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Från ordförandens horisont

Vilken sommar!!! Den inleddes med ett fan-
tastiskt Convention i Karlstad, för att sedan
övergå till några veckors fotbollsyra under EM.
Lagom när det var slut och ögonen var i/rkantiga
av allt tv-tittande kom semestern. Vädret kunde
ha varit bättre i början, men laghar fortfarande
hoppet om några dktigt sköna stranddagar kvar!

Dessutom fick våran klubb, Skellefteå Square-
dancers, äran att inviga premiären av Sommar-
toppen i radions P3. Det var en ny upplevelse att
dansa på en stor scen inför stor publik, till en
signatuimelodi som går i allt annat än squaredans-
takt! Men det var fantastiskt roligt.

När jag skriver det här är det slutet på juli. Snart
ska jag, frir första gången, åka ner till Öland och
förkovra mina danskunskaper. Det ser jag
verkligen framemot!

Jag heter Jessica Dhyr, bor i Skellefteä och är 29
år men närmar mig 30 med stomsteg. Hur mycket
jag än försöker förtränga det, kommer dagen allt
närmre andå. Å1dersångesten är för närvarande
panikartad! Jag började dansa 1985 i skolan, men
efter ett år slutade hela klassen och så gjorde även
jag. 1988 började jag om igen och nu blir ni inte
av med mig, vare sig ni vill eller inte!

I)cl rir liirrlrr 1,:rl,(r l;rJ,';l,rritr lr;r ellersorrt jlrtl
hlcv vlrl,l lill orrllirrrrrrlt r S,\,,\SlX' prr lilsrliitr:t
i l(lrr lslirtl. t ll lrillt slot l lrrt k liir liir lroctrdr,:t! .lag
Iovlr rrll l,(trl nrll rrlrsolrrl llisllr liil lrll lijrrralta
tlcl slr goll jrrg klrrr. .llrg lvt'l.lrtlc glrnslia lliltge ni,ir

vuIl-rcrctlrrirrgcrr li irtrrtlc rrriu oln .jag kunde tånka
rrrig irll stiillrr rrpp. Mcrr ulla vzin.nande ord jag
licli i Kulslatl r:licr atl ha blivit valcl gjorde mig
srikcr pri att .jag vrlt rlitt. Tusen tack för alla
[<rarlar och sniilla olcl de värn-rde vcrklisen
nritt h.järta!

På stämrnan blev de1 flera lbrändringar av
styrclscn. Bo Kronborg avgick som ordfbrandc
och jag vill här'pirssa på att tacka 1ör ctt kanon-
jobb i styrelscn. Dct är ingen 1ätt uppgifi att ta
övcr efter en så otloligt kompetent och duktig
person.

Även Björn Persson och Anders Sjöberg valde
att kliva av styrelsearbetet efier många års bra
jobb. Även er vill jag tacka för den här tiden. Vi
har haft rnycket skoi på våra träf1ar och .jag
hommer ntt sakna allt sportsnack övcr cn iil pir

kväl lskvistcn I

Mcn ingct onl sonr inlc liil rligol goll rrrrtl sig. I

nya pelsoncr vrtltlcs rn i slvrt'lsr'n I lt lt rr

Altttlelrll lllril.. ll lt:ilr ().1(r\ur(l lrr.,,r
.lohansson liiirr Sloclilrolrrr oL lr l{ol;rrrrl \\, r,l, r

1iätt Skiinc. Stltcl'it onr lrlt lr'olt rlr',1' r;lrrrrlrrrrrl,l

Ännr-r r.ltt ('ortvcnliort llrr ;rlll:rr ;r1,1 url ,l( rn,r
gäng i Karlstrttl. .lrrg rill ril.trr r'll ;lorl t,r, l, rrll
alla sonr g.jortlc pirrtsllrtlltrr lrll t rr l,rrrlrr',lr,l.
dansfest. Atrangi)tcrLr nrtrl l.;rr:, l0ll , ,r,rr r

spctsett, alla callcl oclt sisl nr('lr nrlr' rnrrr:;1. rk'

1600 dansarna sonr hiill irtrirut i \ tlrrlrrr I rol:
värmen inne i hallarnu val stlirrrrrirrgcn I)ir lol)l)
hela helgen. Fastän lördagr:n inlctklcs rrrctl lilr
regn så kan.jag inte liingre ifiiigasritta "solu" i

Karlstad. l)cn skcn på oss rcstcn av hclgcn.

Nu närmar sig hösten och många klubbar
kornmcr säkcrt att locka till sig intresscrade
människor som tyckcr all squarcdans vcrkar
roligt. Ta väl hand om dom, men glöm samtidigt
inte bort dom som varit verksamma ett tag. Det
är rninst lika viktigt! Själv scr jag liamemot cn
höst rnecl nya utmaningar ooh rr-rånga roliga
clanscr att besöka.

Vi ses på dansgolvct hoppasjag!
Jessittr Dh.t,r

Ilretld mrn x
llclsida I ll.1 x
Halvsida, liggande llt4 x

Halvsida. stående 87 x

Kvartssida 81 x

Priser
Tidning och

hemsirh
1.200:

600:-
600;-
300:'-

Höid mm
260
i25
260
t25

Enclast
hcnrsidan

80i):-
.100:

400: -
200:

Helsida
Halvsida, liggande
Halvsida, stående

Kvartssida

Rcducerade priser för SAASDC-klubbar
Tidning och Endast

hernsida hcmsirlan
420:-
42O:-
2lO:-

280:
280:-

KOMMANDE NUMMER
Nummer Bidrag senast Distrib. vecka
,1 lO()-1 I novcrnber
I 2005 2-3 januari
2 2(X)-5 I april
I 2(X)5 I augusti

.Llll
5l0
5ul
515

Jakobsbergs TRYCKERI AB
Box2115 SE 17602 JARFAT-I-A

I lllvsirla, liggande
I lalvsicia. stiiende



Obs!
Begränsat antal
deltagare

Datum

9 oktober

30 oktober

20 november

4 december

www. t t.sd..j t r.s l. t t t r

Klädsal : ('u.s rrtr I ( ltt ti g)

llcservution .för
tventuclla coller-
iindringar

Från gruppen

Nu är det dags att ta itu med höstens aktiviteter
och då kommer ofta frågan ute i klubbarna om
det flnns något vi kan göra bättre än förra året.
En sak vi definitirt kan bli bättre på är våra ny-
börjares närvaro på Convention.

Själv harjag (Marianne) efter alla år fortfarande
ett mycket starkt minne av min första
Convention. Någon gång i februari 1986 talade
min "fadder" om ftr mig att jag måste Illla i en
blankett för "du måste bara vara med på
Convention". Jag lydde fast jag inte riktigt
förstod vad det handlade om och senare under
våren fick jag vara med om en Basic-dans med
workshops, utländska caller och många dansare.
Jag kommer också ihåg hur vi nya satt på
läktaren och tittade på de erfarna dansarna som
hade en workshop på Plus. Jag såg för ftirsta
gången "Remake the Thar" och uppfattade den
helt fel. De fick också lära sig ett A1-ca11. Oj,
vad imponerade vi blev!

På stämman i Karlstad togs frågan upp var våra
nybörjare var, för inte var de med oss där. Kan
det vara så enkelt att som nybörjare vet man inte
vad en Convention är och inte när och var den
skall äga rum om ingen talar om det!

Skall vi få med våra nya dansare måste vi inte
bara lägga fram en flyer utan tala om
Convention, sälja den som årets dans och ta med
oss dem dit! Berätta om hur det känns att dansa
tillsammans med alla dessa dansare. Informera
om stora danser och "hur man gör" och vad man
kan ha frir kläder. Har ingen tidigare berättat om
Förbundet och vad vi får ut genom detta
(Square-Info, Hemsidan, försäkring mm) är det
hög tid att göra detta. Tala om att Förbundet har
sitt årsmöte under Convention och att alla
intresserade är välkomna.

Se till att hotell eller vandrarhem bokas gemen-
samt, ordna buss- eller biltransport så ingen
behöver resa ensam och glöm inte de nya
dansama när vi väl är på dansen. Vi behöver inte
dansa i M53-hallen hela tiden, men vill vi

ltclrirll;r rrit;r rl;rrr;;rr, l,rIr t,Lrrrtrrs;rrrr lil':r cllcr
sotiitl srttrrrrr,, prr Lr;illt rr t lltr ...

l.isllrrr Lrrrr liirrr lrrrr l:rrrr1 sonr llclst n)ct) dct
rttiislc rlrlr r"i sorrr llr ;lrsr,lrlcl liil dct- inte de
rlyr s()r)l irrlc vcl l'lrtl tlcl hirrrdltl om.

l)ct rir oclisl pri sin pluts lt1 .jag (lortfarande
Mariunrrc), bcriiltar att vi bytt rncdlcmrnar i Eti-
kcltgruppcn. Lva-('ari Östcrman, sor.n varit rned
fizin startcn tackar för sig. Likaså Agneta
Hijckert och Anders Sjöberg, iiven orn de
fi»tfarandc har vissa uppdrag för F'örbundet.

Nya i såväl Etikettgruppcn som förbunds-
styrelsen är Hilöne Arrrfelt-Hanscll och Inger
.Tohansson. Hdlöne kommcr att b1 a arbeta n-red

frågor sorr-r rör Convention, r.nedan lngcr är'

intresserad av nybörjare och ungdomssirtsning.

Det som inte ändrats är att vi gärna vill höra
ifiån erl

Marianne I{jehn
corn.hjelm(@telia.corn tel 03 l-330 23 8l
Hölöne Annfelt-Hansell
a.arn.rf'clt-hansell(r4telia.corn tcl 061-225 70
lnger .lohansson
inger.johansson(rtttoptl.sc tcl 07.10 -15 -1-1 (X)

Örebro Squaredancers inbjurlcr lill Nivådans hösten 2004

Dessa dagar iir lill litr lir sorrr giitt igcnom
en viss nivå och vill lrir tlcrr s;rccialgnuggad

Nivå

AI

Plus

A2

Plus

Caller

Krister Petterson

Richard Björk

Ingvar Pettersson

Robert Björk

Tid: Lördagar klockan 10.00 - ca 16.30
Plats: ÖSD:s klubblokal, Beväringsgatan 2, Örebro. Tel 019-314455

Kostnad per dansdag 120 kronor.
Kostnad ftir lunch tillkommer samt för morgon- och eftermiddagskaffe.
Beställ vid anmälan.

Program för nivådans:

10.00 - 10.15 Samling för gemensamt kaffe
10.15 - 12.30 Dansen sta.rtar, vi går igenom nivån och hardtrimmar med hashcalls
12.30 - 13.30 Lunchpaus
13.30 - 15.00 Dansen fortsätter och lättas upp med några singingcalls
15.00 - 15.20 Kafferast
15.20 - 16.30ca Dansen fortsätter med rena tippar

För information och anmälan:
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Sedan förra numret av Square-Info har det
hunnit vara ett årsmöte. Dessutom har styrelsen
haft ett konstituerande möte och ett styrelsemöte.

Vi börjar med årsmötet som hölls på söndag
morgon på Convention i Karlstad. 133 morgon-
pigga delegater fanns på plats och även ett antal
åhörare. Jag vill hlir och nu passa på att påminna
om att ALLA klubbmedlemmar är välkomna att
deltaga i årsmötet. Det är inte bara de som är ut-
sedda som representanter ftir klubbama. Nästa år
tycker jag du ska ta chansen att komma och
lyssna eller ännu bättre säga det du har på hjärtat
när det gäller ftirbundet!

Tillbaka till årets årsmöte. Inga motioner eller
propositioner var aktuella, däremot antog års-
mötet ett förslag om seminariet som SAASDC
anordnat tillsammans med SACT i två år. Styrel-
sens planer var att genomfiira seminariet i tre år
för att sedan ufvärdera. Men ett altemativt förs-
lag kom från Jack Borgström, ordförande i
SACT. Jack ville att seminariet skulle genom-
föras i fem år för att sedan utvärderas. Det
förslaget antogs av åLrsmötet.

SAASDC:s styrelse förändrades också. Bo
Kronborg, ordförande, avgick och det gjorde
också Björn Persson och Anders Sjöberg. Till
nya ledamöter valdes Roland Wester, Helene
Armfeldt-Hansell och Inger Johansson. Jessica
Dhyr valdes till ny ordförande för 1 år.

Ett antal förtjänsttecken delades ut även i år och
under ör,riga frågor redovisades bla Convention-
gruppens arbete. Åven ett förslag till namnbyte
diskuterades med tante på att SAASDC är ett
krångligt namn att säga. Men än så länge heter
det fortfarande så! Och om det är lättare att säga

Förbundet, går det också bra (Det gör alltid jag
för att inte krångla in mig i alla a-n och s)!

Därefter avslutades stämman och jag skulle här
vilja tacka presidiet för ett, som alltid, strålande
jobb! Sven Bertil Broby, ordförande och Lars

llcrrrlrcd, vice ordförandc, sar)rt clc tvii sckrc
lcnrrna Marianne Hjelm och Mia Mutcnrbci.

Sedan ett antal år ägnar sig styrelsemedlemmar-
na sista dagen på Convention åt styrelsearbete.
Om ni tycker det känns slitigt och tungt i huvu-
det att dansa på måndagen, lovar jag att det iir
inget mot att kliva upp för att ha styrelsemöte
från klockan 9! Men på så sätt sparar vi in ett
extra möte, som ju blir ganska kostsamt med alla
resorna fran norr till söder. Ett extra tack till Lars
Jonsson som kom med kaffe och kakor till oss,
just när tröttheten var som störst. Det var väl-
behövligt!

På det konstituerande mötet var det framftrallt
val som gjordes. Ordförande väljs enligt stad-
garna direkt av förbundsstämman, medan övriga
funktionärer väl-is av styrelsen. Till vice ord-
förande valdes Helene Armfeldt-Hansell, till
kassör Ann-Margret Bratt och till sekreterare
Marianne Hjelm. Förutom dessa val placerades
alla styrelsemedlemmar i någon av de tre arbets-
grupper som styrelsen arbetar med Administra-
tion, lnformation och Dans.

På styrelsemötet var representanter från SACT
inbjudna och det var framförallt programmet på
årets seminarium i september som diskuterades.
Det kommer att bli en gemensam föreläsare på

lördagen, för att på söndagen fortsätta med
separata ämnen ftir SAASDC och SACT.

Dessutom beslutades att SAASDC tar hand om
utbildningen som kallas SLUG Styrelse. Hittills
planeras det två utbildningar, en i Göteborg i
oktober och en i Norrland vintern 2005. Är ni
intresserade att delta i något av dessa tillf?illen
eller arrangera en egen kurs, kontakta Anders
Sjöberg.

Resterande delen av mötet ägnades åt ftirbunds-
frågor. Det framkom att sju klubbar inte betalt
medlemsavgiften till Förbundet och vi enades
om att skicka ut en påminnelse ti1l dessa klubbar.
I påminnelsen ska det bland annat framgå att
obetald avgift innebär att varken försiikring eller
STIM-avtalet gäller.

Åven den nya hemsidan diskuterades och det
beslutades att från och med den 1 juli ska den
nya hemsidan finnas på webben.

Två styrelsemöten fastställdes, det blir i
Göteborg den 16-17 oktober 2004 och i
Stockholm den26-27 februari 2005.

Utöver detta behandlades som vanligt ett stort
antal frågor som inkomna skrivelser,
administrativa rutiner, Square-Info mm. Om allt
detta kan ni läsa i protokollen som sänds ut till
alla klubbar och dessutom finns tillgängliga på
fiirbundets hemsida.

Vi avslutade mötet och hann precis i tid för att se

budkavlen där årets Convention-arrangör, Karl-
stad, lämnade över till Göteborg. Jag hoppas att
vi träffas där 2005 !

Jessica Dhyr

Avlösning vid Danslistan
Lena Harnrnarberg har länge hanterat Danslistan
på ett lantastiskt sätt. Hon har nu lätt det för
trångt med tiden osh har därför bett om att bli
av1öst.

Som tur är har vi en mycket kvalificerad avlö-
sare. Pia Henriksson. Pia komrner fiån och med
detta nummer av Square-lnfo, ta över ansvaret
för Danslistan.

Redaktionen hälsar Pia välkommer i eänget och
önskar henne lycka till rned sin nya utmaning.
Jag bad Pia presentera sig själv:

Jag heler alltså Pia Herrriksson och rir cn vcrkligt
"fyrkantig" sclrarcrlansarc. li(ir'1lrlc tlrrrrsu lcdarr
1982 i Lindcsbcrg, tlrir' .jug l<olrrrrrcr ili irrr. Vrrr'

med och bilchdc t.irrtlc Stlurlc l)rrrrt c ( lrrlr l()I I

Gjordc scdarr ctt larrgl uppclrill irl:rnscrr rrrL'llrrrr

1987 - I999 tlii.jlrg irtlt' litrrrtlc lr;rllrr nrrl l,r,rlrr
längrc. Bodtlc tlii i l'irrrrrrcurrlrlr, rr rl;rr y,r' r.rr
med och startatlc Slt:utrl;r Srlrr:rrt rl,rrt t r', 'o(ll)

Bor nttlncra i l(r'islilrrrslrrtl lrllr,rrrrrrrr,rrr,, rrr,,l
Mickc och tlattsur liir ( lr ritr:rlil,r(! :-,(lr,r,
dancers. Vi iir trtc ot:lr tllurs;u llr'r;r rlrrr,,rr r

veckan och clct Ilcsta runl oss lr;rrr,ll;rr ,,rrr

squaredans. Det gör att .jag scl li lrrr r'rrrol rlcl lr;u
uppdraget mcd att sköta clanslrstln pli ruilL l

Redaktioncn vill samtidigt tackir Lcnl liil lrcnrrcs
strålande insats, det har varit jrittekul ltt .lobbl
tillsammans med dig, vi ses i en sclrLare !

Ann.rälningar trll Danslistan skickas därtlir i

fortsättningen (helst med e-post) till:

danslistan@pimic.se.

I värsta lall kan ann-rälningar tiven skickas mccl
snigelpost till: Pia Henriksson, Norra Artelleri-
vägcn 2,291 63 Kristianstad.

Frågor om Danslistan skickas till Pia på adress:

pia@,_)pimic.se



MOTIVS's O KTO B E R F EST IVAL 2004

Mua inlo ? Ring

Gull-Btitt 08-6,16 58 52

Jan-Olov 08-641 80 98

Arne &
Bitgit 08-530 680 51

FIKA FINNS
ATTKöPA

Måndagens caller: Robert French

80, 150,200,250, 290, 330
(Priserna i kronor)

Vid återb ud fö re fest iv a le ns

stdrt återbetqlas hela avgiften.

\1
art
l.s I

lal
lsl
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a

Fredag 1 Okt tg - 22 n 1 
session 7 betdl^ på plats'
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Till minne av Mogens Herold
Efter en tids sjukdom avled Mogens Herold
lugnt och stilla den 5 april 2004. Då hans hustru
Dorrit ringde och berätta om dödstallet, vällde
en våg av rninnen över oss. Dorrit och Mogens
Herold dansade i vår första squaredanskurs år
1981 i Grödinge och förblev klubben trogna
under alla år.

