skolan", som sAger att dct
iir vi, som dansar pe det saft Catlerlab avsett,
amcrikznama har fdr brl t lom. Dcras dansare ;r
:ildre (i gcnornsnilt 57 er gamla), se dc masb
rusa igenom programmen, innan deras caller
l l l t t .rr  r i l l  l - lor ida fr ir  an r i l lbr inga resten av sirt
liv ddr - och ingen ny kommer i hans sl5lle.

Ar det skillnad pa europeiska dansare (speciellt
tyska och svenska dansare har fAtt lovord fdr
sina kunsk:rpcr) och arnerikanska?

Det ir alltid farligt att generalisera. Dct finns
skickliga amerikanska dansare och det finns de
som bara klarar Standard Applications. Debatten
har dsr scnasle eret varit viildigt intensiv lnom
USA om vad som iir "riktig" squaredans, Stan-
dard Applications eller DBD. lnom Callerlab
tycks det ockse finnas mots2ittningar eftersom
protramkommittfcma rckommenderar DBD,
;indi her man tillsatt en sirskild Choreo Applica-
tions Commitlee. Den debatten ingAr som ett
element i den stora debatten - varfiir lappar
nran dansare i USA? De scnasle tio Arcn tycks ha
inneburit en stadig nedgAng i antalet darsare med
cfi nL'ftotapp om 8 10 % fren Ar till Ar, det talas
om kauslrof och det forekommer artiklar lDed
nlbriker som "ls squaro dance doomed?" Man :ir
rntc alls dvcrcns om orsakcma, en del skyller pd
den "bundna" fornren, som Callerlabs program,
l ir tnr utgdr. andra skl l ler pa bieffek!ema a! ju\r
lis!s\stemet nivarusning till ftiljd av syslenrets
endirlensionella karaLLir. Framgeng mab Ungs
en linje bestlende av call, en avancerad dansare
iir i v:irslr fall en dansare med A2-dangler i
badgen och som kan namnet pe eft 80-tal call
utdver Plus men inte kan utitira dem mer ?in frAn
en eller tvl startpositioner (eller inte alls). Andra
skyllcr pa att dansen helt enkelt 2ir otidsenlig till
fonn och kladsel samt att det tar lAng tid, innan
man kan delta "fullt ut'. Foxtrot kan man liira
sig pl en kviill, Oxdansen kanske ocksa, Oh
Susarrnah pl mindre iin sA vips, sA ar nran
nled i aktiviteterna. N{en det tar tid, innan man
kan gA ut pA en dans i vtu aktivitet.

Och vad har hint nu? Jo, vi har fat en parallell-
debatt med vir egen i USA! Riktig fart tog den
iiirst, nar Ed Foote gjort en hngre turnd rill
Tyskland (och dAvarande Tjeckoslovakien) och
lyriskt skrcv om de tyska dansamas skicklighct!
(ASD Magazine 1/93) Lika bra som de svensl:a
(personligen heller jag tyskama som ett stre
vassare - de rusar intc lika friskt genom nrvaer-
na och utbildas dessutom med dkftysk grundlig-
het), och de hade aldrig hdrt talas om Standard
Positionsl Sl hiir var det ju som Callerlab ville
ha dctl Och precis som n?ir Ed fdr negra Ar
scdan ber6mde de svenska dansama - det tog
hus i hclsike "over there" I

Den ledande tidskfiften, ASD Magazine, har
rcdan tidigare innehallit artiklar och ins:indare
fiir och enlot DBD (vilkct visar atl det iDte ar eit
rent motsatsfiirhelhndc mellan USA och Euro-
pa), Callerlabs medlemsblad Direction likasi.
N{en Ed FootDs artikel fick debatten att se ut som
Gamla Viirlden mot Nya.

Svarct kom snabbt. En annan av ASD MatdTines
" callerkolunnister" , Harold Bausch, sablade ner
oss fullslindigt. De europeiska dansarna var
gledjelajsa robotar, vilseledda av tekniska caller
frAn USA och vi hade ingen aning om vad riktig
squaredans var lijr ne8ot.

Ed blev i sin tur inte svaret skyldigl Harold har
viil inte varit i Europa pi de senaste sex Aren, si
han visste inle vad han dverhuvud taget pratade
orn! Tack vare att vi fick allrihop om balifotcn,
tog Callerlab pi orden och kijrde DBD redan
fren starlen, se iir vi skickliga och dansgladjen ar
det sanncrligen inget fel pll Dessutom hade vi
fett den "extra" dimensionen, utrnaningen, mcd
i bilden redan frAn biirjan. Det er vi som dansar
"rett",  helt  enkelt.

En ganska neuLral artiliel kom i augustinuinret av
ASD Magurne. Der handlade egrnrJigcn om
minimiutbildningstid fiir de olika programmen.
Callerlab har en rckommendation om minst 60
timmar fiir Mainstream (inklusive Basic -
tldigare Hg rekommendationen pl 4l veckor),
och just nu disL-uteras en rekon'rmendation fijr
Plus ocksA.

I ani leln rt lnner Brl l  och Bobby Da\is. dlr
menga kigger ner betydligt mer tid pA sina
Mainstreamkurser (upp till t20 eiler 200 tim,



mar!) och undrar om det skall vara niidv?indigt.
Borde dansama inte fe 60 timmar Plus isl.illet?

Jo, om dansaren t:inker shnna inom USA:S
vidstreckta gr:inser! Om d;iremot dansaren tinker
Aka till Europa, fi;rutsph lorfattama mycket smA
mijjligheter till framgang i dansandet. De rekom-
menderar den dansaren att legga de 60 hmmama
pi Mainsream/DBD isuillet.

Har vi feft tve ofika former av squaredans? En
fdrenklad form i USA, en avancerad (i ordets
retta bemerkelse) i Europa? Nja, sa enkelt er det
nog intel TilI att biida med kan vi sU fast, an
det finns skickliga dansare i USA (och dAliga
her), likasa an det faltiskt pegar en debaft inom
USA. Det var inte vi, som hitlade Fe det d:ir
med DBD, det var faktisk amerikanema sjiilva!
Och d:irmed er egentligen ftAgan besvarad - det
handlar inte om en "arnerikansk" och en "euro-

peisk" variant biigge iir amerikanska! Vilket
inte hindrar DBD anhangama darborta att fram-
helh oss europ€er som fijregAngare, se hiir skall
det se ut! Och en pafal)ande hiig andel av "de

stora kanonerna" som callat i Europa manar oss
att vara raidda om det vi har!

Derfiir bdr vi fonsetta pA det sefi vi en glng
bodade. Utbilda vfua dansare grundligt, ta hand
om de nya, intrg stressa dem genom niveema
med broilerkurser", iniensivkurs€r eller vad det
nu kal laq. Vi har redan efter en drygr decennium
fett ett arv att iijrvalta, en dansskicklighet som
byggts upp pe tilJnodig och grundlig utbildning
och som framhe s som ett mdnster fiir hur det
bdr se ut - i  USAI

Hur sea det ut, niir en toppcaller kommcr till oss
och vi kanske betalat en hacka extra i intrede? Jo
- den som kan sin Basic ordendigt fer valuta lor
pengama och en rolig kval, den som anvZinde
trden hll aft rusa genom Plus istiillet, stft der
som ett fln, kvilllen er helt bortkastad. Och det
finns en veldigt bm slutsats man kan dra, ner
man dansat negra lr:

VdluLbi ldade dansare har myckel rol igarel Aven
om det "bara" rikar vara Basic34 de hunnit liira
srgl

Claes lljelm
Western Airport Square Dancers

DBD kontra Standard Applications
MAnga glnger har jag faft frAgan ften bede
erfama och oerlama dansare (och ocksl sj:ilv
stiillt den): Vad menas med DBD?

NAgon har liknat det vid att jaga en svart katt i
ett mdrkt rum under det att man ideligen ropar:
"Jag har den, jag har den!". Andra har sarkas-
oskl sagt. alt  det bcjr r j l laggas an del inLc cns
finns nagon katt i rummet. Och frAgar man tro
caller, kan man fl tio olika svar!

Min tolkning er, at! mcd DBD O)ancing By
Dehnition) menas fijrmagan att dansa ett call
frln alla startpositioner som er dllefia enligt
definitionen, dvs den definition av callet som
geler fdr programmet ifraga.

T)\: irr  ger del ibland som en modefluga i  art
calla ur "otillllen" 

startposition. Ofta sl-yller
man pd att den ellcr den proffscallem gcir sA.
Och ofta:ir det omtinerade caller (iag brukar
kalla det "callerelevssyndromet" 

och jag var
prccis likadan sjiilv), som annu inte fiirstett, att
det inte galler att imponera pe dansarna utan atl
calla "rakt" och i lorsta hand liirsiika se till atr
dansarna har roligt (och inte struligt) och att de
hAller igrng men ocksl fr,r en och annan ur-
maning.

