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ANNONSER
Observera! Square-Info monteras i A4-format
som sedan i samband med tryckningen fiir-
minskas tifl A5. Måttangivelserna nedan avser

olijrminskat original inklusive eventuell ram.

Bredd mm
184
184

x
x
x
xHalvsida, alternativ

Kvartssida
87
87

Annonsering i Square-Info och på hemsidan
Priser + hemsidan, end. hems.

Helsida 1 000:- I 200:- l

Halvsida 500:- 600:-

Reducerade priser ftir SAASDC-klubbar

Kvartssida I75:- 210:-

MANUSKRIPT SENAST
Nummer Manuskript Distribuerasvecka

Idag publiccras Square Inlir pi'i tvr'r sritt. tlrls sorrr

papperstidning och dcls på SAASI)t' s lrt'rrsrrl;r
Även om tidningsversioncn itlag iit rlcrr trrc:rl

lästa, blir hemsidan allt mcr betytlclsclirll sorrr

vår informationskäll a.

Det är därför viktigt att vi hantcrar rlt'ss;t lr;r,lrr

publiceringssätt; hemsidan och papJrcrsvt r:;r,,rr, r,

på ett sådant sätt att de blir så lika sottt trro;l11'l

Idag publicerar vi materialet på lrtrrr';r,1,,r,

baserat på vad vi tar fiam för tidrrrrrll'rr lrr,rnr , r,

inte allt för avlägsen framtid korrrrrr( r \ r .rlr

publicera tidningen, baserat ph vurl vr l,rr lr,rrrr

för hemsidan. På en annan plats r rlcll;r nrnur' r

finns diirför en beskrivning av crt Iiir;irrlr rr1 i,,,,

vi avser att ti1lämpa från och ntctl trislir rurrrn r

Alla annonser publiceras bådc i litlttitrlilu ,r, lr

på hemsidan.

En annan utveckhng vi har sctl tit rrll rl.rrr'.lr.t rr,

används mer och mer sont ctt 1,t'ttt tlll ,rt', r,,1,

med bl. a. kurskvällar etc. L)ctl;r ;it r'.rrr .rlltr,,
annat både på gott och ont. f)cls vtll lr r,1,r r,1., ,

mycket information son-r möjlig,l, r)t'rr ,i ,rrr,l, r

sidan kan vi inte låta Squarc-lrrlir lr"t lrit rr,rrrl 
'

sidor, för då stiger kostnadcn. Vr Ir.rr ,1,1 1,,,

försökt att hitta en modcll sorrt ltll.rlr r ,rll,
klubbar att, på samma sätt sonr irkrli, li rrr l,,rtr
bidrag til1 Danslistan kostnadstiitt.

Bidrag till Danslistan som innchålk'r nrlnt"r
rader kommer att avgiftsbeläggas,

Även denna förändring besknvs ntert tk lrrll, r,rt

på annan plats i detta numrncr.

Syftet med båda dessa förändringar är rtll 1it .,,
en ännu bättre Square-Info, tttctr lrllrr lot

ändringar har a'lltrd sina för- och nackcic:llr I)r't
är därför viktigt att vi hantcrar alla konsokvt'tt:,. r

av förändringarna. Vi skLrlle därlör uppsl<irll;r orrr

ni läste dc mera ullörliga prcscntal,(lrrcr rrir ;r\

förändringarna. I listan här brcdvid l'itrtt't ttt

mina adresser och mitt telelonnumrncr. ltrit irr' , t

om ni har åsikter i frågan.

Redaktören

SQUARE-INFO nr 2 2004

Innehå11

Vid stämman i Karlstad kommer jag att lämna
detta arbete och det är inte utan ett visst vemod
man inser att förbundsstyrelsen framöver, kom-
mer att ta beslut utan min medverkan. Med mig
från dessa ar i styrelsen tar jag ett utvecklande
och roligt arbete, inte mrnst har jag haft för-
månen att 1ära känna ett antal kunniga och helt
underbara människor. Alla har verkligen offrat
tid och energi på att föra squaredansen i Sverige
framåt.

Oftast har man med gott mod kunna se verk-
samheten utvecklas i rätt nktning, men jag
erinrar mig att vid två ti1lftil1en har vi i styrelsen
uppvisat ett bek),rnrat uttryck.

Det ftirsta till{iillet var när Gösta Neovius
annonserade aff det var dags för honom att lämna
arbetet med Square-Info. Hur skulie någon
kunna axla den bördan? Förfrågan gick ut och
tämligen omgående trädde Åke Rönndahl in i
bilden. Under ett antal år har han byggt upp en
redaktion som nu också har fått en ny redaktör.
Jag åir full av beundran för det sätt som Åke har
arbetat sig fram till den professionella redaktion
som i dag arbetar med tidningen - suveräntl

Det andra tillfiillet var när styrelsens stöttepelare
nunmer ett, Bent Olsson, lämnade densamma.
Vem skulle nu klara av alla utskick, allt arbete
vid kopiatom och försäljningen av material?
Också detta löste sig snabbt och elegant. Lars
Olofsson kom in i styrelsen och tillsammans
med Björn Persson handhar man nu detta om-
fattande arbete.

Så här i elfte timmen vill jag också gärna nämna
det fina samarbete som utvecklats tillsammans
med SACT. Med genensamma krafter kommer
den svenska Squaredapskartan att utvecklas på
ett positivt sätt.

Som sagt, a1lt har sin tid, en här1ig tid mesr på
grund av er alla Er som jag haft den stora för-
må,nen att fti liira känna under dessa år. Min
undran om det var meningsfullt med detta sty-
relseuppdrag var obefogad och jag är tacksam
för dessa berikande år av mitt liv.
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Från ordftirandens horisont
Al1t har sin tid!

Året var 1997, stämma i Göteborg, och jag hade
äran att väljas in i förbundets styrelse. Min
undran då, var om det var meningsfullt att sätta
av tid till ett sådant här arbete. Jag satt redan i ett
antal s§neiser i företag och organisationer och
det var väl med en viss skepsis jag äntrade det
första stlrelsemötet. Snart nog insåg jag att det
fanns ett professionellt tänkande och att man inte
"kom och satt av mötena", det var arbete från
första stund.

400:-
200:

3 2004
4 2004
1 2005
2 2005

435
448
510
518

augustl
november
februari
april

Jakobsbergs TRYCKERI AB
Box2115 SE-17602 JÄRFÄLLA

Bo Kronborg



Som planerat genomfcirdes sty,relsens vårmöte i
Göteborg med start fredagen den 27 februari och
avslutades på söndagen den 29 februari. Plane-
ringen inför förbundets kommande stämma var
huvudtemat. Dessutom ägnades söndagen åt ett
gemensamt möte med SACT's sflrelse.

Genomgång av räkenskapema, med revisorerna
på plats, var mötets första ämne. Mycken möda
har lagts ned på att revidera bokslutets utseenden
och tydlighet. Resultatet är ett bokslut mera lik-
nande en affiirsrörelses bokslut.

Från förualtningsberättelsen kan vi läsa att
medlemsantalet nu ser ut att ha stabiliserats,
vilket kan tyder på att vidtagna åtgärder börjar
ge resultat.

Också i år uppvisas ett minusresultat, men större
delen av detta kan hänftjras till nedskrivning av
lagret, CD-skivor. Med en fortsatt rationali-
sering av distributionen och en ökning av
intäkterna, vilket bestämdes på föregående
stämma, kommer förbundets ekonomi ge förut-
sättningar för en kommande, aktiv verksamhet.

Square-Info iir Iiirbundets största informations-
tillgång men också ett framtida ekonomiskt
problem. Koshraderna för tryck och distribution
skjuter i höjden. På mötet diskuterades hur detta
skall hanteras. Tidningens nye redaktör, Roland
Wester, får uppgiften att leda detta förändrings-
arbete. Tidningen har, som jag påpekat på annat

ställe, en mycket väl fungerande redaktion som
är väl skickat att ta itu med problem av detta
slag.

För att hålla kostnaderna på lägsta möjliga
nivå ber jag på uppdrag av Redaktören att
klubbarna kontrollerar antalet exemplar ni
behöver. För många exemplar är en kostnad
utan värde!

En annan av ftirbundets informationskanaler är
hemsidan. Den kommer nu att omarbetas och

förändras till större läsbarhet och lörhoppnrngs-
vis att bli intressantare. En särskild redaktör för
hemsidan har utsetts.

Två nya och reviderade handböcker presel)-
terades, Klubbhandboken och Convention-
pärmen. Klubbarna kommer inom en snar
framtid att få del av den nya Klubbhandbokcn
som börjar att distribueras på Convcntion i

Karistad. Conventionpärmen finns nu tillgänglig
för alla klubbar som funderar på att arrangera ett
Convention.

Försiag till en mode1l för Föreningsstadgar
presenterades av Anders Sjöberg och antogs av

styrelsen. Detta förslag tr11 stadgar är anpassat

till Förbundets nya stadgar och kan nu användas

av nybildade klubbar eller klubbar som vill
revidera sina stadgar.

Mötet med SACT innebar en planläggning av

seminariet till hösten och diskussioner kring den
fortsatta utbildningen, SLUG. Mycken informa-
tion om detta kommer i såväl Square-Info, som i

kommande utskick. Mötet beslutade ocksä att
det en gång per år skall hållas ett gemensamt
styrelsemöte mellan SAASDC och SACT

Detta är en del av allt det som bchandlades på
styrelsemötet under tre hektiska dagar i
Göteborg.

Bo Kronborg

Besök SAASDC's informationsdisk under
Convention i Karlstad!

Glöm inte att hämta klubbens exemplar av
den nya Klubbhandboken,

'-%- Squaredance-sommur i Hiirliga Hiilsingland -%-
Glössbogården startar en ny sommaraktivitet i Hälsingland när det
gällef SquaredanCe. Nu har du möjlighet att förena en trevlig semestervistelse i hjärtat av

Hälsingland med att utveckla ditt squaredansande hos oss i Glössbo, efter väg 50 mellan Bollnäs och

Söderhamn rnitt i centrala Hälsingland. Pendelbussar går varje timma mellan Bollnäs - Söderhamns
järnvägsstationer i båda riktningar vilket gör det mycket lätt att komma till oss. Du har mindre än tre
mil till härliga havsbad samtidigt som du har närheten till intressanta platser som berättar om
Hälsinglands gamla kultur. Olika kulturaktiviteter pågår hela sommaren på olika platser i grannskapet.

Vi har bara möjlighet att ta emot ca 50 dansare varje vecka, så skynda dig att anmäla dig till någon av
nedanstående veckor. Risken är stor att de kommer att bli fulibelagda!

Hos oss på Glössbogården kan du för en skä1ig slant bo i Bed and Breakfast boende, he1- eller
halvpension, ta med din egen husvagn eller bo på vandrarhem som hnns i närheten.

Dansprogram Glössbo sommaren 2004

25 13-1916 M 53 dans + utlärnins call54 - 69 Hela M 53

26 20-2616 Plus dans Hela Plus

27 2716-3/7 A I utlärning HelaPlus

28 4-1011 A 2 utläming Hela A l

29 11-1711 Al-A2dans HelaA2

30 18-2417 C I utlärnins. ltirsta halvan Hela A 2

31 25-31/7 C I utliirnine. andra halvan Hela A2

32 l-118 Plus utlärning Hela M 69

33 8-14/8 M 53 utläming Halva M 53

Några onsdagar dansar vi även Squaredance efter golvets nivå (min. M 53) mellan f8.00 - 21-00.
De andra veckorna ordnar Söderhamns Squaredancers motsvarande danskvällar.
Tid och plats ftir dessa är ej klart lor tillfiillet. Håll utkik efter dag och plats!
(Kolla i Square-Info eller via nätet.)

Under sommaren kommer ett antal calleröverraskningar att dyka upp!!

Har du några frågor så maila eller ring oss gäma. Boka nu for att garantera dig en plats !

Hör av dig så sänder vi vår broschyr! Anmälan helst via e-mail glossbo@hotmail.com.

Vrilkomna till en hrirlig Squaredance-sommar! önskar Mona och Bosse i Glössbo

G1össbogården

TeL 0278- 66 71 10

Glössbo 464

Fax 0278- 6671 75

821 98 RENGSJÖ

e-post glossbo@hotmail.com



Resultat'och Balansräkning fiir SAASDC 2003

Reiiiltaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Convention
Övri ga rörelseintåikter

Kostnader
Kostnad Square-lnfo -1 80 897
Styrelsekostnad, resekostnad och logi -l 16 338
Kostnad Seminartum -23 98E
Stin.r -18194
Övrigt lB 425
Callerarwoden Convention -52 029
Tillhörande pensionskostnader -8 866
Ör riga kosmader, callers Convcrrtion 0
Avskrivningar och nedskrivnrngar av anläggningstillgångar - 1 582

- 515 619

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Öwiga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Balansräkning
Tillgångar

Anläggnin gstillgångar
Materiella anläg gningstillgångar

Omsättnin gstillgån gar
Varulager m m
Kortfristi ga fordrinear
Kortfristiga placerinsar

Öwiga kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital Resenfond (Convention)
Fntt eget kapital Balanserat resultat

Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

2003

253 530
84 748

142 127
480 405

- 3s 214

3 398
-t7

- 31 833

2002

252 56()
I 05 (16I

9(r()18
,15,1 239

-164 79u
-90 296
-t4 (xx)

-r8 095
-88 989
-70 000
-19 124
-t 112

- 2 109

- ,168 583

- l4 341

1 799
0

-6545

6 328

70 3r0
7 3lr)

25 I s35
8l l0(r

116 789

I 80 000
221 265
-6545

400'720

l6 069

416 789

4 746

s0 000
1 910

256 000
56 231

368 887

200 000
200 720
- 31 833

368 887

0

368 887

Verksamhetsberättelse 2003

vid slutet av verksamhetsäret hade förbundet 162 medlemmar (klubbar) med
tillsammans 7235 anslutna medlemmar (6969 luxna, 266 ungdomar), en ökning
med 85 medlemmar jämfört med verksamhetsåret 2002.

Styrelsen har under verksamhetsaret haft följande möten

1. Styrelsemöte 030301- 030302 i Stockholm (protokoll 03: 1)
2 Konstituerande styrelsemöte 030609 i östersund (protokoll konstituerande)
3. Styrelsemöte 030609 i östersund (protokoll 03:2)
4. Stlrelsemöte 031018-031019 i Karlstad (protokoll 03:3)

Dans
Dansgruppen har varit aktiv i suare-Info med diskussioner rörande squaredans.

Convention var i år belägen i Östersund diir arrangerande klubb, The Great Lake Dancers, på ett
utmärkt sätt genomförde sina åtaganden; ändamålsenliga loka1er, dans, boende och rekreation.

Samarbetet med SACT har ytterligare förstiirkts. SACT har numera kontinuerligt representanter på
våra styT elsemöten. Åven under 2003 har ett gemensamt seminarium genomförts. På seminariet 2002
initierades arbetet med en återkommande enkät vilken redovisades på stämman 2003, Uppföljning av
enkäten har genomförts under 2003.

Under året har revideringen av klubbhandboken fortsatt. Arbetet har nu slutförts och handboken
kommer att distribueras snarast möjligt. Ett annat arbete som slutförts är upprättandet av en
Conventionpärm. Denna piirm skall hjälpa blivande och hugade arrangörer av framtida Convention.

Utbildningen, kallad SLUG I har nu övergått i en andra fas med en uppdelning av utbildningen i en
mera Callerinriktad del och en föreningsdel.

Projektarbeten
Förbundet har under två år arbetat med projektet Conventiongruppen, Detta var ett uppdrag från
stämman 2002 och aÖetet går ut på att hitta nya och lockande former för framtida Convention. Första
året ftirdes diskussioner i en grupp bestående av ett antal måinniskor i Squaredanssverige. Detta år har
diskussioner förts med tidigare och kommande arrangörer om deras tankar och id6er.

Information
Square'lnfo är förbundets viktigaste informationskälla ti1l medlemmarna. Fy'a nummer har utkommit.
Tidningen finns nu också på hemsidan och en ny redaktör har utsetts. Dishibutronen har effektiviserats
för att spara pengar.

Information och utskick till fitrbundets medlemmar har samordnats. Ett datoriserat klubbregister är
ftirdigt. Klubbama kan nu själva göra uppdateringar via webbon. Hemsidomå har fortsafi att utvecklats
och medlemsmatrikeln har fätt en ny och ftirenklad form. Informationsgruppen har också medverkat
kring den nya klubbhandboken, vid årets seminarium och andra alrangemång.

Administration:
Under året har kostnadsutvecklingen ståindigt varit på tapeten, rationalisering av verksamheten har gått
från ord ti1l handling. På stämman i Östersund beslutades om en ökning av intäkterna till förbundet,
Tillsammans skall dessa åtgärder göra att föTburdet får en stabil ekonomi. Under året har en helt ny
form av redovisning, mera likt ett företag, tagits fram.

Redovisningen av räkenskapema för verksamhetsåret 2003 visar på nödvändigheten av dessa åtgärder.
Ett underskott redovisas, dock skal1 påpekas att en stor de1 av detta underskott hanför sig till.en
nedskivning av befintligt lager (CD-skivor).

I



Vill Du dansa med engelska square-
dansare på Skansen i Stockholm?

Ett kryssningsfartyg med 100 squaredansare

an1änder ti1l Stockholm på morgonen måndagen
den 14 juni. De ska bese vår vackra stad och
dessutom dansa squaredans, för att sedan kyssa
vrdare på eftermiddagen. a - a

Vr ordnar en öppen dans f<ir att Du ska å
möjlighet träffa vära gäster!

Skansen Stockholm

Måndagen den 14 juni 13.00-16.00

Neil Whiston - med från England
Robert Milestad - från Huddinge

Nivå: M-Al
Du betalar entrön till Skansen

vi bjuder på dansen

Information:
Berril Ström 08-88 81 04 carl.bertil@telia.com
M. Fernulv 08-765 33 32 mixieline@comhem.se
Åke Dahlgren 08-552 405 68

Satelite Square Dancers

Manusstopp
för Square-Info nr 3 är den 1:a augusti

Vi ser gärna fler bidrag från verksamheten.

Vill ni ha h;älp med skrivandet, skicka bara in
informationen til1 Redaktionen så hjä1per vi ti1l.

Alla adresser finns på sidan 2

Klubbmatrikeln
Vid senaste styrelsemötet beslutades att klubbarna
s.1ä1va skulle få möjlighet att skriva ut etiketter
och liknande och inte behöva bestäl1a via f-ör-

bundet. Detta är nu igängköft och jag tänktc
berätta lite kort om hur vi tänkt. Tärkte samtidigt
passa på och beskiva lite kort hur ni går tillväga
för att ändra adresser och liknande själva undcr
1öpande år. Många använder redan funktionen.
men det har inkommit frågor, sä jag passar på när
jag ändå skriver om det andra :-)

Samtliga klubbar har lätt en kod hemskickad till
sig på årsfakturan. Med hjälp av denna kod kan
klubbarna själva gå in och underhålla sina
uppgifter i matrikeln på nätet. Klubban.ra kan
även sjä1va plocka ut adressetiketter till utskiok
inför danser.