När vi år 1985 bestärnde oss för att köpa Böda-

baden och stafta ett Square Dance Resort i Böda
på Öland, l'rågade Mogens en dag: "Vill ni att
jag kornmer och blir er bagare i sommar?" Vi
blev iite ställda och frågade naturligtvis: "Kan
Du baka'?" Det var ju en talang sorn vi inte kände
tilll Men Dorrit bekräftade att Mogens kunde
baka väldigt goda srnåfianska och lirnpor, så

den nyligcn pcnsionerade arkitekten Mogens
Herold, blev anställd sorn bagarc på Bödabaden.

Mogens bakade "liukostboller", lirnpor och
"bödabadclare" unclcr nrånga iir. Inger och
Mogens satnarbctadc tyst och våinligt under
tidiga morgontinrtrar i B(itlabatlcns kök.

Mogens räknade frukostbullar och Inger kokade
ägg och gröt. I den tidiga timrnen såg vi fåglar
f-lyga och l-rarar skutta ornkring utanför köks-
fönstret. Mogens visste natnnen på alla fäglar och

kunde härma dem, han guidade runt gästerna på

Norra Öland och visade dem orkid6er och fägel-
bon. Han var en fantastisk tccknare och dokumen-
terade hela norra Öland med sina blyertsteckningar.

Men fiärnst av allt var han den bome danskaval-
jcrcn sorn chevalereskt styrde runt sin dam i

sclLlarcn. Han speciella mission var att dansa med

clc cnsarnrna damerna och se till att deras själv-
förtrocnclc växte och att de själva skulle våga bjuda

upp. Vi rninns hans raka gestalt med de små av-

nlaitta rt)rclscrna och den exakta timingen!

Tack Mugcns Iör Din fantastiska hjälp och gärnirrtrl

på Botlabarlcn och i Square Dance-sammanhattg!
Ditt rninnc lcvcr kvar i våra hjärtan och inte mittsl
i alla flitgglacla lirton i viira lbtoalbum!

Ett specicllt tack Lill l)olrit sorr "lånade ut" sirr

man så många månaclct' val'jc sontltrar, för att intc
tala om allt som HON har gjolt liir-ossl Mcn tlct iir
en annan historia! 

rnget .th Giisr, Torertr

Jag är gammal

Jag är gammal, nästan hundra.
Mina barn har börjat undra,
om de aldrig ska få njuta av sitt arv.

Kanske "mannen med sin lie"
glömt att jag är nittinie
eller också har han missat mig av slarv.

Från kommunen kom en folder,
där man frågar om min ålder
och vill veta hur jag tillbringar min dag.

Man vill få mig att berätta,
vilken hjälp som är den rätta.
De tror säkert att en gammai man är svag.

Och visst glöms en massa fakta,
och jag rör mig ganska sakta.
Men i sinnet är jag fortfarande ung.

Ännu gillarjag att dansa
och kring sköna damer svansa.
Det är bara synd att kroppen känns så tung.

Sedan ringer telefonen,
närjag svarar är det sonen,
som beklagar att han ej kan komma hit.

Kanske tycker han att det räcker
med att hemsjukvården äcker
mitt behov av en vänskaplig visit.

Men de skriker i rnitt öra.
De tror inte jag kan höra.
Man behandlar mig som vore jag ett bam.

De tror gamla blivit efter
och behöver terapeuter,
som kan lära oss brodera med ett garn.

Men jag tog en kurs i data,
därjag träffade Beata.

Vi ska gifta oss på lördag klockan tre.

Vi är skinntorra och magra,
men vi hoppas på Viagra,
så att bröllopsnatten kan bli en succd.

'r'A('K!

Ilctlukliorrerr vill lirrrrrliilu
ott varl liroli lill Iliilstl
Srlttatc I)irnocr-s sorn
h.iiilpcl oss rttctl att distri-
bucra Squarc-lnfo till ctt
flcrtal klubbar. Initiativet är
mycket uppskattat.

Ingemar Andersson
Saxat ut Göteborgs-Posten

Från avgående redaktören

Tack, till alla klubbar och dansare som genom
åren bidragit till att göra vår tidning Square-
Info till en gemensam kontaktpunkt och jag
önskar vår nye redaktör ett varmt lycka till.

Jag fortsätter som distributör för detta och
eventuellt ytterligare nummer av Square-Info.

Åke Ranndahl

Manusstopp
l'ör Squarc-lnkr nr 4 iir rlcn I :ir rrovcrrrhcr'

Vi ser gärna llcr birlrtg lriilr vcrlis:rrrrht'lcrr.

Vill ni ha Irjiilp r»c,tl skliv:rrrrlt'1. sliit l.:r lrrr;r rrr

informationcn lill l(orlrrlilrorrcrr sr lrjrilpt'r r r trll
Alla lth-r:sscl lirrrrs pii sirIrrr .)

Grattis tjejen
Nu har dagen komrnit, vare sig du vill
e1ler inte..........

Men vi grattar dig innerligt och ser fran.r

emot en helgs firande på High Coast i Ö-vik!

Det enda vi kan säga

är-PASSA DIG!!!!

Kramar till dig från
oss Norrlänningar.

cl sMI'I'H

ffi välkomna
Fredag odr Lördag - Axelsbergs SeMehus

Söndag - Fruåhgsgärden

Miindag - Segersjö Folkets hus, Tumba



Bödabaden Dance Resort tjugo år
Det är inte bara Square-Info som fyller tjugo år i
år, även Inger och Gösta Torelds Bödabadens
Dance Resort fuller tjugo år i år. Eftersom Inger,
Gösta och Bödabaden under dessa tjugo år har
varit så framträdande inom squaredansen i Sveri-
ge, bad jag Inger och Gösta att komplettera detta
jubileumsnummer med att berätta lite om histo-
rien bakom Bödabaden.

Inger och Gösta 1ärde sig att dansa Square Dance
i Saudi Arabien år 1980. När de sedan återkom
till Sverige började de att dansa här. De
prenumererade vid denna tid på en Square
Dance-tidskrift från USA där man då kunde läsa

att det fanns så kallade Square Dance Resofts,
hotell dit man kunde åka på sin semester och
utöva sin hobby. "Ett sådant ställe tycker jag att
vi skulle skaffa oss", 1är Inger ha sagt til1 Gösta
när hon läste det.

Gösta tyckte då, helt riktigt naturligtvis, att iddn
var tokig, de hade inga som helst kunskaper om
hoteli- och restaurangbranschen. Men Inger in-
vände att de i alla fall hade sett "Pang i bygget"
på TV, och däriftån kunde man åtminstone lära
sig hur man inte ska göra.

Så småningom lät Gösta i alla fall övertala sig
till att börja så smått med semesterkurser i Lofs-
dalen sommaren 1983. Kursdeltagarna bodde i
stugorna i Lofsens fiällby och man dansade i
restaurangen på området. Inger och Gösta fick
§ra lokalerna eftersom anläggningen i storl sett
var stängd under sommaren. När kurserna var
slut skev alla deltagarna på listor om att de ville
ha en upprepning av veckorna följande år, så

sommaren 1984 hölls det y.tterligare veckokurser
på samma plats. Till sommaren 1985 visade det
sig att anläggningen i Lofsdalen hade bytt ägare

och Inger och Gösta kunde inte få hyra in sig
1ängre.

Nu började även Gösta inse att det här med
Square Dance hote1l kanske inte var en total
omöjlighet, och de började söka efter ett lämpligt
ställe, helst något i Dalarna. De letade och
letade. Visst fanns det många gamla pensionat
till sa1u, men att finna ett som passade både pris-
och lokalmässigt, det visade sig vara svårt!

En dag såg Inger en annons om "Smultronställe i
Småland" så de åkte dit och tittade. Platsen 1åg

sirqolrlil rirclicrt invid cn insjö. Här var deras
Stlrrrrlt l)rrrrcc I{csort, trodde de.

lrrgcl och (iÖsta sa brida upp sintr arbeten, såldc
silt lrus och packade alla sina grejor för att flyttu
till Srnirlancl. Men. av flcra orsaker kom aflärcrr
inlc till sliind. i sista n-rinuten gick den i stöpet!

[)cnrs sitr-ration var i dctta liige ganska mat'

clriinrslik, ingajobb. inget hus och inget squarc-
dtrncc-hotell. Däremot hade dc en massa förviin-
tansfirlla squarcdansare som rcdan anmält sitt
intrcsse att komlna på semcsterkurs. som dr:

trodde, i Smirland! Nu var goda råd dyra!

Efter pirnikartadc studier av annonscr fann hrger
och Gösta att ett, ti1l syncs lärnpligt stä1le pir

Öland. var till salu. Det var då bara att snabbt
åka till Öland for att titta på anläggningen en

sntiig, kall rnarsdag. Ställct var nedgånget men
Inger och Gösta säg rnöjligheterna, de vackra
omgivningarna oclr närheten till strandcn. Dess-
utom fanns en lokal r1är man kuncle clansa. och
30 gästrun'r.

Ellcr miinga sönrnlrisa naitter och oändliga dis-
kussioner slog de till och köpte Ilotell Böcla-
badcn! lngcr tyokte att niilnnet var lör pretentiiist
för anläggr.ringen och dc döpte diirftir orn det till
"Wärdshuset Bödabadcn Sqnare Danoe Center".
Dcrr lörsta april l9E5 gick flyttlassct liån Grö-
tlrrrgc södcr orrr Stutl<lrolrrr rill tJödr pl ()111p,;.

Arbetc. svctl lnen inte så rlånga tårar blev clct

seclan! Det gälldc att förrinclra ett nedgiingct
pcnsionat till en acceptabel dans- och scmcstcr
anliiggning. Deu utlnaningcn har Inger oclr
Galsta lortsatt med under tjtrgo är och sysscl-
siitter iin i dag cleras lantasi och händer!

Danslokalen i källarcn blev snart för trång så dc

byggde cn uledansbantr och så snråningor.r.r åivcrr

en dansloge innchållandc dans-, konf-erens- och
f-estlokaler.

LIndcr årcns lopp har progralnmct utvidgats så all
lnan nu dansar från tidig vår till sen höst oclr
innclattar även Linedance. Internationcll dans.

Clogging, Round Dance och Irish Dance. Som
en konsekvens av dessa förändringar har namnet
bytts till Bödabaden Dance Resort för att betona
mångfalden av danser.

Inger och Gösta har nu valt att börja trappa ner
sitt engagemang i Bödabaden och som berättas
på en annan plats i detta nurnmer kommer Maria
Rundberg och Johnny Jörgensen aff ta över Inger
och Göstas skapelse.

Square-Info ber dels att få gratulera Bödabadens
Dance Resort till sitt tjugoårsjubileum och dels
att få tacka Inger och Gösta för a1lt som de
tillftirt "squaredanssamhäl1et".

Redaktören

Vi hctcr Christer och Eva-Lisa och det var vi
som gifte oss på Convention i Karlstad den 30
maj och vi vill gärna tacka för all värrne och
hjälpsamhet, samt berätta hur vi träIfades.

Jag, Eva-Lisa, hade en kontaktamrons pii Internet
och Christer svarade på den och därefter
skickade vi e-post till varandra i två månader. Vi
lärdc känna varandra på ett naturligt sält och
vågade prata om allt via datorn, så vi tyckte att
vi hade känt varanclra län{re när vi träfladcs
första gången.

Dct var 1rå calö Sl<rrtan i "gladl" llutlik sorl vi
möttes och dct blcv pral i tr'ii lirrrrnrrl onr llll oclr

ingcnting.'l-ycl<c uppslorl lnirr hirtLr lrirll oclr vi
ringdc och ptttrttlt'r lt'lclirtr otlr lirrls;rllc nrr'rl t'
postcn. l''i)rlrll'ltiltg lrlr'r tlLl I jrrrri )o0' ot lr rlt l

var ctt ttnclctlltl solig rL11, r irl llolri k rr,rrr Ir,rr r I

Christcr clitnsltrlc Srlrr:rtt l)rrrr'r' r,r lr rlr I llr 1..t,

jag såg rttligt trt. srt lrut l,,r l;rrl( rr, rl rrl r

danscns virvllrr- rrrcrl liil;rltrr rrtl ;;r' rrrr lr,rr l,rrl
mig full Mrtirtsltclnr. l)r'l r;rr \,ri ,rrllr.r
Convention vi vltt- prt nrr i Kru l:;l;rl ,,r lr ,l,rr

passade vi pii att gilia oss. liir tlel I'rrrrtlc, lri ll r;rll
for oss båda.

Vi vill mecl dessa raclcr tackl li)r rrll r:irrrrL'.
omtanke och lycki)nskniugar sonr vi Iicli pir

vägcn. Ett stort tack 1ill cr alla som strilll rrpp i

Karlstad så att vi kunde genornföra vårt bröllop.

Med varmu hiil,sningur
Eyu Listt,lonsson &. (.-hristcr Jons.yon

Manusstopp
lor Square-Info nr 4 är den 1la november

Yi ser gärna fler bidrag från verksamheten.

Vill ni ha hjälp med skivandet, skicka bara in
informationen till Redaktionen så hjä1per vi till.

Alla adresser finns på sidan 2

11

'l'acli li':rrr l»'u

SQUARII D,{NCIRS

L'ÅI,K)MNAR DEN
3 OKTOBER 2OO1

Adress: Marcusplatsen 17, Sickla
Tid: 15.00 - 19.00 Entr6: 80 kronor
Vi dansar M 53, M och Plus till
Bluegrassbandet: Cold Mountain Band
Callers: Jack Borgström och Calle Brun6r
Klädsel: Gärna denim
Vi har kaffeservering
Mer info: Yvonne Marklund tel 57036245
hemsida: http://home.swipnet.se/saltsjo
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Convention - en utmaning?

Att arrangera Convention - är det en utmaning,
samtidigt som det är ett hedersuppdrag? Eller är
detbara en tung arbetsbörda? Det är mycket som
skall stämma, många människor som helt plötsligt
måste samarbeta.

För vår del blev affangemanget en stor utmaning
som kunde gå åt två olika hå11, nämligen mot
något bra eller en stor katastrof. För det var ju
inte bara detta att vi fick uppdraget av SAASDC
att ordna Convention 2004 i Karlstad, utan vi var
dessutom fyra klubbar som skulle samarbeta.
Bara den saken är en stor utmaning. Ni kan ju se

bilden framför er; fyra olika klubbar med olika
förutsättningar. Det är ju som upplagt för den
värsta dokusåpa (ett tips till TV).

Vi har under många år stött och blött frågan om
en Convention i Karlstad. Frågan har varit uppe
på Moro-Kul Alliansens möten flera gånger utan
något resultat. Men den 25110 2001 skrev Björn
Persson ett brev adresserat till Moro-Kul
Alliansen, där han skriver att SAASDC tycker att
det är på tiden att det ordnas en Convention i
Karlstadstrakten. Undertecknad såg just då inga
problem med detta, ftir vi hade ju, som sagt var,
ältat denna fråga, åtskilliga gånger. Så min
personliga kommentar var nu eller aldrig!

Men var skulle vi vara och vilka klubbar ville
vara med i arbetet? Vi var några tokiga eldsjälar
som började med att inventera vilka lokaler det
fanns i Karlstad. Det bästa vi kunde visa upp för
SAASDC var Idrottshuset. Sagt och gjort. Vi
träffade Bo Kronborg och Björn Persson den 3
jantari2002, och kan ni tänka er, dom visade sig
positiva till de tilltänkta lokalerna. Så nu var det
bara att rulla upp skjortärmarna och verkligen
börja jobba. Ut med förfrågan till samtliga
medlemsklubbar inom alliansen. Resultatet blev
att av tretton medlemsklubbar var det fyra som
svarade ja. Nu gällde det att jaga tidigare
arrangörer på underlag för att ha lite att utgå ifrån.

Våra medlemmar i respektive klubbar infor-
merades också om hur vår ansökan var utformad.
Ansökan började med att Gustaf och Selma
presenterade denna stölliga id6 från Värmland. Vi
avslutade med en bild av Östra bron samt texten
"Välkommen till Karlstad 2004".

\ r(l rl( rn;r lrrl;r11111i1 clrogs ävcn albetet igång pii
rrllr rrr rrr,,l ;rll orglurisera upp en styrgrupp när dct
lrrllrll rir'1 lirllsutta arbetet. Det var f'em tunga

l,rrrrl'l, r rll lir lirg i omgåcndc; .iaga sponsorcr-.
ortlrrr s;rrr;rrlrclsavtal r.ncllan klubbarna, ta lianr
lLirsl:rr pii lilltiinkta callers, ta fram ett underlag
till llr logga sanrt tzr liam underlag till en flyer.

Irt' rrv rubclsuppgiflerna hamnade pir en unclor-
ltnrl)l) sonr startade tidigt, nämligen PR gmppclr.
l)err skullc ta liam r-rnderlag till logga, flyer sarnl
sl)o,lsorcr. Tiink er in i detta med logga: lyra
klubbar. olika viljor l-rur vår logga skr.rllc sc ut.
t)cl glilldc ju att 1ä en logga som fungerade tiir'
allt iliån en dangler till clt tryck på skjortor m.rn.
Samlicligt så fick den ju inte bli allt för n.ryckct
Karlstad, fijl vi kom ju liån olika deiar av
Viirmland. Så resultatct blcv cn blandning av
Vämrland samt "Sola i Karlsta"'.
'fidcn rann iväg och det startades tlera arbets-
grupper inom olika ornråden. Till slut blev det
totalt clva olika arbetsgrupper soln planeradc
arbetet inorn sina områdcn. Några av grupperna
bestod av undcrgrupper, som specialiserade sig
på dekoration, plancring av stiidning, byggnation
rnrn. Sorn ni siikerl f-örstår blev dct rnånga mil till
och från mötcn, eftersom det är drygt sex mil
rnellan två av orterna sorn varit inblandadc i

arbetet. Totalt sett så har vi åkt ca 2500 rnil till
och liån oiika möten. Även detta att pianera in
rniiten kan vara t)og sä knepigt.

Under början av 2003 inf-örde vi en gcmensant
Convcntionträning en gång i månaden. Detta
cirkulcradc runt bland klubbarna när det gälldo
ansvaret tijr callcr, Iokal och fika. Till att bör.jir
tnccl liirckom intc sii rrryckct inltrrrntrtion, utan dcl
gick rrest trt pii alt vi skullcr lliru kzinna varandr-ir.
Men ju liingrc liarn i titlcrr vi konr. sii viigtlo tlcl
över rrch hlev lllt nlr'r inl()nllirll(rn.

Niir det gällcr Convention, sri vrrr tlcl jtr sri, rrll
mångir av våra medlemmar aldlig hrrtlc virril p:i r'rr

Convcntion före Östersund. Sii vltl lrrrrrs;rll
göm'.' Det rir langl upp till Öslersurrtl. rrrr'rr r r 1,,.1,

det rncd att hyra två bussar. I och mccl clclta srr rru
vi niistan 100 personer från Värrnland uppc r

Östcrsund. Jag tror att dct märktes nlir r r

presenteradc "Convention 2004 i Karlstad" oclr
hiilsadc cr välkomna till "Solsta'n".