Att calla Ping Pong Circulate med "tvairst?i1ld"

Ocean Wave i mitten air r ex inte Plus/DBD. En
caller har darlor inte r:itt att fiirventa sig, att ett
plusgolv klarar av det utan aft fe reda pe hur
man gdr. (D?iremot er det givetvis helt OK aft
calla det pe Cl som Phantom Ping Pong Cir
culate.)

Det hela verkar ju kristallklart, men se enkelt er
det ?inde inte!

Problemet er att pA eft h6gre progran definiera
vad som inglr i den lilla fotnoten i slutet av
programlistan, efter uppr:ikningen av alla call.
Fotnoten finns t ex pl bAde Pluslistan och Ad-
!anced)istan. an i  programmet ingir posit ioner.
som dansaien kanske inte ar van vid.

Skall t ex en Al-dansare klara att giira en Linear
Cycle fr in Outfacing Lrnes? Just den varianren
rlkar vara en praktfull tvistefrlga, eftersom den
fiiruts'itter en Paflner Hinge i starten och Partner
Hinge finns inte med pe nAgon av Callerlabs
listor (som sfiecker sig t o m C2) idag!



Jag hellcr med t ex Bjdm Jemeborg om aft den
som ger vidare till Advanced ocksa skall vara
beredd pe just utinaningar av den h:ir typen, att
kunna klan call ftln legre progmm fien "nya"

po.rr ioner. rAuen om det valda exemplet inle var
typiskt - n:ir Partrrer Hinge striiks frln Main-
strcamlistan iijr nrgra ar sedan, ledde det faktiskt
till att nagra C I call nu kommit att "henga i luf
Icn", om vi skall vara pemoga).

Dct h:ir fijrutsiitter bede goda definitionskunska
per och trening fijr den som gfu vidare till
Ad ! ancedprogrammel. I  Vi is6verige har vi I  o m
en caller, som lorhdrt sina dansarc pA definitio-
nema, nar de kommit upp i Al-L:ursen! (Nej, det
var inte jag, men jag tyckte fa|tisLl att det var
e$ bra initiativ.) Han kr:ivde dA inte ordagrann
dcfinition, men vel afi dansama kunde beskriva
callet pa ett seft, som visade, att de liirstltt
cal let.

Vad ar de Shndard Applications? PA senare er
har Callerlab tillsatt en kommitt6 (Choreo Appli
cations Co minee), som gett ut tve heften med
Standard Applications (Mainstream resp Plus).
Varfdr? Jo, de arnerikanska dansarna har i
alhlenhet inte anpassat sig till DBD iddn. De
klarar bara vissa startpositioner och kommer man
som caller till en sddan klubb, anses man som en
"lousy callcr", om man t ex inte alltid callar en
Right & l-eft Thru, innan man callar Flutter-
wheel, Fan the Top skall gdras fren Normal
Facing Couples etc.

De uppslod ett bchov av aft standardisera den
hiir "fiirenklade" formen av dansen. Nu skall
med en gang sagas, aft det tyck finnas mAnga
klubbar i USA, der man dansar DBD i alla fall
- annars skulle det knappast u$rutit en heftig
debatt om DBD kontra Standard Positions dir
borta.

Ar Standard Positions nAgonting fdr oss i Sveri
ge? Ncj! Amerikanska proffscaller seger ofta, att
vad vi en giir, sl skall vi inte importera vad som
gijr dansen s:imrc - fitr di fir vi samma eliinde
som USA. Standard Applications pasds helt
enkelt av elale tungor vam en effch av nivArus-
ningen i USA. Plusklubbama dansar inte Basic
eller Mainsheam och de uppkommer ett gemcn-
samt intresse f6r bede klubbama och elevema att
dc scnare skall rusa upp till Plus pA nolltid!
Eleverna vill komma med i gemenskapen se fort

som mdjligt, och pluskllbbama har inget intresse
av att arrangem Mainstrcamdanser. Deriiir ger
man "broilerkurser" pe Plus - direkt fren
scratchl

En av vera mest kiinda proffscaller i Europa
reagerade spontant, ner jag fregade honom om
Standard Applications: Standard Applications
iir ingenting fdr Europa, det iir bara frir dem,
som inte kan dansal

Nog heller jag med honom. Fdr mig iir enban
Slandard Applications som husmorsgymping
(inget ont om den i och ftir sig, men rett sak pi
riitt pla15, tack!) eller som formell exercis till
musik. Ett viktigt inslag i dansen saknas der
ulmanmgen!

Men nar ska vlra caller fe ge at andra hallet, dvs
vad er "tillltet". Pe Advanced och Challcngc
g?iller vad som ir "vedertaget", och vad det in
nebar, Nistas det gema om (jfr Lineai Cycle
ovan). Vad biir dansama l:unna klara med defini-
tionsL_unskaper. Hur bdr uibildningen av vAra
dansare ske fiir att de skall fe ofi beftie "defini-

tionstinkande". Vilka utrnaningar skall de ut
settas fiir? Begiir inte att vera plusdansare skall
klara Coordinale fren J+l Lines utan att uis.r
dem det liirstl

Claes Hjelm
Western Airport Square Dancers

Nrigot orn danslistan
Danslistan strecker sig den hiir glngen fram till
och med juli m{nad och omfattar 103 evene-
mang. Pd lager i datom finns ytterligare 30
dars€r inskrivna. Mike desisto callar hos Crysal
Square Dancers i Nybro tisdagen den 16 augusti
och hos Klivlinge Square Dancers i Furulund
onsdagen den 17 augusti.

De som vill dansa utomlands iir h;invisade till
fiirteckningar dver klubbar. En s^dan ftirteckning
med itver l0 000 klubbar finns i National Square
Danc€ Directory som har adress: P. O. Box
54055, Jackson, MS 39288, USA och ordertele-
fon 0091 80) 542 4010. I Sverige finns enstala
exemplar bland annat hos redaktdren och i Thc
Square Dance Shop, varifrAn utdrag eller kopior
kan bestrillas mot pono- och kopieringskost-
nader.

Gdsto Neovius



IIAR DANSAR VI 1994 SQUARE.INT'O NR I 1994
Dag ORT Arrangtir Caller Program
kl-kl Lokal Kontaktoerson

F .l mar MOLNLYCKE Westem Airport S D Bengt Geleff latt o tuff M
19.00 22.00 F6rsamlingshemmet Jan tngergren 031-91 79 31

F.1-5 mar ARVIKA Arvika Squaredancers Bjtim Jemeborg
19.00-22.00 Ingesunds l-ars Jansson 0510-221 77 B M
15.00-20.00 Musikhdgskola P A1 (A2)

L 5 mar LIDKOPING L:ickti Square Dancers Reine Storberg B M P
15.30-21.30 NonaH:irene Lecki idansen

BygdegArd Ann-Charlotte Rydeling 0511 595 76

L 5 mar ROTTNE Emigrant Square Danccrs Piir Lundborg B40 M B P
15.00-21.00 RottncgArden Gunilla Andersson U10 91692

L 5 rnar KATRINEHOI-M Cross Trail SDC Anita Sjijbcrg
16.00-17.00 N?ivertorpsskolan Irrank Sjiiberg 0150-182 48 Frank Sjiiberg A1
17.00-20.30 B45 M 845 P

L 5 mar oREBRO orebro Squaredancers Robert Bjijrk Cl
10.00 18.00 Sltt jdgatan 29 Kent Ericsson 019-14 68 91 Introduktion

L 5 mar SUNDSVALL Sundsvalls New Wave Erika Johansson B,10 M P
15.00-22.00 Betgeforsparkcn l-allas Andcrsson 060 58 91 67

S 6 mar DOSJEBRO K?ivlinge Square Dancers Tomas Samulesson 83,+ y,M P
11.00-18.00 Folketshus Kaj Lyngsaae Olsen 046-77 10 48

S 6 7 mar STOCKHOLM Ericsson Square Dancers Dave Wilson
1,1.00-19.30 Selgahuset Solveig Perkl6n Og 7l '7 2'7 83 Cl
i8.00 21.30 Ring fdr ytterl igare infomationl M P

IU 7 mar UPPSALA Uppsala Square Danccrs Hasse Jeppesen B M B P
19.00 22.00 Bellmansskolan Inbjudningsdans Harrict Nygren 018 20 77 07

F l l mar STOCKITOLM Uppsala Square Dancers Hass€ Jeppesen B M B P
19.00-22.00 Busut Stockholms-Alliansen