Hur gör jag nu allt detta ?

. Gå till matrikeln på förbundet lremsida
www.square-dancc. sc

o Längst upp till vänster finns en inlogg-
ningslänk. Klicka på den.

o Leta fram din klubb och fyll i koden. Nu
bys "Logga in" ut mot "Redigera egen
information" samt lite fler altemativ dyker
upp.

Under "Redigera egen information" kan
klubben i fråga ändra ordförarrcle/
kontaktpersonsadress, webbadrcss ln1r.

Undcr "Utdata" lär klubben möjlighct att
plocka ut en textfil med adresser till
samtliga klubbal i Svenge. På sidan finns
även en länk till en liten snabbmanual on'r

hur klubben själv kan skapa ctrkcttcr i

word med hjälp av texlfilen.

De klubbar som saknar sin kod kan höra av sig till
undertecknad på adress Bjorn.mattsson@rsd.k.se
altemativt telefon 0457 668 97 sä ordnar jag frarl
koden. Dock lämnar jag enbart ut koden till
kontaktpersonen altcmativt till ordföranden,
Orsaken till detta är att den som har til1gång till
koden, kan ändra klubbens uppgifter. Känner
klubben att de vill att någon annan skall sköta det
hela, är det en intem klubbangelägenhet.

Björn Mattsson
SAASDC

Från gruppen

Att skriva under denna rubrik är inte alltid helt
enkelt. Det känns många gånger som att vi upp-
repar oss. I de olika nuffen av Square-Info åter-
kommer vi år efter år med tips till nybörjare, tips
inför första dansen, Convention osv. med samma
regelbundenhet som de fyra årstiderna.

Det kanske inte hjälpas att det blir sä, eftersom
det va{e höst tillkommer många nybörjare som
behöver informationen. Även "gamla dansare"
kan ju behöva fiäscha upp sitt minne med vett-
och etikettregler.

Det händer alltfor ofta, tycker vi, att vi får in-
formation om konstiga saker och ting som hän-
der ute i klubbama. Det kan handla om medlem-
mar som upplever sig bli mobbade, bli utsatta för
diskriminering av andra dansare som anser sig
vara lite förmer än andra, styrelser som inte tar
sitt ansvar när det händer otrevligheter mm.

Vi tycker det är mycket tråkigt nar information
av nämnt slag når oss. På något vis önskar vi att
otrevligheter av detta slag skulle kunna redas
upp ute i klubbama, men det verkar omöjligt
ibland. Vi funderar på vad det är för slags meka-
nismer som träder in när någon av medlemmama
far illa i en klubb. Squaredansen är en mycket
social verksamhet inom vilken vi ska hjälpa och
ta hand om varandra. Squaredansen är öppen för
alla och ska1l så förbli och det betyder då att vi
kommer att träffa människor av olika slag, män-
niskor som vi tycker mer eller mindre om och
som är mer eller mindre lämpliga som squ:re-
dansare.

En verksamhet med en sådan mångfald av
personligheter ställer stora krav på oss alla att
visa tolerans och acceptans för våra olikheter.
Mobbing, diskriminerrng och annat då1igt be-
teende hör inte hemma inom squaredansen och
ingen annanstans heller för den delen.

Ett litet råd till de klubbar som känner igen något
av detta som vi besknvit, sätt er ner och fundera
på vad det kan bero på, rannsaka er själva innan
ni skyller ifrån er, anklaga ingen, analysera
situationen och inte det minst viktiga; tala med

den/de som iir berörda. Samtalet är det allra
bästa redskapet vi har när det gällcr att reda u1

oklarheter. Om man inte talar med varandra utan
bara om varandra, händer det inget konstruktivt.

Det är inte bara tråkigheter vi har att skriva orn
utan det finns dansglädje också. Jag (Mariannc)
fick en inbjudan från en seniorklubb i närom-
rådet för att prata litet om Vett & Etikett. Dansen
var i full gång när jag kom. Efter en paus - tack
för kaffe och smörgås - pratade jag sorn vanligt
vid besök i olika klubbar om bl.a. squaredanscns
historik och hur våra olrka organrsationer vuxit
fram. Det blev en väldigt trevlig eftermiddag
med bland arulat en diskussion om "vanlig hyfs"
som ju dansama i denna klubb hade med sig som
en naturlig del i umgänget med andra. Sedan
blev det dans också för mig. Här syntes det tyd-
ligt att det går att dansa utan alla extrasvängar
och annat som ibland stä11er til1 det. framför allt
för nya dansare.

Även denna gång avslutar vi dessa rader mcd
våra namn och mailadresser. Ni är väldigt tysta
av er. Är det ett tecken på att det trots allt är rätt
så bra rnom squaredansen? Är det lättare att tala
till oss direkt, så passa på under Convention i

Karlstad. Förbundet har en informationsdisk som
är bemannad alla tre dagarna, så kontakta oss
gäma och diskutera det ni funderar på.

Det h2ir var allt för denna gång. Vi är desamma

Marianne Hjelm 031-330 23 81

marianne.hj @telia. conr

Agneta Höckert 035-10 77 06
agneta.hockert@telia.com

Anders Sjöberg 026-65 27 37

anders. sj. gavle@telia. com

Eva-Cari Österman O52O 322 22

axel.osterman@telia.com

I
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SLUG kurs i Göteborg

Jag har varit på en av SACT's och SAASDC's
kurser, SLUG 2, vilken är inriktad på styrelsens
arbete och indelning. Vilka har vilka uppgifter
och vad kan vara lampligt, som exempelvis att
redovisning av ekonomi kan vara bra att
kassören gör och så vidare. Vissa saker iir väl
rätt så självklara, mfll det var en hel del nya
saker frir mig i varje fal1. Vilket var jättelårorikt.
Kursen har nu bytt namn och heter SLUG
Sfyrelse.

Kursen hölls i Göteborg, i Vingas lokaler på
Ky'kbytorget. Och innan jag hittade dit...

Marianne hade sagt att det skulle vara så 1ätt att
hitta, att det skulle finnas en stor skylt, det gick
inte att gå fel. Men på torget fanns ingen skylt,
så jag fick gå ur bilen och se mig oml«ing. Niir
jag klev ur bilen så var det nån som ropade :

- Du har korffnit rätt!

Jag ser mig lite om, funderm på hur folk kan veta
vartjag ska ta vägen, men såg ett par squaredan-
sare och f<irstod att de måste ha känt igen mig.

Det var intressant att se hur Vingas lokaler såg
ut, de hade gjort dem jättefina, men jag fick
snabbt veta att det inte var f?irdiga än.

Vi fick ftirmiddagsfika och lärde känna varan-
dra lite innan vi började kursen. Det var Svante
från SACT och Anders fiån SAASDC som höll i
kursen, ett brajobb killar!

Eftersom jag har blivit vald som styrelsemedlem
i förbundet, kärmerjag att det kan vara bra aft få
lite mer insikt i vad som gäl1er och vad som
förvåintas av mig. Jag skulle nog ha gått kursen
åindå för att jag tycker att det är intressant och
fast att kursen är inriktad mot styrelse och
ledande roller i klubbar, är det inget som säger
att man inte kan gå ändå.

Jag vill rekommendera kursen till al1a. När man
vet lite mer hur det fungerar och har lite mer kött
på benen kanske man kan tänka sig att göra lite
mer för sin egen klubb,

Vill ni veta mer, gå kursen!

Lina Thu-Lundblad
SAASDC

F-mil : cmv2004@telia_cm
Tele: 070 - 38 88 054,U0 - A7 8154, 0555 - 128 56 www. cquarcdåncecoravcrrtio,a2O04.ory

G,usrap ocfl Snrru*r FIÄrserrir ETr

vÄureoxwnlrA Tnma

Square Eance

29 - 31 maj

Våra callers denna helgen är:

Saundra Bryant Paul Bristow
Jennie Sandberg Dave Wilson Stefan Sidholm

Anders Blom Christer Bern

Praktisk information:
Istället rör att tabilen melran,oterl;"åi?l;f[:T,','r:åå"]:,1,*conventionbussen rör

Upptäck centrala Karlstad under Söndagsförmiddager., ui ko*..r"" att ordna en guidad
Stadsvandring, denna promenaden tar ca: 1 - 1,5 tim och kostar 50:y'person.

Anmälan senast 2004.05,14 via telefon eller mail.

Under Convention helgen så har vi två officiella telefonnummer till danshallarna
070 38 88 054 eller 054 29 68 76.

U5

W..e#MEen
Jennie 5andberg

Robe( Milestad

.lohn Lrndh, 5vante Jordeskog
Math ias Alfreclsson, Fre(rik Einarsson

Mathias Alfredsson

Roger Jansson

)ames Wyatt, Henrik Nilsson

Wood Star

Sunne

Horten SQD.

Våle

Rocky Mountain SQD
Mellerud

Clear River

Filipstad

Grums SQD

Segmon

Sun Town §QD.

Kil

516 Sornmardans

317 10 årsiubitreum

3ll7 Filibjurdansen

2ll8 Kräftnrnydans

4-519 Solstå Dansen

För vidare info. se danslistan eller ring Lars Jonsson Tel. 0555 - 128 56 / 070 - 627 8l 54

Fräriefolket ClearRiver Sun Town Wolf Dancers

2004



Klubbinformation

Leveransservice handböcker
Beställningar emottages helst på vykort eller
brev. Det underlättar om beställningama
samordnas genom instruktör eller klubbfunk-
tionär. Beställningar görs direkt till:
Bjöm Persson
Ahrenbergsgatan26 B

416 73 GÖTEBORG

Telefon: 031-21 00 71

E,-post: nallepe@passagen.se

Priser: Engelska Svenska

Mainstream 25:- (15:-)
Plus 20- (15:-)
Diplom/Regler per set 5:-
Conventionbadge vid beställnrng 40:-
Conventiondangler 10 års 30:-
Conyentiondangler 20 års i0:-
Handböcker på svenska ör utan bilder.

Klubbhandbok, exta exemplar 200:-
Prenufteration per år på uppdatering

av extra exernplar 50:-

Ordinarie exemplar uppdateras gratis.
Frakt- och emballagekos tnader lillkommer.

Leveransservice klubbutskick
Klubbutskick och liknande görs från adress:

Lars G Olofsson
Friisgatan 41

21421MALMO
Telefon: 04V23 42 11

E-post: lars.g.olofsson@telia.com

SAASDC Matrikel
Klubbar med intemetanslutning kan själva
uppdatera sina klubbdata. Direktadress:

http : //www.rsd.k. se/org/saasdc/matrikel/

Synpunkter lämnas till :

Björn Mattsson

Blåbärsvägen 3 D
372 38 RONNEBY

Telefon: 0457468 97

E-post: bjom.mattsson@rsd.k.se

CD-skiva fiir introduktion till
squaredans i skolor mm

Beställning av extra CD-skivor och instruktions-
häften kan slaiftligen göras av klubbordförandc
till
Marianne Hjelm
Västerslänt 119,424 35 Angered.

Kostnad inklusive frakt för en

CD-skiva och ett häfte SEK 50:-
och för tre skivor och tre häften SEK 100:-

e-post till danslistan
Anmälningar till danslistan ska helst ske via e-
post till adress: lena.b.hammarberg(@cgey. com

Vanlig post till danslistan
Anmälningar till danslistan med vanligt brev
skall skickas till:

Lena Hammarberg
Bergdalen 1, 112 79 Sundbyberg

Anmälningsblankett till danslistan
Anmälningsblanketten kan beställas på adress :

Marianne Hjelm
Västerslänt 119,424 35 Angered
e-post: marianne.hj@telia. com

Blanketten kan även skrivas ut fiån hemsidan
http://www.square-dance.se
Se BLANKETT under rubriken Danslistan

Klubbhandboken
Undertecknad har nu slutfört arbetet med att
revidera klubbhandboken. Om allt går enligt
planerna kommer klubbhandboken att finnas för
avhämtning vid Convention i Karlstad.

Förhoppningen är att varje klubb som har någon
representant vid Convention hämtar klubbens
exemplar. Til1 övriga klubbar kommer hand-
boken att skickas.

Agneta Höckert
Karlbergsvägen 3, 302 32 Halmstad
e-post: agneta. hockert@tel ia.com

Squaredanskurser på hemsidan
Nybörjarkurser och även andra kurser i
squaredans kan läggas ut på SAASDC:s
hemsida. Nybörjarkurser läggs ut gratis.

Anmälan av squaredanskurs görs till redaktio-
nen för Square-Info via e-post elier brev.

Square-Info Annonser
Roland Wester
I-rindelvägen l4
2161I LIMHAMN

E-post: rol and(@wester. com

Ange:

Klubb som håller squaredanskursen.
Startdatum, kursdagar och tider.
Plats och lokal.
Kontaktperson, adress och telefonnummer.
Il-postadress om sädan firms.
Bifoga flyer om sådan finns,
samt övrig info som anses

Klubbinformation

Klubb-Kom-Ihåg
Enhetliga rutiner underlättar för a1la. Har foljer
några komihågpunkter. Alla är lika viktiga i
berört fall, "Checkpoint Charlie":

* Har klubben sänt in sina klubbregrstrerings-

data för innevarande år? Altemativt har
klubben uppdaterat sina klubbregistrerings-
data för innevarande år på förbundets
hemsida?

* Har klubben valt nya styrelsemedlemmar?
T:ink på att a11tid meddela adressändringar
till förbundets sekreterare:

Marianne Hjelm
Västerslänt I 19

42435 Angered

e-post: marianne. hj@tclia.com

* Har klubben betalt sin årsavgift till förbun-
det, SAASDC?

* Har klubben betalt fdr insatt annons i

Square-Info? Info om annonser till Square-

Info finns på sidan 2 i varje nurrlmer av

tidningen.

Ny hemsida
http://squaredans.nu
Inkom gärna med synpunkter om nya hemsrdan.

lars. g,olofsson@telia.com

Danslistan nås antingen från förbundets egen

hemsida eller via nedanstående adress:

http://hem.passagen. se/sun88/danslist.htrr

Har din klubb utsett någon som har klubbens lT-ansvar och till vem e-post kan sändas ?

Det är annars en fördel för klubben om någon är utsedd att hantera e-post till klubben.

Glöm inte att anmäla deltagare till SKApA GEMENSKAp
seminariet i Norrköping den 11 - 12

september.

l3

Nya klubbstadgar
Förbundets förs1ag till klubbstadgar har
uppdaterats med hänsyn till de 2indringar som
glorts i förbundets egna stadgar. Samtidigt har
förslaget modemiserats och gjorts mer flexibelt
lör att möjliggöra för de enskilda föreningarna
att göra anpassningar utifrän sina förhållanden.
Det nya ftirslaget till klubbstadgar kommer att
finnas i den nya klubbhandboken.

Om Ni står i begrepp att ändra stadgarna -
varför inte passa på att delta i en SLUG 2 kurs
med inriktning mot föreningskunskap. Där
behandlas bland annat stadgefrågor så som
varför stadgar behövs och vad de bör innehålla.
Kontaktperson hos ftirbundet när det gäller
stadgefrågor och närliggande spörsmål är
Anders Siöbere. telefon 026 - 65 27 37.

1Z
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i Lillebaltshallerne i Middelfart

Gengt'Eu[a"
lEricsson

.9we[en

Cfr.rister Eern
Swe[en

Lars-Inge
I{arfsson
Oenmar{

Ingvar Qettersson
Swerfen

$fifs trottmann
§ermanl

Kontakt-person Erna Nielsen, Humlevanget 21, DK4690 Haslev,
Tlf: +45 56 31 20 10 Mobil +45 20 89 30 40
E-mail: vice.president@daasdc.dk

Besog også vor hjemmeside: http ://daasdc.dk/convention2004ii nfo. htm

'ffiomas
Samuefsson

Aenmar{

Squaregames

Under Ericsson Jamboree 2003 fick en de1 av oss
dansare prova Hexagondans till vanlig callning.
Det innebär att man dansar sex par i en square
och är formad som en sexkant. Det var fantas-
tiskt roligt och utmanande och vi hade mängder
av leende åskådare som senare även de vil1e
prova.

Från början fick vi en genomgång om hur det
gick til1, att det är tre headspar och tre sidespar,
hur lines och waves ser ut, och hur cirkulations-
mönshen går till. Kommer t.ex. callet "Heads
square thru four" innebär det alltså att de tre
headsparen går in och arbetar i hiangel, men
anviinder f1,ra händer och kommer med andra
ord inte till samma person eller position som i en
vanlig square..Man ftiljer alltså alltid den exakta
definitionen och kan inte dansa "på kåinn" efter-
som det ser annorlunda ut.

När man väl förstätt är det inte siirskilt svårt på
Mainstream-nivå, niir man kommer till plus blir
det en oerhörd utmaning att a1la klarar att dansa
efter definitionen på t.ex. Coordinate och Teacup
chain.

För mig var detta en oerhört rolig och tanke-
mässigt utmanande upplevelse. Jag hor att
många som kanske har dansat länge nu kan fä
nya utmaningar med förnyad lust och nyfikenhet
att utveckla sin squaredans. En av de ingredie-
nser som gjorde attjag blev så förtjust i att dansa
squaredans var just den tankemässiga utrnaning-
cn bland mycket annat. Man frr dock inte glöm-
ma bort att det inte passar alla, men de som iir
intresserade uppmanar jag att prova.

Ericsson Squaredancers planerar att, vid några
till{iillen under hösten 2004, anordna danskvällar
med squaregames. Dessutom planerar vi att ge
til1fti11e till både utliiming och prova på under
Ericsson Jamboree 2004. Boka datumen redan
nu, 5-7 november och anmäl Er så snart som
möjligI. Ju större intresse Du som dansare visar
för dansen desto mer aktiviteter kommer det att
bli.

Ericsson Squaredancers har ju alltid varit en
föregångare och Ericsson Jamboreen iir den
ä1dsta och näst största festivalen i Sverige, bara
Convention är större. Sven Andrdason, en av
klubbens ca1ler har vidareutvecklat sitt ledarskap

i squaredans och har låtit dansare prova på oLka
tlper av squaregames.

Men squaregames åir mycket mer än Hexagoner,
det finns t.ex.:

- Fantomdansare, bra om det fattas dansare
och känar dansare att bli bättre på helheten

- no-hands-dans, tränar var och en att klara
definitioner utan att få direkt hjälp av andra

- same-sex, väldigt utmanande för om inte
annat ca1lem

- ar§ square, alla dansar half sashay, nyttigt
att låira sig för alla

- rotating square, squaren flyttar sig en åtton-
del efter varje sekvens

- mirror square, dansa spegelvänt t.ex. left and
rightthrumm

- nose dancing, då man använder armbågen
som framåt mm

Men det finns väldigt mycket, mycket annat

Vill man läsa mer finns Clarks hemsida och på
Ericssons nya hemsida kommer man att kunna
läsa mer på svenska.