Nu var det många ay yära medlemmar som
vaknade tillllt Oj då, är Convention så stort?

Och hur skall vi klara av det, med tanke på att
allt var så perfekt i Östersund. Vi har inget nlt
fräscht Folkets hus med alla tekniska finesser.
Vi har bara en stor utmaning i form av ett rätt så

"sletet idrottshus".

Det var något att bita i för lokal- och
dekorationsgruppen. Till den gruppen gällde det
verkligen att få fram kreativa personer. Oj, vad
dom jobbade och hade många idöer i luften
samtidigt. De fem olika danshallarna fick varsitt
tema, nämligen de fyra elementen eld, vatten, luft
och jord. Men, de fyra elementen, vi har ju fem
danshallar? Vad gör vi? Inga problem, vi har ett
femte element som bara finns i Värmland
nämligen "sägen och mystiken".

När det gäller ftrdelning av lokaler, så är det en
fråga som kan ältas hur mycket som helst. Det
var många viljor, som kom i svallning när det
gällde lokalerna. Men nu är det ju så, att man h)T
en befintlig byggnad med x stycken lokaler. Man
far försöka göra det bästa av det, som man har
hyrt. När sedan Convention är över så kommer
man till slutsatsen, att vi kanske borde ha skiftat
vissa verksamheter. Dock finns ju inget som
säger att slutresultatet skulle ha blivit bättre.

Tänk om man inför varje Convention kunde få
den aktuella kommunen att bygga en speciellt
anpassad lokal för just vår verksamhet. Men det
är tur att inte fijrutsättningama är så, för då skulle
varje enskild Convention missa sin egen charm
och vi som dansare inte skulle inte ha en aning
om vi var i Karlstad eller Fagersta.

Vi valde ju inte a1ltid den lättaste vägen fram till
vår Convention. Det är många frivilliga timmar
som har lagts ner på både möten och praktiskt
arbete. Men jag tror att dom flesta av våra
medlemmar har tyckt att det har varit roligt att
jobba inftr detta stora alrangemang.

En stor nöt att knäcka var detta med bemanning.
Hur många personer per arbetspass och hur långa
arbetspass skall det vara i dom olika arbetslagen?
Här gällde det verkligen attvaru duktig att lägga
pussel. En sak som tu lätt att glömma borl är att
det går åt tid till förberedelse samt hopplockning
och städning. Sen gäller det att fiirsöka att fä rätt
personer till dom olika arbetsuppgiftema.

l)t'l rtrl'ltIrt li, rr';r'l lr)r ;rll r;ir;r lt't;t LlUhlrltr'
r,r'tklilt n lolrlrrl rrrol cll or Ir srrrnrrrrr rrlil licli vi
utt(lcr lr((lir, t lletttttrlilrtl oclr krlill liirc ('ctn-

vcrrliorr. rrrrr rrlll sl.rrllr' slrilllrs i oltllrirrg. Dct var
crr lerr Iriijtl lrll sr'sir nuirrtlr nt:inrtiskor som

.jobb:rtlc sitlrr vitl sitllr rnol clct gcnrensatntna
rrrirlct. ('orrr'crrliorr 200;l i Karlstad.

Vi sl<ukatlc .ju intc onr sii värst mycket när det
riillcr ploglarnupplriggningen, den gick i gamla
inktirda hjulspår. Mcn vissa sakcr var lite
annorlunda. Vår så kallacle BUS-dans blev
rlrycket n-rer välbesökt än vad vi råiknat med, så

det blcv ctt snabbt bytc av lokai.

På söndagen la vi till en timme till "Vår fralntid".
Lång tid, hörde jag några som sa före. Men dom
visste ju inte, att den punkten innehijll en
övcrraskning, nämligcn en vigsel rnellan Eva-
Lisa och Christer fl'irn Iludiksvall. Det är ju inlc
alla som vä1jcr att ha nästan 1600 personer med
på sitt briillop, men jag tror det blev ett rninne för
livct lör' Lva-Lisr or'h ('hristcr.

När dansen tog slut på miindag cllcrnriddag och
vi börjtrclc rö.jir upp, tlli liinl<tc nlinga ur, oss 

=f&är det rcdan öl'cr!'fvli och cll lrrrlvl urs
förbereclclscr iivcr lrii cirl.rr 5l lirrnr:rr.

Det har vluit Ituittglt linltlrr sorrr lrrrr l,rrll :il lill
miitcn, tnctl olil.rt rt'sttllrtt. \'is:;r lr;rlor lr;rr r;rrrl
lzitta att liislt nrcrlrrt L'tt rli l lrrrrrrrrrlc r r, rI'lrr,;r
långbiinkirr-. Mctt rlt'1 lituts rtrrtrr,;r I)(),rlr\,r ,,r1.{ r

rned dettlt lttt til l)lr sit: tll rttLtttIr'nr,ilr,,r\ (1, [il,r
storlck. Miirrgrr rtt ritlt ttttrllt nrtrr,rt lr,rr l,rrI Lrrrrr,r

medlemtnar itlc lttttltrt I'lttlrlrtttt;t 'r,,trr ,I' It,,ltr', rr

inte skullc hit lirtttttttil i I'orrllrLl nr((l (,ru \r Irl(
sarnarbetat runl (lcltr prrrjckt.

Men ctt srk är slikr'1 . Illttt .:t tlr,rtr';r l,,r',rlr\ r

klubbrnedle mtnar sir hadc tlcl inle i,irll irlt
gcnomföra Convention 200;1. Ft)r vrir tlcl srr ble v

detllr rncd ('onr erttiurt e n ulrttrrrtirrg s:rnrl ('ll
hedcrsuppdrag, och vi vill tacka SAASDC liir att

vi flck förtroendet. Jag vill iiven passa på att
tacka samtliga som har ställt upp och.jobbat bådc
före, under samt med arbetet efter Clonvcntion.
Det är rnånga Iiivilliga tirlmar som har lagts ner
på både planering och praktiskt arbete. Utan
denna arbetsinsats 1iån cr så hade vi aldrig
kunnirt genoml-öra en Clonvcntion i Karlstad.

Lars .lonsson
()onvention 2001
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Musiken har tystuat och alla, gl,ada dansarna är inte längre lwar,
Tänk så tomt det blev när ni lämnade oss, vi salorar er,

Men en sak är säker vi kommer ju att träffas i Göteborg niista å,r,

Med andra ord ett hjärtl@ tuck
- till alla dansare som kom och §orde denna Convention till ett ofirglömli.gt

minnefiir oss.

- till våra callers, utan er så har det inte blivit så mycket dans som det blev.
- till våra musiker som ordnade underhållning och dansmasik på vårat

afierparty,
- till våra sponsorer
- sist men inte minst till våra medlemmar, släktingar och goda vänner som

§ orde ett otroligt fantastiskt arbete,

Utan er alla så har det inte blivit någon Convention i l(arlstad
2004.

Na kan vi bara önska Vinga Yellow Rockers lycka till med
Convention 2005.

?qf-
lPrrri.fott.t ct.ur ni*, [--ff]

I

4-519 Solstä Dansen

l8l9 Höstdans

2110 Gruvdansen

9/10 Höstfest

76110 Vargdansen

29-31110 Hallorryeen dance

6lll Allahelgonadansen

3-4112 Christmas Dance

lUfu,o*KulAllt'ansen
J$rmsi: Tyy,iltt & Hcurlilh l'lll;;iulr

llomls Xleilberg

litohertt hfiilll'errta,dl

,earsltel I\lclsuur

Serrgtt ti:Ij:lrJun' illrlss;oor

lDlgvär lPcrtt,erli$rD ir

lVJaiihrtars *\.li'r,e dl;sion

§,t.etlaa §iiillb o.l:rn

Sun I onn SQI)

Hortcn SQI).
L'i:ilc

Clear River
Filipstod

Oslo SQD.
Lambertsiiter

Wolf Dancers
B)-Sk.t nnii'Y

Fiord Frolickers
Oslo

Grums SQD.
Segmon

Fjord Frolickcrs
Oslo

P'örvidureinfo.sedanslistqnellerringl.ar.sJonssonTel.0555-12856/074-6278151

Tid:
Plots:

Höstdqns
med

Dove Vt/ilson
Lördogen den 27/L1. ?0A4 H 15.00-21.00
Volvo Customer Cenler i ESKILSTUNA
Vögbeskrivning och korto på webbsidon

Nivå: Ph.rs - A1 - Plus - A2
Entrå:100:-
Info: Lennort Kiihne 01.6-?59 52
Övrigt: Tag med egen förtäring

Eskilstum Con Amore Doncers
hälsor ollo hjörfligt vtilkomno!!!

Åktuell informqiion finns på rrvebbsidon
hll pt / / w slsqYns.l o / c onamore

t4 l5

r'l

,;?

T



l,ä{
ÄLl,l,ilrsr N

Ekerö SD, Forum SD, Grödinge SD. Miil,ttlt,ryh rt:;l) ()tr),tt1 Waves SD
Sa/ts/'ö SD, SateLlite SD, S.D.P BitLlitrrrto:,:.t'rt. / pr, ;rr ,'i/), Vila Bergen SD

KURSER ocH DANSTRÄiItruc HosrEN 2004 VAREN 2oo5

DAG O TID LOKAL

NYBöRJARKURS
Sö17.00-19.00 Bollmoraföreningsgård

Sö 17.30-19 00 D eselverkstan S ckla

Ma 18.00-19 40 Nybrogatan 18

To 18.30 20.00 Torshammarsv. 4 L dingö

To20.AA-2-1.45 Färqag.torqlSofiasalen

MAINSTREAM
Sö 19.00 21.00 Bollmora föreningsgård

Sö 16 00 17.30 Deselverkstan Sckla

I 1B 00-20.00 SL, Garagev 1B Blåsut

To 20.00-21 30 Torshammarsv.4 Lidingö

MAINSTREAM DBD
I 13.00-20.30 DeselverkstanSickla

MAINSTREAM DBD intro PLUS
To T8 00 19.40 Nybrogatan 18

PLUS
T 19 00 21.00 Farmargärden

On 19.00-21 30 Ekebyhovskoan

PLUS DAlvsrRÄNr /G
To 20.00 21.30 Nybrogatan 1B

PLUS DBD
f 20 30 22.00 Dieselverkstan Sickla

To 18 15-20 00 Färgag.torg 1 Sofiasalen

A1
On 19 00 21 30 Ekebyhovsko an

A1 (4 terminer)
T 20.AA'22.0A SL, Garagev 18 Blåsut

A1 DANSTRÄNlNc
Ma 16 00 17.45 Nybrogatan 18

To 19.00-21 00 Axelsbergs Serv.hus

A1 DANSTRÄNING OCH PROVA PÅ A2
Ma B n0 /0.00 Pdr[ I- olk-l< HJ> Öroy

ez roarsÄrtvwa
On19.00-21.00 Niupkärrsqarden

A2 DANSTRÄNING
l\,1å 20.00-21.30 Nybrogatan 1B

To 19.00-21 00 Färgag.torg 1 Katarinas

A2 DANSTRÄNING ocH PRovA PÄ c1
Ma 20tfi /2AA Dan I ullPls Hus O D)

c1 FoRT9ÄTTNtNG
Sö 19 00-21.00 Segersiö Folkets hus

ct oaNsrnÄNwe
T 18.45-20 30 Folkets Hus Bagarmossen

O. Nilsson olle N

R Danielsson/S Andreasson Sven-Ake J

KLUBB

Tyresö SD

Saltsjo SD

Forum SD

Ocean Waves SD

Vita Bergens SD

Tyresö SD

Sa tsjö SD

SateLl te SD

Ocean Waves SD

Saltsjö SD

Fotrrm SD

Tyresö SD

Ekerö SD

Forum SD

Sa tsjö SD

Vita Bergens SD

Ekerö SD

SateLlite SD

Forum SD

Mälarhojdens SD

Satel ite SD

Tyresö St)

Forum SD

Vita Bergens SD

SateLlite St)

Gröt:li[qe SD

SflP Birgirfliossef

CALL,ER

l' MylI

C Btr[l(]r
R []arielsson
(l Ilrilner/S Andreasson

C A lerirerg

P Myhr

C. Bruner
M. Nlilestad

C. Brun6r/5 Andreasson

C.Bruner

B Jerneborg

B. Jerneborg

C.Bruner
C. Allerberg

KONTAKT TEL. START
PERSON DAT.

Peter l\.4. 7126309 12 sept.

Calle B. 718 06 18 5 sept.

Berit N. 604 05 20 6 sept.

Solveig H. 767 8625 I sept.

Alf G. 712 13 97 I sept.

Peter M.

Calle B.

Anita B

Solveig H

Calle B.

Berit N.

Berit N.

Calle B

AIf G,

Eva K.

Bert N

Yvonne C.

I\,4argareta l\,4

Olle N.

Berit N.

AIf G,

Bertl S

LefO

Ann Marie C

712 63 09 12 sept.

718 06 18 5 sept.

686 38 26 14 sept

767 8625 I sept.

718 06 18 7 sept.

604 05 20 9 sept.

770 31 31 14 sept

704AO2a 1 sept.

604 05 20 I sept

718 06 18 7 sept.

712 13 97 I sept.

7O4a028 1 sept

686 38 08 14 sept.

604 05 20 6 sept.

669 26 28 16 sept

646 28 58 13 sept.

770 31 31 1 5 sept

604 05 20 6 sept

712 13 97 I sept

BB 81 04 13 sept

532517 5a 5 sept

776 22 77 7 selr

R Danielsson/S Andreasson Sven Ake J

R. Milestad

R. Danielsson

L Lundström

R. l\.4ilestad

O. Nilsson

R.Danielsson

J. Borgström

R. l\,4ilestad

T. Dahl

L Asplund

Alla är välkomna oberoende av klubbtillhörighet.
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gHeartbeat Höstdans 2004

Lars-Inge Karlsson
Vinbergs Bygdegård
Vinberg, Falkenberg

Lördag
9 oktober 2004
14.00 - 21.00

M53, M, Plus och A1

\'älkomna
Göran 03iX6fu 16922

Gina 0346 - 25 I 72

www.fbg.nu/he artbcat

SLUG kurs i Lerum 9 -10 oktober
Kursen vänder sig till alla typer av squaredansleclirrc

caller, instruktörer, klubbordförande, styrelsemedlemmar, fiirtroctrtkrv; rlrl;r,
kort sagt, alla som har någon form av ledande roll ien sclr-rr«-'riarr:;klrrlrlr

Ett utdrag ur kursplanen:

Squaredansens historia - Vett & Etikett
Hur sprider vi squaredans - Utlärningskunskaper

Ledaregenskaper - Konflikthantering
Kommunikation - Mikrofonteknik - Hjälpmedel

Kostnaden för en kurs är 650:-/deltagare och helg. Detta är ett självkostnadspris som inkluderar
kursavgift & kursmateriel.

Anmälan görs till: Sven Nilsson tel 063-22570, e-mail: sven.nn@home.se. Anmälda
deltagare kontaktas snarast för vidare information. Begränsat deltagarantal!

TW
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High Chaparral2004
Som vanligt fijrsta hela helgen i juli dansades det
i den små1ändska Vilda Västernstaden High
Chaparral. Callers var de suveräna två danska
pojkarna, Sören Christensen och Carsten Niel-
sen. De tog oss verkligen runt dansgolvet med
fart och fläng och med mer eller mindre kluriga
turer och till en härligt svängande musik. Att inte
vara koncentrerad och alert gick inte. Klurig-
hetema kom när man minst anade det eller så var
det Klapp-Klapp-Klapp, you're home.....öööhh,,,
jahaja och så ett leende från golvet.

Och nog verkade detta passa alla vära närmare
200 dansare som fisken i vattnet, om uttrycket
ursäktas. För vatten var det, vår Herre formligen
s1ööösade med vatten uppifrån. Vilken tur att vi
hade sooliga, glada och tålmodiga dansare som
värmde i det "hrrm, underbara sommarvädret".
Tyvärr så rår man ju som bekant inte över
vädrets makter, men vi kunde klara oss riktigt
hyggligt genom att Chappis-personalen hjälpte
till att fixa en inomhuslokal i elfte timmen. En
lokal som egentligen inte fanns. Den var näm-
ligen fylld med diverse ting när vi kom på
lördagsförmiddagen. Och då vräkte regnet ner
och det plask-plaskade runt skoma, men lagom
till dansen lättade det och75%o av tiden kunde vi
dansa utomhus. Ett litet tjipptjipp som kanske
kom från en blöt sko kunde vä1 höras.

På söndagen var det något bättre väder och då
var det nog väldigt många som passade pä att gä
runt och kolla vad som bjöds inne på western-
området. För det var a1lt lite tunnsått med
dansare på dansgolvet. Men det var fu1l fart på
dom som var där och blötan på dansarnas ryggar
berodde nog mer på invändig värme som ville ut
än utvändig blöta som ville in.

I är yar det förutom squaredans även många
andra aktiviteter på High Chaparral. Ranch
Horse Association hade ftr första gången lagt en
tävling där med slalomridning, boskapsfösning,
kalvfångeri med lasso och mycket annat. Även
ett stott antal Linedancers hade mött upp.

Squaredansare kom det till oss från många håll
och kanter. "Di Danske" var som vanligt väl
representerade och Åland bidrog rned en hcl
square. Skåningar fanns där också i mängd och
parti, åsså naturligtvis.....Du. Alla tillsamrnans
bidrog ni till att förgylla vår festival.

I';r loril;rr,:,1'r;illcrr sii kom det ett väldigt uppklätt
ot lr llr Llir,l prrl lill dansgolvet. Det visade sig
\iilr Sl('(n oclr lngcr.r-ro från Danmark som hadc

lrrll rrstltl oclr gilt sig i Chaparrals mysigt triv-
srrrrrrrr;r Lyrka. Naturligtvis hurrades det för do
trylii lirr lu.

Ingemo & Steen Rudberg Jörgensen

Efter dansen på lördagskvällen så valde en del
att partaja ute i Mexico-byn. Eller så satt man på
Saloonen och tog sig en ö1 och snackade 1ite.
Andra umgicks med vänner och bekanta i nå'ns
husvagn/tältlrum/stuga tills det var dax för John
Blund att göra entrd.

I öwigt så var det Trapperhelg, Van- och Truck-
träff. Det beräknas att cirka 14 000 personer
passerade entrdn till High Chaparral under hel-
gen. Inte undra på att det var trångt överallt.
Chansen är förstås att det blir lika här1igt många
människor där även nästa år, så ett gott råd kan
vara; Boka boende i mycket god tid. Det enda du
inte kan boka är plats på Beaver Camp, alltså
campingen. Där råder fortfarande Vilda Västerns
Lag, men campingen räcker till. Till alla.

Nåväl, alla kära dansare, tack för att Ni kom och
har Du några synpunkter, goda eller dåliga, kan
du mejla dessa till leif.ericsson@garo.se och har
du några bilder att dela med dig av så mejla dem
gärna till samma adress. Allt för att vi i
Finnveden SD ska kunna göra kommande
festivaler så bra som möjligt fijr Er dansare.