L 12 nrar KLTNGSMARKEN Hamboringen, Karlskrona Christer Bcrn B,+0 M P
15.10 20.00 Kulturcentrum Bengt I-arsson 0.155-494 47

L 12 mar INSJON Insjdn Square Danccrs Tomas Hedberg 842 M 842 P
16.00-22.00 NTO Ove Sjdrs 02,17 402 85

L 12 mar STOCKHOLM Motiv8's Bjiim Jerneborg A1 A1 ,{2
18.00 21.00 Medborgarhuset Erik Holrn 08-?89 86 79, -796 85 35 T bana Hegerstensasen

L 12 mar ROTEBRO SHSD Erika Johansson B M B P
1.+.00-21.00 Folkets Hus S€fan Sidholm 08 511770 l7

L 12 mar INSJON Insjtin Square Dancers Tomas Hedberg
1.1.00 16.m NTO Ove Sjitrs 0247-402 85 Al A2
16.00,22.00 B42 M B42 P



S 13 mar TRELLEBORC South Coast Square Dancers Erika Johansson 840 M 840 P
13.00-19.00 Folkets Park 7:e Sydkusttreffen Sdren Christensen

Kje[ ANander 0410 144 ll

u]iR DANSAR YI 1994
Dag ORT
kl kl Irkal

F 18 mar TYRESO
19.00-22.00 Kumla Skola

Arrangor
Kontaktperson

Tyresd Squaredancers
I-ars Sdderhell 08-712 45 05

Jan Metsjit 0485-556 33

Orebro Squaredancers

SQUARE-rNT'O I\IR 1 1994
Caller Prosran

B M P ( A L )

Kursnivd B M

Bjdm Jemeborg Cl Cl C2

Marine Ramsby Htt och tuff P

Jack Borgstrdm P

Ulf Andersson P ,{1 P A2
Peter Johnsson

Ingva. Pettersson Al

O L6 mar MOLNLYCKE Westem Airport S D Klubbcaller
19.00-22.00 Ekdalaskolan Jan l-agergren 031-91 79 31

O 16 mar TYRESO Tyres6 Squaredancers Peter Myhr
19.00-22.00 Kumla Skola I-ars SMerhiill 08-712 45 05

F 18 mar STOCKHOLM Satelliie Square Dancers
19.00-22.00 Homsberg Bjiim Jemeborg 08-651 61 20

F 18 mar MOLNLYCKE Westem AirDort S D
lS.0O-22.00 Fdrsan ingshemmet Jan t-agergren 0ll SI 79 l l

L 19 mar HoRBY Ring I-ake Square Dancers Chrisrer Bem B40 M B4O p
11.00-21.00 Hiirbyhdlen Hlkan och Karin 0413-214 44 Bertil Andersson se arnons

L 19 mar STOCKHOLM Sat€llire Square Danc€rs Bjtim Jerneborg 845 M B.t5 p
18.00-21.00 Hornsberg Bjijrn Jerneborg 08-651 61 20

L 19 mar ROCKNEBY Kalmar Squaredansate
16.00-21.00 Folkets Hus

L 19 mar oREBRO
10.00-18.00 Sliijdgatan 29 Kent Ericsson 019-14 68 94

L 19 mar SVARTINGE Peking Srars Norrkdpings SDC Krister periersson B40 M p
15.00-21.00 Folkec hus Virdansen Marianne Johansson 011-636 56

L 19 mar UPPSALA Uppsala Square Dancers I{asse Jeppesen B M B p
19.00-22.30 Nyby Servicehus Harriet Nygren 018-20'1'1 0'l Skylrar fran E4

L 19 nrar ViSTERAS Viisterds Grand Square Ilrs HAkansson
17.00-22.00 Bjiimdvagen 12 Birgina Avander 021-35 42 05

L 19-20 mar GRIMS Grums Square Dancers Stefan Sidholm
10.00-01.00 Slottsbrons F H VArdans, femdrsjubileum Michael Kellog
1 1.00-14.00 I:rs Jonsson 0555-128 56 Roger Jansson

L 19-20 mar TROLLHATTAN Troll8:an Squaredancers Kennv Reese
12.00-16.00 Folkets Park VArdans p Al A2
16.00-21.00 Eva Cari och Acke dsierman 0520-322 22 B M p
1 r . 0 0 - 1 6 . 0 0  B M P A 1

S 20 mar HAGERSTEN Ericsson Square Dancers Jack Borgstr6m A1 A2 Cl
18.00 2l.00 TN Griina Masalen I-ars-Erik Svensson 08-719 10 7l

O 23 mar HELSINGBORG Helsingborg Squaredancers Michael Kellogg p A1 42
18.30-22.30 Jakob Hansens Hus Erika Johansson 042-ll 02 77

B M

B M P A l



kl-kl Lokal

T 21 25 i\at ROTEBRO
19.00 22.00 Folkets Hus
19.00-22.00

ILAR DANSAR YI 1994
Dag ORT Arrangiir

Kontaktperson

Sollentuna Squaredancers
Ulla Sidholm 08-754 24 44
Gradueringsdans

F 25 26 mar MOLNLYCKE Westem Airport S D
18.00-22.00 Fdrsamlingshemmet sth Western Festival
1,+.00 21.00 Djupedalshallcn Jan I-agergren 031-91 79 31

Heby Square Dancers
Mats Rimskog 0224-305 18

SQUARE-INT'O NR 1 1994
Caller Program

Michael Kellogg
A2  C l

B M

Sten Axtelius, Marine Ramsby
Reine Storberg Al A2 A1 Cl
Bengt Celeff

L26 ntar HEBY
1,1.00-21.00 Folkets Hus

Michae l  Ke l l ogg  USA BMPAI
Carsten Nielsen, Stefan Sidholm

Mattias Akerblom BM AL

B M / P A 1

B M P A l
61 20

L 26 ntar NORRTAUE Eight Makers SD-ftirening
18.00-22.00 Skeppet

L26mar HALLUNDA
17.00-22.00 Folkets Hus

L26mar NYBRO

Frirt SACT
SACT Convention # 5 Biiim Jemebors 08-65i

Crystal Square Dancers Christcr Bern

F 8 apr STOCKHOLM Stockholms-Alliansen
19.00-22.00 BlAsut Ulla Sidholm 08,754 24 44

L 9 apr STOCKHOLM Satellite Square Dancers
18.00-21.00 Hornsberg Bjtlm Jerneborg 08-651 61 20

L q apr SODERI-ALIE Cra2y Town Danccrs
11.30-18.00 Oxbacksskolan Elise Almrodr 08 647 89 16

L9 apr GULLBERG Blue Ribbon Squares
15.00-21.00 Frireningslokalen Chr Klangeryd 013-Z'l 41 79

S l0 apr AHUS Ahus Square Dancers
13.00-18.00 Ahusparken Ulf Andersson 044-24 82 50

M4 24 83 69

F 15 apr MOLNLYCKE Wesrem Airport S D
19.00 22.00 Fii$arnlingsbemmet tan I-agergren 031-91 ?9 3l

Anki Hedin 0176-159 11

SACT

15.00-21.00 Fagcrsliittsskolan Verfestival Hekan Aliksson 0481-410 69

F I apr STOCXHOLM Satellit€ Square Dancers Bjcim Jerneborg
17.00-21.00 Homsberg Pfukdansen Bjitm Jerneborg 08-651 61 20 LAtt B M tetr B p

F I apr FIJRULUND K.ivlinge Square Dancers Carsten Nielsen B40 M p
11.00-20.00 Vikinghallen ljallerfestivalen Kaj Lyngsaae Olsen 046-77 10 48

F l-3 apr oREBRO Orebro Squaredancers Jerry Jesrin B M p Al A2 C1
1,+.00-21.00 Conventionhallama Peskfestival Christer Bem Ingvar pettersson
1,1.00 21.30 Ulf Berg 0587-500 33 Bengt ' ,Bula" Ericsson
1l.00-15.30 lnga Li l l  Oscarsson 019-12 65 65

S 3 apr RONNEBY Ronneby Square Dancers Erika Johansson B M p
15.00-21.00 Folkets Hus Peskdans Bengt Ahtrofr 0457-351 69

F 8 apr MoLNLYCKE Westem Airporr S D Reine Storberg t-rit och tuff B
19.00-22.00 Fiirsamlingshemmet Jan l-agergren 031 91 79 3l Bengt Geleff