Visst låter det roligt!!!! Hå1I då utkik efter
annonsering, flyers och skyrda, skynda att
anmäla Dig och alla Dina squaredansvänner till
Ericsson Jamboree den 5-7 november 2004. som
förhoppningsvis blir a11deles enastående utifrån
både hadition men även fömyelse.

Välkommen!! Inger Johansson
medlem i Ericsson Square Dancers

073045 44 00

Högtalare önskas köpa

Liten klubb önskar köpa begagnade högtalare.
Ring Carina Andersson 0340-65 36 45

Manusstopp
för Square-Info nr 3 är den 1:a augusti

Vi ser gärna fler bidrag från verksamheten.

Vill ni ha h;älp med skrivandet, skicka bara in
informationen till Redaktionen så hjälper vi till.

A11a adresser finns på sidan 2

An[ers G[om
Stuctlcn
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Zlze säsongen

Vecka Datum Veckodag Program Caller/Cuer

24

,<

26

27

28

29

30

3l
32

33

34

35

36

9/6

t6t6

23t6

30t6

717

t4t7

2U7

28/7

4t8

11/8

18/8

25t8

U9

Onsdag Round Dance Britt-Marie Ekström
Onsdag P Al P A2 Jack Borgström
Onsdag P Al P A2 Robert Milestad
Onsdag P Al P A2 Mattias Åkerblom
Onsdag P Al P A2 Stefan Sidholm
Onsdag P A1 P A2 Mikael Gerkman
Onsdag P Al P A2 Hans-Erik,Hebe, Bergström
Onsdag P Al P A2 Mikael Gerkman
Onsdag P A1 P A2 Hans-Erik,Hebe, Bergström
Onsdag P A1 P A2 Stefan Sidholm
Onsdag P A1 P A2 Robert Milestad
Onsdag P Al P A2 Jack Borgström
Onsdag Round Dance Britt-Marie Ekström

AIla danserna börjar kl 19.00 och slutar kl 22.00
Tag med kaffekorgen till

Bagarmossens Folkets Hus
Lillåvägen 44, Bagarmossens Centrum

l00mfrån (T) Bagarmossen på Linje 17 1so.gårtillskarpniick)

Kontaktpersoner: Inga-Lill 08 - 647 12 42 , mobil OjO-647 13 47
Ann-Marie 08-7762277,mobiI 010-433 t3 69
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High Chaparral2004
Snart, väldigt snart är sommar'n och semestem
h?ir och då blir det naturligtvis dans i den små-
ländska vilda västem. Detta år har vi två danska
callers, Sören Christensen och Carsten Nielsen
som kommer att se till att vi år det hevligt viirre
på dansgolvet. Ni hälsas alla väldans välkomna
till High Chapanal. Där finns mycket att upp-
leva och i år så är det exha mycket på gång.

I,örutom allt pangpangande, showande och
squaredansande så har Ranch Horse Assossiation
Sveriges mesta westertävling med westem-
ryttare, kofösning och mycket, mycket annat.
Information om detta hittar du på www.rha.nu

Information om squaredansen hittar du på Finn-
vedens Square Dancers hemsida med adress
htp://welcome.tolfinnveden, eller varför inte
Iäsa våran annons i denna fOrtraffliga tidning.

Mycket folk 1är det bli. Vackert väder blir det,
och väldans, väldans kul. Visst kommer väl DU!

Väldans välkomna hälsar

Dags fiir fas två
Att plocka upp en stafettpinne under ett
pågående lopp är aldrig lätt. Detta insåg Åke och
jag redan från början och därför kom vi överens
om att låta mitt arbete mcd Square-Infb växa
efterhand som jag fick grepp om sakemas gång.

Sedan oktober månad i fiol har Åke kämpat för
att jag ska bli lika duktig som honom I atr
hantera Square-Info. Vi har nu kommit överens
om att det nu är dags för mig art stå på egna ben.

Från och med nästa nummer av Square-info vill
vi att ni skickar allt material till mig, både
annonser och annat material, adresser hittar ni på
sidan två. Samarbetet mellan Åke och nlg
kommer givetvis att fortsätta, så skulle
någonting komma fel så fixar vi det också.

Jag vill passa på att tacka Åke fcir den hjälp och
det stöd som han har gett mig under nrin
uppstart. Nu ser jag fram emot att få arbeta rned
Square-Info och hoppas på att kunna ge er en
lika bra tidning som Åke g;ort under sin tid som
redaktör för Square-Info.

Er nya redaktör
Leif "Snuffb" Ericsson

Finnveden Square Dancers

l'7



SQUAREDAI{S SEMINARIUM
Anangörer SACT & SAASDC

II-12 SEPTEMBER 2OO4

Grand Hotel, Norrköping

+ Uppföljning av fiiregående års

serninarium
* Miniseminarier med teman som

*gär frän de bägge förbundens
medlemmar och deras specifika.
behov

Pris: del i dubbeirum 1.400 kr, enkelrum 1.550 kr
I priset ingår mat lunch, middag, lunch, kaffe båda dagarna och seminariekostnad

Information och anmälan
Thomas Bemhed e-mail t.bernhed@telia.com tel 0302-359 19

* Gemensamma frågeställnin gar
som är viktiga lör alla inom
squaredansen i Sverige.

* Extern ltirläsare som kommer
med nya tankar och ideer.

tr "**L' '='rr*rä*,,-tilr't" ' i 
tr

Midsorrrrmardanserna
i Boglösa lrygdegård

Enköping
25t6.04
i.OO.2l:OO

Galler:
Roine "corlrlroy" Eriksson

Hans-Erik t,IIeIrert Bergströrn

29/6
Caller:

Stefan Sidholm

20/7
Caller:

Hans-Erik Bergström

6/7
Caller:

Robeft Milestad

27fr
Caller:

Henrik Nilsson

flsda0rr
ll19.00-22.01t

2616.04
Kl: l5.OO-2

Galler:
ThornasHedberg

Roine ttcotvboytt Eriksson

Jack

§^

Ek-*p
A
&

gomn!"*rdans
Robert Milestad

På

Råöns utedansbana
OBS!!

Midsommardagen den 261 6

Klockan 14.00-21.00

Stenungsund
r Möjlighet för uppställning av husvagn

på gångavstand till festpiatsen. Tillgang till
toalett och vatten. Anmälan.

o Inträde: under 15 år gratis, 15-20 år 50kr
övriga 8Okr

. Niira ti1l salta havsbad.

o §ervering med dricka, korv & bröd, kaffe mm.

Vid regn flyttas dansen till Ödsmåls Bygdegård
Missa inte möjligheten att delta i vårt
mrdsommarfirande dagen innan. Musik, sång, dans

För information kontakta Anders Randhem
Hem: 0303-773734 Mobil: 070-5773734
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Entr6: 12O=J6OI- under { 8 år ink!. mat Entr6: 12O=J6Oz- under 18 år inkl. mat

.-,ii Entr6 båda dagarna 2OO:-/1OO:-

..)) .S"*

#k t{ratr$eo{re 
Kaffe och lotteri yrli;$

[B '!$? #*.r *". .i,.]*t*; ._, .r§,;.-ä..{*; -.,' . ;:.. ,;-.,1*..... .. . .

tröm

M

1,3/7
Caller:

Gerk

3A
Caller:

Borgs

$q'3i
ffiss-ffi-ffifr&-p

KontlktpeNoner: Mimmi Ingerhed 08-56291417, Åke

Hemsida: http://welcome.to/ssd



13.00-l {.{5 Al-a2

r5.00-21.00 M53-M-t

I 7.00-l 8.00 Eästcallers

BHiEh Ehanarral 2g0l'

I1.00-16.00 M53-M-P

(ev. Al)

LoglfiirslaE

Htgh Chapsral: Tfn: 0370 82700

Efter 20/5, dä H.C. öppnd för säsongen, direktnummer

Hotell/Stugor

Cmping

Campiag: ÅBt:

Ågårds cmping 4 km

Vandrarhem:

törda[ 3 iuli - Sönda[ liuli

llus på Gran Canaria

Irlt glatt gäng squaredansare for ned till San
Agustin på Gran Canaria för att förkovra sina
kunskaper i A1. Detta var under andra veckan i
tirnuarr i år. Dansarna kom fiån flera klubbar i
Svcrige och totalt blev det väl tre fulla squarer.
Nr"r var det så att Ann-Mari och jag Hasse, (från
lrl<erö Square Dancers) kände flera av de dansare
som satsat på detta koncept. Dessa hade bett oss
rlt hänga med, men vi avböjde på grund av tid
skiil ( sa vi).

Verkligheten var en annan, utan deras vetskap
tog vi ett plan som avgick en timme f<ire det öv-
r iga gängets, detta var på lördagsmorgonen den
I I jan. Gissa om vi smög omkring i avgångs-
lrallen för att inte bli upptäckta. Väl diir nere
r:llblerade vi oss i närbelägna Playa del Ingles.

I'ir söndagen tog vi oss till deras hotell Monte
llo1o. där vi på håll hörde Callem Stefan
('arlssons leda runt våra vänner i A1 virvlarna.
N4cd hjälp av medhavd utrustning förvandlade vi
oss till vilsekomna hippies, i den skepnaden tog
r. i oss in på hotellområdet och dansplatsen.

l' llersom vi var de enda åskådarna så tittade dan-
sru'na misstiinksamt på oss. I förk1ädnaden gick
r'r fram och frågade på bruten'pidgeon engel-
ska" vad dom hö1I på med. Våra vänners artiga
:;var blev "This is modern amerikan squaredans"
.la, ha svarade vi, vi trodde det var någon Cana-
r isk dans för ni far ju runt som vilsna kanarie-
lriglar. Nu började dansarna ana att något var fel,
i rrrför vi kände att det var dags för demaskering.

(;issa om succdn blev fullkomlig när dom fick se

;rlt de var vi. Därefter var vi med kursdeltagarna

i en och annan tipp och även på andra trevliga
sarffnankomster.

Ja visst det är det mycket kul man kan ha med
sitt squaredansande. Man måste väl vara lite
tokig för sån't här. Med de fär det vara värt,
tyckte i alla fal1 vi!

Hippisarna
Hasse & Ann-Mari

i Ekerö Square Dancers2 p" yå/Å{4rti
Anrczlbz-12fu/on ?

Se annons om
Convention i

Karlstad på
sidan I I

kom med och
skin som sola r

Karlstad

Carsten Nielsen

Sören Ehristensen
Sepmat ingång till dansen (ej High Chaparrals huvudentr6)
Under den tid dansen pågår kan du (via dansgolvet) komma in på
westernanläggningen, fiir att äta, fika, se på showerna o.s.v.
Denna helg år även "Western-weekend" med tävlingar i Western-ridning,
linedance m.m, Gemensamt afterparty på Indianön på lördagen

Entre:2 dagar 200:-, 1 dag 140:-
Född 1987 eller senare: Fri entr6
Tag med din festiualbadge för kampletteing med årets dangle
Traditionell klädsel

Info? Ring "Snuffe": O7O 577 63 73 (mobil), O37O 97O 2O (hem)
E11er se vår hemsida: http: / /welcome.to/finnveden

Tack och en ros från
distributionsansvarige

Tack till Västerås Grand Squares, Falu Squarc
Dancers och Blue Ribbon Squares som på ctt
förtjänstfullt sätt ställt upp och löst etr
distributionsproblem i samband med utsändning
av Square-Info nr | 2004. Värt många rosor.

Innan vårt klubbregister funnit sin nya
fungerande form så kan det hända att en och
annan klubb råkar få dubbelsändning. Det nya
webbregistret kräver mer manuellt efterarbete,
inför varje ny liirsiindelse, än det tidigare
manuella registret. Det kan pga den mänskliga
faktom leda ti1l att en och annan klubb får en

dubbelförsändelse. Tre klubbar berördes denna
gång. Och om det då, sorn i det aktuella fallet,
råkade ha försvunnit en försändelse till en klubb
och reservlagret inte räckte till så yar

hjälpinsatsen från nämnda klubbar som en skön
balsam för en stressad distributör.

Ibland är jobbet inom squaredansen fantastiskt.
Positiva insatser måste fä lyftas fram. Det finns
att ösa ur ute bland klubbarna.

D i s tributi ons an s var i ge
Square-Info

Herrestad

Gnosj ö

10 km 0370 28300

10 lo 0370 331115

0370 82765

0370 82744

lges-qoo1



åO-ärs jubileum
pä Bodo Boden

Det firor vi med jubileumspriser

BtUf, gOB{NJfl.B

BODÄ OLåND' TEL oa65-c2p 4s \ÅR#IS-SLUE CoRNEB.NU

5e Europos störsto kollektion av

Sguore Donce och Western Weor
pä convention i Korlstod 29-3I Moj,

Donsko convention 4-6 Juni
eller besök vår völsorterode butik

på Ölond.
Nu äter Wrongler dressjeons i lager.

Välkomno!
Gun-Tnger, Per-Olof , Anne, Anders och Emmo

Tel/fox 0485-222 43

www. bluecorner. nu

E-post: blue.cor ner@t elio.com

Wrsruff,{§Toftfi
THf;, Tftuf, WI§rIRN srYLf,
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llÅR nlusAR vI2oo4
l)rg Program Ort
r I kt Lokal

I '\ 24 apr M53-42 Tyresö
r s oo 22.00 Nybodahallen
I \ 00 22.00

L')4 apr P Al P A2 Jörlanda
l \.(n-20.00 Jörlandagå,rden

I -14 apr M53 A2 Lomma
I 1.00-21.00 Två hallar Dansrotundan

Strandvägen

I 24 apr Umeå
I I 00 13.00 A1 A2 Björkstacafö
| \ 20-20.00 M53-P (41 A2)

l l4 apr M P Nybro
I (,.00-21.00 Kungshallshemmet

I ).4 25 apr C2 Lerum
I I 00-18.00 Fortsättnings- Knappekullaskolan
o().10 14.00 kurs

\ '5 apr M53 M53 M Sollentuna
lfi 1O-21.00 Rotebro Dansträff

)r .15 apr M53 M
r.t ()0-17.00

( ) .18 apr C3a
l ' 

) 00 22.00 Kursnivå

I I rnaj
r I (x)--15.00 A1

, ()0-21.00 M53 M P

I I rnaj (A1) M53 M P
I i (X)-20.00

llrnq PAlPA2
I l 1x)-19.00

,i1l1nj M53MPA1
't tt(t 22.00

Stockholm
Forum, Nybrog 18

Tumba

Påarp
Folkets Hus

Nyköping
Träffen

Mölnlycke
Församlingshemmet

SQUARE-rNFO NR 22004

Folkets hus, Segersjö Sven-Be(il Broby 08-530 354 16

Sunne Wood Star Squaredancers
KolsnäsFolkpark AnitaJohansson0565-137 94

Ärrangör
Kontaktperson

Tyresö Square Dancers
Tyresöfestivalen
Gunilla Wamb erg 08-7 42 26 30

Bygdegillets Squaredancers
Viktoria Bäckman 070-250 21 29

Southern Square Dancers
Spring Festival, 20-års jubileum
LeifEkblad 0708 - 51 03 55

Umeå Square Dancers
Vårfestival
Irene Löfroth 070-392 64 78

Crystal Dancers
Lars-G Skanbäck 0481-307 21

Motiv8's West
Fortsättningskurs
Margit Johansson 033-28 59 19

Sollentuna Square Dancers
Dans inftir gradueringen
Mimmi Ingerhed 08-562 914 l7

Ekenalliansen
Nybörjardans
Berit Nilsson 08-604 05 20

Grödinge Square Dzurcers

Brilliant Squares Helsingborg
Vårdans
M Karlsson 0431-727 43

Vipsen's Square Dancers
Anita Pettersson 0155-22 42 04

Western Airport Squaredancers
Kaj-Åke Larsson 031-7'76 65 ll

Grödinge Square Dancers
Sven-Bertil Broby 08-530 354 l6

23

Caller

Christer Bem
Kaj Wikholm

Henrik Nilsson
Krister Pettersson
Mathias Alfredsson

Bronc Wise
Leif Ekblad
Stelan Carlsson

Robert Milestad

Harry Lindegren

lngvar Jönsson

Micke Gerkman

Calle Brunör

Dave Wilson

Jennie Sandberg

Lars-Inge Carlsson

Krister Pettersson
Mathias Alfredsson

Reine Storberg
Mathias Alfredsson

Dave Wilsonr t 5 rnaj Cl, Förkunskap Tumba
l,) (x)- 22.00 tull c1 Folkets hus, Segersjö



i- 8 maj
14 00 16.30 A1 ,{2
16.30 21.00 M53 P

LSnrq M53MP
19.00 22,00

[.8maj P

15.00-20.00

L 8 rnaj
14.00-1 5.30 Graduering
15.30-21.00 M53 M M53 P

LSmaj

Osthammar
Norrskedika danshall

Bålsta
Dansbacken

Norrköping
Klubblokalen
Frans Bloms
gata 50-52

Härnösand
Briinnaborg
Vägvisning fråa E4

Sala

Stockholm
Axelsbergs S-hus (L)
Gula Villan,
Tellusborgsvn (S)

Lerum

Caller

l,ars Asplund

Bengt Celcfl'

Mrckc Gerknran
N4attizrs Åkcrblonr

Hans hrili llclrströnr
.lannc WiklLutd

Håkarr Kirldcnvik

Rcinc Stolbclg

Ingvar Pettelsson
Robert Biajrk

Davc Wilson

lngvar.lönsson

Rcibcrt Milcstad

Lars Asplund

Dave Wilson

Kristcr Pettersson
Svante Jordeskog

I ):rg Program
t.tl,t

I llr rnaj

I i (x) 15.30 A1 A2
l(,.00 -20.00 M53 M P

I 15 maj
r 100 15.00 A1

lr (X) 19.00 M69 P

'.i 16 maj A1 A2 Nivå-
I I 00 16.00 dans i 2 vån

'i I (i n-raj

i ()0 15.00 P At P A2
r ', 00 17.30 M53 M P

I i lli maj M53 M M53 P
t() 00 22.00 M53 A1

r ri:+****** ************

| .19 31 maj M53 M P A1
I ) ()0 21.00 A2C1 C2
I ' 00 20.30
r{) 00 .14.00

1s jun M53MP
r[, rt0 09.00 Grillparty

kväIlen fiire!