Till nästa år, al1tså den2-3 juli 2005, har jagav
Vår Herre beställt en väderlek bestående av:
mvlet,22 grader varmt och en lätt bris. Caller då
blir Christer Bem, ev. med hjälp av någon mer.
Därom veta vi inget i skriftande stund.

Väl mötta nästa sommar och väldans välkomna
allahopa, både nya och gamla dansare, önskar vi i
Finnveden Square Dancers genom "Snuffe".

BUFFALO SQUI\RES

22"24 oKToBER 2OO4
Fnrnnrr Exsun RoarRr Mttgsrln

Plats: Ängelholm - Förslöa
Tid fredag 19.00- söndag LL,30

Pris:
Dtrsnogift'150kr 0ntLll. i Brrflrl.o l2{)h )
Älasslogl inkL fi'ukost 50krluntt

Annrälan:
Pttstgiro'14 57 17-5 (Br$jiilo Sqrrtres)
V fu e» n il b u ffnlo sq t nres@'l rott r nil.co r rr

lnformatiou:
Henrik 040 - 92 b9 55
Arrtro 08 616 0b 31
Annikn 031 48 29 12

Vägbe skriz,uing:

Kitr Lru E(j itid ntt.lnrt I l jtit trrtt 
1tf I iit ii)i,.

Följ skyltrtr rrnl ['ör:;ltnr, :;rtt tnrtl r\ lrrtii/1'lr'
torp. I rotulellerr i l\'1rlrrg rtttot lt litl j sl'11l lr'tt
rnot Förslöa.

Efte'r ca 5 hn tir d.tt sktlltot Lldlelull-slrtgtru lill
höger. LldLthallsktlltarna Lotsor dig ltidångt rt1t7t

r sko.qcn och fi'om till rniilet.

tlnr drr prohlant nrcl ntt tt dig lill thtrsett hör
op dig sri lt jrilltct'ui till rned sanfikrritrg.

fu&iridJeg'fl {"fl ,sll*lo[,rer t{S04
tdno{fislhögskrrrflanii lkN'ii* " {?

Lrdingovägen 1, Stocl:holm

Kom, trafts oct bits!!
Vrddsdi ii:ldpåilvåEfielf53-M -Ilrrs L1 .{2

Virr Cållss *
Polrd r, s.1, F r"r'Ll-ralr1ril.'.rr' 11 .'"g

C ä*cr-Us: Juk Borgrtröm

I e srl Liuedmsmed lngdill ArEhed

ffi W"ffi.x-

frS.\ '(.),.,{ rir

{1ecoQnu.S

s0rn ar ;ne(-ictli$(
t)

o "P q"
pa bficlqeb lor

squrnre ffinscrre f
f',. .1', , ' f, r { 

" 1' ''' ,.',. ,'..

,, r-.'.*li-r

&sx {få l,S{ §§, ftäraleli*lm
lil§45J"4?$4S F*.<

ls

§Ti[i §ilntoit'tr\lt${



Square-Info under tjugo år
SAASDC bildades i november 1992 under den
första Ericsson Jamboreen. Vi i SAASDC:s
Verkställande Utskott (VU) ( Sven-Bertil Broby,
Inger Toreld, Lars Rangedahl, Robert Ervenius
och Birgitta Biesheuvel) kom snabbt fram till att
vi behövde en tidning. Information och debatt
har sedan starten av SAASDC varit viktigt för
oss.

"Nu är den hiir, vår egen medlemstidning. Nu
kan vi berätta för varandra om roliga och intres-
santa square dans händelser - om styling - om
nya klubbar m.m. Jag är övertygad om att tid-
ningen ytterligare kommer att öka samhörighet
square dansare emellan."

Detta stod att läsa i första numret av Square Info
som kom ut 1984. Redaktören hette Torsten Bill,
ToBi. "Här dansar vi" innehöll sju danser:

Nlr'rr rlr'll;r i,rrr irrte det första tryckalster
SA,,\Sl)( prorlucr:nrt. Året innan kom den första
NI('(Il( rrrsrrrrIril<erln ut. Många av landets klubbar
Irrrtlt sl'rivrl lite ont sig s.jiilva. 3zl klubbar fanns
rrrt tl i r['lrnlr slilili sanrmanstä1ld av VU.

Redan i första numret kan man läsa att Square
Dance People ordnar danser varje onsdag i juli
och augusti. Och sista sidan visar var man kan
handla "Det mesta för squaredansare" Precis
som i dag! Har ingenting ändrats? Jo , lite!

Under åren har tidningen fått delvis annat ut-
seende. I nummer 2 1985 infördes SAASDC:s
nya logga som vi alla fick rösta fram i nr2 1984
från 9 olika förslag. Lars Gottfridssons förslag
vann och har sedan dess varit vår symbol.

Nr 3 1985 blev det första numret med fiirgade
pärmar. Och från nurlmer 7 2001 är kartan en

Nordenkarta i stället för en Sverigekarta. I en
del nummer har bården prytts med blommor och
klockor fl1m. men mycket är sig likt.

1986 kom det ut ett Jul- och Nyårs
extranummer. Den utgåvan var ftiranledd av att
vi plötsligt inte längre hade en redaktion, vi
behövde en ny. ToBi och hans medarbetare ville
inte fortsätta, varför vi behövde annonsera.
Detta gjordes i ett extranummer där vi i VU
också fick tillftille att tacka ToBi för allt jobb
med tidningen.

Åke Rönndahl som satt i VU då tog över redak-
törsskapet hela 1987 och ända fram till nummer
2 1988. Från nummer 3 1988 var det Gösta
Neovius som höll i spakarna. Det gjorde han
med bravur ända fram till nr 2 2OOO. 12 år. Åke,
som återigen tog tag i tidningen från nummer 3

2000 skriver:

"Ny redaktör
Ny eller nygammal. Det är bara att välja. Känns
bra att min företrädare Gösta Neovius tycker att
det har varit en rolig och tacksam uppgift att re-
digera Square-Info. Jag vet att många har givit
positiva omdömen om hur detta värv skötts av
Gösta. Då jag nu på nytt, efter ftrflutna 12 år,
äter gär in i redaktörsjobbet så känner jag fak-
tiskt fortfarande igen tidningen. Givetvis har
mycket blivit förfinat. Modern teknik med allt
vad det innebär har varit till stor trjälp, det mär-
ks. Tidigarejobbade vi med ordbehandlare både
jag och Gösta. Det innebar framför allt mer jobb
ftr hand och redigering av elektroniskt översänt
annons- och textmaterial var helt enkelt inte
möjligt då."

Åke har sedan dess utvecklat organisationen
kring tidningen och redaktionen. Nuvarande
redaktör, Roland Wester, har fler som jobbar
med tidningen än var som varit fallet tidigare.

Framöver kommer med all siikerhet tidningen i
pappersform och/eller i nätupplaga att spela
samma ro11 ft)r oss dansare som den gjort sedan

starten, information och debatt!

Nlr'n konr ilriig att det är allas våra inslag sorn
lrr'lriir s li)r att fylla tidningen rned innehåll! En
titlrrirrg bchcivcr artiklar och intressanta inslag.

Uttron i.itrli 2004
Sven-Bcrtil llrobl:

nknhF .rn s§orln6nster

§hYcks i rilvrr osi suld

ffi
DET MESIA,--63-*-

gffisp
'r*åx?ilfm{sf,ää{r

trHAR INBM qli,

rBNcöR

,-i4 oki, Karlskrona
( s.Enadal.rköran)

20 okt. VAsteråe
(a;ortst-)

20 okt- Västerås
(vakäde s6kolån )

2-4 \ov. stockholn
(w Erj""6onlr«)

Mars 1945. StockholD

4-6 apr. örebro
på6k 1945.

1O-12 @ j. _(atridel'olm19e5. (Netional
c onventaon )

Swlneihg Square

vaoiorae raaclDA

BlacEson Square

TyreBö square

öreuro squale

u^au Jx,/o r.o 66
ll'rB L I Square
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cn Linn

Robert !jör'L
Jack lloralstr-tu

Stcf:r. Sidholm
I.!gL,r & Gösta

Rober.t Bjdrk
J ack :loIg:.i Lr'ijo

Itobert ts:jdrk
§ tefan SidhorD
llonas lled berp

Icm C.aYell e

Janc aia?I.ror!

t{ry.Ir

ENKATDAX!
Måndagen den 13 september öppnar vi FINK^'l
2004/2005. ALLA landets klLrbbar. biidc uktiva
och "passiva" ska, som ett led i Opcratiorr Nv-
bör.jare, varje år fylla i ett fbrrluliir rnorl uppgilicr'
orn bland annat antal nybör'jarc och rncdlcrrrnlrr- i

olika ålclcrsspann-

Fijrra året var lijrsta gången clet lhnns möjlighet
för klubbarna själva att via SAC'T's och
SAASDCI's hcmsidor tylla i cnkätcn. Dct blcv
SUCtlE. Över 100 ktLrbbar tyllcle i enkätcn via
lnternet! ! Resterande klubbar kontaktades per te-
lcfon tijr att på så vis lärnna uppgifterna. Vi ber
lijrstås alla att använda sig av n-röjligheten att själ-
va lämnn uppgillcrna via Intcrnct.

f)en pcrsoncn i varjc klubb som iir utscdd att
liimna dcssa uppgiftr:r- ska alltsir:

. (iir in pii lntingcn wrvri,.cullcr-.rru cllcr-
\\'w\\r.s(lr.rrt c tlrrnec.sc

. I t'l;r rrpp ,lt rr l:irrl rrr111 1, ,1. 1 rrll I \K \ I

2(X)4r l(X )5"

. Iryll i AI LA rrP|r'iltt t rrrrttt r'llt tlt,tt'.t ,

Ont tlrgol lit ol' lrrrI Irrrrr , ( r I\ rllri'
"ltÖRKl.AlrlN( i" rl;ir rrr;rrr l,rrrr l,r ,,r rrr, r

Friigtlr- bcst'ltlts ir\ I rrl',r 'llrrtt
spt-tt'(alsrviltrtcl.sc cllcr (ll.) l',t, l', i

. En bekrällolsc 1t:r lrll t'ltkrilt tt rrroll,rl'rl,
kommer att skickus.

De klubbar som inte har tillgiing till lttlct ttt l lirrrr

använcla snigclpost. Kontakta rlig. sii skicl'rrl jlg
en blankett som sedan skickas tillbaka till rrrig pri

aclrcss Kaprifblgatan 70, 253 75 Hclsingborg

Dctta måste ske INNAN DEN 3l OKTOBER
2004! Klubbar som inte inkon-rmit nrecl upp-
giflerna sjiilvn-rant kommer zrtt kontaktas per
tclclon!

Tack på Iörhand!

Eriko Spur
SACT
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Dag Program Ort
kl Lokal

HÄRDANSARVI2OO4 SQUARE
Arrangör
Kontaktperson

Grödinge Square Dancers
Katarina Persson 070-839 93 00

Västerås GS Västerås SD
Mats Wallin 021 655 22

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

INFO NR 3 2004
Caller

Jack Borgström

Lokala callers

Reine Storberg

^(, .--ä&l

M 23 aug M53 M M53
19.00-22.00 P

M23aug M53MP
19.00-21.30 (41)

Ti24 aug M53 M M53
t9.00-22.00 P Ms3 A1

O25aug PA1 PA2
19.00 22.00

O 25 aug M53 M M53
t9.00 22.00 P

Tumba Hågelby
(Utomhus under tak)

Västerås Djäkne-
bergets utedansbana

Mölnlycke
Blåbärskullen
(Utomhus under tak)

Bagarmossen
Folkets Hus,
Lillåvägen 44

Square Dance People Bagamossen Jack Borgströnr
Inga-Lill Teljebäck 08-641 12 42

Vallentuna Jarlabanke Square Dance Club Robert Milestad
Ekebyskolans matsal Sigvard Olofsson 08*768 10 92

O 25 aug
19.00 21.00

O 25 aug
18.30-21.30

F27 29aug
18.30 21 .30
1 3.00-21 .30
10.00 13.00

L 28 aug
16.00 21.00

L 28 aug
16.0p-21.00

L 28 aug
16.00 19.00

S 29 aug
16.00-20.00

PA1

M53 P M53
A1

M_42
M-42
M_P

M53MP

M53 A1

MP

M53 P M53
A1

KristianstadFom- Christianstads Square Dancers

stugan Tivoliparken Pia Henriksson 044 21 18 89

Tumba
Hågelbyparken

Örnsköldsvik
Hampnäs
Folkhögskola

Västerås
Dingtuna bygdegård

Edeby
Logen Nyckelby

Stockholm
Forum, Nybrog l8

Eskilstuna
Borgen, Skogstorp

Karlskrona
Vedebyskolans
Sporthall
* två hallar

Kit
Sporthallen

Ericsson Square Dancers
Anders Petersson 08-568 695 60

Ö-viks Squaredancers
High Coast Festival
PerAndersson 0660. IOtt 4tt

Västerås Square Danccrs
Vesterndansen
Roger021 142320

Prärielolket Squarc Danccrs
Logdans Irene 0552-200 U7

Ekenalliansen
Berit Nilsson 08-604 05 20

Eskilstuna Con Amore Dancers

Lennart Kiihne 016-259 52

Klubbens caller

Meddelas senare

S(ircrr Christcnsen
Ilcnrik Nilsson

lrnrklir'l'lilrlrrrl

( 'lrrlrlx rrl lt'r s

I liuts oclr ( )tvr'

Clalh: Ilrrrrrdr'

Kalle Calmhult
Medtag kaffekorg

+$: 
,.,.+fr...;,F 

Sri,

,fä*fr#"#.,ori[
..-'l l,-',*r;.,, ,/rL r;or, ,r,,1 'lC 

{t,,. i'

-it[o"# '-r- #i'.

wlrmr linoshut ik. com
Squcr'+dnne+kli:dm till ctt ffiytk+t

nimligt pFiE tlr hitt+ ogr i vfin r.r,,ehhutil+

F 3-5 sep

19.00 22.30 M53 M P

13.00-22.00 M-A2 x

11.00 15.00 A1 A2 Ci *

L4 5sep M53MPA1
14.00-2 I .30 A2
1 1 .00 15.00

Hamboringen Square Dancers Jery Jestin

2l:aRosenbomfestivalen ChristerBern
Christer Johansson 0455-33 04 06

Sun Town Squaredancers James Wyatt
Solsta'Dansen Henrik Nilsson
John-Erik Curby 054-56 09 27 Föranmälan

IJ



To 9 scp

19.00 22.00

'l-o 9 sep

19.00 22.0t)

Lllscp PAIPA2
14.00 2 I .00

nrin o,txsAR vr 2004
Dag Program Ort
kl Lokal

S5sep M53MP Kungsbacka
18.00-21.00 (Al) Hålabäcks fritidsgård

S 5 sep M53-P Surte
17.30 20.30 Surtc Kultur-hus

Upplands Väsbl
Crimstagården

Stockholm Axcls-
bergs servicehus

Svalöv
Folkets Ilus

Tumba
Folkets hus, Segersjö

Solna
Gran backasl<o Ian

Huddingc
ABF.
Kornnrunalviigen 26

Stallanstorp
Årlövs tcatcr. Arliiv

A2 dans

P

O 15 scp

19.00 22.00

I-' 17 scp

18.i0 21.10

F 17 sep

ti.00 16.30

l. l8 scp

12.00 21.00

t- III scp

L lll scp

t8.00 22.00

L 1{l scp

13.00 15.30
16.00 I u.30

L lll scp

14.00 16.00
16. I 5 20.00

L 18 sep

17.00 20.00
20.00 2 | .00

Cl C2 Floda
Workshop Floda lada

M5l A2 Norrtäljc
Tr,å r,åningar IOGT-lokalcn

SQUARE
,\t t rtrrgiir
hottlrrL l1rct sotr

htrrrlslr;rL lilr S lr ll I)lrttcers
('lrrirrr r\rrtle rssorr 0.14[) (r5 36.15

Surle Srr irrgcrs
Ar rrrsl nirtg
llorcr lilonroll 0.10-1 965 67

I{rrrt I)lrnccrs
Brrrhro Ilcclbcrg OlJ 760 1,+ 00

Miilartö.jdcns Squarcdancers
Yvouno L Carlsson 08 669 26 2u

Kävlinge Sqnaredancers
Grisfest med Squaredance
.lan Buhrc 046 71 00 60

Gröclinge Square Dancers
Sven-Rertil tsroby 08 530 35,1 16

Pair-A-Dice Square Dance Club
Bjcirn 08 65 I 61 20 varcl kl 09 I I

Huddinge Scluarc Swingcrs
Kick ofl'-dans
Ciöran Ervik 08 171 17 92

(iripen Scluare Danccrs
Hamlct Party
Thornas Prahl 040 46 04 35

MotivS's West
Margit.lohansson 033 2ll 59 l!)