B M P

B M B P

Bjiim Jerneborg A2 A2 Cl

Anders Blom B 3 4 M P

Roger Johansson Al A2
Anders Gustavsson

Pe te r  Johnsson  BMBP
Ulf Andersson
Reine Hjertstrdm

Reine Storberg LAtt och tuff P

I 9



TL4.R DANSAR VI 1994
Dag ORT
kl kl lrkd

F 15 apr TYRES6
19.00 22.00 Kumla Skola

L 16 apr GAMLEBY
12.00-14.00 Abyskolan
15.00-21.00

L 16 apr STOCKHOLM
18.00-21.00 Homsberg

L 16 apr KATRINEHOLM
16.00 17.00 Nevertorpsskolan
17.00 20.30

L 16 apr oREBRO
10.00 18.00 Slitjdgatan 29

L 16 apr KRISTIANSTAD
14.00-20.00 Sommarlust

Arrangiir
Kontaktperson

Tyresti Squaredancers Tornmy Dail
lars Siiderhiill 08-712 45 05

UnicomSquaredanc€rs RobertBjijrk
Vdrdans Jack Borgstriim
Marita Palm Ankarman 0490-170 45

Satellite Square Dancers

SQUARE-INFO NR 1 1994
Caller Program

Bjdm Jemeborg P

B M P

A 1
B M B P

B M B P

A2

B - 4 . 2
2 hallar

Bjiim Jemeborg 08-651 61 20

Cross Trail SDC Anita Sjdberg
Frank Sjitberg 0150-182 48 Frank Sjiiberg

Orebro Squareda-ncers Tomas Hedberg
Kent Ericsson 019 14 68 94

Christianstads Square Dancers Erika Johansson
Hjiirdis Clarberg 014-12 l8'/8 t-ars Inge Karlsson

Peter Johansson, Christer Bem
Ulf Andersson. Bertil Andersson

L 16 apr VASTERAS V:isteres Grand Square I-ars Hlkarsson M P
17.00 22.00 Bjbmiivagen 12 Bngifia Avander 021-35 42 05

L 16 apr MORA Track 8, Mora Orsa Ingvar Pettersson
15.00 16.00 Fiimiis Bygdeglrd Dalaallians€n Al
16.00 22.00 Jan Borg 0250-151 83 B M B P

N{ 18 apr UPPSALA Uppsala Square Dancers Hasse Jeppescn B M B P
19.00-22.00 Bellmansskolan Inbjudningsdans Harriet Nygren 018-20 77 07

O20apr MoLNLYCKE W Airport SD / SAS S D Srefan Sidholn BBM
19.00 22.00 Fiirsamlingshemmet 5:e Stefandansen Jan Lagergren 031-91 79 31

F 22 apr MoLNLYCKE Wesrem Airporr S D Marine Ramsby Al
19.00-22.00 Ftirsamlingshemmet Jan l-agergren 031-91 79 3l Bengt Geleff, Reine Storberg

F 22 apr ROTEBRO Sollentuna Squaredancers Stefan Sidholm B M B P
19.00-22.00 Folkets Hus Ulla Sidholrn 08-'754 24 44 Anders Blonr

L23 apr STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjiim Jemeborg
18.00 21.00 Homsberg Bj6m Jemeborg 08 651 61 20 L?iu B M lett B P

L23 aV STOCKHOLM Motiv8's Jack Borgstriim A2 AZ CI
18.00-21.00 Medborgarhuet Erik Holm 08-789 8679, -'796 85 35 T,bana H?igersrensesen

L23 apr OnBgnO Orebro Squaredancers Ingvar Pettersson Cl
10.00-18.00 Sliljdgatan 29 Kent Ericsson 019-14 68 94 Introduktion

L21 aV UMEA Urnei Square Danc€rs Erika Johansson
14.00-15.30 S Gimonisviigen ?0 Vdrdans I-eif Eriksson AZ
15.30-21.00 Gerd Norman 090-445 55 B M P B Al



TL,\R DANSAR VI T994
Dag ORT
kl-kl Lokal

L23 aV VARA
15.00 2l.00 Alldhallen

L 23-24 apr MALMO
11.00 21.00 Aurahallen
I l 00-17.00

L 23-24 apr ALAND
15.00-22.00 Berghyddan
11.00-15.00

t  29 Apf I  YXI)U

18.00-22.00 Nybodahallen
13.00-22.00

L 7-8 maj HAGGENAS
1,1.00-18.00 Sporthall I
15.00 18.00 Sporthal 2
19.00 22.00 10.00-14.00

L 14 maj NAssJd
I 1.00-15.00 Sporthallen
15.00-21.00

L 21-23 maj FALIJN

A.rangiir
Kontaktperson

SHttas Square Dancers

Tyres<i Squaredancers
Tyresiifestivalen
I-ars Sirderhiill 08-712 45 05

Kalrnar Squaredansare
Virfestival

6FG Square Dancers
Jiimtfestivalen

SQUARE-rNT'O NR I 1994
Caller Program

Tommy Quarfordt B40 M B P
Trandansen Dick 0512-l 14 94 Gunnar 0512 211 39

Southem Square Dancers Kenny Reese
Southern Jambore€ Thorsten Geppen
Kennie sjiistfiim 040 94 58 03 srefan Fitrsrer

Alandia Square Dancers Bosse Wallin
Agneta Sjdberg 009398 28-166 56
Lotta Fagerlund 009358-49-50 53 24

B . A 2
2 hallar

B M P A l

F 6 rnaj MOLNLYCKE westem Airport S D
19.00-22.00 Fiirsamlingshemmet Jan hgergren 031 91 79 31

F 6-7 rnaj SALA
18.00-22.00 Folkets Park
13.00  15 .00
15.00-21 .00

L7 maj KALMAR
13.00-11.30 Skii lby loge
15.00  21 .00

l- 7 maj LERUM Motiv8's Wesr
15.00-16.45 Knappekullaskolan Tommy Hansson 0303-814
17.00  21 .00

K e n n y  R e e s e  B M P A I A 2
Jack Borgstrtim

Stefan Sidholm
AI, A2

B M B P

Christer Bcm M P

Sala Square Dance Club Thorsten Geppert
l0-Arsjubi leum Ingvar Pettersson BMBP
Karin Hagberg 0224-lJ1 08 I-.ars-cijran Bdrgel A,l A2

B M B P

Gun Nilsson, Nils-Ake Ed 0180-2'11 42

L 7 maj STOCKHOLM Motiv8's l-ars Asplund Cl Cl C2
18.00 21.00 Medborgarhuset Erik Holm 08-789 86 79, -796 85 35 T-bana Hesersrensesen

Owe Eriksson 063-11 21 94, 0640-120 4I
Festivaldans resp Avslumingsdans

Highland Crand Squares Robert Bjdrk
Jubileumsdans l0 Ar
Inger Johansson 0380-120 22

Falu Squaredancers, SAASDC Dee Dee Dougherty USA
Conv€ntion

Christer Bem
15 Reine Storberg

Jack Borgstriim
Erika Johansson

Cl  len  A1
AI  A2

B M B P
A L

P  A 1
B M P

Barry Wonson USA
Rickard Bjiirk, lngvar Pettrsson
Jack Borgstrtlm, Stefan Sidholm

Ti 31 rnaj MoLNLYCKE Wesr,em Airpor S D Reine Storberg BMP(A1)
19.00-22.00 Blrbtuskullen Blueberry Eilf 1 I-ena Storberg 031 '795 23 IO



IIAR DANSAR YI 1994 SQUARE-INT'O NR 1 1994
Dag ORT Atangiir Caller Prograrn
kl kl Lokal Kontakqrrson

O l jun TiBY Jarlabanke Square Dance Club B M P
19.00-22.00 Idrottsplatsen Bjom Andersson 08 510 122 04

L.l jun KINNA The Spinning Wheel [-ars Inge Karlsson B M P (A1)
1 5.00-21.00 Mariebergsparken Tygrikesdansen Agnetha Johansson 0320-391 37

L ,+ jun LYSEKIL Stumbling Stones Tomrny Quafordt B M
15.00 21.00 Alevik Inger Svensson 0523-10? 41

O 8 jun TABY Jarlabanke Square Dance Club B M P
19.00 22.00 Idrottsplalsen Bjiim Andersson 08 510 122 0,{

L l l jun NORRTALIE Eight Makers SD fiirening Stefan Sidholm B A1
16.00 22.00 Svanberga Roslagsdans€n S6ren Jansson

Festplats Anki Hedin 0176-159 ll Mattias Akerblom
Storholmen Else-Marie Wad6n 0173-417 08

L I I jun SMONSTORP Peking Sfarts Norrkiiping SDC Erika Johansson B M P
16.00 22.00 Skogsval len Marianne Johansson 011-636 56