\l i jun M53 M M53 P
r,) 00 22.00

\r / iun M53 P (A1)
I ) o0 21.30

lrti yun M53MM53P
I , {)0 22.00 M53 A1

t 't jun M53 M M53 P
i,) t)t) 22.00

l,,l0jun M53MPA1
t,)\)0 22.00 A2

Ort
Lokal

Kalmar
Rockneby Folkets
Hus

Ängelholm
Godtemplargården

Norrtälje
IOGT-lokalen

Märsta
Kunskapens hus

HÄRDANSARVI2OO4
Dag Program Ort
kl-kl Lokal

FTmaj MPMAl Stockholm
18.30 21 .30 Nybrogatan 1 8

F 7 maj A1 Göteborg
19.00-22.00Nivådans Kyrkbytorget5

Arrangör
Kontaktperson

Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-604 05 20

Vinga Yellow Rockers
Kjell Peterson 031-40 57 93

Roden Square Dancers
Rodendansen
UlfLjungh 0173*122 68

Bålsta Square Dancers
Nils Runberg 0171-592 04

Peking Stars Norrköpings
Squaredance Club
Ostgötaplus
Marianne Falk 011-18 28 09

Öbacka Diamonds Håimösand
Gradueringsdans
Lars Osterman 061 1 - 181 97

Sala Square Dance Club
Majdansen
Stefarr Karlsson 0224-251 91

MotivS's
Gull-Britt Eriksson-Frank
08-646 58 52

Motiv8's West
Fortsättningskurs
Margit Johansson 033-28 59 19

Ocean Waves Square Dance Club
Satellite Square Dancers
Load the "Båt"
Marie Femulv 08-765 33 32

Ekerö Square Dancers,
Sven-Åke Johansson 08*704 8028

Grödinge Square Dancers
Sven-Bertil Broby 08-530354 1 6

Vinga Yellow Rockers
Månadsdans
Kjell Peterson 03140 57 93

24

SQUARE rNFO NR 2 2004 I IÄR DANSAR VI 2OO4 SQUARE-INFO NR 2 2004
Arrangör Caller
Kontaktperson

Kalmar Squaredansare Lars-Inge Carlsson
Vårfestival
Annica Simonsson 0480-47 39 33

Ocarina Square Dance Club Leif Ekblad
Hans Håkansson 0431-103 66

Eightmakers Andrcas Olsson (A1)
Christina Reinholds 0176 13708 Micke Cerknran (A2)

Crazy Flutters l.lrban Danielsson
Carita Ström 08 591 299 65 Lars Jliuclahl

14.00-21.00 M53 M M53 P Idrottshallen
14.00 18.00 Al A2

L8 9rraj
11.00 r4 00 c3B
15.00 18.00 c3A
09 30 15.30 C3B

L8 9maj C2

Mölnlycke Westem Airport Square Dancers Mathias Alfiedsson
Blåbiirskullen Sommardans
(Utedansbana m tak) Kaj-Åke Larsson 03l*776 65 11

*{.'*:1.{.!t:1.'t:1.**r.ik**** ********************:tr!*****x *****************

Saundra Bryant
Paul Bristow
Dave Wilson
Anders Blom
Chdster Bem
Stefan Sidholm
Jennie Sandberg

{e****{.*{<* **,1.'&{<*{.{.***:{( :1.:*r.4.x**.*{.**'l.x**** **d.***********************,F* *******{.**d:**:&***

Karlstad
Idrottshuset

Bålsta
Varpsunds Dansbana

Tumba Hågelby
(Jtomhus vid väder)

Halmstad Frilufts-
mus6et, Galgberget

Mölnlycke
Blåbiirskullen (Ute-
dansbana under tak)

Vallentuna
Ekebyskolans matsal

Göteborg
Flunsåsparken

Prfi efolket Square Dancers
Clear River Dancers
Sun Town Squaredancers
Wolf Dancers
Convention 2004
Lars Jonsson 0555-128 56

Bålsta Square Dancers
Gökottedansen
Nils Runberg 0171-592 04

Grödinge Square Dancers
KatarinaPersson 070-839 93 00

Salmon Town Dancers
Bente Olsen 035-342 69

Westem Airport Square Dancers
Sommardans
Kaj-Åke Larsson 031176 65 1l

Jarlabanke Square Dance Club
Sigvard Olofsson 08-768 10 92

Vinga Yellow Rockers
Sommardans
Kje1l Peterson 03140 57 93

25

Hans-Erik "Hehe"
Bergström
Janne Wikluntl

Mattias Åkerblonr

Bcnte "Thc olc Lacly"
Olsen

Preddre Ekblad

Stefan Sidholm

Mcddclas scnarc

13.00-18.00 Fortsättnings- Knappekullaskolan
09.30-14.00 kurs

L 8-9 maj M53-A1 Birka Cruises
17.00-16.00 Stockholm-
23 timmar Mariehamn -

Stockholm

S 9 maj A2 Ekerö
11.00 16.00 WS + Danstr. Ekebyhovsskolan

O 12maj C2, Förkunskap Tumba
19.00 22.00 tultc2 Folkets hus, Segersjö

To 13 maj M53 M P Al Göteborg
19.0012.00 A2 Ky'kbyorget 5



HÄR DANSAR VI 2()O4
Dag Program Ort
kl-kl Lokal

L l2jun Motala
13.00 14.45 Al P

15.00 20.00 M53 M M53 P Grillafterparty

L 12jun Vetlanda
13.00-14.30 A1 A2 Folkets Park
15.00 20.00 M53 M P

I 12 jun M53 M P Trosa
16.00 20.00 Hamnen

M 14jun M A1 Stockholm
13.00-16.00 Skansen

M 14 jun M53 M P (A1) Västerås Djäkne-
19.00--21.30 bergets utedansbana

M 14 jun M53-P (A1) Halmstad Frilufts-
19.00 21.30 musöet, Galgberget

Ti 15 jun M53 M M53 P Mölnlycke
19.00 22.00 M53 A1 Blåbärskullen

(Utedansbana m tak)

Ti 15 jun M53 M P Karlskrona
I 9.00 21 .00 Golvets nivå Dragsö Camping

(Vid regn Guilbema)

O 16 jun P A1 P A2 Bagarmossen
19.00 22.00 Folkets Hus,

Lillåvägen 44

O l6 jun M53 M M53 P Vallentuna
19.00- 22.00 Ekebyskolans matsal

O 16 jun M53 M M53 P Linköping
18.30-21.30 Folkets Park

O i6 jun M53 M P Kristianstad Forn-
19.00 21.00 stugan Tivoliparken

O 16 jun M53 P M53 A1 Tumba
19.00-22.00 Hågelbyparken

To 17 jun P A1 A2 Uddevalla
19.00 22.00 Regementsparken

SQUARE rNFO NR 2 2004
IIÄR DANSAR VI 2OO4 SQUARE-rNFO NR 2 2004

Arrangör
Kontaktperson

Gillet i Varamon
Vätternrundadansen
Mats Wirebro 0l4l-507 17

Highland Grand Dancers
Countrydans
Stefan Svensson 0383-1 89 4l

Crazy Town Dancers
B-M Lindell 08-55 1 590 42

Satellite Square Dancers
100 eng. dansare på kryssning
Bertil Ström 08-88 81 04

Västerås Grand Square
Viisteräs Square Dancers
Mats Wallin 021-655 22

Salmon Towrr Dancers
Bente Olsen 035-342 69

Western Airport Square Dancers
Sommardans
Kaj-Åke Larsson 031-776 65 1 I

Hamboringen Square Dancers
Conny Törnström 0455-281 05

Square Dance People
Bagarmossen,
Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42

Jarlabanke Square Dance Club
Sigvard Olofsson 08 768 l0 92

Blue Ribbon Squares

Christer Klangeryd 013-27 4179

Christianstads Square Dancers
Pia Henriksson 044 21. 18 89

Ericsson Square Dancers
Anders Peterson 08-568 695 60

United Square Dancers
Sommardans
Ingvar Magnusson 0522-230 5 1

26

Caller

Bengt "Bula" Ericsson

Tomas Hedberg

Micke "Sotam"
Lindberg

Neil Whiston
Robert Milestad

Lokala caller'

Bente "The ole Lady"
Olsen

Reine Storberg

Torbjöm Olsson

Jack Borgström

Andrcas Olsson

Arders Gustafsson
Kaffeservering

Klubbens caller

Robert Milestad

Mathias Alfiedsson
Fredrik Einarsson
Callers fr the floor

I )rrg

li I I<l

'lir lTjun
r 1r.30-21.30

l. l9jun
r s 00-20.00

I l9jun
l(r.00-21.00

M 2l jun
t() 00 22.00

M 21 jun
l,).00 21.30

Program

M53 M M53 P

M53 M P (41)

M53-41

A1 A1 A2

Ms3-P (41)

Ort
Lokal

Malmö Folkets Park,
Far i Hatten

Fagersta, V2istanfors
Hmb.gård, ute m tak

Östhammar
Marka Loge

Tumba Hågelby
(Utomhus om väder)

Halmstad Frilufts-
mus6et, Galgberget

Mölnlycke
B1åbiirskullen
(Utedansbana m tak)

Bagarmossen
Folkets Hus,
Lillåvägen 44

Vallentuna
Ekebyskolans matsal

Kristianstad Fom-
stugan Tivoliparken

Malmö Folkets Park,
Far i Hatten

Enköping
Boglösa bygdegård

Stenungsund
Råon, Ödsmål

HöIö
Mörkö Bygdegård

Västerås Djäkne-
bergets utedansbana

Halmstad Frilufts-
museet, Galgberget

Arrangör
Kontaktperson

Southem Square Dancers
Leif Ekblad 040 41 01 45

Mountain Team Square Dancers
Gunnar Falk 0223-164 07

Roden Square Dancers
Ulfljungh 0173-122 68

Grödinge Square Dancers
Katarina Persson 070-8399300

Salmon Town Dancers
Bente Olsen 035 342 69

Caller

Leif Ekblad

Robert Milestad
Medtag fikakorg!

Micke Gerkman

Dave Wilson

Bentc "The ole Lady"
Olsen

ti 22 jrn M53 M M53 P
t,).00-22,00 M53 A1

(),l3jun PA1 PA2
l() 00-22.00

( ) .23 jun M53 M M53 P
1e.00-22,00

().lljun PA1
t,) 00 21.00

1,, 24 jun M53 M M53 P
t s l0-21.30

I 15 26jun M53MP
Ir,()0,-21.00
I , 00-21.00

I 16jun M53MPAl
! 00-21.00

ri .17 jun M P A1
Lr, (X) 20,00 Golvets nivå

Nl 28 jun M53 M P (Al)
| ,) 00 21 .30

rl 28 jun M53-P (Al)
I ,) 00 21 .30

Westem Airport Square Dancers Mathias Alfredsson
Sommardans
Kaj-Åke Larsso n 03 1 -7 7 6651 1

Square Dance People
Bagarmossen
Inga-Liil Telj ebäck 08-647 1242

Jarlabanke Squme Dance Club
Sigvard Olofsson 08-768 10 92

Christianstads Square Dancers
Pia Henriksson 044-21 18 89

Southem Square Dancers
Leif Ekblad 040 41 0l 45

Peppanötterna
Midsommardansen
Lotta Tömqvist 011141 2217

Bygdegillets Squaredanc ers

Midsommardansen
Nora Wahlborg 0303-77 78 38

Crazy Town Dancers
B-M Lindell 08 551 590 42

Västerås Grand Square
Västerås Square Dancers
Mats Wallin 021455 22

Salmon Town Dancers
Bente Olsen 035-342 69
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Robert Milestad

Hans-Erik "Hebc"
Bergström

Klubbens caller

Roger Persson

Hans-Erik "Hebe"
Bergström (F)
Rojnc Eriksson(F-L)
Tomas Hedberg (L)

Robert Milestad

Micke Gerkman

Lokala caller

Bente "The ole Lady"
Olsen



HÄRDANSARVI2OO4
Dag Program Ort
kl-kl Lokal

Ti 29 jun M53 M M53 P Akalla
19.00-22.00 Akalla by

Ti 29 jun M53 M M53 P
19.00-22.00 M53 A1

Tr29 jw M53 M P

19.00-21.00 Golvets nivå

O30jun PAIPA2
t9.0v22.00

Mölnlycke
Blåbåirskullen
(Jtedansbana m tak)

Karlskrona
Dragsö Camping
(Vid regn Gullbema)

Bagarmossen
Folkets Hus,
Lillåvägen zl4

Vallentuna
Ekebyskolans matsal

Kristianstad Forn-
stugan Tivoliparken

Uddevalla
Regementsparken

Kalmar

Malmö Folkets Park,
Far i Hatten

Mellerud
Idrottshuset

High Chaparral

Tumba Hågelby
(Utomhus om väder)

Bohusmalmön
Bohusmalmöns
Kursgård

li6jul M53MP
r 8 30 21.00

()7jul PA1 PA2
te.o0-22.00

oTjul M53MM53P
lri.30 21.30

l'o8ju1 M53MPA1
te.00-22,00 A2

Itr 8 jul M53-A1
t.r 30 21.00

lo 13 jul M53 M P
I 
().00-21.30

l'o B jul P A1 A2
r rJ.30 21.00

lo 8 ju1 M35? M M35?
lli.l0-21.30 P Golvets Nivå

l.l0jul M53MPAl
il .00-18.00 A2

l, l0 jul M53-A1
1r,.00 21.00

:'i lljul PPAI
l/t 00-18.00

I\4 l2ju1 M53-P
rfi r0 .22.00

Helsingborg
Råå Hamn

Bagarmossen
Folkets Hus,
Lillävägen44

Linköping
Folkets Park

Göteborg
Flunsåsparken

Hamburgsund
Brygga och båt

Kalmar

Helsingborg
RååHamn

Malmö Folkets Park,
Far i Hatten

Robertsfors
Gumboda hed

Edeby
Logen Nyckelby

Vallentuna
Ekebyskolans matsal

Västerås Klubblok.
Eriksborg

O 30 jun M53 M M53 P
19.0022.00

O30jun M53MP
19.00-21.00

To l jul PA1 A2
t9.00*22.00

Toljul M53MP
19.00-21.30

To 1jul P Al P A2
18.30-21 .30

L 3 jul M53-A2
16.00-21 .00 Dans i två

hallar

L 3-4 jul
13.00-14.45 A1A2
15.00*21.00 M53 M P

11.00-16.00M53MP(A1)

S4jul PA1 PA2
19.00 22.00

S 4-7 jul P-Al

SQUARE-rNrFO NR 2 2004
Arrangör
Kontaktperson

Sollenhrna Square Dancers
Sommardans
Mimmi Ingerhed 08-562914 17

Westem Airport Square Dancers Svante Jordeskog
Sommardans
Kaj-Åke Larsson031176 65 11

Hamboringen Square Dancers Christer Bem
Conny Törnström 0455-281 05

llÄR DANSAR vI 2004 SeUARE-rNFo NR z 2004
l)ug Program Ort Arrangör Caller
kl -kl Lokal Kontaktperson

M 5 jul M53 M P (A1) Stenulgsund Bygdegillets Squaredancers Svante Jordeskog
I 9.00--21.30 Råön, Ödsmå1 Nora Wahlborg O3O3-77 78 38

M 5 jul M53-P (A1) Halmstad Frilufts- Salmon Town Dancers Bente "The ole Lady,,
I 9.00-21.30 mus6et, Galgberget Bente Olsen 035-342 69 Olsen

I i 6 jul M53 M M53 P Akalla Sollentuna Square Dancers Robert Milestad
l().00 22.00 Akallaby Sommardans

Mimmi Ingerhed 08-562 914 17

Helsingborg Squaredancers
Seniordans
Ewa Stenberg 042-21 55 37

Square Dance People
Bagarmossen,
lnga-Lill Teljebäck 08447 12 42

Blue Ribbon Squares
Christer Klangeryd 013-27 417 9

Vinga Yellow Rockers
Sommardans
Kjel1 Peterson 03 1-40 57 93

Westem Airport Square Dancers
Kjell Bergeby 03 1-86 86 29

Kalmar Squaredansare. Arurica
Simonsson 048C_473933

Helsingborg Squaredancers
Ewa Stenberg 04211 55 37

Southem Square Dancers
Leif Ekblad 04041 01 45

Robertsfors Diamond Dancers
Diamantdansen
Bengt Cunnarsson 0934-551 33

Präriefolket Square Dancers
Logdans Irene 0552-200 87

Jarlabanke Square Dance Club
Bjöm Andersson08-570 122 04

Västerås Grand Square
Mats Wallin 021-655 22

29

Square Dance People
Bagarmossen
Inga-Lill Telj ebäck 08-6 47 1242

Jarlabanke Square Dance Club
Sigvard Olofsson 08-768 10 92

Christianstads Square Dancers
Pia Henriksson 04+21 18 89

United Square Dancers
Sommardans
Ingvar Magrtusson 0522-230 5 I

Kalmar Squaredansare, Amica
Simonsson 0480473933

Southem Square Dancers
Leif Ekblad 04041 01 45

Rocky Mountains Squaredancers
10-årsjubileum
Monica Johansson 0530 206 70

Finnveden Square Dancers
Leif"Snuffe" Ericsson
037 0-97 0 20, 070-s7 7 63 73

Grödinge Square Dancers
Katarina Persson 070-839 93 00

Westem Airport Squaredancers
SD-semester fiir seniorer
Reine Storberg 031-795 23 l0

28

Caller

Stefan Sidholm

Mattias Åkerblom

Micke Gerkman

Klubbens caller

Mathias Aifiedsson
Fredrik Einarsson
Callers fr the floor

Johnny Andersson

Stefan Carlsson

John Lindh
Svante Jordeskog
Mathias Alfredsson
Fredrik Einarsson

Carsten Nielsen
Sören Christensen

Robert Milestad
Medtag fikakorg!