Eightmakers
(lhristina Reinholcls 0176 ll7 0u

Motiv8's West
Margit.lohansson 033 28 59 19

HAR DANSAR VI2OO4
Dag Program Ort
k1

L 18 sep Cl
13.00 19.00

L18sep MPAI
15.00 21.00

L 18-19 sep M53 A2
13.00-21.00
10.00-13.00

S 19 sep Al A2
15.00-19.00

S19sep P

11.00-16.00 DBD

S19sep M53MP
18.00 21.00 (A1)

S 19 sep

11.30-12.30 A2 (Hash)
12.30 t7.00 P A1 P A2

S 19 sep M53-P
t7.30-20.30

Ti 21 sep Cl
19.00-21.30

O22sep C3A
t9.ö0-22.00 FörktulI c3A

O22sep M53MP
19.00 21.30

To 23 sep A2 dans
t9.00-22.00

F24sep MP
18.30-21 .30

F 24 sep M53 M M53
19.00 22.00 P

SQUARE
Å rrangiir'
Korr tu l< t por-sou

(iollc Srluarcdanccrs
Antlcr.s S.j(ibcrg 026 65 27 3'7

Dacke Square Danccrs
Anders Gummcsson
070 689 23 50

Larsmo Squaredansarc Höstdans
Erling Rönnbacka +358 6 834 68

16. +358 40 5U0 l5 76

Satcllitc Squtrre Dancers
Bcftil ström 08 88 81 04

Ekerö Square Danccrs Svcn-Åke
Johansson 010 1t)3 43 94

Kungsbacka S and R Dancers
Carina Andersson 0340 65 36 45

Läckö Squarcdanccrs
.lannc 05 I0 54 61 63

Surtc Swingors
Månadsdans
Roger Fr,'rnell l, llr I t,t'i r'

Coordin8's
Bonnic Linclholrn 03 (r'1li .15 \ I

Grödinge Squarc [)ancols
Sven-Bertil tsroby Otl 510 l-54 l()

Västerås Grand Square
Mats Wallin 021 655 22

Run Dancers
Barbro Hedberg 08 760 14 00

Forum Squarcdanccrs
Berit Nilsson 08 604 05 20

Dansföreningen Hörnet
Patrik Andcrsson0322 140 1l

25

u.{Fo NR 3 2004
Caller

Meddelas senare

Jörgen Höjer

Hans-Erik "Hebe"
Bergström

Mattias Åkerblom

Christer Bern
OBS! Endast
ftiranmälan

Dave Wilson

Bjöm Jemeborg
Ta med kaffekorg

Cal1e Brundr

Tommy P Larsen
Sven O1le Svensson

Thomas Bernhed

Andreas Olsson
Micke Gerknan

Thomas Bernhed

Lokal

Gävle NTOlokalen i
Strömsbro

Växjö
Swinghallen,
Fredsgatan 17

Larsmo
Cronhjelm skolan

Stockholm
Park Folkets Hus
Götalandsv 181, Örby

Ekerö
Ekebyhovsskolan

Kungsbacka
Hålabäcks fritidsgård

Lidköping
N.Hiirene Bygdegård

Surte
Sure Kulturhus

Stockholm Park
Folkets Hus Göta-
landsv 181, Ä1vsjö

Tumba
Folkets hus, Segersjö

Västerås
Klubblokalen,
Eriksborg

Upplands Väsby
Giimstagården

Stockholm
Nybrogatan 18

AIingsås
MHF-gården Bälinge

u\Fo NR 3 2004
Caller

Jesper Wilheln-rsson

Reine Fljärtström

Kaj Wikhohn
Thomas Pctlersson

Andcrs Bkrrn

Robert Milestad
Medt matsäck o fika

Meddelas senare

Kristcr Pcttcrsson

Lorrist'Antlt'rssorr

lrrr l. llotl,,lr,rrrr

l)rtvr' Wtl:rrtr

Nirsscr Slrrrlirryr. I lSÄ

Hans-Erik "llebe"
Bergström

Michael "Sotam"
Lindberg

Vainor Törnqvist

A2
Förk. firll A2

MP

M5.] M P AI

M53 CI

C1

C2

AI A2
M5l M M53 I'arl<

P

CI CI C2
C,2

F:loda
Floda lada

Linkiipirrg
Ilotuntlan,l:oll'cls lliisttlanscn

llluc I{ibbon Sqnares Bengt "Bula"
Ericsson

Christer Klangeryd 01327 41 79 Kaffeservering linns

Stockholrn Iflurirrgs \4olivli's
girrclcn Korsr ( irr ( irrll lJr ill Illiksson-Frank
Söclcrtiil.jc-/Virrliirsr rr oS (i.l(r 5li 5l

',I

Andcrs tslorn



n:in oausAR vr 2004
Dag Program Ort
kl Lokal

Arrangör
Kontal<tpcrson

Country Squares
I l):c och sista I ?? Country
Ja rnlrrlrcr
.lcs;rcl Wilhclnrssorr 0[9 140629

Salrnorr lirwn Dancers
lJcnlc Olscn 015 142 69

Surtc Swingcrs
Höstdans
Rogcr Frornell 0303 965 67

Christianstads Square Danccrs
Rauni Jönsscrn 044 23 53 22

Ekcrö Scluare I)ancers Sven-Åke
Johansson 070 193 43 91

Scluarcdansk lubben Seni orema
Barbro Lundkvist 08 642 99 58

Gröclinge Square Danccrs

Wcst Cloast Dancers
Varbergsdanscn 200,1

l]onny Söhrström 0340 806 77

('lcar Rivcr Danoers
lrlisabcth [-arsson 054 56 23 39

I{()(lcn :i(luarc [)ancers
ll rrr lts<l:t nscn
[]ll I irrrrglr 0l71 12268

.l(r

SQUARE U'{FO NR 3 2004
Caller

Jet Roberts
Ingvar Pettersson
Tomas Hedberg

Bente "The ole Lady"
Olsen

Mathias Alfredsson
Jörgen Höjer

Ingvar Jönsson

Robert Milestad
Medt matsäck + fika

Sven Andreasson

Dave Wilson

nrin naNsAR vI 2004
Dag Program Ort
kl Lokal

L2 okt P A1 P A2 Stavsjö
16.00-20.00 Föreningshuset

L2 okt M53* M53 Kärrtorp
12.00-15.00 M53* M Fyren

s3okt M53MP Sickla
15.00-19.00 Dieselverkstaden

S 3 okt M53 M P (41) Kungsbacka
18.00-21.00 Hålabäcks fritidsgård

s 3 okt M53 M M53 P Täby
12.00-17.00 Scandic Hotel,

M4okt C3B
09.30-16.00

Näsbyv 4

Stockholm

Tumba

o60kt M53MP Bålsta
79.00-22.00 Dansbacken

O 6 okt Cl kursnivå Tumba
19.0U22.00 Förk. halv Cl Folkets hus, Segersjö

To 7 okt A2-dans Upplands Väsby
19.00-22.00 Grimstagården

Lgokt M53PAl Falkenberg
14.00-21.00 Vinbergs Bygdegård

L 9 okt A1 Örebro
10.00-16.30 Klubblokalen

L 9 okt P A1 A2 Jönköping
14.00-20.00 MHF-gården, Boeryd

L 9 okt Västerås
13.00-16.00 Al A2 Klubblokalen
16.00-21.00 M53MP Eriksborg

L 9 okt M53 M P A1 Mellan Mariestad o

14.00-21.00 A2 Skövde
Homs Bygdegård

* Golvets nivå

SQUARE
Arrangör
Kontaktperson

Cross Trail Square Dance Club
Frank Sjöberg 0150-230 74

Squaredansklubben Seniorerna
Barbro Lundkvist 08 642 99 58

Saltsjö Square Dancers
Dieseldansen, live music
Yvonne Marklund 08-570 362 45

Kungsbacka Square' and Round
Daacers
Carina Andersson 0340-65 36 45

Panther Squares
Söndagsdans med lunch
Birgit Lindström 08-758 59 54

Motiv8's

58 s2

Bålsta Squarc Dancers
Nils Runberg 0l7l 592 04

Griidingc Scluurc I )unct:r's

Sven-Bcrtil [3r'oby Oli 5.]0 .15-1 l(,

I{un Danccrs
Barbro Hcdbclg Oli 7(r0 I ,l (X)

Heart Beat Squarc I)arrcc ('ltrh
Cina 0346 25 I 72

Örebro Scluarcdanccrs
Inga-Lill Oscarsson 0I9 l2 65 65

Match Town Dancers
Louis Michels 036 13 20 19

Västerås Grand Square
20-årsjubileum
Mats Wallin 021 655 22

Norra Wadsbo Squarcdancers
Mexicodansen
Margareta Lundkvist050I 521 55

21

F 24-26 sep

20.00*23.00
12.00-21.30
10.00-14.00

L 25 sep

14.00-18.00

L 25 sep

15.00-21.00

L 25 sep

13.00-18.00

S 26 sep

I 1 .00-16.00

S 26 sep

13.00-16.00

O 29 sep

19.0U22.00

Flokt
19.00*22-00

F 1-3 okt
19.0012.00
10.00-13.00
15.00-18.00
18.30-21.30
1 1.00-14.00
15.00-18.00

L 2 oL<t

15.00 21.00

L2 okt
14.00-15.30
16.00-20.00

L2 okt
14.00-15.30
16.00 21.00

M53MPA1 Orebro
A2

AI A2

M53-41
Dans i två
hallar

CI CI C2

P

DBD

PA1PA2

C2
Förk. tull C2

A1 kursnivå
A2 hela nivån

A2
C3B
C1

C2
C2
C3A

MA1(42)

Risbergska skolan

Halmstad
Söndrum Folkets Hus

Alafors
Medborgarhuset

Kristianstad
Föreningarnas Hus

Ekerö
Ekebyhovsskolan

Råcksta
Tunet

Tumba
Folkets hus, Segersjö

Örebro
Klubblokalen

Stockholm
Axelsbergs
Servicehus

Stockholm
Fruängsgården
Korsn Ga Södertälje-
och Vantörsvägen

Varberg
Påskbergsskolan

Persberg
Ordenshuset

llargshamn
Folkets Hus

Segersjö Folkets Hus, Gull-Britt Eriksson-Frank 08-646

u{Fo NR 3 2004
Caller

Anita Sjöberg
Frank Sjöberg

Olle Nilsson

.laok Borgstr(inr
C'allc llrLrnör'

Morltlclls scrr:rrc

Rojnc Eriksson

Robert French

Llans-Erik "Hebe"
Bcrgström
.lannc Wihlund

l)rrvc Wilsorr

I l;rrr.r I r rl, "l lt lr, "
lJ( lt'\ll()lI

I ius lrrl,, hrrtlr,',r,1

I(t islr:t I'r'llt tssott
F iirarrnriilarr

Tolnas I"ingaIsson

Roberl Björk
Jack Borgström

Rickard Björk
Klubbcallers

Sven-Be(il Broby 08-530 354 16

Örebro Squaredancers Tomas Hedberg
Urban Svensson 070-663 04 97

Motiv8's
Oktoberfestivalen 2004
Gu11-Britt Eriksson-Frank
08 6465852

C J Smith

AI
M53MP

At 
^2M53 P

Stefan Sidholm

Robert Milestad

Micke Gerkman



L 9-10 okt Floda

nrin olNsAR vr 2004
Dag Program Ort
kl Lokal

L9okt P Trollhättan
16.00-21.00 Nivådans Åsakabygdegård

L 9 okt M P* P Reimers holme
13.00-16.00 Mälteriet

SQUARE
Å rlrrrgi-»'
l\ ot t I r r I' l; rc t so t r

'l lol llilur Stlrr:rr ctlltrrccrs
L:r's l.wcr I 0.510 42 90 29

St;rrlrr ctllrnsk I rrbbcn Seniorema
Ilartro Lrurtll<vist 08 642 99 58

MotivlJ's Wcst
Margit .lohansson 033 28 59 19

Ekerö Square Dancers Sven-Åke
Johansson 010 793 43 94

Grödinge Square Dancers
Sven-Bertil Broby 08 530 354 16

Pair-A-Dice Square Dance Club
Bjöm08 651 61 20vardkl09 11

Örebro Squaredancers
Urban Svensson 070 663 0497

Troll8an Squarcdancers
Lars-Eweft 052042 90 29

Uppsala Viking Squaredancers
Korvdansen
Håkan Hallberg 018 252505

Wolf l)ancers
Ronny Norring 0563 261 59,
073 041 9027

Fyrklövcralliansen
Stora Seniordansen
Sonia Kahlbom 08 756 32 89

\Ä ornetlalens Squaredanccrs
Mariannc Alsing 0278 161 69

l{ i vclborrd's Square Dancers
I)our Nilsson 0589 130 02

n;in »lNsAR vr 2004
Dag Program Ort
kl

L16okt PPAI
16.00*21.00

L 16 okt M68
10.00-16.30 Intensivkurs

SQUARE
Arrangör
Kontaktperson

Crystal Dancers
Plusdans
Anders Cedmert 0481-148 63

Varamon Square Dancers
Mats Wirebro 0l4l-507 17

Ekerö Square Dancers Sven-Åke
Johansson 070193 43 94

Kungsbacka S a Round Dancers
Carina Andersson 0340-65 36 45

Ocean Waves Square Dance Club
Solveig Hållberg08-767 86 25

Surte Swingers
Månadsdans
Roger Fromell 0303-965 67

Coordin8's
Bonnie Lindholm 08-648 45 5 1

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

Run Dancers
Barbro Hedberg 08-760 14 00

Dansftireningen Hömet
Dennis Sköldborg 0303-33 80 06

Peking Stars Norrköpings
Squaredance Club
20-års jubileum
Marianne Falk 011-18 28 09

u.{Fo NR 3 2004
Caller

Gunilla Hammarlund
FöranmäIan önskv.

Tommy Dahl

Ingvar Jönsson

Robert Milestad
Medt matsäck o fika

Dave Wilson

Björn Jerneborg
Ta med kaffekorg

Tomas Hedberg

Anders Blom

Micke Gerkman

Bengt "Bula"
Ericsson

Jack Borgström
Roland Danielsson
Micke "Sotam"
Lindberg
Robert Milestad

Tomas Hedberg
Bobben Bodin
Bosse Magnusson

Lars Håkansson

S 17 okt
1 r.00-16.00

S 17 okt
18.00-21.00

S 17 okt
14.00-18.00

S 17 okt
17.30-20.30

P

Vridningar o
våindningar

M53-P (A1)

Ti 19 okt Cl
19.00-21.30

O20okt A2
19.00-22.00 Förk. tuIl A2

To 21 okt A2-dans
19.00-22.00

F22okt PA1 PA2
19.90-22.00

L23 0kt M53-C1
12.00-20.00

M53MP(Al)Kungsbacka

Lokal

Nybro
Kungshallshemmets
aula

Motala
Gillet, Varamon
(Saml med fika 9.30)

Ekerö
Ekebyhovsskolan

Hålabäcks fritidsgård

Lidingö
Torsviksgården,
Torshammarsvägen 4

Surte
Surte Kulturhus

Stockholm
Park Folkets Hus
Götalandsvägen 181,
Ålvsjo

Tumha
Folkets hus, Segersjö

Upplands Väsby
Gdmstagården

Skepplanda
Bygdegården

Norrköping
Teknishallen

I

x

tr'{FO NR 3 2004
Caller

Christer Bern

Anders Gustafsson
Föranmälan

Robert Milestad
Medt matsäck o fika

Meddelas senare

Roland Danielsson
Ta med kaffekorg

Mathias Alfredsson

Jack Borgshöm

I)rtvt' Wilsotr

I l;rrs l'.r rk "l lt lrr'"
llt rl'slrirrr

'I ltottrrs Ilt't rrlrcrl

Kcnny Rcoso

Christer Bern
Jack Borgström
Richard Björk
Håkan Kaldenvik

Bente "The ole Lady"
Olsen

Mathias Alfredsson

15.00 19.00 cl
11.00 15.00 c2

Floda lada

Ekerö
Ekebyhovsskolan

Tumba
Folkets hus, Segersjö

Solna
Granbackaskolan

Örebro
Klubblokalen

S 10 okt
I I .00-16.00

O 13 okt
19.00-22.00

F 15 olct

18.30-21.30

F 15 okt
19.0012.00

P

DBD

C2
Förk. tull C2

MP

A1 kursnivå
A2 hela nivån

L 16 okt Trollhättan
13.00-16.00 Al A2 Folkets Park
16.00-21.00 M53 M P

L 16 okt M53 M M53 P Uppsala
16.30-20.30 Björkvallen,

Björklinge

L 16 olct By-Skymnäs
13.00-14.30 A1 Folkets Hus
15.00-20.00 M53 M P

L 16 okt M53 M P A1 Stockholm
12.00-17.00 A2 Idrottshögskolan,

Dans i 3 salar Lidingövägen I

L 16 okt M53{1 Bollnäs
13.00-20.00 Tvåhallar Kilbergsskolan

L 16 okt M53 M M53 P Ilimmeta
16.00-21.00 Himmeta Bygdegård

* Golvets nivå

P

DBD

l

1

L 23 okt Al A2 Halmstad Salmon Town Dancers
14.00-18.00 SöndrumFolketsHus BenteOlsen035-34269

L 23 okt M53 M P (A1) Vetlanda IOGT- Highland Grand Dancers
15.00-21.00 NTO, Kullg. 8 Stefan Svensson 0383-189 41

lli 29



14.00-16.00 At A2
16.00-21.00 M53 M M53 P

L23 0kt Cl Cl C2
13.00-18.00

S24okt P

11.00-16.00 Intensiv

S24olct MMP
13.00-16.00

O 27 olc, C3A
19.00-22.00 Förktull C3A

F29,kt PA1 A2
18.30-22.00

L 30 okt Cl C2 Göteborg
Workshop *

L 30 okt M53-42 Malmö
13.00-21.00 *

HÄR DANSAR VI 2OO4

Dag
kt

L23 okt

Program Ort
Lokal

Sala
Grällstagården

Kristianstad
Föreningarnas Hus

Solna
Granbackaskolan

Alvik
Brommasalen

Tumba
Folkets hus, Segersjö

Stockholm Park
Folkets Hus Göta-
landsvn 182 Örby

Örebro
Klubblokalen

Floda
Floda lada

SQUARE
A rr:r rrgiir'
l(orrlrrl<Ipr'rsorr

Sirllr Stlurle | )lrrtcc ('lub
20-lirs.lubilcum
Str:l':rrr Krrrlsson 0221 .251 9l

('hrist ianstads Square Dancers
Raruri .liinsson 014 23 53 22

Pair-A-Dicc Squarc Dancc Club
B.lrirn08 65 l61 20vardkl 09 ll

Squaredansklubben Seniorema
Barbro Lundkvist 08 642 99 58

Crödingc Squarc Danccrs
Sven-Bertil Broby 08 530 354 16

Satellite Square Dancers
Bertil Ström 08 88 81 04

MotivtJ's Wcst
Margit Johansson 033 28 59 19

Encrgy Squares
l6:th Fellowship
Lars Oltrfsstrn 010 21 42 ll

Örcbro Squarcdanccrs
Inga-Lill Oscarsson 019 12 65 65

Motiv8's West
Margit.lohansson 033 28 59 l9

Salmon Town Dancers

u{Fo NR3 2004
Caller

lngvar Pettersson

Ingvar Jönsso-n

Bjöm Jerneborg
Ta med måtsäck

Sven Andreasson

Dave Wilson

Björn Jemeborg

Thomas Bernhed

Christer Bern
Alders Blom

Richard Björk
Föranmälan

Thomas Bernhed

Bente "The ole Lady"
Olsen

Ander§ Gustafsson
Föranmälan

Mats Sundström

Anders Blom
Hanna Tenenbaum

HARDANSARVI2OO4
Dag Program Ort
kl

S llokt P

I 1.00 16.00 DBD

Lokal

Ekerö
Ekebyhovsskolan

Bålsta
Dansbacken

Upplands Väsby
Grimstagården

Stockholm Axels-
bergs Servicehus

Stockholm
Skiirholmens
Idrottshall

Göteborg
Björlandaskolan

Karlskrona
Gullbema Park,
Söderskiir

Segmon
Folkets Hus

Stockholm
Segersjö Folkets Hus,
Tumba

Täby
Kvamtorpsgarden

SQUARE
A rrarrgiir
Ktrrrtuk lpcrson

likori) Squarc Dancers
Svcrr-Åke Johansson 0'10 193 13

94

u.{Fo NR 3 2004
Caller

Sven Andrdason
Medtag matsäck *
fika

Hans-Erik "l'lehc"
Bergströnl
Jzrnnc Wikhrnd

Hans-Erik "l'lebe"
Bergström

Calle Brun6r

Saundra Bryant
Vic Ceder
Andcrs Blom
Robert Milestad
Rolancl Danielsson
M ichacl "Sotarn"
Lutrlbclg

htislttI'r'llttssln
(lic)
N.'l;rllrr;r; \ I I r lrlr,:;,rrr
(lri )

Srrtttli .lotrit,lr,l'
(liir )