I- ll jun TOLLERED Hising Island Swingers Thomas Bemhed B M P
15.00-21.00 Festplatsen Siv Hildingsson 0302-309 67 Marine Ramsby

Ti 14 jun I\IOLNLYCKE Western Airpor S D Reine Storberg B M P (Al)
19.00 22.00 Blrbairskullen Blueberry Hill 2 l-ena Storberg 031-795 23 l0

O 15 jun TABY Jnlabanke Square Dance Club B M P
19.00-22.00 Idrottsplatsen Bj6m Andersson 08 510 122 04

L 18 jun BOLLNAS Woxnadalens Squaredancers Jack Borgstrcjm
1.{.00-16.00 Llngnesparken Marianne Alsing 02'78-161 69 Al A2
16 .00  23 .00  BMP

L l8 jun SAVSJO Highland Grand Squarcs Tommy Johansson B M P
15.00 21.00 Vallsj6baden Inger Johansson 0380-120 22 Piir Lundborg

t- 18 jun HEBY Heby Square Dancers Micke "Sotam" Lindberg B M P
16.00 22.00 Folkets Park Mats Rimskog 0224-305 18

O 22 1un TABY Jarlabanke Square Dancr Club B M P
19.00-22.00 Idrottsplatsen Bjrirn Andersson 08 510 122 04

L 25-26 jon ARIEPLOG Deep l-ake Square Dancers Anita och Flank Sjdberg
12.00-23.00 Medborgarhuset Galtisfestivalen B M B M (Al)
23.00-02.00 Kallalet Sdren Bohman 0961-102 22
10.00 14.00 Medborgarhuset Ulf Ottosson 0961-510 24

O 29 jun TABY Jarlabanke Square Dance Club B M P
19.00-22.00 Idrottsplalsen Bjdm Andersson 08-510 122 0,1

L 2 jul HEBY Heby Square Dancers Roger Jansson B M P
16.00-22.00 Folkets Park Mats Rimskog 0224 105 18

S 3 jul HE$INGBORG Helsingbort Squaredancers Siiren Christensen B M P
15.00-19.00 Sundsoiirlan Benil Carlsson 042-29 89 19 Bertil Carlsson



IIAR DANSAR \'I 1994 SQUARE-INT'O NIR 1 1994
Dag ORT Arrangiir Caller Progran
kl kl I-okal Kontaktperson

F 8-10 jul KATRINEHOLM Scandinavian Squares Jerry Story B M P A1 A2 C1
Duveholmshallen Royal Scandinavian Jamboree Tony Oxendine, Robert Bjii*

Camila Centerblad Jack Borgstritm, Stefan Sidholm
0150-430 85, -572 11 Ingvar Pettersson

L 9-10jul HALMSTAD Salmon Town Danc€rs Bertil Cadsson B M P
15.00 21.00 Vesbrhagens Christina Iro 035-ll 16 49 Bente Olsen
12.00- 15.00 utedansbana

F 15-l7jul STROMSTAD SDF Pionjiirarna Thorsten Geppen B M B P (Al)
18.00-22.00 Str6mstiemaskolan Riikfestival Tomrny Quarfordt
13.30-22.m 10.00-13.m Tommy Quarfordt 052G153 66

L 16 jul SMRISHAMN Cimbro Square Danc€rs Mikael "Sotam" Lindberg B M P
14.00-21.00 Jonebergshallen Kjell Lindstriim 0414-11640, Ulf Emanuel O41l-745 '72

F 22-23 jul NYBRO Crystal Square Dancers Roben Bjdrk B M P
11.00-17.00 Tebacken Dans i Glasriket Richard Bjtirk
13.00-21.00 Hlkan Alriksson 0481-410 69

L 23 jul IIEBY Heby Square Dancers Ians HAkansson B M P
16.00-22.00 Folkets Hus Mats Rimskog 0224-305 18

On 27 jul VARBERG Westem Airpor S D Erika Johansson B M P
18.00-22.00 Niiiesoarken Barbro Gustafsson 0340-154 77

Stcirsta urvalet av

DANS-SKOR
finner ni hos oss.

Ring idag och best:ill katalog.

019 - 24 52 40
POSTORDI)R, naturligtvis itppet kdp/bytesriitt !

@as?i
://'l'.

S**ry 49
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HIGHLANI) GRAND SQUARF]S

Liirdag 14 maj 199:l
\iissjii Sporthall

catter: Robcrt Bjiirk

13tn-1s0{) P, Al
1500-2r00 B.Nt.P

Pris trO / J{} inkl budge. kaffc o o\tkaka
lnfo: Inger Johansson 0fu0- 12022

vALKONTNA!

SOMMARDANSER
,\lla som besiiktc vira danser i 'I':iby

Kyl.kby sommllren 1993 var ni i jda.

Diirfttr ord ar vi danser :iven i sonrmar.
tsoL1 orsdrg\Lri i t larn:r ldr dan\ l i l' l ; iby 

lP under ju i  och augusti .  I  n: ista
numnler Av Squrre-info f: i r  Du veta
vi lkr cul ler som ir di ir

Avgiften blir 40 kr ftjr vuxna och 20 kr
ft i r  ungdomar.

Fi irra sommaren rar det dterslot l  p: l
hcrrar.
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Intervju med Bill Harrisson
Fdljande intervju gjordes med Bill Hanisson pe
Coordinates Treftondagsdans i januari 1994.

Var i USA bor du? I Maryland.

Ilur ldnge hor du ca.Llot? 24 at

IIur knm det si8 att du bdrjade? Det var ama-
tdrkviill i ungdomsklubben som jag dansade i,
jag striude upp, och pA den v:igen iir det. DA var
jag 13 - se nu vet du min alder.

Hur lange har d.u dansat square(lens? la1 bor-
Jade med Round dance ner jag var 7 och bodde
nere i Florida. Nlgra er senare flyttade familjen
till Maryland. Dar bitrjade jag dansa squaredans
i en ungdomsklubb. Fdt att vata med i en ung-
domsklubb meste man vara mellan 10 och 2l {r.

Vad dr dct bdsta med squaredans? Viinskapen,
och att de som sysslar med squarcdans er s,
erliga. Vilket annat stille d?ir folk samlas kan
man Hgga sin veska med pengar pl en stol och
h:imta den ordrd flera tilninar senate?

Finn[ det nlgot inom squtredansen som aklivitet
som du tyckr kunde Jdrrlitral I Nej . Kanske det
finns en del som kunde iindras, men det er ju
inte garanterat att det skulle bli befire. T ex
kanske man skulle ha en examen ftir caller. A
andra sidan sker det ju etr naturligt urval sl att
de som ar poputira och bra fer m6nga dansare,
medan de som inte iir si bra flr fiirre.

Vad katukttiiserar en bra dansare? Kunskap om
hur callen ska utfiiras. Kunskap och uppfatt,
ningsfiirmdga betr:iffande formationer. FiirmAga
aft disket hjalpa andra utan aft stdta eller sera
nAgon. God danssril och ryrm.

Det hlir tir dit ondra besOk i $erige. Hat du
rest mlcket wanftr USA? Jag har varit i Nya
Zeeland, England, Canada och Bermuda.

Har tlu en hemmaklubb? Ia, 1ag callar hemma
nrandag lill torsdag varje vecka. Jag har bland
annal en Plus DBD-klubb som:ir mycket brd.
Sedan reser jag mellan 37 och 45 helger om
aret. Jag lever pa att vara caller.

On du skulle ge en caLkr som oldrig vait i
Syerige fdr eft ftd innan han elbr lnn dkte hit,
ral skuLle .let d.d varu 7 Det :ir svr,n aft saga. Jag
skulle nog sega att de kan calla vad de vill, men
bijr vara fdrsiktiga med cueing efursom en

strckeplik (cue) ibland kan missuppfattas pe
grund av att engelska :ir ett fi?in1lrlande sprek
har.

Vad. lir ditt ndstu engogenang ntir du kon ner
hem? lag Aket hem imorgon, md.ndag och 6ker
direkt till mir hemrnaklubb. Jag callar d:ir hela
veckan. Niista helg Aker jag till Seattle. Dii.r
callar jag ftedag titl scindag pl en festival plus
till C2. Helgen derd ska jag till Catifomien f6r
en helg med enbart C1.

Har du seft ftlcket av StockhDlnt? Nej. Fiirra
gdngen jag var hiir sig jag slottet. Jag :ir inte se
mycket liir att furista, dessutom har det vait se
kallt och tyverr var jag ftirlald ndr jag kom.
Men Marina och l-asse har tagit mycket val hand
om mi8 och jag skulle vilja tacka dem si mycket
Iiir det.