Reine Storberg
Föranmälan

Klubbcaller

Stclan Sidholrn

Roland Danielsson
Kaffeservering

Meddelas senarc

Reine Storberg
l'öranmälan

Clrrister Bern

Klubbcaller

Bodil Håkansson
Gästcallcrs

Sven Nrlsson
Sara Lindström

Clubbcallers
Hans och Or.ve

Johnny Prcslon

Johnny PrcsLon



HÄR DANSAR VI 2OO4

Dag Program
kl-kl

M 12 jul M53 M P (A1)
19.00-21.30

M l2 jul Ms3-P (Al)
19.00-21.30

Ti 13 jul M53 M P

l 7.00-21 .30

Ti 13 jul M53 M M53 P

19.0V22.00

Ti 13 jul M53 M M53 P
19.0V22.00 M53 A1

Ti 13 jul M53 M P
18.30-21.00

O14jul PAtPA2
r 9.00-22.00

To 15 ju1 P A1 A2
19.0v22.00

To 15 jul M53 M P
19.00-21.30

To 15 jul M53 M P

18.30-21.00

Tol5jul PAIPA2
18.30-21.30

L 17-18jul M53MPA1
1s.00-21.00
1 1 .00-15.00

M 19 jul M53 M P (Al)
19.00-21.30

M 19 jul M53 M P (41)
19.00-21 .30

Ort
Lokal

Stenungsund
Råön, Ödsmå1

Halmstad Frilufts-
mus6et, Galgberget

Kalmar
Förlösa Folkets Hus

Akalla
Akalla by

Mölnlycke
Blåbiirskullen
(Utedansbana m tak)

Helsingborg
RååHamn

Bagarmossen
Folkets Hus,
Lillåvägen 44

Uddevalla
Regementsparken

Kalmar

Helsingborg
Råå Hamn

Malmö Folkets Park, Southern Square Dancers
Far i Hatten

Halmstad
Viisterhagen,
Haverdal

Stenungsund
Råön, Ödsmål

Västerås Djiikne- Västerås Grand Squaxe

bergets utedansbana Västerås Square Dancers

Mats Wallin 021-655 22

Arrangör
Kontaktperson

Bygdegillets Squaredancers
Nora Wahlborg 0303 77 78 38

Salmon Town Dancers
Bente Olsen 035-342 69

Kalmar Squaredansare
Barbeque Dans
Annica Simonsson 0480-47393 3

Sollentuna Square Dancers
Sommardans
Mimmi Ingerhed 08 56291 411

Western Airport Square Dancers
Sommardans
Kaj-Åke Larsson 03l-776 65 11

Helsingborg Squaredancers
Seniordans
Ewa Stenberg 04211 55 37

Square Dance People
Bagarmossen
Inga-Lill Teljebäck 08-647 1242

United Square Dancers
Sommardans
Ingvar Magausson 0522-230 51

Kal mar Squaredansare, Annica
Simonsson 048047 39 33

Heisingborg S quaredancers

Ewa Stenberg 042 21 55 37

Leif Ekblad 040 41 01 45

Salmon Town Dancers
West Coast Festival
Bente Olsen 035 342 69

Bygdegillets Squaredancers
Nora Wahlborg 0303 77 78 38

SQUARE-rNFO NR 22004
Caller

Sven-Olof Nilsson

Bente "The ole Lady"
Olsen

Johnny Preston

Micke Gerkman

Mathias Alfredsson

Klubbcaller

Micke Gerkman

Mathias Alfredsson
Fredrik Einarsson
Callers fr the floor

Bengt Ahltoft

Klubbcaller

Freddie Ekblad

Bengt "Bula"
Ericsson, Bente "The
ole Lady" Olsen

Martin Jansson

Lokala callers

II \ IT DANSAR VI 2OO4
l r.rli Program Ort
rll.. I Lokal

r 't) lul M53 M M53 P Akalla
) ttt) 22.00 Akallabv

t r '{) jul M53 M M53 P Mölnlycke
') 0o 22.00 M53 A1 Blåbärskullen

(Utedansbana m tak)

r,'().iul M53MP Helsingborg
i i0 21.00 Råå Hamn

SQUARE-rNFO NR 22004

o .'l .iul P AI P A2
t,) 00 22.00

I ,, .22 jul M53 M P Al
t,t.00-22.00 A2

Bagarmossen
Folkets Hus,
Lillåvägen 44

Göteborg
Flunsåsparken

Arrangör
Kontaktperson

Sollentuna Square Dancers
Sommardans
Mimmi Ingerhed 08-562 914 l7

Western Airport Square Dancers
Sommardans
Kaj-Åke Larsson 031-776 65 11

Helsingborg Squaredancers
Seniordans
Ewa Stenberg 04221 55 37

Square Dance People
Bagarmossen
Inga-Lill Teljebäck 08-647 1242

Vinga Yellow Rockers
Sommardans
Kje11 Peterson 03140 57 93

Kalmar Squaredansare
Annica Simonsson 0480 47 39 33

Helsingborg Squaredancers
Ewa Stenberg 04211 55 37

Southem Square Dancers
LeifEkblad 040-41 01 45

The Spinning-Wheel
Sommardans
Christer Erlandsson 0320-3247 4

Bygdegillets Squaredancers
Nora Wahlborg 0303-77 78 38

Salmon Town Dancers
Bente Olsen 035-342 69

Swinging Square Dancers
Alf Berg 021-35 86 43

Sollentuna Square Dancers
Sommardans
Mimmi Ingerhed 08-562 914 11

Westem Airport Square Dancers

Sommardans
Kaj-Åke Larsson 031-776 65 1 I

3l

Caller

Hans-Erik "Hebe"
Bergström

Mathias Alfredsson

Klubbcallcr

Hans-Erik "Hebe"
Bergström

Meddelas senare

Meddelas senare

Klubbcaller

Reine Hjärtström

Lars-Inge Carlsson
Marine Ramsby

Sven-Olof Nilsson

Bente "The ole Lady"
Olsen

Lynette Bellini (via
Mini-Disc) & delt.

Henrik Nilsson

lo22jul
| ,) (x)-21.30

lo 22jul
rr'i l0 21.00

lollju1
I s l0 21.30

t .!t 24j]u1
rr.00-22.00
l r 00-21.00

1!l J(r jul
r 
,) 00 ,2I .30

Nl 16 jul
r,) (n-21.30

l\l 2(r jul-S
.rrr11, 19.00--

lr )7jul
t,) (x),22.00

Ms3 M P (41)

M53-P (Al)

C4-intro. Kurs,
dans & sem.

M53 M M53 P

Stenungsund
Råon, Ödsmål

Halmstad, Frilufts-
musÖet, Galgberget

Västerås
Rörverksgatan 80

Akalla
Akalla by

Mölnlycke
B1åbiirskullen
(Utedansbana m tak)

M53 M P Kalmar

PAIA2 Ilelsingborg
Råå Hamn

M53 M M53 P Malmö Folkets Park,
Far i Hatten

M53-42 Skene
Kunskapens Hus

'/ iul M53 M M53 P
, tut 22.00 M53 A1

Svante Jordeskog

I

\

I

\



HÄRDANSARVI2OO4
Dag Program Ort Arrangör

SQUARE-INFO NR 22004
Caller

kl-kl Lokal Kontaktperson

Ti 27 jul M53 M P Karlskrona Hamboringen Square Dancers Christer Bem
19.00-21.00 Golvets nivå Dragsö Camping Conny Tömström 0455-281 05

(Vid regn Gullbema)

f i 27 jul M53 M P Helsingborg Helsingborg Squaredancers Klubbcaller
1 8.30-21 .00 Råå Hamn Seniordans

Ewa Stenberg 042-21 55 37

O 28 jul P A1 P A2 Bagarmossen Square Dance People Micke Gerkman
19.00-22.00 Folkets Hus, Bagarmossen

Lillåvägen 44 Inga-Lill Teljebäck 084411242

O 28.iul P A1 Kristianstado Forn- Christianstads Square Dancers Klubbens callcr
19.00 21.00 stugan Tivoliparken Pia Henriksson 044-21 18 89

To 29 jul P A1 A2 Uddevalla United Square Dancers Mathias Allietlsson
19.00-22.00 Regementsparken Sommardans Fredrik Einarsson

IngvarMagnusson 0522 230 51 Callers lr the floor

To 29 jul M53 M P Kalmar Kalmar Squaredansare, Arnica Mcddclas scr.rarc

19.00-21 .30 Simonsson 048V47 39 33

To 29 jul M53 M P Helsingborg Helsingborg Squaredancers Klubhcaller
18.30 21.00 Råå Hamn Ewa Stenberg 042-21 55 37

'l'o 29 jul M P M A1 Malmö Folkets Park, Southem Square Dancers Lci 1' Iikhllrl
18.30-21.30 Far i Hatten Leif Ekblad 040-41 0l 45

L31jul MPMAl Filipstad ClearRiverDancers MatlriasAlllcclsson
15.00-19.30 Stora Torget Filibjurdansen

L 3l jul M53 M P Trosa

Per Hellberg 0590-132 86

Crazy Town Dancers Jack Borgström
16.00--20.00 Hamnen B-M Lindell 08 551 590 42

L 3l jul Nl53 A2 Falun Falu Squaredancers 'l'ontas lletlborg
14.00-20.00 Lilltorpets utedansb. Mats Sundström 070-645 68 83

L 31jul M53 M P Al Heby Heby Square Dancers Bengt "Bula" Ericsson
15.00-21.00 Folkets Park Hans Pobel 0224-l3l 97

S I aug P A1 P A2 Tumba Hågelby Grödinge Square Dancers Jack Borgslröm
19.00-22.00 (Utomhus vid väder) Katarina Persson 070-839 93 00 Mcdtag lrkakorgl

M 2 aug M53 M P Stenungsund Bygdegillets Squaredancers Maric Tjömhed
19.00-21.30 Råön, Ödsmål Nora Wahlborg O3O3 '17 78 38

M 2 aug M53 P (A1) Halmstad, Frilufts- Salmon Town Dancers Bente "'fhe ole [-ady"
19.00-21 .30 mus6et, Galgberget Bente Olsen 035-342 69 Olscn

HÅR DANSAR VI 2OO4
l)ag Program Ort Arrangör

SQUARE-rNFO NR 22004
Caller

lil-kl Lokal Kontaktperson

l'i 3 aug M53 M M53 P Akalla Sollentuna Square Dancers Jack Borgström
r9.00-22.00 Akalla by Sommardans

Mimmi Ingerhed 08-562 914 1'7

Ii 3 aug M53 M M53 P Mölnlycke Westem Airport Square Dancers Reine Storberg
19.00-22.00 M53 A1 Blåbåirskullen Sommardans

(Utedansbana m tak) Kaj-Åke Larsson 031-776 65 1 1

O 4 aug P Al P A2 Bagarmossen Square Dance People Hans-Erik "Hebe"
l 9.00-22.00 Folkets Hus, Bagarmossen, Bergström

Lillåvägen 44 Inga-Lill Teljebäck 08 64'1 12 42

( ) 4 aug M53 M M53 P Vallentuna Jarlabanke Square Dance Club Marine Ramsby
t9.c)0 22.00 Ekebyskolans matsal Sigvard Olofsson 08-7 68 l0 92

O 4 aug M53 M M53 P Linköping Blue Ribbon Squares Frank Sjöberg
18.30-21.30 FolketsPark ChristerKlangeryd013-274179 Kaffeserveringfinns

( ) 4 aug M53 M P Kristianstad, Fom- Christianstads Square Dancers Klubbens caller
I ,).00-21.00 stugan Tivoliparken Pia Henriksson 044 21 18 89

l'o 5 aug P A1 A2 Uddevalla United Square Dancers Mathias Alfredsson
i e 00 22.00 Regementsparken Sommardans Fredrik Einarsson

Ingvar Magrusson 0522-230 5l Callers fr the floor

t'o 5 aug M53 M P Kalmar Kalmar Squaredansare Plir Lundborg
I e.00 21 .30 Annica Simonsson 0480-47 39 33

lo 5 aug TuffM Tuff P Malmö Folkets Park, Southem Square Dancers Bertil Carlsson
r 3.30 21.30 Far i Hatten Leif Ekblad 040-41 01 45

1,7 aug M53-Al Edeby Pråiriefolket Square Dancers Clubbcallers
Logen Nyckelby Logdans Irene 0552-200 87 Hans och Owe

Mariehamn, Åland Alandia squaredancers Stefan Sidhotm
15.00-16.00 A1 Badhusparken Sommardansen Micke Gerkman

I(r.00-21.00

1,7 8 aug

l(,.00-21.00 M53 M M53 P

I t.00 12.00 A1
Anna Holmström +358 18 14023
Anneli Liljeroos +358 l8 21674

12.00-16.00 M53 M M53 P

M 9 aug M53 M P (A1) Västerås Djiikne- Västerås Grand Square Lokala caller
I,).00 21.30 bergets utedansbana Västerås Square Dancers

Mats Wallin 021-655 22

Vl 9 aug M53-P (A1) Halmstad Frilufts- Salmon Town Dancers Bente "The ole Lady"
re.00 21.30 museet, Galgberget Bente Olsen 035-342 69 Olsen

l'i l0 aug M53 M M53 P Mölnlycke Western Airport Square Dancers Svante Jordeskog
1e.00 22.00 M53 A1 Blåbiirskullen Sommardans

(Utedansbana m tak) Kaj-Åke Larsson 03l-776 65 1l

33



HÅRDANSARVI2OO4
Dag
kl-kt

Program Ort
Lokal

Ti 10 aug M53 M P Karlskrona
19.00-21.00 Golvets nivå Dragsö Camping

(Vid regn Gullbema)

O 11 aug P Al P A2 Bagarmossen
19.00-22.00 Folkets Hus,

Lillåvägen 44

O 11 aug M53 M M53 P Vallentuna
19.00-22.00 Ekebyskolans matsal

O 11 aug P Al Kristianstad Fom-
19.00-21.00 stugan Tivoliparken

To 12 aug M53 M P A1 Göteborg
19.00-22.00 A2 Flunsåsparken

To 12 aug M53 M M53 P Malmö Folkets Park,
18.30-21 .30 Far i Hatten

L 14 a:ug M53 M P Enköping
15.00-21.00 Boglösabygdegård

L 14 aug M53 M P (A1) Sävsjö
14.00 19.00 Vallsjöbaden

(Utedansbana m tak)

S 15 aug M53 M M53 P NYkvarn
16.00-20.00 FolkParken

(Utedansbana m tak)

Ti 17 aug M53 M M53 P MölnlYcke
19.0V22.00 M53 Al Blåbärskullen

(Utedansbana m tak)

O 18 aug P A1 P A2 Bagarmossen

19.00-22.00 Folkets Hus,
Lillåvägen 44

O 18 aug M53 M M53 P Vallentuna
19.00-22.00 EkebYskolans matsal

O i8 aug M53 M M53 P LinköPing
18.30-21.30 Folkets Park

O 18 aug M53 M P Kristianstad Forn-

19.00-21.00 stugan TivoliParken

Arrangör
Kontaktperson

Hamboringen Square Dancers
Conny Tömström 0455-281 05

Square Dance People
Bagarmossen,
Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42

Jarlabanke Square Dance Club
Sigvard Olofsson 08-768 10 92

Christianstads Square Dancers
PiaHenriksson 044 21 1889

Vinga Yellow Rockers
Sommardans
Kjell Peterson 03140 5'7 93

Southern Square Dancers
LeifEkblad 040-41 01 45

Pepparrötterna Kräftdansen
Lotta Törnqvist 011141 22 77

Highland Grand Dancers
Vallsjödansen
Stefan Svensson 0383-189 4l

Figure of 8 Dancers
Sommardans
Birgitta Björkman 08-550 663 60

Westem Airport Square Dancers
Sommardans
Kaj-Åke Larsson 031-776 65 11

Square Dance People

Bagarmossen,
Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42

Jarlabanke Square Dance Club
Srgvard Olofsson 08 768 10 92

Biue Ribbon Squares, Christer
Klangeryd Ol3-27 41 79

Christianstads Square Dancers

Pia Henriksson 044-21 i8 89
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SQUARE-INFO NR 22004
Caller

Bengt Ahltoft

Stefan Sidholm

Ronald Hohmann

Klubbens caller

Meddelas senare

Börje Johansson

Meddelas senare

Pär Lundborg

Henrik Nilsson

Mathias Allredsson

Robert Milestad

IIÄR DANSAR VI
l)ag Program
lil-kl
'I'o l9 aug
r 8.30-21.30

1.21 aug
rs.00-20.00

l.2l aug
1.1.00-19.00

2004
Ort
Lokal

M53MM53P Malmö
Folkets Park
Far i Hatten

M53 M P Mönsterås
Öknö Kaffetorpet

M53MM53P Segmon
Folkets Park

SQUARE-rNFO NR 2 2004

Jack Borgström

Bengt "Bula" Ericsson
Kaffeservering finns

Klubbens caller

:i 22 aug
r.1 00--14.00 A1 A2
r.1.00-15.00 P
r-s.00-20.00 M53 M M53 P

M 23 aug M53 M M53 P
l e 00-22.00

M 23 aug M53 M P (Al)
te.00-21.30

Ir24arg M53MM53P
re.00-22.00 M53 A1

o25aug PA1 PA2
re.00-22.00

()25aug M53MM53P
I e.00,22.00

( ) 25 aug M53 P M53 Al
rrJ.30-21.30

()25aug PA1
t1).00-21.00

1 27-29 aug
rr.30-21.30 M-A2
ll.00-21.30 M-A2
r 0 00-13.00 M-P

I 28aug M53MP
l(r.00-21.00

Götene
Folkets Park

Tumba Hågelby
(Utomhus vid viider)

Västerås Djåikne-
bergets utedansbana

Mölnlycke
Blåbärskullen
(Utedansbana m tak)

Bagarmossen
Folkets Hus,
Lillåvägen 44

Vallentuna
Ekebyskolans matsal

Tumba
Hågelbyparken

Kristianstad Fom-
stugan Tivoliparken

Örnsköldsvik
Hampnäs
Folkhögskoia

Västerås
Dingtuna bygdegård

Arrangör
Kontaktperson

Southem Square Dancers
Avslutningsdans Far i Hatten
LeifEkblad 040-41 01 45

Stranda Sqaredancers
Johnny Ivarsson 0499-120 7 4

Grums Squaredancers
Kräftknytkalas
Gunilla Carlsson 0555-123 57

Squaredansklubbama i Skaraborg
Skaraborgsdansen
Hans-Erik Lundkvist
05t5 72 8t 20

Grödinge Square Dancers
Katarina Persson 070-839 93 00

Västerås Grand Square
Västerås Square Dancers
Mats Wallin 021-655 22

Westem Airport Square Dancers
Sommardans
Kaj-Åke Larsson 031-7'76 65 11

Square Dance People
Bagarmossen
Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42

Jarlabanke Square Dance Club
Sigvard Olofsson 08-768 10 92

Ericsson Square Dancers
Anders Peterson 08-568 695 60

Christianstads Square Dancers
Pia Henriksson 044-21 18 89

Ö-viks Squaredancers
High Coast Festival
Per Andersson 0660*108 48

Västerås Square Dancers
Vesterndansen
Roger02l 142320

35

Caller

LeifEkblad
Freddie Ekblad
Stefan Carlsson

Christer Bem

Roger Jansson

Mathias Alfredsson
Margaretha Lundkvist

Jack Borgström

Lokala callers

Reine Storberg

Jack Borgström

Robert Milestad

Ring och fråga.