Krrsltillrrt (lor )

lirctltlie I lilrl;rrl

Mathias Alfrcdsson
Föranmälan

Saundra Bryant
Vic Ceder

Anders Blom
Ta med kaflekorg

S 31 okt M53 M P (A1) Kungsbacka Kungsbacka Square- and Round Meddelas senare
18.00-21.00 Hålabäcks fritidsgård Dancers

Carina Andersson 0340-65 36 45

Bålsta Squarc Danccrs
Nils Runberg 01'71 592 04

Run Dancers
Barbro Hedberg 08 760 14 00

Squaredansklubben Seniorerna
Barbro Lundkvist 08 642 99 58

Ericsson Square Dancers
Ericsson Jamboree
Anders Petersson 08 568 695 60
(dag)
08 19 12 66 (kviill)

(iothcnburg St;ualc I )lnccr s

Vinga Yellow l{oclicrs
Halloweendanson
Åkc Andcrsson 03 I 9l 0t o.l

Roger Tjörnhod 0l I 5() ll -l{

Hamboringen Square Danccrs
Halloweendans
Conny Tömström 0455 2tt I 05

Cnrms Squarcdanccrs
Allahelgonadans
Gunilla Carlsson 0555 123 57

MotivS's
Gull-Britt Eriksson-Frank
08 646 5ti 52

Näsbyparks Squaredance Klubb
Margarcta Wahlborn 01J 768 87 76

3r

O 3 nov llil23l|lf6l
t9.00-22.00 P81

To 4 nov A2-dans
t9.00-22.00

To4nov PAI PA2
14.00,17.00

F 5-7 nov M-C2
18.0012.30 Dans i fyra
12.00-22.30 hallar
10.00-14.00

l'5 6nov
ru.lo 22.30 Al A2
t2.00 16.30 M23 M53
15 30 21.00 M53 M M53

P

L (r nov M53 P Al
n.0o 22.00

[- 6 nov
[.00 15.4s A1 A2
r6.00 21.00 Ms3 M M53

P

M 8 nov C3B
09.30 16.00

M 8 nov M53 M M53
r r.00- 15.00 P

L 30 okt
10.00-16.30

L 30 okt
13.00-15.30
16.00-18.30

L 30 okt
14.00-21.00

C1

C2

M53 M Halmstad
Workshopdans Sön&um Folkets Hus Smoltdans

L 30 olct P

10.00 16.30 Intensivkurs

L 30 okt Al A2
15.00 21.00

S 31 okt M53-P
14.00-18.00

* Lokal meddelas senare

Motala
Gil1et, Varamon
Samling m fika 9.30

Gävle
NTO-lokalen i
Strömsbro
Malmö

Bente Olsen 035 342 69

Varanron Square Dancers
Mats Wirebro 010 349 0121

(ic11o Scluaredancers
Arrrler' Siiibcrg 026 65 21 j7

I,irroruy Squares
4:th Scnior Citizen Fellowship
L:rrs ( )lrrllsson 040 23 42 1l

.t0



nrin »lNsAR vr 2004
Dag Program Ort
kt

O l0nov C2
19.00-22.00 Förk. tuIl C2

F 12nov MPMAl
19.00-22.00

SQUARE
Arr':utgiir
KorrIlrli Ipcrsorr

( ir'(itlirrgc Stlttrrc I)ancers

Lokal

Tumba

Eksjö
Linndskolan

Biörklinge
Björkva11en

F 12 nov M53-41 Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00 16.30 Dans i 2 salar ABF-huset Göran Ervik 08 77417 92

L 13 nov Vadstena Blue Blossom Dancers
14.00-16.00 A1 Petrus Magniskolans Mjölnaredansen
16.15-20.00 M53 M M53 matsal Nenne Svensson0l44 704 65

P

Folkets hus, Scgors.jii Svcrr-llcrlil Ilruby 013 530 354 l6

Bromma lrkcr-ii Srpralc Dancers
Alviks Medborgarhus Ekcrös NIårtensdans

Sven-Åke Johansson 07O 793 43

94

Lidköping Läckö Squaredancers
N.Härene Bygdegård De la Gardiedansen

Solveig 0510-53 53 53

Norrtälje Eightmakers
UIF-Gården, Halloweendans
Skebobruk Christina Reinholds 0176 137 08

Sollentuna SHSD
Rotebro Dansträff Stefan Sidholm 070 508 33 84

Helsingborg Helsingborg Squaredancers
Högastenshallen Mårtensdansen

Ewa Stenberg 042)1 55 37

Old Oak Squaredancers
Jarl Sturek 0381 140 05

Upplands Alliansen
Uppsala Viking Squaredancers
Roden Square Dancers
Bålsta Square Dancers
Pepparrötterna

Solna Pair-A-Dice Square Dance Club
Granbackaskolan Björn08-651 61 20vardkl09-11

[. [3 nov
13.00 15.30 At A2
15.30 16.30 P

I 6.30 21 .00 M53 M M53
P

L13nov M34MP
18.00 22.00

L ll nov
11.00 15.00 Alws
15.00 17.00 P ws
18.00 21.00 P Al

L13 14nov M53MPA1
r3.00 2t.00 A2
t 1.00 I 7.00

S lzl nov M25 M P

15.00 20.00

S 14 nov
14.00 1s.00 Al
15.00 19.00 M53 M P

S lul nov P

1 1.00 16.00 Intensiv

-1J

u{Fo NR 3 2004
Caller

Dave Wilson

Michael
Lindberg
Kaffeservering finns

Roland Danielsson
Calle Bmnör

Mathias Alfredsson
Anders "Blomma"
Blomvik

Christer Bem
Vainor Törnqvist

Andreas Olsson

Stefan Sidholm

Paul Bristow
Carsten Nielsen

Pär Lundborg

Micke Gerkman
Roine Eriksson
Janne Wiklund
Harls-Erik "Hebe"
Bergström

Björn Jerneborg
Ta med matsäck

HIiRDANSARVI
Dag Program
kl

S14nov M53MP
18.00 21.00 (A1)

Ti 16 nov Cl
19.00-21.30

O [7 nov A2
19.00 22.00 Fiirk. full A2

'fo lll nov A2 dans

r9.00 22.00

F 19nov MP
l E.30 21 .30

L 20 nov Al A2
13.00 16.00

[- 20 nov A2
r0.00 16.30

l. 20 nov M53 M P A1
rs.00 20.00

l- 20 nov
15.00 21.00

1.20 21 nov
I 5.00 19.(X)

l I .00 15.00

S 2l nov
I I .00 16.00

S 2l nov
14.00 18.00

S 2l nov
r7.30 20.30

P

C1

C,2

P

DBD

P

Vridningar o
vändningar

Ms3 P (Al)

2004
Ort
Lokal

Kungsbacka
I Iålabiir:ks li'itidsgiilcl

Stockholm Park
Folkets Hus
Götalandsvägen 181,
Älvsjo

Tumba
Folkets hus, Segersjö

Upplands Väsby
Grimstagården

Solna
Granbackaskolan

Stockholm
Nybrogatan 18

Örehro
Klubblokalen

Katrineholm
Nävertorpsskolan

Gävle NTOlokalen i
Strömsbro

Lerum
Knappekullaskolan

Ekerö
Ekebyhovsskolan

Lidingö
Torsviksgården,
Torshammarsvägen 4

Surte
Surte Kulturhus

Tumba
Folkets hus, Segersjö

SQUARE
,\ rlartg,iir
K orrl irk l pcrsorr

Kungshacka Square- and Round
I )anccrs
Clarina Andcrsson 0340 65 36 45

Cloorclin8's
Bonnie Lindholm 08 648 45 5 I

Grödinge Square Dancers
Svcn-Bcrlil Broby 08 530 354 16

Run I)anoers
Barbro Hedberg 08 760 14 00

Pair-A-Dice Square Dance Club
Björn 08 651 61 20 vard kl 09 1 1

F-orum Squaredancers
Berit Nilsson 08 60,+ 05 20

Örcbro Squaredancers
Inga-Lill Oscarssou 019 l2 (r5 (r5

Cathrineholnr Stluarc I )anccrs
C'athari nadan scn

Hildcgun (iustlvssort 0150 I()s l.l

Gefle Stluaredancr:r's

Andcrs Sjirbcrg 026 6-5 27 l7

Motiv8's Wcst
Margit Johansson 033 2ll 59 l9

Ekerö Squarc Danccrs Sven-Åke
Johansson 070 793 43 94

Ocean Waves Squarc Dance Club
Solveig Håilberg 08 767 86 25

U.{FO NR 3 2004
Caller

Meddelas senare

Jack Borgström

Davc Wilson

Hans-E,rik "Hcbc"
Bergströnl

Bjönr Jerneborg
Ta med kaffekorg

Lars Asplund

Ingvar Pettersson
Föranmälan

llcngl Ilrrla llicsson
l.cil l.lihlirtl
lirttklie l'klrlrrrl

llolrt't I l\l t lr'sl;rrl

Ittttltt.lirtts:ott

Stcfirrr Sidholnr
Medt matsäck o lika

Roland Danielsson
Ta med kaffekorg

O 2.1 nov CIA
19.00 22.00 Förk.full C3A

Sufie Swingers Martin Jansson
Månadsdans
Roger Fromell 0303 965 67

Grödinge Square Dancers Dave Wilson
Sven-Bertil Broby 08-530 354 16



HÅRDANSARVI2OO4
Dag Program Ort
kl Lokal

SQUARE U{FO NR3 2oo4
CallerArrangiir

Kontuktpcrson

To 25 nov A1 A1 A2 Stockholm Axels- Mälarhöjdens Squaredancers Björn Jerneborg

19.00-22.00 bergs servicehus Yvonne L Carlsson 08-669 26 28

F 26 nov M53 M M53 Alingsås Dansftireningen Hömet Mathias Alfredsson

19,0022.00 P MHF-gården Bälinge Patrik Anderssotr 0322-140 4l

F 26 nov M53-A1 Huddinge Huddinge Square Swingers Anders Blom
13.00-16.30 ABF-huset Göran Ervik 08-774 17 92

F 26 nov A1 kursnivå Örebro Örebro Squaredancers Tomas Hedberg

19.00-22.00 A2helanivån Klubblokalen UrbanSvensson07V663049'7

L 27 nov P-A2 Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers Dave Wilson
15.00-21.00 Volvo Demo-Center Lennart Kiihne 016-259 52 Medtag kaffekorg

L27 nov A1 A2 Halmstad Salmon Town Dancers Bente "The ole Lady"
14.00-18.00 Söndrum Folkets Hus Bente Olsen 035-342 69 Olsen

L27 nov M34-C1 Sundsvall Sundsvalls New Wave Robert Björk
12.00-21.00 Skönsbergs Folkets Novemberdansen Anders Blom

Christina Holopainen 060 l0 24 59 Tomas Hedberg

L 27 nov M53* M53* Sollentuna Sollentuna Square Dancers

17.0022.00 M* Rotebro Dansträff Nybörjardansen
John-Christer Lindhd 08-768 5 1 08

Ocean Waves Square Dance Club Robert Milestad
Novemberdansen Mattias Åkerblom
Marie Fernulv 08J65 33 32

Bålsta Square Dancers "Hebe" Bergström
Nils Rnnberg 0l7l-592 04 Janne Wiklund

Grödinge Square Dancers Dave Wilson
Sven-Bertil Broby 08-530 354 16

Run Dancers Hans-Erik "Hebe"
Barbro Hedberg 08-760 14 00 Bergström

Satellite Square Dancers Michael "Sotarn"
Bertil srröm 08-88 81 04 Lindberg

Hising IS, Kungsbacka SR Dancers Johnny Preston
Lussedansen Krister Pettersson

Annica Carlson 031-87 51 58 Marine Ramsby

Hus

S28nov M31MPA1
16.00-20.00 Dans i två

hallar

O 1 dec M35 M P88
t9.00-22.00

Oldec Cl
19.0022.00 Förk 3/4 C1

To 2 dec A2-dans
t9.0022.00

F3dec M53MP
t8.3012.00

F 3-4 dec
19.0012.30 P A1 Cl
12.00-2t.00 M - cl

+ Golvets nivå

Stockholm
Idrottshögskolan GIH
(bakom Stadion)

Bålsta
Dansbacken

Tumba
Folkets hus, Segersjö

Upplands Väsby
Grimstagarden

Stockholm Park
Folkets Hus Göta-
landsvägen 182, Örby

Mölndal
Folkets Hus

Kurs i Föreningskunskap
(tidigare benämnd SLUG Styrelse eller SLUG 2)

Söndagen den24 oktober k|09.00 - 17.30 iVingas lokaler i Göteborg

Kursen är lämplig för styrelseledamöter och andra föreningsfunktionärer

lnnehåll: Föreningsjuridik, mötesteknik, konfliklhantering, vem gör vad i föreningen

Kursledare är Anders Sjöberg och Svante Jordeskog

Kursavgift: 500 kr per person

Anmälan senast den 10 oktober till Anders Sjöberg, 026-652737,
a nders. sj. gavle@tel ia. com

§AHSQUARE 
DANCE CLUB

20 Ans JUBILEUM
23 oktober 2004

GRÅLLSTAGÅRDEN
CALLER

INGVAR PETTERSSON
M53MM53P 16.00-21.00

Vi bjuder pä FINGERFOOD.
Info.0224-25191

At A2 14.00 - 16.00

34

35



Bödabaden Dance Resort!

Semester - en vecka på BOdabaden i år igen. Det
är en favorit som kan gå i repris år efter år, jag
höttnar aldrig. För min del har jag just nu awer-
kat min 8:e sommaryeckokurs på Öland. Tänk,
2006 blir jag Bödabaddare! Redan nästa år bär
det sta' för min sambo. Det är klart att vi åker
även då, vi kan ju bara inte missa ett sådant år.

Det blir ju förresten också det första året på egen

hand för de nya ägarna Maria Rundberg och

Johnny Jörgensen. Det ska också bli roligt att få
träffa dern igen. Jag förväntar mig att mycket
kommer att vara sig likt på Böda, men att som-
ligt kommer att vara förändrat. Det ska bli
spännande att se hur det blir. Jag passade på att
intervjua Maria och Johnny när jag ändå var där.

Johnny Jörgensen kommer ursprungligen från
Köpenhamn. Han har jobbat sammanlagt 9 år
inom hotell & restaurangverksamhet både i
Danmark och i Frankrike, samt bott i Kaliforni-
en, USA. Han jobbade för ett danskt ftiretag som
programmerare av hotellbokningssystem. Johnny
började dansa Linedance redan 1994, under sin
tid i Frankrike. För snafi 5 år sedan blev Johnny
ombedd av det danska företaget att åka till
Stockholm Itir några månader och stötta kontoret
där. Han blev kvar i Stockholm till maj 2004.

Maria Rr"rndberg är fyra generationers Stockhol-
mare och uppvuxen i Sundbyberg, senast bosatt i
Jakobsberg. Hon jobbade på Arkitektkopia med
kundsupport och att konvertera CAD-filer till
utskriftsbara dokument. Maria har god lokalkän-
nedom i Stockholm genom sitt extraknäck som
taxichaufftr. Maria började med Linedance för 5

år sedan och blev så otroligt "biten" att hon snart
dansade 5 dagar i veckan.

Både Johnny och Maria har ett gediget intresse
Iiir dans och vill fortsätta att utveckla det. De
drev tillsammans Stockholms näst största Line-
danceklubb, Crazy Cat, innan de flyttade till
Öland för att driva Bödabadens dans- och se-

mesteranläggning.

Det är en process att ge sig in i detta. Det är
givetvis också en fördel att ha hotell- och restau-
rangbakgrund, men det viktiga är att kunna bibe-
hålla Bödabadens speciella familjekänsla. Det
viktiga är att vi har nischen klar för oss, säger
Johnny.

Iioktrscriugon itr på dansen men att driva Bö-
rlubutlcrr irurr:hiir tusen olika saker att hålla koll
pii, lirltsiittr:r' .lohnny

Toreld och Gösta Toreld. Foto Peter Myhr

Crazy Cat Linedance har en omfattande verk-
samhet med kurser i Husby, Åkersberga och på

Ekerö. Maria och Johnny började som vanliga
dansare och nöjde sig med det i flera år, även om
Johnny har hunnit koreografera 4 danser och
Maria utbildade sig till instruktör (steg I och
NTA) redan 1998.

Sommaren 2000 kom de på att det skulle vara
trevligt att ordna några sommardanser, något
som stod högt på många linedansares önskelista.
Samma höst startade Maria och Johnny en kurs
för 12 personer. 3,5 år senare på vårterminen
2004hade Johnny och Maria ansvar för 120 dan-
sare i 7 olika kurser/vecka.

Med en sådan omfattande verksamhet blir det
ganska snärjigt. Det gäller till exempel att mellan
kurskvällama lära in nya stegkombinationer så

att man har något nytt att lära ut "nästa gång".
Med kurs varje kvä1l ligger av nödtvång instude-
ringen vid pass kl 23.00 om kvällarna.
"Stepsheets" och musik ska laddas ner via Inter-
net, elektronisk utrusning ska ses över osv.
Komna så långt, började Maria och Johnny fun-
dera på att minska ner - på sina "civila" jobb! Att
minska ner på dansandet var det inte tal om.

I Johnnys jobb ingick det att läsa branschtid-
skriften "Restauratören", där hittade han i sep-

tember Ingers och Göstas annons om att Böda-
baden var till salu. Han skickade raskt, mest på
skoj, frågan "Är detta något ftr oss"? till Maria
på hennes jobb och fick svaret "Ja, varfor inte?"

l)c bestämde sig ju inte bara sii cliir pii sliicnrlc
lirt, men Johnnys fråga sådde ett fiii som biirjrrdc
gro. Maria ringde Inger och de bestiinrclc alt tllil'-
lrrs på Bödabaden i november. Hclt okänt var'.jLr

irrle Bödabaden, varken för Maria eller för John-
ny, som båda har varit dansgäster en respektive
tlr gånger under tidigare år.

l]ödabaden ärju Ingers och Göstas livsverk och
rlr: har länge letat efter rätt personer att ta vid
clier dem. Det handlar ju inte om att exakt kopi-
cra vad Inger och Gösta har giort av Bödabaden.
l)ct är en stor sak att leva upp till när nu Maria
och Johnny ska förvalta och driva anläggningen
r"iclare och utveckla verksamheten i kanske nya
lil<tningar.

Det finns ingen anledning att ta bort något som
lirngerar bra, slår' Maria fast. Vi ska t ex ha pre-
t'is lika mycket squaredance nästa säsong som vi
har i år. Eftersom påsken infaller tidigt 2005 så

blir säsongen två veckor längre, så det finns ut-
rymme för till exempel Linedance. Yecka 28,
1004 är ett riktigt elddop för Bödabaden. 240
rllister som ska äta och dansa utan mankemang.
I)ct ärju dubbla kurser, l0 squarer C1 och 15

stluarer A I .

På samma sätt borde vi kunna kombinera ett
srlr-raredance-program som har få dansare med
Linedance någon vecka under 2005, funderar
Maria.