Solveig Perklin
Ericsson Square Darcers

Squaredansminnen
Jag var sju Ar g"mmal 1928. Calvin Coolidge
var president. Aret derpe bdrjade den srora
depressionen. Pappa var jordbrukare, men
arbetade ockse exfa pe Frisco Railroads tele-
grafstation. Liinen reckte till hyran. Han var
borta mycket och ner han var borta skdtte mam-
ma gerden.

Vlr fumilj fick arbeta Mrt. Tid att leka fanns
s:illan. Iag meste valla kor, plocka ogres, plocka
och rensa griinsaket, plocka biir, samla ?igg,
plocka majs, diska, damma, afteta, arbefa och
arbela.

Ibland, n?ir pappa var hemma, salr ades vi ti
squaredans i vArt hus. Eller sC hade nAgon annan
dans. lbland kdrde vi flera mil till en dans med
hist och vagn.

N;ir vi lorberedde ftir dans i virt hus skulle hela
huset vala rent. Dagen ftir danen togs mattoma
ur mrnmet vi skulle dansa i och vi skrubbade
golvet. Senare flisade pappa bitar av paraffin pA
golvet, som vi sedan rutschade ornkring pa och
riktigt gnuggade in i golvet. Mamma skrubbade
ren en 15 liters kanister, fyllde den med vatten
och stlillde den att hettas upp pA vedspisen. Hon
Ia kaffeb6nor i en tygbit och band ihop till en
stor boll, ftr aft giira 15 liter kaffe.



Jag kommer ihag en av dessa genger som om det
var igAr. Syssloma var avklarade tidigt. Alla var
renskrubbade, uppkhdda och fardiga nair de
frjrrta dansama anliinde. De hade med sig smrir-
gisar, kakor och annat gott aft :ita. Nar musiker-
na kom biirjade de sdrnrna sina instrument.
Callem eller nAgon medhjiilpare biirjade siilja
numrerade biljetter till alla miin. Niir hans num
ner ropades upp visste han att det var hans tur
att veUa en partner och squara upp.

Det finns inget jag kan jemiitra med den kensla
jag hck niir jag hijrde musikema safta igang. De
b6rjade ofta med ett nummer som kallades
''Wagoneer". 

De spelade "Chinese Breakdown",
och "Flop Eared Mule", Utar for squaredans,
och deremellan en schottrs, polka eller "two-

step". Sista dansen for kvlillen var alltid en vals.
Jag kommer iheg "The Waltz You Saved For
l\{e'. Den dansade du med din traff fbr kvellen
eller din favoritflicka.

Vid midnatt gjorde alla avbrott fitr vickning.
Kalfer, som smekokal en r imme pA spisen,
hiilldes rykande upp i koppar och muggar.
Smiirgesar och godsaker var utsdkta. Dansen
forlsatte sedan till 2 pe morgonen.

Callem var mycket viktig. IIan bdrjade med:
"All join hands and circle sourh, let a litde
moonshine in your mouth. Turn right back
you're going wrong. Go back home where you
belong. Everybody swing." Ibland callade han
' ' I : i l l  

up 6e f loor. ladies choice-, och jag var
inte sen aft skaffa mig en parmer. Callem verka-
de veta niir det var dags ftir en Round dance.

En kr?ill nlir musil,(ema skulle ge sig iviig som
vanligt klockan 2, ville mAnga av dansama inte
gi hern. SA pappa spelade Fr,rl (ag tror han bara
kundo en lAt), jag ackompanjerade pl piano och
vi dansade till klockan 4. Nar klockan var sex
var vi uppe igen ftr att mjiilka kor med minga
trevliga minnen fien dans€n kvallen innan.

Idag niir jag h6r en fiol spela upp "Wagone€r"

eller "The Waltz You Saved For Me", kan jag
inte sitta still. Jag gldmmer alddg kiinslan ftAn
dansema niir jag var liten. N;ir jag lekt tillsam-
mans med alla de andra bamen i lmmar var vr
alla tlittla. Vi kdp upp i den ston sdngen mellan
alla kappor och handskar och iiill i siimn. Det
taktlasta ljudet firn manga fiitter var en underbar

godna$sang, ett hjziflslag i rytrn. Hela huset
verkade vaja av vibrationerna och jag gled in i
siimnen.

Margery Rich
Ur Americal Squaredance, oktober 1993
Oversatt av Sotyeig Perklen

Danstips
Vic Ceder, en ktind Chatlrngc .aLfur, yr i litl
handhok ftljonde danstips. Kapitlet dr 'yersatt
at Solveig PerkLln somt publicerad nud tillstdn.l
av Debbie Ceder.

Att vara en god dansare har inget att gdra med
den nivl man dansar. Det har mer att gdra med
att vara en god gruppmedlem. Dansa din del och
let andra dansa sin. En vcrkligt god dansare
v:intar dll sista stund innan han eller hon erbju-
der sin hjiilp. Var inte den olidliga dansaren som
mase hjalpa alla andm oavsett om de behdver
det eller inte.

Titta pe dansama i din square! Att "skuggdansa"

efler din moean ien annar square i i r  inle alr
dansa och biir avridas. Oavsett vem din motpan
dr, ar denne fullt kapabel att giira mis\Ing.
Fiirsitk alltid dansa din egen del och efter ditt
eget huwd. Konhollera endast din motpart ifail
det var en speciellt svrr figur eller om du tappat
bort dig. Om du miirker att du konfollerar med
din motpan mer iin du dansar pl egen hand,
dansar du antagligen en nivA fijr hdgt.

Illll din square kompakt och sd precis der du
ska tills callem instruerat din naisla riirelse.
Slrynda inte, dansa inte fitre musiken. Det ut-
delas inga poeng till den "som kommer frarn
fiirst". Det ar vilaigt att alla uppfattar formatio,
nen samt besatta platser. Om du riir dig snabbt,
ftir att du vet vart du ska, kanske negon annan
irre sAg var du kom ifrAn, vad utglngsformar.io.
nen var, eller vet vart de ska gl.

Ta handkontakt se ofta som mdjligt, speciellt i
ftirvriingda formationer. Detta underlittar aft
hAlla formationen kompakt, hjalp€r alla att se
formationen samt vilka som arbetar ihop. Ner
handkontakt inte ar mijjlig, identifieras formatio-
nen genom att peka pd iivriga dansare eller
positioner i formationen.



ldentifiera dig genom aft recka upp en hand.
Aven n:ir du vet aft du er Head, Side, Beaux,
Belle etc. Ovriga dansate i squaren kanske ocks6
har behov av informationen. Du kanske ocksl
bchdver identifiera dig som dam/herre ifall det
linns par av blandade k6n i squaren eller om du
oavsikdigt relat byta plaIs med en dansare av
motsatr kiin .

lngei skrikande eller argumenterande. Det esad-
kommer inget tiirutom serade kiinslor. Vidare
kanske andra dansare fAr svert att hiira vad
callern sager. Ifall det finns en caller tillgiinglig
kan ni frAga efter hans/hennes asikt. Callem iir.
slutlig auktoritet pe sin dans, even om du tror att
han har fel. Du ska lyda callem. Om du anser att
callern har fel iir der vanligen biirhe aft ta upp
det pnvat efter tippen ?in aft skrika filn dans-
golvet.

Dansa liiljsamt och till musikens rytrn. Inga
ryck, slit, knuffar, sparkar eller andra stiirande
r6relser. Challenge square dancing fiirubatts
vara en trevlig alaivitet och inie en brotfiings
match. Visa hiinsyn till andras behov. Det har
funnits dansare som har lemnat aktiviteten pe
grund av skador de fan av hfudh:inta meddansa-
re. Hell onijdiga kornmentarer och tjud pA mini
minive, samtal undcr dansens glng distranerar
andra dansaJe,

Om du inte vet vad du ska gtira nair du h6r eft
call, motste impuls€n att riira dig. Genom att du
rnte rdr dig ser iivriga dansare snabbt att du inte
vet vad du ska giira och kornmer aft liirs6k4
Ii:ilpa dig. Om du rdr dig, kanske de inre hjiilper
dig eftersom det kanske ser ut som om du visste
vad du gdr.

MoBd frestelsen att fuska eller gena. Det ?ir
oartrgt och irriterande litr itvriga dansare samt
caller. Du biir dock vara medveten om att en del
dansare fuskar pe vissa call. Fusk (om det inle
utfdrs sa att ingen annan dansare stdrs) kan
fcjrvirra andra dansare och leda till att squaren
bryEr. Notera att mlnga caller, jag sjllv in-
kluderad, inte upskattar "hot-shot" 

dansare som
genar genom figurer eftersom detta stdr dansens
rytm och flyt. Ibland lorsdker jag "se[a dit"
dem genom att modifiera callet se att deras fusk
leder till att squaren bryrer. Ta hansyn t l bede
caller och dansare och fuska inie.