Klubbens caller

Sören Christensen
Henrik Nilsson

Freddie Ekblad



L 4-5 sep M53 M P A1 Kil
14.00-21.30 A2 SPorthallen
I I.00 1s.00

HÄR DANSAR VI
Dag Program
k1-kl

L 28 aug M53-41
16.00 21.00

F3 5sep
19.0V22.30 M53 M P

13.00 22.00 M -A2
1 1.00 15.00 A1 A2 Cl

2004
Ort
Lokal

Edeby
Logen Nyckelby

Karlskrona
Vedebyskolans
Sporthall

S 19 sep Al A2
r5.00-19.00

S l9sep P
l r.00-16.00 DBD

s l9 sep M53 M P (Al)
l ri 00-21.00

lrr 23 sep A2-dans
| ,) ()0- 22.00

lr24 sep M P

l s 30-21.30

t 24 26 sep M53MPA1
.t0.00-24.00 A2
| .1.00-21.30
r0.00-14.00

l(; sep P
1.00 16.00 DBD

Stockholm Park
Folkets Hus Göta-
landsvn 181, Örby

Ekerö
Tappströmsskolan

Kungsbacka
Hålabäcks fritidsgård

Upplands Väsby
Grimstagården

Stockholm
Nybrogatan 18

Örebro
Risbergska skolan

Ekerö
Tappströmsskolan

Arrangör
Kontaktperson

Präriefolket Square Dancers

Logdans
Irene 0552-200 87

Hamboringen Square Dancers

21 :a Rosenbomsfestivalen
Christer Johansson
045s-330406

Sun Town Squaredancers

Solsta' Dansen
John-Erik Curby 054-56 09 27

Kungsbacka Square and Round
Dancers, Carina Andersson
0340-65 36 4s

Run Dancers
Barbro Hedberg 08 760 14 00

Kävlinge Squaredancers
Grisfest med Squaredance
Jan Buhre 046-71 00 60

Pair-A-Dice Square Dance Club
Bjöm08-651 61 20

Huddinge Square Swingers
Kick off-dans
Göran Ervik 08-11 4 17 92

Gripen Square Dancers

Hamlet Party
Thomas Prahl 040-46 04 35

Motiv8's West

Blue Ribbon Squares

Höstdansen
Christer Klangeryd 013-27 41 19
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SQUARE-INFO NR 22004
Caller

Clubbcallers
Hans och Owe

.lerry Jestin
Christer Bern

Jamcs Wyatt
Henrik Nilsson
Föranmälan

Meddelas senare

Hans-Erik "Hebc"
Bergström

Christer Bem
OBS! Endast
ftiranmälan

Bjöm Jemeborg
Ta med kalTekorg

Calle Bruner

Tommy P Larscn

Sven Olle Svensson

Thomas Bemhed

Andreas Olsson
Micke Gerkman

Thomas Bemhed

IIAR DANSAR VI 2OO4
l)ag Program Ort
LI kl Lokal

I I E 19 sep M53-42 Lårsmo
I r.00-21.00 Cronhjelm skolan
r() 00-13.00

SQUARE-rNFO NR 22004
Arrangör Caller
Kontaktperson

Larsmo Squaredansare Kaj Wikholm
Höstdans, Erling Rönnbacka Thomas Pettersson
+358 5 83468 16

Satellite Square Dancers Anders Blom
Bertil Ström 08-88 81 04

Ekerö Square Dancers, Sven-Åke Robert Milestad
Johansson 070-793 43 94 Ta med matsäck

Kungsbacka Square and Round Meddelas senare

Dancers, Carina Andersson
0340-65 36 45

Run Dancers
Barbro Hedberg 08-760 14 00

Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-604 05 20

Country Squares
1Oth Annual Country Jamboree
Jesper Wilhelmsson 019-14 06 29

Ekerö Square Dancers, Sven-Åke
Johansson 070-193 43 94

S5sep M53MP(41)
18.00-21.00

To 9 sep A2-dars
t9.0v22.00

Lllsep PAlPA2
14.00-21.00

FITsep MP
18.30-21.30

F17sep M53MPAl
13.00-16.30

L l8 sep M53-Cl
12.00 21.00

L 18 sep Cl C2
Workshop

L 18 sep

13.00-15.30 cl
16.00,18.30 c2

L 18 sep

14.00 16.00 A1A2
16.15-20.00 M53 M M53 P

Kungsbacka
Hålabäcks fiitidsgård

Upplands Väsby
Grimstagården

Svalöv
Folkets Hus

Solna
Granbackaskolan

Huddinge
ABF,
Kommunalvägen 26

Staffanstorp
Ar1övs teater, Arlöv

Göteborg

Floda
Floda lada

Linköping
Rotundan, Folkets
Park

Hans-Erik "Hebe"
Bergström

Michael "Sotam"
Lindberg

Bob Baier
Jet Roberts
Ingvar Pettersson
Tomas Hedberg

Robert Milestad
Ta med matsäck

I- 18 sep M53 A2 Norrtälje
18.00 22.00 Dans i två vån. IOGT-lokalen

Lok. meddelas senare Margit Johansson 033-28 59 I 9

Eightmakers
Christina Reinholds 0I76 13708

Motiv8's West
Margit Johansson 033-28 59 I9

Välkomna till FORUM SQUARE DANCERS

NYBÖRJARIruRS
Adress: Nybrogatan 18, Stockholm

Måndagar kl18.00 -19.45 med start den 6 september 2004

Kom och prova på 6 septemner och 1 3 september

Caller: Roland Danielsson
Kursavgift inkl mat 350.- kr Kontaktperson: Berit Nilsson. Tel 08 604 05 20

DANSTRJiNING Al och 42, med start 6 september
Adress: Nybrogatan 18 Stockholm

Caller: Roland Danielsson
Al måndagar kl16.00 -17.45 A2 måndagar kl 20.00-21.30

Kontaktperson: Berit Nilsson telefon 08-604 05 20

DANS torsdagar (ej sista torsdagen i månaden)

Caller: Björn Jerneborg
Mainstreamdans med variationer torsdagar 18.00-19.40 med start den 9 september

Plusdans med variationer torsdagar 20.00-21.30 med star-t den 9 september

Bengt "Bula" Ericsson

Kaffeservering
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*ImcBräm
"semestru med duns i norr i sommar..."

DIAMANTDANSEN
är en del i den stora Gountryfesten på

Gumboda Hed vid E4 mitt emellan Umeå och Skettefteå

Fredag - Lördag den I - {O iuli
Squaredans lördag kl'{1-{8 Nivåer: M53' M, P, A1, A2

Gauers: Sven Nilsson, Sara Lindström
Festprogram:

Fredag 9 juli:
21.00 Counsshow med "Rednex Rewival Party"
22.0042.00 Dans till "Stage" orkester
19.00-01.00 Pub med underhållning

Lördag 10 juli:
13.00 "smultron & Sång" Bam & Familjeshow
14.30 Linedanceuppvisning av våirldsmästare m fl

"Noicemakers" på scenen15.00 "Noicemakers" På scenen

19.00-21.00 Gammaldans på stora banan

21.00 Countryshow medWendel Adkins, USA +gruppen Wildwood
22.00-O2.OO Dans till "Cactus"orkester (kiinda frfur Convention i Östersund)

24.00 Erin Hayo USA på dansbanescenen

Linedance på särskild dansbana hela helgen

För bamen: "Smultron & Sång", hästridning, hoppborg mm

Mer info i kommande flYer.

Servering, caf6 och mat, lotterier, husvagnsplatser. lnfo.: Bengt G. 0934-551 33, Bengt W. 0934-108 96

Squaredans på recept
liör oss som är aktiva inom squaredansen är det
väl ingen hemlighet, att efter ett par dans-tip på
golvet så vaknar livsandarna till och oavsett hur-
dan dag man haft på jobbet eller hur pass små-
krämporna gjort sig gällande, så mår vi ganska
bra av att dansa. Kort sagt: squaredans iir bra
både för kroppen och för sjä1en!

"vi måste få folk att komma
upp och röra på sig"

lnom Region Skåne har man dragit igång ett
projekt som heter Fysisk Livsstil. Tanken bakom
detta bygger mycket på att många av våra väl-
levnadssjukdomar kan botas och motas, med
motion och en mer fysiskt inriktad livsstil. Som
grund till detta har man utarbetat en FYSS som.
homplement 1111 FASS. I FYSS finns vetenskap-
liga belägg och ordinationer för vilka aktiviteter
som passar förjust det tillständ man lider av.

" endast goda biverkningar är kånda"

Irlera ohälsotillstånd exempelvis högt blodtryck,
diabetes, benskörhet, astma, övervikt mm passar
utmärkt in i den behandlingsform som motion
kan ge. Lägg till lite dans, musik och tjo, en
gnutta social kontakt, kryddat med gemenskap
och glädje så har man en mixtur som garanterat
biter på mycket. Ett växande antal läkare i
Malmö ersätter nu mediciner med recept på
motion.

" ett dans-tip flera ggr i veckan,
dosen kan vid behov ökas"

Malmöbon kan med sitt recept i handen vända
sig till ett av de åtta Fysiotek som startats upp.
Här får man den hjälp man behöver ftir att hitta
den motionsforrn som passar. Och kan ni gissa?

Bland de altemativ som erduds, finns nu även
squaredans.

Vi på Energy Squares i Malmö nappade på id6n,
tog kontakt med Enheten ftir Fysisk livsstil och
presenterade vår verksamhet. Detta resulterade i
ett avtal och vi är nu i full gång med att planera
cn start av verksamheten.

"risk för beroendeframkallande fi nnes"

De personer som kommer till oss via Fysioteken
är inga "sjuka patienter". De är i medicinskt hän-
seende friska, men i behov av aktivitet, motion
och sysselsättning.

Upplägget för danskursen liggel på ca en timme
varje gång med karaktär av "prova på" så att de
som fattar tycke för dansen ska hitta cn väg in i

den ordinarie verksamheten.

Som caller är det verkligen en utmaning att hrtta
på så mycket som möjligt inonr de något begrän-
sade ramarna, men inom klubben finns dct flera
duktiga callers med mångårig erfarenhet som
delar med sig av vad de kan.

"bow to your partner, call your doctor"

Det ser ut att bli en spännande start på det nya
året, och vi ser verkligen fram emot att få igång
den här verksamheten. Det blir ju i sig även ett
nytt och oprövat sätt att hitta fler medlemmar på,
något som vi alla så väl behövcr.

Här hittar du på lntemet;

http://www.fysisklivsstrl. com/
http://www.fyss.se/
hltp : / I ml . 402. tel i a. com/-u4 02 03 8 6 1 /En ergy /

Mats Nilsson
medlem i Energy Squares, Malmö

ffi TW

R
o
L

k
v
M
O
U
n
i
g

I

n
S

S
q
u
o
r

d
n
(-

r
S

Vi firar
l0 - årsjubileum

f illsmmqns

LördcA den 3 luli 2004

kl. 16 - 21

Idrottshu*t, Mcll:rud

Dsns i två hcllar till v6ra fovoritcallars:

John Lindh - Svante .lordeskog
Mcthios Ålfrcdsson - Fradrik Einsrsson

Niv& lrt53 - Å2

Entrir yuxcn 8O kr, ungdon 40 kr

l6ffrrrrwring,

Välkomno I

Roc§ lrlounioinr Squorrdocr r

M
0
r
0

K
U

I

A

0
n
S
A

n

Völkomna önskar Robertsfors Diamond D ancers
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Cl vecka på Gran Canaria

Vilken underbar rd6 att ha squaredansveckor på

Gran Canaria mitt i vintem! Kombinationen att
få sol, värme och squaredans när det iir som

kallast här hemma är ju perfekt. Och manga var
vi också som utnyttjade tillftiliet till en speciell

vintersemester.

Lite spännande är det alltid att se hur hotellet iir,
nåir man kommer fram. Den håir gangen blev vi i
alla fa1l inte besvikna. Lägenheten hade vardags-

rum, sowum, kokwå, badrum och en mycket
stor terrass - allt i fint skick och med utstkt mot
havet. Dansplatsen var i anslutning till hotellet
och där fanns dessutom en minimarket, så allt
var inom bekviimt räckhäll. Gick man några

hundra meter liingre bort, kom man till ett stort
köpcenter med massor av butiker och

restauranger.

Följande morgon startade dansen. Vi hade inte
hört Ingvar tidigare, så det var ganska spiinnande

att se hur vi skulle klara oss. Kommer det att

vara jättesvårt så afl vi inte alls hiinger med? Är
alla andra dansare mycket bättre än vi? Men
Ingvar började ganska försiktigt, så efter det

första passet drog vi en lättnadens suck. Det här

går nog säkert relativt bra.

Men, men!! Ingvar hade tydligen bara testat oss,

det blev betydligt svå,rare nästa gång. Det var
helt otroligt vilken Itirmåga Ingvar hade att följa
golvets nivå och genast när det var nägot vi inte
kunde, tog han om det igen tills alla hade klart
för sig hur man gör. Det varjättebra och det gav

oss en synnerligen nlttig dansträning.

Vi dansade nästan hela tiden utomhus med

stenplattor som underlag. Det var mycket

behagtigt ftir fötterna, så bättre kunde det inte
b1i. Ingvar anviinde computer cards, vilket var

mycket rättvist och bra. Många av dansarna hade

också deltagit i C2-veckan, så det fanns många
som kunde ge stadga åt squarema, vilket kändes

bra för oss som är relativt nya på Cl.

På onsdag och fredag kväll var en stor de1 av
giinget och åt på hotellets restaurang. Där var
god betjäning, fin miljö och mycket god mat,

Sjötunga Walevska - mmmm!!

Rauni skötte allt det praktiska perfekt med
bokningar, information och kaffe medan Ingvar
gav oss enjättebra dansträning på C1. Jag tycker
inte att något borde ha varit annorlunda, det var
en jättefin vecka. Och jag kan bara varmt
rekommendera de här veckoma til1 a1la

Challenge dansare.
Maj Britt Jåfs

medlem i Larsmo Squaredansare

The Spinning Wheel
inbjuder till S ommurduns

Lurs-Inge Carlsson, Danmark
Marine Ramsby, Sverige

Kunskapens Hus i Skene (Skyltst)
Fredag-lördag den 23 & 24 iali-04

Från Mainstream 53 till A2 i 2 h&llar

Fredag kl 18.00-22.00 M53-A2
Lördag kl 13.00-21.00 M53-A2

Kostnad fredag 70..-, lördag I 00. -, Fredag & lArdag 1 60 -
Ungdomspris: <l 6 år - halva kostnaden.

Enkl are {otm av fi kafi) rs ä lj n in g.

Enkel husvagnsuppstdllning (ej el) och uasslogi kostnad 40:,
Från danslokqlen är det C.a 400 m till ICA o Lidl butik

Har din klubb bytt styrelse efter årsmötet?

Kom ihåg att det finns utblldningar för våra ledare

SLUG är en grundutbildning som passar alla, instruktörer såväl som
styrelseledamöter

Styrelseutbildning är anpassad för styrelsefu nktionärer

SACT callerschool är en callerkurs

För information om planerade kurser se sACT:s hemsida www.caller.nu eller
kontakta Sven Nilsson tel 063-22570, e-mail: sven.nn@home.se

TW

Välkommen till

ds-FJffifl,mh
-il:,::ll":,"?:r#:"

Äk E18 till trafikplats ÄseH (såtsta)

Följ skyltning mot Skokloster 
Ktådset:

MUS M P 
rraditionar

Grillparty mm
fredäg kvåll

från G kl 1930

Camping -
möjlighet
finns vid

dansbanan

lnfo
lnternet
Nisse
Björn
Hasse

0171.59204, 070 -571 290',1

0171.54418
017 1.82357, 07 0 -7',1 6 7 61 4

Rättelse

I föregäende nurnmer gjordes misstag i
samband med editeringen av minnesrunan för
Sabina Lompa.

I texten angavs dels Sabinas efternamn felaktigt
och dels angavs nanmet för ett av hennes bam
som Ansgar, nåir korrekt namn iir Ti1l-Ansgar.

Redaktören beklagar mi sstaget.

Redaktören

Sökes

Då den nya versionen av Klubbhandboken nu
finns tillgiinglig, har Agneta Höckert avslutat
sitt arbete. Hon vill nu arbeta med nya
utmaningar och vi söker diirför med ljus och
lycka efter en redaktör för Klubbhandboken.

Känner du för att fortsätta Agnetas fina arbete
med detta viktiga stöd ti11 klubbarna, så hör av
dig till Agneta på telefon 035-10 77 06 eller e-

1a.com

L?rI
II-rF;rru

tutnÄos: oo

under 18 är 30 kr



ctearRiver SqUAfe DAnCe

§m§*S Isoo- Is.ro
oonii's calter, tl&athias Alfredsson

Nivå: l,l, Plus, tt, AI
**.' 

åll l:: ;:,,,:"' "';#:: ;:;ii: ":' 
k r o n o r

Danskvöll 27.00 07.00
Heta torsef dansar gfAtiS m EXPANDERS

Fri porkering, offärer, restauranger och kdffeservering finns i anslutning till
Torget- Vid otjönlQt vöder ddnsar vi Sguare Donce i Persbergs Ordenshus, ca

9 kn norr on Filipstad efter 63'on. Skylfot.
rnfornation: Per Hellberg, 0590-13286 eller O7O-5111619

VA'LKO0fiNA hatsar Cleor River Dancers i Fitipstad
ocn Filipstadsbygdens Folkdansgille

g s#rwf,t&&:
t"##r, s#uARtr:DANtcE:

Vid vacl<ra sjön Vdllans suand
Lilltoqpets utedansbana Falun (under tak)

Lördag 3l/7 - 2004

Servering: Grillad fläskkarr6 med potatissallad, grönsallad,
smör & bröd, dryck. F:irska jordgubbar med grädde!

CaJeteria finns.

Pris: 80:- Under 18 år: 40r
]Nf.at:.75r

Golvet kan vara halt.

Kontaktpersoner för Falu Squa.redancers:
Mats 07A-645 68 83
Agnetha 023-349 58

Hemsida: http://hem.passagen.se/f alusd

-hl,Sa,,

ffi §,Yn§, SO|4OI.0.

Lör 3l juli kl 15-21 M53-M-P-(41)

BENGT "BULA" ERIC§SON

Unik dans i Norrköping
Dansupplevelser kan skifta och squaredans kan
upplevas på många olika sätt. Det är kurskvällar
hemma i klubben, klubbdanser, ölandsveckor,
stora festivaler och så SACT-dansen.

Det speciella med SACT-dansen, som nu senast
gick av stapeln i Norrköping den 20 mars, är det
stora antalet caller som callar. Det är snabba
byten, hög stärming och en glad atmosfiir. Det
bjuds verkligen på ett rikt utbud av ca11er.

I år var det 103 dansare som hade nöjet att dansa
trll 24 caller i Ektorps sporthallar där Norr-
köpingsklubben Peking Stars, i samarbete med
SACT, arrangerade SACT-dansen. Ett stort tack
till klubben Peking Stars och ti1l alla deltagande
caller, nu ser vi fram emot 2005 års upplaga som
New Wave och SACT ska arrangera i Sundsvall
den 12 mars.

Du som dansar squaredans,
ta chansen att möta våren i Norrland.

Om du vill vara dig själv för en stund!

Svante Jordeskog
Ledamot av SACT's st),relse

Caller: Tomas

HIBT SOUAREOANCEI§ ..;il;ili- -flc
lll.slg-s!! { 

:
0lu-I3197 ...,,,.---L.,. !:, :\. :\,.

":"ti 
\ '



Förändringar av Danslistan

Sedan en längre tid tillbaka har det funnits två
olika sätt att presentera en dans på Danslistan i
Square-Info. Det som skiljer är om dansen har
ett namn eller inte. Om dansen saknar namn
gäller två rader:

23 apr M P M A1 Ankeborg Ankeborgs Square Dancers Ka1le Anka
19.0012.00 Bvedeeården Pelle Plutt 0123 - 45 67 89

Danser med festivalnamn tillåts ha tre rader så att festivalnamnet skall få vara med

F 2114 apr M53-A2 Metropolis Metropolis Square Dancers Stålmannen
18.00-22.00 Stadshuset Kryptonitfestivalen Lois Lane
13.00-22.00 Svea Svahn 0123 - 45 67 89

Det fims ett undantag från denna regel, om ett
flertal callers medverkar vid dansen publicerar vi
alla deras namn. Dessa två respektive tre rader
fär då överskridas.