Äv egen erfarenhet vet jag (artikelförfattaren) att
rlet finns en stor okunskap bland såväl Linedan-
sirre som squaredansare, om varandras verksam-
hcter. De båda grupperna, släktingar i Western
l)ance-familjen, kan ha mycket utbyte av att lära
liiinna varandra.

I)ct här året och t o m första kvartalet 2005 går
Maria och Johnny i en unik skola.

Det ftirsta vi giorde när vi kom ner hit till Böda
var att lära oss dansa squaredance M 40, vilket
var på programmet (vecka 2lb), berättar de.
(lhrister Bern och hans Karina var så gulliga och
tränade oss vidare i de 13 resterande callen till
M53 på lediga stunder. Det var vi och sex änglar
i squaren kan man säga, säger Maria.

Maria och Johnny arbetar heltid på Bödabaden.
I)e jobbar i matsalen, disken, köket, samt städar
och bäddar på lördagar.

Ar-bctct i sig är inte svårt. Det är mycket att
lriilla recla på, säger Johnny som har god nytta av
sirr hotcl Icrtärenhet.

[)ct är mycket administrativt arbete, fyller Ma-
ria i. För att kunna driva en sådan här verksam-
het är det tillstånd från minst 20 olika myndig-
heter som ska hanteras; statistik, personal och
inte minst planera nästa säsong. Vi [är oss nytt
hela tiden och vi har ett gott stöd i Gösta, lnger
och den övriga erfarna personalen. De har under
årens lopp byggt upp arbetsmetoder som funge-
rar. Vi får föra anteckningar om det vi lärt oss
under dagen.

- Allt är roligt men särskilt kontakten rned gäs-

tema tycker jag, säger Maria. Det som gör det så

trivsamt på Bödabaden är att man anstränger sig
här för att göra det där lilla extra för att tillmö-
tesgå gästerna.

Bödabaden är inget renodlat hotell, det är en
dans- och semesteranläggning, en Dance Resort,
säger Johnny. Det betyder att vi är öppna för
många olika former av dans, framförallt square-
dance. Vi vill att våra gäster ska kunna kombine-
ra semestem rred sin dans, njuta av båda i lagom
stora portioncr'. Vi hälsar alla nya och gamla
gäster välkorrna till Biidabadcn rriista irr.

Ja, vi kommcr! Var sii srikcr pii rlcl. Sonr .jag
skrev inleclningsvis har'.jag oclr rrritr sirrrrlro rc<Lrrr

planer och liirhopprringlr orrr rrislir rir'. .lirg vill
också passa pii att llckl Irtgcl oclr ( iiislrr lirr' :rlll
trevligt och roligl sottr Iliitl:rh:rrlt'rr lurr lrt'rili:rl
mitt squaredanccliv rrrctl. Iuck ocksli lirr :rll rrr

har varit så noga vitl valot uv clit'rlr:irIrrc l)r't
har ni gjort förstiis liir itlt crt livsvcrli sk;r lirrllr'
va på bästa sätt rncn ocksii lv orrtlirrrlie rrrt'rl rrllrr
oss squaredansare sotrl brukal vat ir clir glislt:r.

Mirt Mttlt'ttrlt'i
Medlem i C'ulhrinahrtlrtt Sl)

Glöm inte att anmäla deltagare till seminariet
i Norrköping den 11 - 12 september.

SKAPA GEMENSKAP

:l i.

i: M*"ffi, 1l.W
I'rån vänster: Johnny.lörgensen, Mario Rurulherg. htger
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Påskfestivalen i Örebro
Min påskhelg började redan på torsdagen. Vi
samlades och skulle göra i ordning inför den

kommande helgen. Alla hade sina grupper som

de tillhörde, såjobbet gick rätt så smidigt.

Jag var husvagnsansvarig, såjag började med att

kila iväg till parkeringen där husvagnarna skulle
vara. Såg till att el-killarna giorde sitt jobb....
Dirigera arbete är jag bra pål Därefter var det

dags att hälsa alla tidiga gäster välkomna. Det
var faktiskt en hel del som kom redan på tors-
dagen.

Eftersom jag jobbade natten me1lan torsdagen

och fredagen var jag inte så pigg, men masade

mig iväg på morgonen. På fredagen blev det inte
mycket med dans för mig, höll mig mest ute vid
husvagnarna och räknade så att alla skulle få
plats. För mig som inte har en minsta aning hur
man parkerar en husvagn så tyckerjag att det var
kul att det fungerade så bra.

Skulle hälsa att det finns en under§ol och ett par

nvinköpta skor

Var tvungen att hålla mig vaken, ögonen ville
inte hålla sig vakna men jag tvingade dem. På

fredagen somnade jag innan huvudet hann landa
på kudden. Men innan jag hade fått sova
tillräckligt, var det dags att gå upp igen.

Lördagen var en toppendag, afterpartyt var
mycket lyckat. Men det var mindre lyckat för
mig, jag hade oturen med mig att min cykel blev
stulen den kvällen.

Så var söndagen redan där. Helgen hade gått
alldeles för fort. Snart var det dags att säga hej

då till atla. Alltid trevligt att träffa alla, men som

vanligt går alla dessa tillställningar alldeles för
fort. Det var dags att plocka ihop allt igen. Alla
kablar och kopplingar. När vi hade rullat ihop de

flesta kablarna började det naturligtvis att
ösregna.

Ett stort tack till våra caller som gjorde ett
fantastiskt jobb. Men utan er dansare hade det

inte blivit en sån trevlig festival.

Yellow Rock!
Lina Thu-Lundblad
Orebro Squaredancers
SAASDC

23:e gängenl

Vi vill tacka ALLA deltagama i squaredansveckan i Gdansk, Polen som giorde det till underbar

dansvecka. Trots att vädret kanske inte hela tiden bestod av sol, så giorde deltagamas värme och glöd

det till en minnesvärd vecka.
ASP-gänget "Hanna, Jytte, Carina, Christer, Thomas o Lasse"

5 -7 nov ?OO4
A I I helgonahelgen som vanl igt

[ 5Lköirhrolnrler'ls Idro]iii,sll.r crll l, 5'6,q1 r;',11,1'r.r,l r,rr

S,qUndJtP,O [BiP'y'gti,t,],'V,i,C'C z, -l z r'

/\m,eJers lBllo,llt, P,,'o[b rzt'.i ,ti\ii] z:.i q,-l

ir.ielqrild D.aririielsrj(oiJo,rU\ic?t,qzl " 5e,t Lv' n" \t n,-l'o,-r',)
Dons i fyro hollor - full M till C2

Konfoktperson: Anders Petersson iel. 08-19 72 66 (hem),08-568 69560 (jobb),

epost: Anders.Petersson@bredbond.net
5e också vår hemsido: hftp : //www. ericssonsguoredoncers. sel

AUyff fön i ån!
Square Gomes & "prova på"-sguaredans ft;r dina vonner och bekanta!

Vö[komtumilen0 TW
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Vad är SACT?
SACT är en rikstäckande organisation för

squaredansledare.

Vad gör vi?
afiidningar:
SLUG Grundutbildning för alla inom
squaredansen

Styrelseutbildnizg Vidareutbildning för de som
har eller kommer att ha en position i en
styrelse.
SACT's Caller School utbildning för nya och
mer erfama instruktörer och caller, ett gediget
material med upplägg efter Callerlab's riktlinjer
för en hel Caller School. Det kommer att hållas
en kurs i Stockholm till hösten. För mer
information och anmä1an kontakta Jack
Borgström, j ack.borgstrom@swipnet.se.

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

S q uure dans S e minari um :
11 och 12 september 2004 i Norrköping.

SACT-info & Nyhetsbrev.' ett informations-
paket som går till alla medlemmar i SACT,
fördelat efter behov under året.

SACT - Convention: Anordnas varje år
någonstans i Sverige i samarbete med en klubb.
I år gick det av stapeln i Norrköping. 2005
kommer SACT - Convention hållas i Sundsvall
tillsammans med klubben New Wave den 12

mars 2005. Vi ses där!

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-mai1,

kontakta Hanna Tenenbaum,

S[GI
Organisatiottcl liir stlrrrt erIrnslctlrr c

n,n,u'.eit I I t . rt tt

Kontxkt: Nlrlie l'iilrIIred
[t leli'rr 01 | -§t, 1] -l-l I rrr:rrl nr.u r, tl ,/ ,l)r'ir)..\'

Squaredans Seminarium!

Nu hoppas jag att du anmält dig till Squaredans

Seminariet i Norrköping den 11-12 september.

Jag envisas med påståendet att vi bör ses en
gång per år utan dans och med fokus på hur vår
aktivitet utvecklas och kan/bör/ska vidare-
utvecklas. Om det blir flirre deltagare även på
seminariet, ja vi ser ju ett vikande medlemsantal
generellt och nybörjare i symerhet, men om vi
nu ser att det blir flirre deltagare på seminariet
då är vi riktigt illa ute. För på detta seminarium
så har vi sett de mest hängivna och engagerade
personema inom vår aktivitet. Minskar även den
skaran, utan att nya engagerade personer frller
på, ja då är vära dagar räknade. Det mål som jag
satt upp är 100 deltagare. Förra året var det 80
st. Antalet anmälda för:ra veckan var 60 st så vi
får se. Har du inte anmält dig när du får denna
tidning - hur sent det än är - kontakta SACT
eller SAASDC frir din anmälan.

Squaredans när den är som bäst!

Till sist vill jag ta tillftillet i akt att ge en
reflektion kring hur Squaredans är när det är
som bäst. För mig och många med mig, är det
Öland; ett fullspikat dansgolv med glada ftir-
väntansfulla dansare både morgon och kväll.
Efter dansen på kvällen gemenskap utan
squaredans, hela familjer deltar, gammal som
ung. Det är den här typen av aktivitet som vi
borde marknadsföra och visa upp.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till
Inger och Gösta Toreld för allt ni gjort för
squaredansen under era 20 år på Öland! !

Bästa Hälsningar

Jack Borgström
Ordförande i SACT

Har din klubb bytt styrelse efter årsmötet?

Följande utbildningar erbjuds av förbunden.
OBS! Ni behöver inte nödvändigtvis invänta en kurs på "hemmaplan", Din klubb

kan kanske vara värd för en kurs. Ta kontakt så får ni veta vad det innebär.

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

. Styrelseutbildning är anpassad for styrelsefunktionärer

. SACT callerschool är en callerkurs

För information om planerade kurser se SACT:s hemsida www.caller.nu eller
kontakta Sven N ilsso n tel 063-22570, e-mail : sven. n n@home.se

dl*\ 
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Resdags!

Bussen går från city, campingstugor/hotellrum är
bokade och alla är anmälda till dansen! Det är
bara att kliva på och åka med, kliva av för mat-
paus och, väl på plats, inta dansgolvet tills det är
dags att åka hem igen!

Känns det igen? Jag har åkt med på många så-

dana i squaredans-sammanhang och det är alltid
lika roligt. Men framförallt skönt eftersom någon
annan fixar allting. Det enda jag behöver tänka
pä är att fä med det jag behöver i väskan och att
befinna mig vid bussen i rätt tid (båda delarna
har jag visserligen lite problem med, men jag
jobbar på det!).

Att jag får roligt på dansgolvet råder det inget
tvivel om! Jag får resa bort och träffa både gam-
1a och nya vänner som dessutom delar mitt
intresse! Alla är finklädda och på strålande
humör och jag blir återigen påmind om varför
jag håller på med detta efter alla år!

För en som precis börjat dansa squaredans är det
nog ännu roligare och skönare... När allt är nytt
kan det vara skönt att kunna fokusera på själva
dansen och slippa tänka på allt det praktiska
runtom. Det är bara att infinna sig på rätt tid och
plats och dansa så benen värker. Kanske även
våga bjuda upp någon söm inte tillhör klubben!

På hemvägen efter en resa med nya dansare har
jag hört många nya dansare som frågar när nästa
dans är. Och jag vet att dom fastnat för square-
dans, precis som jag. Dom kommer att väga ge

sig ut och dansa på många ställen i fortsättningen
även om det inte är en klubbresa varje gång.

När jag började dansa gjorde min klubb alltid
minst två klubbresor per år, en lite längre med
övemattning. Den andra var alltid en endagsresa

till någon festival som hade Basic-nivån på
samma nummer som våra nybörjare var pä. lag
tror det var en inkörsport för väldigt mtnga, att
vi hade fantastiskt roligt skadade ju inte heller!

Men kommer vi ihåg att ta med våra nya dansare

på resoma vi gör nuftrtiden? Gör vi sådana resor
överhuvudtaget? Skulle det inte vara vätt att
pröva den gamla metoden igen? Vad kan man
förlora på det? Som jag ser det ingenting, mer ain

lite svett för den som anordnar det hela. Men vi
kanske får fler som vill dansa med oss och vi
som redan dansat ett tag kommer också att få
fantastiskt roligt.

Nrr rir tlcl suirrt höst, förhoppningsvis med en

nlussir rryu rniinniskor som vill lära sig att dansa.

Vorc rlot inte läge att anordna en resa till en dans

sorr liggcr på en bra Mainstream-nivå om några
nriinadcr'l Prova -jag lovar att det är värt det!

.lassito Dhyr

Tänkt och Tyckt!

Jag läste i en offentlig tidning för inte så länge
sedan att en klubb gått ut med text och bilder om
hur det går till på en graduering.

Det tycker jag är ett verkligt lågvattenmiirke, då
det finns klubbar och dansare som gör allt för
detta inte skall komma ut. Vad kul är det då att
det hela beskrivs i detalj i såväl foton som text i
en tidning. Snacka om att sabba för andra.

Fundran

Fler åsikter emottages tacksamtl
Redaktören

Iällommonill

En annorlunda squaredansvecka!

De senaste åren har mitt arbete medfört ett pend-
lande mellan Sundsvall och Malmö. I stället ftir
att sitta ensam på ett hotellrum kvällstid, så tog

.jag kontakt med squaredansklubben Energy i
Malmö. Diir mottogs jag med stor värme av alla,
inte minst av Hanna och Lasse. När vi sedan får
reda på resan till Polen var Bitte och jag inte
sona att haka på.

Polen är inte det första land man tänker på när
det gäller squaredans, men där har vi tänkt om.
F-örväntningarna var inte alltför höga vad det
gäller standarden i detta land. Men ack, vad vi
hedrog oss! Det var som att stiga in på vilket
svenskt Scandic-hotell som helst. Engelsktalande
personal i receptionen, helkaklat badrum med
duschkabin, det kom vatten ur a1la hålen i dusch-
handtaget, vi hade förväntat oss tre strålar! Hade
även blivit vamade om världens hårdaste toa-
papper, så vi garderade med eget "dasspapper",
rnen här kunde man välja mellan gult och orange
med samma kvalitd som i Sverige.

Säkerheten på hotellet var 710 %o. Vi kunde
lämna både pengar, pass och mobiltelefoner på
rummet utan minsta risk för stöld. Det fanns
personal som vaktade hotellet dygnet runt.

lJnder veckan serverades polsk husmanskost,
inte alls olik vår mat hemma i Sverige, kalops,
kåldolmar, rullader m.m. alltid med en soppa
som flörrätt.

Att dansa squaredans i en balettsal under led-
ning av Christer Bern och Thomas Samuelsson
iir inte alltid så lätt därför att man ser sig själv i
cn spegel och sina felsteg dessutom spegelvänt.
Vad gäller dansen så var det ständiga bytet
mellan callerna mycket positivt. Det den ene

lärde ut den ena dagen, följde den andre upp
dagen efter.

Vi anser att danspassen pä 2,5 tim. två gånger
om dagen är helt perfekt. Man hinner få både
semester och uppleva ett främmande lands
kultur. På en av alla våra utflykter träffade
Hanna av en slump en blivande präst. Han
visade sig vara en levande uppslagsbok i stadens
historia och guidade oss runt på ett flertal
sevärda ställen i den gamla delen av Gdansk.

Vår "hönsrnamu'ra" (Hanna) flxade bådc nrani-
kyr, pedikyr, tiisör, optikcr, tar.rdläkarc, nrassasc

m.rn. till priser som inte någon i Svcrigc kan
föreställa sig. Vi var tacksamrna att hon alltid
var med och tolkadc. Dc flcsta polackcl'talar inte
engelska, men dom är alltid n-ryoket tilhntites-
gående och vi1l på a1la sätt hjälpa till.

Men utan Lasses organisation hade nog inget
f un gerat. Adresslistor rned telefirnnummer' långt
innan vi korn i väg till Polcn för' att underlätta
bl.a. sarr-råkning. Listor under kursveokan fijr allt
som skullc hända.....Toppcn!

Kontakten urcllan tlarrsl<ar, norrnrän ocl'r

svenskar uturynnaclc i sllirrdigir slilull inlc nrinst
p.g.a. olikhctcr i spr-iikcn. sliritll srtttt lirll lirr-rrntlc

ckar i våra huvudcn.

30 danskar, 30 svenskar och 2 norrmän kände
stort vemod vid avskedets stund eller som Hanna
och Lasse uttryckte det, "det blir så tyst". Vi kan
verkligen rekommendera denna återkommande
vecka i Polen, Lasse och Hanna hittar ständigt på

nya upptåg.
Arne och Bitte

Medlemmar i Sundsvalls New Wave

lörilrgondon
2Irnouom[o]20llf

H1r.00-22.00

llnderlS år
- KontaktDerson:

- [I0tlSt Jshr-c'hrister Lindh6 08-768s108
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[,itt vykort från Götehorg
l)rl Kal

liöta, tiöta. klat I love You, Acla. Skl vi
l, rrlslitta uppfor Avenyn'?

I Ial du sctt, han är tillbaks igen!

Vcrn rlå'J

l'oseidon. så klalt! Undrar hur dom flck hcm
lrrrrr ll'ån Karlstad.

hrrl och Ada fortsätter promenaclen och som
,, rrnli-et får Palcys Cafd ett bcsök. Diskussioncn
rr )r'tsaittcl' övel en fika.

I)ö Kal, clet var jLr sii trevligt i Karlstad på
'()nventiou. Hur tror du dom fixar det här i
lattc-borg nästa år? Dor-n har ju inte Klarälva.

\ii. nrcn Mölndulsaa lirrnr.ju

.lrrvisst, och så finns det iu så myckct vackert
rtt titla på i stan på våren.

I\()nlmer clu ihåg när vi val på Botan mcd alla
i' vackra blommorna. Vitsipper å tulpaner å

:.,il 1cor å...

llotaniska trädgården med frivillig entrdavgift
rrpptar 20 hektar odlad yta med cirka 16 000
lrter. Bambulunden, örtagården, vit-sippsdalen
och klippträdgården är andra delar som är värda
ctt besök. Se www.goteborg.seöotaniska.

- Nu blev du allt lite romantisk Ka1. Men vi far 1ä

inte glömma Slottsskogen, där finns ju både
blommor å djur, sälar ä faglar å hjortar ä annat.
Å många gräsmatter att ha picknick på! Synd
bara att man inte kan bada dåir när det blir varmt.