IS iii::i"'
inbjurlt'r I i l l

Tygrikesdansen
I llariobr.rgsp:rrkerr. |iin nfl.

l,iirdagen dcn 4 Junl
kt. t5.fi) . 2t.oo

Callor:

Ingvar Pettersson
Ornskiildsvik 26 - 28 augusti

UpplymiDsEr 066G4O9 82
lDbjuda.o koro&er tjll L'lubbarDa

I-.,ars-Inge Carlsson
B . M ! t D ( A t )

hrt.6:5O.-. urder 16 Ar 25:-
llaffr- ooh korr.fiirsiilJning

Inform:talon:
,lAnolhr O32O . 391 :17
Chrlsk r O:]20 - 324 7,1

mmwqww fl
G@@ffiW

ffiruffiwffiw&&,
Basic

Mainstream
Plus
A1

C aller

Stefan Sidholm



Nu ilr det iter dar att boka in sommarens danser i

Grcidinge Squaredancers inbjuder dig att iiven i Ar dansa med
himlen som tak. Tid 19.00-22.00. Niv6: B M P

Mil:lir,;[,,, leOfi
a l

BOROSTROttl
--"ilWi Servering finns etter tag med kaflr-'korgen.
U 

#.F 
HrARrLrcr\' ' iLKoMNA!

,ESTIVALEN

Midsommarhelgen 19941
Dans iiven pA kalfiallet i midnattssolens sken.

Caller: Anita och Frank Sjiiberg
I civrigt se danslistan!



Salmon
Town
Dancers VASTERHAGEN

8 - 10 JULr 1994t

D A N S H E L G  I  H A T M S T A D

CALLERS: Bertil Carlsson & Bente Olsen
f l - t lansa pi hi ir l ig inb.vggd utedansbana i  skogsbacke med ging
a! st ind t i l l  dvner och hav.
Starta redan fredag kvi i l l  och verm upp med modern och gammel-
dans t i l l  orkester.
Flyers metl info si indes t i l l  klubbarna.

Upplev en riktig Vristkusthelg med
minga spilnnande arrangemangj-

En fantastisk biirjan
pi semestern!

Ev frdgor & bo kn inga r:
Chr is t ina  Leo t fn  035-11l6 {9 eller } ' Iap Koers tfn 035-593 46

?
?
?



rvoOI'PECKERS
SvANGGANG
inbiuder tlll

4re upplagan aw

&'
TORSBY

r7 . t8 JUNI 1994

CALLERS:
STEFAN SIDHOLM

et
ANDERS BLOM

!n /Lroal r[L
N A  I I  I  I

duu'1Rnadsoon5
,  t  r - ,0 t t
r <\rllo5lo n

(Klviks mar*nad 19'20 Jurr 1994)"' Eoropa5 st66ta "'

e/;l@I'So,sn' Ih!tut, &'r'r

OatJm: Lodaoon 16 iuli 1S94. 14 21-  
a f ioDary ,21  ? t

Plals: Jon6bergshallon,Shnshamn

Seoaral Inbludan dsdndes llrlklubbarna lood td
S6 iv6r lng lamlu tnrng t l ldans lo ta lon .  

-

For Inlormatlon rlnq: Kl€ll 0414.11640- 
ult o,lt 74a72

l -  FRr.
TU ENTRE!



Yingas l3-dagsdans
Lrrs'Gdran Brirgel och vfu egen caller Bengt
Geleff var aviserade till 13-dagsdansen, men det
blcv inte som planerat. I-ars-Giilan med fru
lyckades niimligen pricka in nimnda tidpunkt
med ytterligare tilliikning i familjen, en liten
JL,l ler. vi lkel r i  grarulerar tr l l .  Veckoma innan
hade aven Bcngt fett dlldkning, se det var med
hjiirlal i halsgropen som vi i klubben ett tag
undrade om det mas@ ordnas med tvl ers?ittare
t i l l  dansen.

Nu ordnade I-ars-Gdran sa att vi fick Ingvar
Petlemson som ersefiare. Inget deligt byte, det
vet ju alla som haft nijjet att dansa till Ingvar pe
al l i .rn\danser i  rAn avlAnga land och inte minst
de som haft honom som kursledare vid olika
veckor pi skilda nivler pi Biidabadens kursgerd.
Lars G6ran Bdrgel kommer vi emellertid att fe
se och h6ra pe "Vingadansen", vel mdtt i sep-
tembcr (se danslistan).

Fdr dvfigt var det roligt att se se Ungvega gesEr
(kanske inte med norrliindska mAtt miitt, men viil
sdder om Daldlven). Lidingd, Tyresii, Sollentu-
na, Norrkdping, Karlskrona och Malmd var
representeradc. En lilen p1minnels€ dock, tag
Serna mcd klubbstadaret till nesta geng, det ger
alltid en extra fcsdig inramning i danslokalema.
Tretlondagsdansens andra halvlek dansades
gemensamt i en hall till Ingvar och Bengt som
callade htirligt och sjdng dueft. Fmmfiirandet
str'ulle lunna beskrivas mcn jag ri-tllrer mig
betvivla aft redaktiiren fdr Square Info skulle ge
nig tillreckligt utrymme diirfiir.

(Kvarglajmt denna gAng: Lila skiirp, fiff$ hos
vir O/P.)

Gt\te Sftnsson
Vinga Yellow Rockers

Nyirsafton med Bygdegillet
NyArsafton sanJades ett 90-tal glada och fiir,
viintansfulla squaredansare i OdsmAls bygdegArd
utanfdr Stenungsund. Ute var det miirk, kallt
och massor av snti. V:igen upp till bygdegtrrden
var kantad med marschaller och pe bygdegArdens

viigg hadc nAgon format en squaredanssymbol av
lJusslingor. Vi vdlkomnades med glitgg och
tillbehdr och fick skriva vera namn i gestboken.

Det var Bygdegillets Squaredancers som hade
ordnat dansen. Den bdrjade kl 18.00. Bji;m
Jemeborg var kv?illens caller och Mainsteam
och Plus stod pa programmet. Golvet fylldes
snabbt med dansare och Bjiirn callade av hjZirtans
lust. Det var fart och fl?ikt och stdmningen var
god. Efter ett par timmars dans var det dags ftir
supdn. Danssalen utrymdes och llngbord duka-
des upp med olika so ers grillat kdtt, exotiska
Fukter, potatissallad, smiir, briid och dryck. Fijr
fijrsta gingen stiftade jag bekantskap med sha
ronfrukten - det var en angen:im bekantskap
och det har blivit fler frukter sedan dess. Efter
matcn se erades kaffe och hembakad kaka innan
det var dags liir darls igen. Ytterligare undf;ignad
stod pe proSrammet. Det blev kaffe med kakor
och tartor litet senare pe kv:illen och ftukt stod
framdukad fdr den som ville ha.

En kvart liire tolvslaget giordes ett uppehall i
danscn. Pe scenen framtriidde da det gamla fuet
i form av en gammal biijd man med sk;igg och
tog farvel och in kom dct nya eret - en skiin
yngLng med bldja och napp. Vi fick cider att
skila in det nya dret med. I glasen fanns ett
potatischips i form av en bjdm - det var ett satt
att visa Bjiim sin uppskanning. Det ar rydligt att
det finn en "Bjiimliga" pA vestkusten.

De flesta dansama kom fren gdteborgshakten
(dit jag even r;iknar Stenungsund) men d?ir fanns
ett par frln Oslo, tre dansare laan stockholms
klubbama Satellite och Ocean Waves, tv{ dansa-
re frln Halmstad och en frln Malm6. Det ?ir
miijligt aft det fanns flera hngvega g,ister, men
de gick i s, fall min niisa forbi.

Dct var en viildigt trcvlig nyfusafton och Byg
degillet har all heder av sitt arrangemang.

Pe nyArsdagen dansades det Cl och 42. Antalet
darsare var betydligt mindre dn pl nylrsafton.
De dansa.e som var diir hade trevligt och Bjdm
var inspirerande och finurlig i sin callande.

Tack Bygdegillet ftir ett trevligt slut pl det gamla
eret och ftir en trevlig biirjan pe det ny,..

A gneta Hdckert
Swingers Square Dancers



Sommardans i Glasriket @ryfital
Squaroidnaord

l\,4itt i Srneland ide skogrika trakterna mellan Vaxjo och Kalmar ligger Nybro -porlen t I Glasriket.

Planera redan nu in 22 - 23 juli !

0m vedret ti ldter dansar vl pd en riktig gammal smelandsk uledansbana.