Detta har fungerat väl under en längre tid, men
nu tycker vi oss se två förändringar:

o Klubbar döper om kurskvällar ti1l danser för
att därigenom publicera hela sitt kursprogram
i Danslistan.

r Kontaktpersonema blir fler, de har telefon-
nurrner till både fast telefon och mobil-
telefon samt e-postadresser.

Detta ger oss ett problem eftersom vi vill sprida
så mycket information som möjligt, men sam-

tidigt kan vi inte låta Danslistan i Square-lnfo bli
för lang. Det iir som alltid kostnaden som st T,

rnnehåller tidningen fler sidor ökar kostnaden
både för tryckningen och för dishibutionen.

I syfte att hå1la nere antalet sidor för Danslistan
beslutades diirför på det senaste styrelsemötet att
strama upp våra rutiner:

Reglema enli$ ovan bibehålls oftiriind-
rade, men alla tillkommande rader utöver
dessa två eller tre rader, beroende på om
dansen har ett narm eller inte, debiteras
med 50 1« per rad.

Annonsering av kurser hänvisas till hem-
sidan eller vanliga arulonser. Ska de ingä
i Danslistan debiteras 50 kr per rad.

På hemsidan liksom på speciell plats i
tidningen är annonsering av nybörjar-
kurser gratis. Ska nybörjarkurser pub-
liceras i Danslistan utgar debitering enligt
tidigare med 50 kr per rad.

Fakturering sker efter vaqe nummer av

Square-Info.

Observera att denna fträndring endast berör in-
föranden i Square-Info. Publiceringar på hem-
sidan berörs inte på något sätt.

Redaktören

TÄNI(T (DOH TYOI(:f!
Det finns ofta frågor och hiindelser som man vill
föra fram. Det kan antingen vara en åsikt som
man vill framföra, en fråga man vil1 ha besvarad
eller en håindelse som man vill ta upp till en

öppen debatt. Diirför öppnar vi nu en insändar-
sida under rubriken Tänkt och Tyckt. Här finns
möjligheten att ventilera allt rörande Square

Dance.

För att en insändarsida ska b1i intressant och
konstruktiv måste vi ha vissa kvalitetsregler:

* Slaiv korta inlägg. Långa inlägg kommer att
frireslås att bli en artikel om inlägget är lämpligt.

+ Signatur får bara förekomma om särskilda skä1

l«äver det, men namtl och telefonnummer måste

alltid bifogas inlägget, annars publiceras inte in-
sändaren. Alla inlägg under signatur kommer att
konholleras med avsändaren.

* Redaktionen fffbehåller sig rätten att
- vägra införandet av inlägg vilka bedöms vara

olämpliga
- koncentrera a1lt för langa in1ägg
- editera insåind text.

Alla inlägg skickas til1 Redaktören, adresser

hittar du på sidan två.

Redaktören

Det berör inte mig!
Har du tiinkt så niir det gäller seminariet som
SAASDC och SACT anordnat tillsammans de
tvä senaste åren i Norrköping? Då tycker jag att
det iir dags att tänka om, ftir det berör alla.
Oavsett om du sitter i en styrelse, 2ir caller,
kursledare eller "bara" dansar Square Dance.

Den fritidssysselsättriing som vi alla håller på
med och tycker är väldigt rolig, behöver alla
kloka tankar som överhuvudtaget finns. Annars
tror inte jag att vi kommer att kunna fortsätta
med detta i framtiden. Och det skulle i alla fa1l
jag sakna väldigt mycket. Läget i Squaredans-
Sverige Zir allvarligt! Vår verksamhet har slutat
viixa och det mäste vi stoppa och fiiriindra!

Men för att föråindra det krävs en insats av alla!
Och det är dlir seminariet kommer in i bilden.
Där träffas vi, både dansare, caller, styrelse-
ledamöter mm. Tillsammans "brainstormar" vi
kring olika frågor som berör oss alla.

De tidigare årens seminarier har haft temat
"Nybörjare" och "Från ord till handling". Nu i
september är temat "Skapa gemenskap".

En ftireläsare står på schemat, resten av helgen
kommer att ägnas åt mindre workshops med
diskussioner mellan deltagama. Erfarenheten
från de tidigare seminariema är väldigt positiv.

Ta chansen att vara med och tycka till om vår
fiamtid, lära av andra och inspireras till ett
fortsatt arbete ute i klubbama. Oavsett vilken
funktion du har i din klubb - Squaredansare är
det enda som 1«ävs! Jag hoppas vi ses i
Norrköping i september.

Jessica Dhyr
SAASDC

PS. Vi dansar
M53, M, P och A1



Challengedance på Gran Canaria

Även i år 2004 hade vi glädjen att fä dansa

squaredance i behaglig sommarvärme mitt i
vintern nere på Gran Canaria. Challenge-
veckorna ägde rum under tiden 3-24 januari med
C3B första veckan, C2 andra veckan och Cl
tredje veckan, Totala antalet deltagare var 75

personer, huvudsakligen från Sverige men även
från Danmark, Norge och Finland. Vi använde
oss av samma hotell - Monte Rojo i San Agustin

- som förra året och som jag beskrev i
Square-Info nr 2003:2.

Caller var som vanligt Ingvar Jönsson från
Christianstads SD. Han utförde en beundrans-
värd prestation genom att under tre veckor calla
18 dagar med tvä sessioner om dagen! Och hela
tiden att på ett pedagogiskt sätt och med stort
tålamod kunna förklara alla klungheter. Han
tillägnades ocksä en egen hyllningsvisa av
tacksamma dansare under den gemensanlma

middagen efter C2-veckan.

De1 av äran ska givetvis även hustrun Rauni ha
som samordnat anmälningarna ti1l veckoma och
haft kontakter med resebolag och hotellet för att
alla skulle bli nöjda med förläggning m m. Hon
såg också til1 att servicen till dansarna fungerade

under sessionerna med kaffe eller te med eller
utan socker och grädde. iMuchas gracias!

Squaredansen har Iätt en viss uppmärksamhet

bland de svenska långliggarna nere på Gran
Canaria. Många bor just i det område där vi hölI
til1. Det ges ut en tidning som heter "Vi
Skandinaver på Islas Canarias" och en kväIl var
det en redaktör därifrån som giorde reportage om

dansen. En annan person undrade om Ingvar
vistats många år i USA för att kunna leda dansen

med sådan bravurl

Eftersom vi kom ti1l Gran Canaria redan den 3

januari hade vi ti1lftille att se hur kananerna firar
Trettonhelgen. Kanaricöama tillhör ju Spanien
och diir delas julklappama ut först på

Trettonafton, dvs. den 5 januari (även om man
på senare tid bö4at ändra detta till den 24

december). Nåväl, Trettonafton ltrar man med
De Tre Kungamas parad, så min hustru och jag
tog bussen upp til1 Las Palmas på eftermiddagen.
Det blev en häftig upplevelse. Hela Las Palmas

tycktes vara ute och folk stod i 10 000{a} på
fottoarema 1ängs den flera kilonreter långa
kortegevägen. Stämningen var mycket glad och
förväntansful1.

Så kom då iintligen processioncn som hade
startat från hamnen vid Castillo de la Luz. Först
kom det utsmyckade lastbilar där man byggt upp
olika figurer, t ex slott, sagomotiv, Musse Ptgg,
religiösa motiv osv. På varje vagn, som spelade

musik från anläggningar med en enorm volym,
stod det personer och kastade karameller och
allehanda godsaker avsedda för barnen. Vi såg

lyckiiga ungar som samlade upp godis i plast-
påsar och tuggade karameller så att käkama höl1

på att gå ur led.

Mellan vagnama marscherade olika musikkårer
med trummor, trumpeter och t o m säckpipor.
Lägg därtill den upprymda stämningen bland
människoma som stod packade längs kortege-

vägen. Och när spansktalande konverserar med
varandra både syns och hörs det! Ljudnivån kan
endast jämföras med den som är' på en lullsatt
fotbollsarena och man står mltt I hejarklacken
när hemmalaget gör nrå1.

Till sist kom så Los Tres Reyes Magos, (de Tre
Kungarna) ridande på kameler och utstyrda i
vackra driikter, först Melchior, sedan Caspar och

sist Baltazar. Vi hodde då att paraden var slut,
men döm om vär förvår.rrng när plötsligt cn

skock får med herdar inklusive stavar dök upp!

Det här var en upplevelse jag aldrig kommer att
glömma.

Vi passade också på att göra en tur runt hela ön.

Det var mycket trevligt, inte minst för att jag

hade tre förtjusande damer som ressällskap,

ftirutom min hustru Britt även Birgitta och Gull-
Britt. Vi stannade till i Puerto de Mogän med

sina vackra hus och praktfulla bogainvillas samt

en marina där lyxbåtar ligger i rad.

Sedan körde vi vidare nomrt på hisnande
scrpentinvägar och storslagna vyer och kom till
Agaete, en liten stad med ca 5 000 invånare på
rlcn nordvästra delen av ön. Den har numera
regelbunden ftirjefiirbindelse med grannön'feneriffa. Intill hamnen står den kända
stenformationen El dedo de Dios (Guds finger).

Färden gick vidare 1ängs den norra delen på ön
tills v'i tog av mot Arucas som är centralort i
bananodlingsdistriktet. Vi fortsatte sedan till
'feror, där det finns en basilika med La Virgen
del Pino (pinjemadonnan). Det sägs att hon
uppenbarade sig i ett pinjehäd ftr spanjorerna
1483 då man hö1I på att eröwa ön från
ursprungsbefolkningen, guancherna. Dessa hade
med sina primitiva vapen gjort hårt motstånd,
nren madonnans uppenbarelse såg spanjorerna
som ett gott tecken och kort därefter var
r:rövringen ett faktum. Teror är vallfartsort på
Pinjemadonnans dag eftersom hon sägs kunna
bota sjukdomar. De troende har under årens lopp
överöst henne med pengar, juveler och smycken.

Via ännu flera slingervägar körde vi sedan
genom den kanske vackraste delen på ftirden til1
Vega de San Mateo och Santa Brigida. Vi såg
blommande mandelträd och även i öwigt spra-

kande ftirgsymfonier, apelsinträd med frukter,
cypresser, eukalyptosträd, kaktusar, dadel- och
kanariepalmer. Därtill så vackra vyer att man
knappt visste var man skulle ftista blicken. Men
vi kom i alla fall sä småningom ut på
motorvägen via Telde och hann göra ett stopp
vid jättevaruhuset El Atlantico i Vecindario.
Hur gick squaredansen då? Jo, Ingvar sade att vi
var duktiga även om vi strulade ibland. I alla fall
var det en hjärtlig och avspänd stämning i
squarema och det är alltid en bra grund för att
dansen ska b1i bra. Ibland blir det ju sex
problems i en square, dock icke av det slag som
beskrivs i nedanstående limerick.

Ån en gång hjärtligl tack till Rauni och Ingvar
för trevliga dansveckor och - som flickan sa' vid
bamdopet - även till övriga: "Tack alla som
bidragitl"

För en tenorsfru på Gran Canaria
Blir stunderför sex iblann' mari(g)a
Ntir hon är beredd
Ligger bar på sin bddd
Brister maken ut i en aria

Ilerter Hansson
medlem i Christianstads Square Dancers

Challengesektionen

@ORGSDANSETT
Söndagen den 22 augusti 2004

Folkets Park i Götene
Avsluta sommaren och starta höstens squaredansaktiviteter med att komma till oss och

dansa, och grilla på våra utegrillar i en trivsam miljö

Callers
Mathias Alfredsson och Margareta Lundkvist

Dansprogram

12.00-14.00 A1-A2 14.00-15.00 P

Entr6 100 kr Under 18 år 50 kr
Fika finns att köpa
Kaffe, te, 1äsk kaffebröd och smörgåsar

1 5.00-20.00 M53-M-M53-P

ffi
Välkommen

Grillarna tänds kl. 16.00. Ta med och grilla sjalv

Sqaredansklubbama i Skaraborg hä1sar Dig Hjärtligt
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Att bli gammal
Att bli gammal är forbannat,
jag kan inte säga annat.

Det är rent helvetiskt,
osympatiskt, oestetiskt.

Allting hänger, torrt är skinnet,
trist är sinnet, svagt är minnet.

Munnen full av köpta tänder,
bruna fläckar uppå händer.

Det är fel på hjämkontoret,
fast man kanske själv ej tror det.

Själen gråter, tanken sinar,
trj ärnans celler bortftirtvinar.

Slut det är på erotiken,
ingen liten vän i viken.

Ser på en mcd lystna blickar,
kroppen värken, allting klickar.

Reumatismen pinar 1året,

rakt och stripigt hänger håret.

Ögonlocken som gardiner,

ådroma som seqpenliner.

Huden nu ett knippe rynkor
här och där ses stora skrynklor.

Tvi den lede man vill kräkas,
ingenting nu mer vill läkas.

Jag kan inte säga annat,

allting ärju rent fcirbannat.

Squaredanshälsningar från
Björn Sjölund

medlem r Tyresö Square Dancers

Square-Info på hemsidan, annonspris

Vid senaste SAASDC styrelsemöte utsågs Lars
Olofsson från Energy Square Dancers att se över
och forenkla förbundets hemsida. Sidan kommer
samtidigt att ges ett annorlunda utseende i syfte
rutt liirenkla sökandet efter information.

l.ars Olofsson bygger även förbundets allmänna
hcmsida som syftar till att vem som helst, som
inte vet något om squaredans, skall kunna få
information och även möjlighet till självstudier.

SAASDC hemsidan startades är 1997 av Gösta
Neovius på sin tid. Utformningen har behållits i
stort sett oftirändrad. Information om Square-
Irrfo infordes på prov är 2001 och en utveckling
inleddes mot att på sikt kunna ge al1 information
via hemsidan. Under år 2002 inltirdes Square-
Info som PDF då tidningen på hemsidan dätmed
llck samma utseende som i den tryckta versionen
tulom fiir obetalda annonser.

Syftet är på sikt att endast en version av
tidningen skall finnas och att dubbelarbetet med
olika upplägg skall upphöra och att priset för
runnonser skall anpassas till det nya utförandet.
Målet är att på sikt få ned alla kostnader för

information till klubbarna. Det är därför viktigt
att klubbinformation av olika slag görs så

lättåtkomlig som möjligt for klubbarna.

Blanketter skall liksom nu kunna skrivas ut från
hemsidan och på sikt skall även dessa kunna
fyllas i på hemsidan och sändas med e-post.

Annonspriserna kommer att ses över och anpas-
sas till att alla annonser även kommer att finnas
på hemsidan. Syftet är att {tirenkla framtagnin-
gen av tidningen. Nuvarande annonspriser gäller
tills vidare. Förutom format och presentationssätt
är det publiceringen av annonserna som skiljer
idag.

Om man bokar en annons i tidningen idag,
publiceras den inte på hemsidan om man inte
speciellt beställer och betalar för det. Med den

utveckling som vi förutser för vår hemsida
bedömdes det som positivt ftir alla annonsörer
om annonserna automatiskt även publiceras på
hemsidan.

Tyvärr är vår hemsida inte gratis. Även om allt
arbete med utveckling och skrivande bedrivs
som ideellt arbete har vi kostnader liir både den
dator som vår hemsida finns på och kommunika-
tionen med den.

Under mötet diskuterades olika lösningar och
slutligen beslutades om att förändra prissätt-
ningen så att annonser i tidningen och på hem-
sidan hanteras på ett enhetligt sätt.

När den nya utformningen av hemsidan är klar
kommer prisalternativet ftir enbart annonsering i
den tryckta tidningen att utgå. Alltså den vänstra
priskolumnen utgår när den nya hemsidan är
klar. Målsättningen är att ha den nya hemsidan
tillsammans med tidningen på webben, klar till
hösten.

Parallellt med arbetet med tidningen på webben
kommer vi också att arbeta med att minska
koshraderna lor Square-lnfo.

När man genomfor liirändringar är det alltid en
risk att man lorbiser någonting. Vi är därför
tacksamma för alla kommentarer och synpunk-
ter. På sidan två finner ni våra e-post-adresser
och telefonnummer, alternativt använd vår nya
insändarspalt Tänkt och Tyckt. Diskutera i klub-
bama och låt alla synpunkter få komma fram.
Det är till klubbarna och dansama informationen
riktas.

Redaktören

M53
Plus

AL

ffiffiffi@ffi ffi@ffiffiw
ffiffiffiwffiw@&

Caller

M Sören Christensel

^2 Henrik Nilsson

Örnsköldsvik 27-29 augusti 2004

Upplysningar Christina Viksten, 0660 - 37 29 45

Inbjudan kommer till klubbarna
Hemsida: www.ovikssquaredancers. com

Ovanstående dikt gdller sjölvklart inte squareilansare, som vi vet, håller båile knoppen och kroppen i trim.
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3-5 september 2OO4
V edebyskolons sporthal l, Korlskrono

5e vidore donsliston

trercy Jestin ffiP Christer Bern

Hamboringen 5D
Upplysningor: Leno och Christer 0455-330406

Korinq och Christer 0455-31181?
Molin och 6öron 0455-43150

IOGT lokalen i Norrtälje
Lördagen den 18 september

Kl. 18.00 - 22.00
Dans i två våningar

Mffifr:I3H#

Christina Reinholds
0176-137 08

Entr6: 80 kr ftir vuxna, under 18 år gratis

$eruerinu & roreilel
IOGT- lokalen

ligger på Stockhohnsvägen, mittemot badhuset.vid ån.

n
,r'r,

Ulla Lundbom
01.76-10436

Squaredance är bra i alla möjliga
sammanhang, det vet vi ju redan
Vad gör man när miinniskor som aldrig träffats
lrrligare ska sammanstråla och umgås under
ni'lgra dagar innan ett bröllop?

Man dansar naturligtvis Square Dance!

I synnerhet om bruden åir svensk och brud-
t,,ufirmen åir amerikan. Förutsättningarna är goda:

r mörkt, kallt och blåsigt
r februari månad i Rönneslöv, Halland
o deltagarna från båda sidor av atlanten och

i blandad ålder
r lokalen är en gammal, kylig maskinhall

med cementgolv, långt ifrån bebyggelsen

lilter ett dygns uppvlirmning med byggfläkt kör
vi igång och våirmen (i dubbel bemärkelse) stiger
srrabbt. Kunskapema ökar lavinartat och efter ett
plr timmar med en inbakad fikapaus tycks alla
lilinna al1a.

Ilrudparet vigdes tuå dagar senare och verkar
I ortfarande vara lyckliga.

Med hjälp av National/international Directory
har några av våra amerikanska gäster hittat
klubbar i hemstatema North Dakota, Minnesota
och Kalifomien. De säger att de ska återuppta
dansen (som inte testats sedan skolåren). Vem
vet, vi kanske har återuppväckt några slumrande
talanger. Roligt hade vi i a1la fall.

Marianne, Kalle och Katy
medlemmar i Brilliant Squares

minne av Thomas O'Connel
Vi har mist vår dansande vän, Thomas O'Connell

Thomas var ofta ute på danser och var därför en
välkiind och uppskattad dansare i de flesta väst-
svenska klubbar, diir många kommer att sakna
honom. I Salmon Town dansade han flera
gånger i veckan, lika glad och lika gärna med
nybörjare som med A1-dansare

Vi kommer att sakna honom och hans entusiasm
väldigt mycket.