CALLER: Robert och Eichad Biiitk

Se kommande annonsering,

Viilkomna till NYBRO
Porten tiII GLASRIKET

l[/ norb" s 7i1 L/i)/a4 o ./raad
U,+,*r,{ 49E 24a ft,t"I @e49

---L@/ye /54-Z@ t--
,///r; ts, M, B,A' G/k4 L,s6i.4&!rJ , rTa,L,fua/",1,i4
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d,slh//g/'. J,#fa,- !!'Up": /r/kr4/
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Dance

Convention of the World - 1994
August 19 - 20 - 21,
Roskilde - Denmark

hostcd by Roskilde Square Dance Club

Dance level: B to C2
Fr iday:  18.00-23.00
Saturday: 09.30-01.00
Sunday:  10.00-  16.00

Some of the callers and cuers:
Paul Bristow - UK Carsten Nielsen - DK
Kip Garvey - USA Dave Whirrington - LrK
AI Stevcns - D* Jerry Haag USA*
Art Springer - USA Erika Johansson - S
Barry Wonson - AUS Michacl Jorgensen DK
Christer Bern - S Chuck Bcrmele - USA
Stefan Fdrster D Lars-Goran Brirgel - S
Ruby Kullman USA Thomas Bernhed - S
Bertil Carlsson - S The Lawgons - USA
Peter Johnsson - S Bcngt Gelcff - S
Al Brundage - USA Sture Berndtsson - S
Reine Storberg - S Lars-Inge Carlsson - S
Naomi Fleetwood USA Ulf Andersson - S
Will Stans - NL Britten Synnergren - S
Marine Ramsby - S + morc ro cone ...
(* only Friday)

flr nos511"g,F,unk -grtr
Ofrrcral  carr ier

For additional infofnadon cali or ftrx to:
Roski ldc I lgnens Turislbureau, p.O.Box 278, DK 4000 Roski lde _ Denrnark

Phone (+,{5) 42 35 27 00 Fa\ (+15) 12 35 14 71

lnro: Srur. Bernd*son Tel 031 91 78 17, Lars Bernhrd Tet 0102 317 88, Thomas Bernhed Tet 0i0: 359 l9



Den 13-14 Augusti i Badhusparken
MariehamnCallers:

Ingaar Qettersson NivA: E M 9A1
Stefan Sifftohn k8"fl??ti i]-l?

Anmdlan senast den 3 I juli

Kontaktoersoner :
Agneta Sjoberg Tel.+358 28 16656
Jarl-Eric Holm Tel.+358 28 54100

AI-ANDLA

Kom och fira med oss
! - 10 september
i Roslagen-s Plrla

NORRTATJD
Callers:

Robert Bjrirk - Jack Borgstrom
Ingvar Pettersson

Vanlig dans pi lordagskvnllen
till Country and Western-bandct

KENTUCKY's + Discotek

er information i S(l are InIonr2.
Separut inbj dan kijrules till klubbarna.

ffi
u A- I  EttA

ffi IU AI

Kom och fira rned oos!

V/ade Drivcr
Jack Dor6sLrom 6 Qoberl Djo&

14-15 okLobcr 1994
i Va"sl-erAshailen

MeeL f iend.s in a "rquarc!



Boka in liirdagen den 1 oktobet 1994

ftir

BOTVIDSFESTIVALEN
Callers

Jack Borgstriim
Erika Johansson

Tommy Dahl
.& sauqo,n

F NVf'?
7,X4 g HJARTLTGT VALKoMNA !

''rProe$' 
Grddinge Squaredancers

VARFOR AKA TILL USA OCH
DANSA NAR TOPPCALLERNA

KOMMER TILL SVERIGE??
Boka redan nu 7-9 oktober for Motiv 8's oktoberfestival -94.

Caller: Saundra Bryant

Selgahuset, Alvsjo

mer info kommer I nasta nr



Callerlabs programlistor
Under ovanstlende rubrik skrev Claes Hjelrn en
ling anikel som lterffrns pa sid 32 i Square-Info
N 4 1994. Sen dess har nya programlistor
kommit frAn Callerlab tillsammans med dccem-
bemumret av "direction". De nya listoma kom-
mer att publiceras i Klubbhandboken, hdr rap-
porteras endast fiir:indringama:

Basic
Cross Trail Thru har slopats.

Ilainstream
Partner Tag och IJft Turn Thru har slopats.

Plus
Triple Trade har slopats.

Cut the Diamond, Acey Deucey och Partner Tag
har tillkommit.

Giillande Quarterly Selections
enligt "direction" februari 1994

Nlainstream
Single Circle to a Wave, se nr 3 1993
Acey-Dcucey, se nr 4 1993

Plus
Connect the Diamond, se nr 4 1993

Advanced
Checkover, se nedan
Chisel Thru, se nedan

Checkover
Detra call fiireslogs som Quarterly Selection
redan fdr perioden I maj till 1 rptember 1993
men harav ufymmesskil inte beskrivits tidigare.

Startposition; Columns

Utliirande: Dansare I och 2 giir Checkmate
medan dansare J och 4 giir Cir
culate, Cast 3/4, Slither och som
par Extend

Slugosition: Parallella 2-faced Lines

Antal steg: 12

Chisel Thru
Detta call har loreslagits som Quarterly Selection
Iiir perioden l januari till I maj 1994.

Startposition: Facing Lines

Utfiirande: Ends Pass Thru, Ends Bend och
Pass In medan Centers Pass ln och
Pass Out. Sedan gdr alla Pass In.

Slutposition: Facing Lines

Antal stegr 10

Giillande Emphasis Calls
enligt "direction" februari 1994

Mainstream
Pass to the Center

Plus
3/4 Tag the Line

Frrin fiirbundet
Under danna rubik 8es iXornttion ay allminl
intresse, lttget hos pdgllende prcjekt, datum far
viktiga htindelser, frdgor som diskuteras i sry-rel
sen m m.

Manga klubbar har hiirt sig lor om mdjlighierna
aft kunna fiirbaftra sin ekonomi genom att selja
Bingolotter. Tillsdnd fiir detla administrems av
Folkr6relsens Samarbetsorgan fiir Lotterifrlgor.
Det kr?ivs tillstind fttr att bli medlem iFSL.
SAASDC fyllar alla krav pa medlemskap utom
et, vi er fiir sme. Grensen ligger fdr n:irvarande
vid 15 000 nedlemmar, men kan eventuellt
komma aft s?inkas redan i vAr.

Ar din ktubbs adressuppgifter korrelra? Alla
Iiirs?indelser till klubben gAr till dcn som ar
registrerad som mottagare av Square lnfo eller
till klubbens Boxadress. Om nagot verkar kon
strgt, tag da snarast kontakt med redaktdren eller
negon i verkstillande utskottet liir korrektion.

Motioner till Fdrbundss&imman skall vara inl?im
nade senast den 13 rmrs 1994.

Din klubb skall senast den 22 apil 1994 ha
anmiilt vilka som ulsetts att repreentera klubben
vid Fdrbundsstiimman i samband med Conven
tion 1994 i  Falun.

Ett tips. Danslistan kan tas ut ur Square Info om
man vill ha den separat. Den omfattar som regel
ett jiimnt antal sidor och iir placerad symmetriskt
mnt mittuppslaget.

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



Michnrl *t""ilrri r.rd i rru sTsrnr sidholryt

l5-25 Juli
Sverige Mdter USA

ftir en fantastisk semester i vistindien
En gupp fr6n vardera landet 6ker i sommar

ftir att avnjuta en underbax vecka fulld av sol och viirme
I priset ingir: Flygresa t o r, Fdr information:
Sju dagars kryssning inkl mat,
tvi niitter pi hotell Stefan Sidholm
Pris per person ca :
16.000,-

Engelbrektsvdgen 12
18636 VALLENTUNA
08-511770 17

SHSD
Inbjuder

VARDANS
MED

ERIKA
JOHAI\SSON

Rotebro Folkets flus Kl lb.OO- 2l.OO

Lbrdag den l2/3 - g4 Basic ' Mainstream' Basic' Plus

Restaurang och cafeteria finnsl
SHSD Hiilsar alla Hjiirtligt Viilkomna!
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Nyforsviigen 6, 135 33 TYRESO
Telefonorder 08-710 31 31, Fax O8-770 23 O4

Biltelefon 0708-59 22 33

Besok vir viilsorterade Shop vid vid f<iljande festivaler och danser

t2t3
26/3

t-2/4
t6t4

23-24/4
29-30t4

6-7 /5
2r-23t5

SkellefteA

lI"bv
Orebro
Gamleby
Malm<i
Tyresd
Sala
Convention
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