Salmon Town Dancers
Halmstad

Säljes

5 under§olar i ftirgema lila, vinröd, svart,
mörkblå och vit, one size. Längder 50-60 cm.

Bild finns på www.calypsodesign.se/kjo1ar.htm.

För mer information kontakta Helene Sigfrids-
son, tfir 045 1-852 69 e-post helene@idealist.nu

Besök SAASDC's informationsdisk
under Convention i Karlstad!

Glöm inte att hämta klubbens exemplar av den
nya Klubb-handboken.

Solsla'Donsen 2OO4
li.doq / söncl.rq 4-5 seple-m[,..r

Jor^.t Wyoft
&

lle.n,^ik Nilsso,l
Sportholle-,. i Kil (=kyl+ot från 61tan\

Lör.1ag 14,o0-91r3o _Siincloq 1-l:oo- 15:Llc)
Dons i2 lol<o1"., M53 M I: A.t :,\2

€* pris fö. h.|., h.lg.^ §€( 22o:- /y.erson (r,ng.Jo,. 1oo,-/pr:rson)
(inkl midJag pa l;rdog)

Trodi+ione,l I l<läds.l
'[--iiranmälon, enklas* genom aft sä#a in ovgiften på postgiro tr53 6(t 14-3,

senosl den 27 auqusli ( rral 1!O p.:rs )
[.4pplysningor, John-€rik C"fuy +fn O54 * 56 OQ 27, J\AaAan.e 7"u.-rl',,..,] 4^ t)54*r1 17 17

http:/ihome.bip. neUsun.town,dancers

Välko,nnal

?W 'S#n ?wLö ;"Y. El
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smr
Organisationen fiir squaredansledare

www.caller.nu
Kontakt: Marie'Ilj ömhed

Telefon 031-56 32 ,14 E-mail marieti@spray.se

Vad är SACT?
SACT är en nkstäckande organisation för

squaredansledare.

Vad gör vi?
Utbildningtr:
.SZUG Gmndutbildning för alla inom squaredansen
Styrelseutbildning Vidareutbildning för de som har
eller kommer att ha en position i en styrelse.
SACT's Caller ,Sciioal utbildning för nya och mer
erfama instruktörer och caller, ett gediget material
med upplägg efter Callerlab's riktlinjer för en hel
Caller'Schoo1.
För mer information gå in på www.caller.nu
För mer info och anmälan kontakta Sven Nilsson,
sven.nn@home.se.

Personlig stimlicens: som medlem i SACT kan du
köpa en personlig stimlicens.

Squaredans Seminarium:11 och 12 september 2004
Anmäl dig redan NUI
Se vidare i spalten bredvid vad som är nytt för i år och
vad temat iir. Kom dit! Just du är viktig!

SAcf-info & Nyhetsbrev: ett informationspaket som
går till alla medlemmar i SACT, ftirdelat efter behov
under äret.

SACT - Convention: Anordnas va{e år någonstans

i Svenge i samarbete med en klubb. I år gick det av
stapeln i Norrköping. Ett stort tack till Peking Stars | !

Läs mer i Svantes artikel i detta nummer. Nästa
år 2005 kommer SACT * Convention hållas i
Sundsvall tillsammans med klubben New Wave
den 12 mars 2005. Vi ses diir!

Anmälan kan du skicka redan nu till Svante
Jordeskog, svantejordeskog@hotmail.com eller
073-628 58 04

SACT info via E-mail!

Om du INTE vill ha SACT Info via e-mail, kontakta
Hanna Tenenbaum,
hannainsweden@yahoo.com

Skapa gemenskap
Detta iir temat för årets seminarium som även

detta år hålls i Norrköping, helgen den 1 1- 12

september. Vi kommer även i år ha en extem
föredragshållare som kommer att prata kring
konflikthantering för a1la deltagare!

Delade seminariepass

I år kommer vi delvis att ha seminariet uppdelat
med kortare seminariepass som riktar sig direkt
till dig som caller/inshuktör eller som dansare

/styrelsefunktionär.

Gemensamrna delar

Vi behåller de gemensamma aktivitetema där
a1la som deltar i seminariet iir samlade. Vi
tycker att det iir angeläget att vi tar möjligheten
till att föra en dialog krrng squaredansens

viktiga frågor. Vi kommer att presentera vad de

olika förbunden giort sedan förra seminariet. Vi
ser seminariet som ett forum för att kunna prata

över annars girna gränser ochjag ser evene-
mallget som viktigare och mer betydelsefullt än

något annat inom vår aktivitet.

OM du tycker att squaredansen ska fortsätta
leva och utvecklas, så bör du delta i seminariet!

Jag ser det som en stor möjlighet, men också
som en plikt, att som caller/instruktör engagera

sig i squaredansens fortlevnad. Klubbama
borde ha minst en deltagare per klubb, men det
gar givetvis att fler deltar från varje klubb.

MEN om du "bara" är en dansare då? Du är

också mycket välkommen och viktigl Alla som
väljer att delta har en erfarenhet, en åsikt, en

tanke och det är dessa vi vill ska11 komma fram
vid seminariet. Så med andra ord, tala om för
alla ni kiinner att seminariet är öppet för ALLA!

Väl mött i Norrköping den 11-12 september
och anmäl dig NU via www.caller.nu e1ler til1

t.bemhed@te1ia.com.

Bästa hälsningar
Jack Borgström
Ordförande i SACT

lo:e - och sisto!

Orebro ?+-"6 september eOO4

JUT noBENT§
NGtt0n ruTTffi§§Ol,| T0tr|0§ tltUBtnc

Countrg Squores hölsor er völhomno
till den lO:e och sisto Countrg Jomboree,

Se ochsöunder "Borbshönhes" i inbjudanl

t{ontohtpersoner:
*lesper Ulhelmsson Of9-m 06 a9

Tomas Hedberg Olg-la 36 15
lngvar Fettersson Ol9-24 ll ll
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MOTIVS's OKTOBERFESTIVAL 2OO4

"ffi

http://hem2.passagen.se,/motivEs/index.html

0B§ ll Festivalen harflytbfifrån Selgahuset

Fredag och tördag - Axdshrgr §enicehus
Söndag - Fruängsgården

Måndag - &prsjö FolloeB hrq Tumba

Mera info ? Ring

Cull-Britt 08-646 58 52

Jan-Olov 08-641 80 98

Arne &
Birg it 08-5 3 0 680 5 l

FIKA FrNNs 
"orfg--ATT KOPA äJ\JåJ'

Välkorrnna
Förhandsinberalning för I till 6
sessioner, endast medlemmar
70. I 30, I 80, 220, 250, 280
Vid dörren:
80, I 50, 200, 250, 290, 330
(Priserna i kronor)
Session 7 betalas pä plats.

Betala till p9 85 56 69-8 senast 27
september 2004. Ange
sessionerna som avses (nummer
och nivå).

Dörrpris gäller efter 27 september
oavsett medlemskap.
Vid återbud före festivalens
start återbetalas hela avgiften.

I Fredaq I Okt 9-22 A2

2

Lördag 2 Okt
0-13 C3B *

3 5 - l8 I

4 18:30-2 I:30
5 Söndag 3 Okt

I - 14 2

6 5-r8 34"
7 Mändaq 4 Okt 9:30 - l6 38 n

cards

Heartbeat Höstdans 2004
9^

Lars-Inge Karlsson
Vinbergs Bygdegård
Vinberg, Falkenberg

Lördag

9 oktober 2004

14.00 * 21.00
M53, M, PIus och AI

Viilkomna

Info:
Gina 0346 - 25172

Göran 0346 - 16922

www.fbe.nu/heartbeat
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('at-women Clothing tackar ftir ett
rurderbart år
I )rt var med entusiasm och glädle vi startade
I llr-företaget "Cat-women Clothing". Ett företag
,,,rn skulle bedrivas i utbildningssyfte i kursen
Småföretagande A". Vi visste inte vad som

r;intade oss, men så här i efterhand tycker vi inte
r r t I det hade kunnat gå bättre.

l;rg minns när vi satt och sydde våra lörsta väs-
Lor', vi hade ingen aning om hur det skulle bli,
r [rt var en ren chansning. Sabine hade komrnit på
,lt'n smarta iddn att fästa en väska på bältet så att
rrr:rrr slipper lägga ifrån sig sina värdesaker. Vi
,rrdra trodde på id6n och var med på en gång.

I irrsta försäljningen på Sollentuna Square-
,lrrrrcers 20-års jubileum var otroligt rolig. Det
r rrl jättemånga som kom fram och pratade. En
,lcl kände igen oss från vår marknadsftiringen,
,rrrtlra var nyfikna och kom med frågor och alla
r;rr verkligen jättetrevliga. Men det som var mest
roIigt var att den här stämningen och atmosfären
lr;rl genomsyrat företaget och alla försäljningar
,rntler hela året. Vi har inte fått några sura miner,
r ncn tusen leenden som har värmt.

\ i i Cat-women Clothing UF vill tacka alla som
lrrrr anordnat danser och låtit oss bedriva vår
lrirsäljning där. Vi uppskattar det liirtroende ni
lrrrr givit oss och hoppas att ni fick lika mycket ut
,rr,' det som vi fick.

Vi vill tacka alla Squaredansare. Vi kan inte med
,,r'cl beskriva hur tacksamma vi är lor den hjälp
,rch det stöd vi har fatt. Det gick inte en dans
rtan att folk kom fram och pratade med oss och
rtrv oss råd och tips och vägledning. Tack vare
l'.r har det här året blivit mer lärorikt än vi
rrlgonsin kunnat fiireställa oss.

l'ijretaget kommer snart att läggas ner, eftersom
rlot är en del av kursen att avveckla sitt företag.
I )ct är inte många danser kvar, den sista dansen
tir Dans iffir gradueringen den 25 april i
Sollentuna, men ni kommer ändå att kunna
hcställa från oss under maj månad.

Ycllow Rock
Linnea Hallinder

Sabine Karmsjö Stobin och Saga Lindgren
Cat-women Clothing UF

Glössbogården satsar på alla våra
nybörjare i sommar!
Under vecka 25 tänker vi gnugga alla nygradue-
rade som vill känna mer trygghet i dansandet,
samtidigt introducerar vi resterande turer upp till
fu1l Mainstream Iiir att ge dansama en grund in-
ftir höstens kursverksamhet.

Vecka 33 är en repetitions och uppsamlingsvecka
upp till gradueringsnivå for dansare som är gra-
duerade, men känner att de behöver träna lite mer
inför hösten, men även för de dansare som bara
har något call kvar till graduering.

På önskemå1 från flera klubbar, kommer vi att av-
sluta vecka 33 med en graduering i squaredance
på nivå M 53.

Har Ni i klubbarna dansare som är mogna Itir
graduering men som inte blivit graduerade, hjälp
då dessa att bli fullvärdiga medlemmar genom att
rekommendera denna vecka hos oss!

Vår totala danslista finner Du på annan plats i
detta info, ännu finns platser kvar! ! Passa även på
att besöka onsdagsdanserna i Hälsingland. Var
och när'; ring oss!!!

Vår hemsida www.qlossbo.se är snart på gång.
Där finner Du mer information om sommaren hos

Dn kan även ringa 0278-66 71 70 Glössbogården
i Hälsingland.

crössbo -r å'ö"K«å'äi6

Vi saknar vår ängel

Bengt Norberg, vi hoppas
att du snart kan komma
tillbaka till oss igen efter
ditt otursfall från en stege
och vara med i de glada
squaredansgängen. Vi sak-
nar dig verkligen. Bengl Norbcrg

Det är många squaredanskompisar som hälsar
från flera olika squaredansklubbar. Kompisar i

RRRing Dancers
Tyresö Square Dancers

Vita bergens Square Dancers
Square Dance People Bagarm.ossen.
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För 23:e gängenl 5a7nov?OO4
Allhelgonahelgen som vonl igt

§körholmens idrottsholl, Stockholm

Soundro Bryont
Vie Ceder

Anders Blom

Rober"t åÅllestod
Rolqnd Donielsson,

Michoel "sotorn" Lindberg

Dens i fyro hollor - full lll till C2

Kontoktperson: Anders Petersson tel. 08-19 72 66 (hem),

O8-568 69560 (obb), epostr iomboree@ericssonsquoredoncers.se
5e vår nyo hemsido: http: / /www.ericssonsquaredoncers,sel

Völkomna till Sveriges öldsta festival!

SQUAREDANCE I HÅGELBYPARKEN

SOMMAREN

Måndag 7 iuni - Mattias Åkerblom ,fit: §,[ 19:00 - 22:00

tu153-lvl-9vt53-Q

Måndag 21 juni - Dave Wilson

A1 -41 -42

Sönfag 4 juti - fufiert tuli[esta[
a-A1 -Q-42

Sön[ag 1 augusti- JacL(Borgström
8-A1 -A-42
Mandag 23 augusti -Jack Borgström

Q',ntrö: fulån[ogar 60 :-

Cafeteriafinnes!

Sön[agar 70 :'
Medtag kaffekorg!

Q)ansar gör vi ute på par§gtten om ttri[ret
tiiffåter annars inomfrus.

Info: Kgtarina(Persson 0708-39 93 00

Seen-@ertitErofu 08-5j0 354 16

a rurut. gro fiing e s quare [anc ers. t {

M53-M-M53-P ,lALKOgvtNA!

Nivåveckor på Gran Canaria

l'tt helt gäng glada squaredansare passade på att
lir dansa utomhus i ett sommarvarmt Gran
('ruiaria mitt i den svenska vintern. Dans, glada
r,r;r och skratt varje dag och hjärtans roligt.
I lygresan ner gick på cirka 5 _ timma därefter en
lrrrsstransfer pä ca.25 minuter och vi var på plats
r San Agustin.

Nril vi kom ner så hade Ingvar och Rauni Jöns-
:;on från Christianstad SD vätmt upp dansgolvet
rrrder 3 veckor. Då det hade dansats C3B första
r cckan därefter C2 och C 1 .

Viir första vecka dansade vi A2, veckan därpå
,l:rnsade vi Al och tredje och sista veckan dan-
',rcle vi Plus. Dom tre veckorna vi var på Gran
t rnaria var det strålande sol varje dag, enstaka
lrrnmar vissa dagar var det lite molnigt, annars
.,tliilande sol och temperatwer upp mot 30 grader
r;r rnan får vara lite försiktig dom första dagarna
,rch inte glömma sololjan. Under A1 veckan fick
r,i en överraskning, Lars och Britt - Marie
I liström från Tyresö kom och hälsade på, Lars
lristade med ett tip Square Dance (kanonbra) dom
rrrvigde oss i lite Round Dance vilket var jätte
Lrrl. Britt - Marie är en mycket skicklig Cuer.

Våra lägenheter ligger i terrassform upp mot ber-
cct med en fantastisk utsikt över den blå atlan-
tcn. Våra danspass var på ftirmiddagen där efter
var det solstolen, poolen, dopp i havet och/eller
cn shopping runda, sedan var det dags for dans-
pass igen och då var klockan sen eftenniddag.

lrramåt kvällen ca. kl. 19.00 så blir det snabbt
rriörkt men fortfarande varmt, då tog vi ofta en
promenad titl en av alla dessa utomhus
sorveringama ftir lite god mat.

En av kvällarna samlades a1la på vår terrass, där
vi bjöd på lite förfriskningar därefter gick vi till
en mycket trevlig restaurang med god mat. Efter
maten var det lite tävlingar och prisutdelning med
många roliga skratt.

I år var det 85 dansare som anslöt sig till Rauni
och Ingvars veckor och 60 dansare som anslöt sig
till våra veckor. Vi var totalt sett 145 dansare
FANTASTISKT! Vi har glädjen att fä ttäffa
dansare från hela vårt avlånga land samt från
Danmark och Norge, jätteroligt.

Några dansare stannade en vecka, vissa stannade
två veckor och en del av dansarna passade på att
semestra den ena av veckoma.

Många av dansarna har redan föranmält sitt in-
tresse för att få möjlighet att åka igen i januari/
februari 2005. Ingvar, Rauni och vi ligger nu i
staftgroparna flor att planera inför kommande nivå
veckor.

Ett stort TACK till alla dansare ftir mycket trev-
liga veckor, Hasta luego. Vi ses igen.

Slefan Ca.rlsson.

Åsa Lundahl
www.dosado.tk



Huddinge Square Swingers - Panther Squares- Näsbyparks
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Entr6 för hela dagen 100 kronor

Vår egen matbuff6 finns på plats hela dagen med pajer,
sallader m.m. samt kaffe och bröd till siälvkostnadspris

Kontaktman: Sonia Kahlbom tel 08-756 32 89

rffi-
#!ä"ffi$,t"ffi-M r{rsrr,nlsroneEl-; BöDA, öLåxD

ffi Flyer by Helge Schiechc

Lidingövägen 1, Stockholm

Kom, träffas och trivs!!
Vi dansar i 3 salarpånivåerna M53 - M - Plus - A1 - A2

Våra Callers är

Roland Danielsson, Robert Milestad, Micke "Sotam" Lindberg

Gästcaller: Jack Borgström

I en sal Linedans med Ingalill Arrehed
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Erbjudande till Squaredansare !

Tillhör du dom som slänger mobiltelefonen när kontantkortet är slut?

Antagligen inte!

Tillhör du dom som slänger bläckpatronen när den är slut?

Antagligen!

Ditt kontantkort kan vi inte göra mycket åt!

MEN TILL DrNA BLÄcKpATRoNER ÄR snreru HELT ANNoRLUNDA.

Du sparar både pengar och miljö på att återfylla dina patroner.
Du kan återfylla din patron mellan 8-10 gånger.
Du får samma kvalitet på utskrifterna som originalet.
Du får bruksanvisning med bilder på svenska.
Din skrivargaranti påverkas INTE.
På www.inktec.nu hittar du vilka produkter vi kan erbjuda.

Vi som Generalagent för lnkTec erbjuder.
Alla Squaredansare specialrabatter på bläck!

Välkommen med Din beställning via.
ordertelefon 08-5603 5672,mobil 070-740 92 92

E-post. order@inktec.nu

Besök oss på www.inktec.nu
Där hittar Du de produkter vi kan erbjuda.

ryllir ffiI
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SquaE@ @mmg,
Nyforsvägen 6, 135 33 TYRESO (tid enligt överenskommelse)

Telefonorder eller fax 08-770 31 31, Mobiltelefon 0704-83 58 57
E-mailadress squaredance. shop@swipnet. se

Hemsida: htp://www.squaredanceshop.se

Besök vår välsorterade Shop vid

Convention i Karlstad 29 - 31 maj
och vid följande festivaler och danser:

23 -2414 Tyresö

8/5 Sala

24 *2519 Orebro

Från och med den 4 juni och till och med den 16 augusti
finner du oss på Öland, vid Bödabaden Dance Resort.

Ring 0485 -224 85 om öppettider.
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Trevlig sommar!