Mcn Ada, vill du bada kan vi lä ta tärjan Iiån
Sirllholmen ut till Södra Skär'gården, Briinnö
r'llcl Donsö cller Vriing(i eller nån av dom anclra
( iil rna.

Bara vi inte tar bilcn utan spårvagnen ut tbr
,rrrrkcringen är alltid knökad. Å Ulttigt är clet ju.
,arnrla biljett på vagnen och flirjan. Eller varlör
,rrlc åka till Vinga? Fast inte mecl samrna fiirja
lr i l"ståss.

- Du,jag var inne på deras hemsida

- Vems'l

- Vingas Convcntionsida, så klart, det är ju donl
sorn skall ordna Convention nästa ilr. Där stod
det alt dom skall satsa på europeiska callers.
Några kände jag igcn namnen på och så var det
några andra som det också skail bli kul att dansa
till f-ör till våren har vi ju lärt oss lite mer.

- Mcn var ska vi va?

- I Frölunda, Högsbo Basketklubb har alldeles
nya lokalcr och Vinga har hyr-t dom.

- Där har.jag vart, stora och ljusa hallar med högt
i takct och alla är lika stora så det kan bli riktist
mycket dans, du Ada.

- Jag såg ocksri pi hcr.nsitlan att clet skall bli
mycket gcrncnslr)r tluns. Mun liir Iii knö sig in
då.

- Men Ada, hur blir tlcl rrrctl hustlrrrrscrr tlr'.) l'ror
du vi kan va nrcd tliir'/

- Annars liir vi lri titta pri liiirr l:il,lrut rr. rli l L;ur

va kul liksonr att 1iltir pii Iioulttltllrrrs( n s()ln \ r

inte kzur iinnu.

- Dö Acla, hul sktll .jag rrnrrriilir rrrir'.' .lrr1 r'rll
verkligen dit oclr triil'ln allu grrrrlrr v:irrrrt r ot Ir
kanskc några nya.

- Men Ka1, läs på hemsiclarr. I)ct ril lrill ltl
anrnäla sig där.

- I)u som vatt i lokalen, är dct trappor till niicorr
hall?

- Ncj Ada, alla lokalerrra liggcr brcdvid varandra
i ett plan så det blir lätt att hitta
men nu får vi gå hem lör jag
skall anmäla mig med en gång.

Vi syns lä!

Kal och Ada

Vinga når man med en båtresa på drygt timman
inne från Göteborg. Ute på ön som är 1x0,5 km
stor finns ett Taubemuseum där man kan följa
poetens liv. Fyrtomet och båken är också värda
ett besök med den fantastiska utsikten. Se
www.fyr.org/Vinga.htm. Tidtabell hittar du på
www.paddan.com.

Cnnv*ntion 20fi51
Mnga r/ettovr Rockers SDC är stolta
och gladä över att.ha utsetts ti[[
arrängörer för Convention 2005.

Men vi är också tacksamma gent-
emot årrangörerna i Karlstad som

tagt ner Ett ensrmt arbete och
visat hur elt convention ska år-
rangeras. Tack Kartstadl

Även om det htir EVårt, Eka vi gora
vårt bästa för att Convention 2005
i Göteborg ska bli en tika oför-
gtöm tig upplevetse.

Vi vitt därför hätsa titL Sveriges alta
5quäredän5äre:

Du är vätkommen ti[[ §öteborg...
Knö dig in på Convention 2005!

Slottsskogen som park anlades på 1880ta1et och
där har sedan dess funnits djur-park, serueringar,
landskapsstugor och framför a1lt stora gröna
ytor. Slottsskogen är gratis och i djurparken
linns allt från hjortar till knubbsäl och pingviner.
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Ny sammansättning av styrelsen

Vid den senaste förbundsstämman blev det en

del förändringar av förbundsstyrelsen. Som nya i
styrelsen eller på nya positioner valdes:

Jessica Dhyr blev vald till
SAASDC:s ordf,örande. Jessica

bor i Skellefteå och är en

norrlänning i själ och hjärta,
även orn det inte alltid hörs på
dialekten.

Jessica jobbar som frilansiournalist, just nu på en

taltidning och gör nyheter för synskadade vilket
hon ser som en otrolig utmaning. Har tidigare
jobbat b1. a. päTY4, SVT och Sveriges Radio.
Hennes stora passion i livet är, förutom sport och
musik, square dance.

e-post: jessica.dhyr@bredband.net

H6löne Armfelt-Hansell, vice
ordförande, bor i Brunflo, mitt i
Sverige. Redan innan Square dans
blev ett begrepp i Sverige, dansade
hon "modem" square dans i USA.
Efter det dröjde det några år innan

hon fann Square dansen i Sverige. Hölöne var mcd
och drog igång Jämtlands första squaredans-
förening, The Great Lake Dancers, 1984.

e-post: h.armlelt-hansell@telia.com

Inger Johansson graduerades
2001 och dansar mycket och ofta
på alla nivåer och överallt, nu på

C1 nivå. lnger callar sedan 2003
och ska i höst leda en nybörjar-
kurs. Inom SAASDC har Inger

som huvudområden vårt gemensamma
seminarium med SACT, operation nybörjare
samt dansglädje.

e-post: inger j ohansson@topq.se

Roland Wester, redaktör för
Square-Info. Genom att redak-
tören medverkar i styrelsearbetet
kommer Square-Info att kunna
utnyttjas bättre. Roland gradue-
rades 2000 och försöker för
lära sig A2.

Övriga ledarnöter, vilka innehar samma platser
som föregående år:

Ann-Margret Bratt, kassör

e-post:
ann-margret.bratt@swipnet. se

Marianne Hj elm, sekreterare

e-post: marianne.hj (!telia.com

Lars Olofsson, ledamot och
webmaster

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

LinaThu-Lundblad, ledamot.
Lina bor i Örebro och är den
yngsta i styrelsen. finns Hon
graduerades 1990. Dansar nu på

A2 nivån. I styreisen iobbar Lina
med information.

Jobbar inom vården, både med äldre och
funktionshindrade, där hon trivs jättebra och vill
utbilda sig vidare. Har pluggat teater, därav en
liktig teaterapa och entertainer.... vill gäma att
folk runt omkring ska må bra.

e-post: linathu@hotmail. com

Björn Mattsson, ledamot.
Björn ansvarar för SAASDC:s
medlemsregister och utgivning
av Förbundets medlemsmatrikel
och håller kontakt med USA för
uppdatering av klubbadresser.

lliidabaden sommaren 2004

I rrriinga år har vi varit och dansat Squaredans pir
riirt älskade Bödabaden och så även i år
rrrrlurligtvis. Detta år är det sista som Inger och
( iirsta Toreld driver sitt livsverk och dessutom
srurtidigt har tjugoårsjubileum, så ville vi finnas
rliil som vanligt.

Massor finns att skriva om dessa fantastiska
rrriinniskor som gör allt för att gästerna ska
trivas, ja hela personalen värnar verkligen om
sirra gäster.

l)ctta ska inte bli en lång historia, r.rtan jag vill
lrcr-iitta orn att under välkomstpartyt i vecka 28,
llicr det att Irrger och Gösta dubbat alla "10-
rrringar" till "Baddare av Bödabaden", tog jag
ot h rnin rnake Eddie tillftillet i akt.

\/i ville överraska Inger och Gösta så........

Vr satte på oss Brynäströjor (eftersom vi
l\()nrmer från Gävle). Sen tyckte vi att efter alla
rir sorn de har dubbat sina gäster, så var det nu på
r,(lcrr att de blev dubbade. Vi dubbade dem med
, rr hockeyklnbba till Drottning och Kung av
liiidabaden, sedan spel på munspel, naturligtvis
lrilst på fel sida av munspelet. Därefter reste vi
;rllrr tvåhundra personer på oss och utbringade ett
t,,' r'lirldigt leve för kungaparet.

llyllningen avslutades med en visa som jag
sl<rivit ti1l deras ära:

Mclodi: Onr man inte har för stora pretentioner

I lcj på er nu allihop
Vcckan fylls av glada rop
I Iiir ska dansas på vår kurs till squaredanstoner
Lrira Cl nu vi vill
l(arrske lite mer därtill
lriir vår caller harju stora pretentioner.

Inger är född i Örebro
I)uktig dej, de må ni tro
F'ixar inköp, lagar mat till veckans fester.
Liten doktorsväska har
Plåstrar om båd mor och far
sprechen deutsch hon gör med alla tyska gäster.

Axel Wilhelm, vem är det
Fråga Gösta här breve
västkustgrabben som har sysslat med det mesta.
Först med Ericsson det va
Bödabaden sen blev bra
Som pilot du flugit "Dive thru" med dom flesta.

Gösta, Inger har ej lätt
Ska på alla sätta sprätt
Jobb ska skötas, fint det blir, har ambitioner.
Mycket god mat varje da'
så vi alla ska rnå bra
sen blir dans med sång ti11 höga ovationer.

lnformationen varje da'
klocka 1 I ska det va
snack om partyn, någon utflykt just den dagen.
Thujaskog å Skäftekärr
kanske många varit där
Ötandstok å "Baddare av Bödabaden".

Modeshow ja år från år
från Blue Corner ni törstår
plagg för Squaredans, även linetlans populUift är.

Prova på dans rolig grcj
båd för kille å för qej
instruktionenra från Gösta han dorn clans [ir.
Midsommarhelg i Sk2iftekärr
dans kring stång, ej plocka bär
Inger leder dans, som gcr oss god rlrotiorr t[ir',
Björnen sover som han ska
Gösta trivs med barnen bra
fblkdanslaget visar dans som tradition åir.

När ni äldre blir en dag
ålderdomen njutas ska
se på videofllm, pä alla glada minnen.
Kanske ftilles någon tår
även goda skratt ni Iär
glada srunder lör er två åt era sinnen.

Jubileum är i år
sista kursen som vi ffir
saknaden blir stor, i alla situationer.
Bödabaden älska vi
ja allesammans, även ni
"gävle-duon" tackar nu med dessa toner.

Ilona Edman Lundh och Eddie Lundh
Medlemmar i Gefle Squaredancers
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e-post: roland@wester.it
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e-post: bj orn.n-rattsson@rsd.k. se
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Samarbete över gränserna

Under våren har vi haft nöjet att arrangera en
callerkurs för nybörjarcallers. Vid planeringen
var vår målsättning helst åtta, men inte mer än
tio deltagare. Varannan söndag under perioden
rnars till april pågick kursen, vid totalt sex till-
fätlen ä fem tirnmar/gång. Callerteknik, samt
mycket individuell mikrofontid hanns rned. Fyra
svenska och fyra danska blivande callers deltog i
kursen.

Kurslokal med bra dansgolv, musikanläggning,
svarta tavlan, fikarum och allt man kan tänka sig
tjck låna vi av Southern Squaredancers Malmö.
Ett stort tack för hjälpen!

Varje kurstillftille startade vi kl. 13.00 med en
liten fika, vilket smakade bra för alla som hade

fatt åka en bit. Därefter började vi med grund-
läggande teoriundervisning under en till två
timmar, och sedan följde praktisk callerträning.
Kurstillflillena avslutades kl. I 8.00

Kursen avslutades med att alla fick en personlig
inbjudan att "gästcalla" på Southern Square-
dancers 20-års-jubildum, tillsammans med Bronc
Wise och undertecknade.

Vi hade glädjen att lära ut mycket dessa sex sön-
dagar och alla var rörande eniga om att ju rner
man fär lära sig om något, desto mer inser man
hur lite man kan.

De nya callerna giorde fantastiska framsteg med
tanke på den korta tid som kursen pågick och
entusiasmen var verkligen på topp hela tiden!

Etlcr önskernå1 om en fortsättning för de callers
sonr har hållit på i ett - två år planerar vi att
genornföra en fortsättning under våren 2005,
någonstans i Mahnöregionen.

The tjo must go on!
Stefan Carlsson

Medlem i Sothcoast Squaredancers

Leif Ekblad
Medlem i Southern Squaredancers

Medlemskap i SAASDC
Det finns idag ett antal klubbar som inte betalt in
årsavgiften/medlemsavgiften ti11 Förbundet.
Detta kan bero på många orsaker som att
klubben är vilande e1ler upphör1 etc.

För att undvika alla missförstånd vill styrelsen
påpeka konsekvenserna av alt avgiften inte
betalts in.

o Vårt gemensamma avtal med STIM gäller inte,
varför klubben måste sluta eget avtal

o Våra gemensamma försäkringar som skyddar
våra dansare gäller inte

r Klubbens medlemmar äger inte tillträde til1
Convention

. Leveransema av Square-Info upphör

Stvrelsen SAASDC
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Tippa rätt och vinn!
Hur många Square- och Linedansare tror du att
det kommer till Stora Seniordansen i år?

Skriv ditt namn och telefonnummer på din
inträdesbiljett - och det antal betalande dansare
som du tror kommer dit. Lämna biljetten i sal B
hos en funktionär.

Vi drar fram de tre rätta ( eller de tre närmsta till
det rätta svaret) svaren, vilka vinner en inträdes-
biljett till en Fyrklövcrdans.

Ebba Carlquist
i

Konguhtillu Senior Sq uaredancers
KUNGÅLV

inbjuder till dans i två salar på

KVARIIKULLEN
måndagen den 6 december 2004

KI 12.00 - 16.45

Callers: Anders Blom och Sven-Olof Nilsson
M53 . M. P. A1

Medtaq eeen fikakors. (Läskedrycker finns att köpa)

Info: Sven Olov 0303 - 1 2126, 72126@telia.com. Ingvar 0303- 1 2530
Kvarnkullen danstid 07 02-450262

iffi,i Vlilkornna! ,fihi
W Ri-.'cr'3rd,{å't rq,rrg:ra:et. i I{"1
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Klubbinlbrmation

Leveransservice handböcker
Beställningar mottages helst på vykort eller brev.

Det underlättar om bestiillningama samordnas

genom instruktör eller klubbfunk-tionär.
Beställningar görs direkt till:
Björn Persson

Ahrenbergsgatan 26 B
416 73 GÖTEBORG

Telefon: 03111 00 71

E-post:

Priser:

Mainstream

Plus

nallepe@passagen.se

Engelska Svenska

25 - ( I 5:-)
20:- (15: )

Handböcker på svenska dr utan bilder.

Diplom,4Regler per set 5:-
Conventionbadge vid best?illning 40:-
Conventiondangler 10 års 30:-
Conventiondangler 20 års 30:-
Klubbhandbok, extra exemplar 200:-
Prenumeration per ar på uppdatering
av extra exemplar 50:-

Ordinarie exemplar uppdateras gratis.

Leveransservice klubbutskick
Klubbutskick och liknande görs från adress:

Lars G Olofsson
Friisgatan 41

214 21 MALMÖ

Telefon: 040-23 42 1l
E-post: lars.g.olofsson@telia.com

SAASDC Matrikel
Klubbar med internetanslutning kan själva

uppdatera sina klubbdata. Direktadress:

h@ ://www.rsd.k. se/org/saasdc I matrkel/

Synpunkter 1ämnas till:

Björn Mattsson
Blåbärsvägen 3 D
372 38 RONNEBY

Telefon: 0457-66897
E-post: bjorn.mattsson@rsd.k.se

50

Klubbinformation

CD-skiva för introduktion till
squaredans i skolor mm

Bestälhing av extra CD-skivor och instruktions-
häften kan skiftligen göras av klubbordfiirande till

Marianne Hjelm
Västercliint 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:-

OBSERVERA!
NY MOTTAGARE TÖN ANNNÅT--

NINGAR TILL DANSLISTAN

e-post till danslistan
Anmälningar till danslistan ska helst ske via e-post

til1 adress: danslistan@pimic.se

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

Pia Henriksson
Norra Artellerivägen 2, 291 63 Kristianstad.

Anmälningsblankett till danslistan
Anmälningsblanketten kan beställas på adress:

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

Blanketten kan även skrivas ut från hemsidan

http ://www. square-dance. se

Se BLANKETT under rubriken Danslistan

Glöm inte att anmäla deltagare till seminariet
i Norrköping den 11 - 12 september.

SKAPA GEMENSKAP

Squaredanskurser på hemsidan

r'börjarkurser och även andra kurser i

lLraredans kan 1äggas ut på SAASDC:s hcmsida.
rvbtirjarkurser läggs ut gratis.

\rrnrälan av squaredanskurs görs via e-post eller
l,rcv till

I rrrs Olofsson
I r iisgatan 41

1,1 2l Malmö

Post: lars.g.olofsson@)telia.com

1 lil0:

I i rbb som håller squaredanskursen.
rrldatum, kursdagar och tider.
rls ooh lokal.
irlaktperson, adress och telefonnummcr.

lrstadress om sådan finns.
,rga llyer om sådan finns, samt övrig info som

. [ ]scs

Nya klubbstadgar

litirbundets ftirslag till klubbstadgar har
ruppdaterats med hänsyn till de iindringar som
gjorts i ftirbundets egna stadgar. Samtidigt har

liirslaget moderniserats och gjorts mer flexibelt
Itrr att möjliggöra för de enskilda föreningama att
göra anpassningar utifran sina ftjrhållanden. Det
rrya förslaget till klubbstadgar kommer att finnas i
rlon nya klubbhandboken.

( )m Ni star i begrepp att ändra stadgarna - varftir
inte passa på att delta i en SLUG 2 kurs med

inriktning mot föreningskunskap. Där behandlas
hland annat stadgefrågor så som varför stadgar
bchövs och vad de bör innehålla.

Kontak@erson hos förbundet niir det gäller

stadgefrågor och niirliggande spörsmå1 iir Anders

Klubb-Kom-Ihåg
Enhetliga rutiner underlättar för alla. Hiir ftiljer
några komihågpunkter. Al1a är lika viktiga i berört
fall, "Checkpoint Charlie":

* Har klubben sänt in sina klubbregisherings-data
ftir innevarande år? Altemati\,t har klubben
uppdateral sina kJubbregistrerings-data {tir
innevarande ar på förbmdets hemsida?

* Har klubben valt nya s§relsemedlemmar?
Tiink på att alltid meddela adressiindringar

till förbundets seketerare:

Marianne Hjelm
Västerslänt I 19

42435 Atgered

e-post: marianne.hj @telia,com

* Harklubbenbetalt sin årsavgiftti1l ftirbun-
det, SAASDC?

* Har klubben betalt ftir insatt annons i
Square-Info? Info om annonser till Square-

lnfo finns på sidan 2 i varle nummer av

tidningen.

Ny hemsida

Vår herrsida har uppdatcrats.

Se www.square-dance.sc

Inkorn gäma med synpunktcr onr uvir lrrrrrsitllrn

til1 1ars. g.olofsson(r7tcl ia.corr

Danslistan nås anlingen liån liir-buntlcls cgi:n

hemsida eller via nedanstående adross:

http://hcrn.passagen. se/sunS8i dans I i st. htnr

telefon026-6527 37.

Har din klubb utsett någon som har klubbens IT-ansvar och ti1l vem e-post kan sändas ?

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

Glöm inte att anmäla deltagare till seminariet SKAPA GEMENSKAP

Norrköping den 11 - 12 september



Från Vinga till Fejö

Nej det är inte någon kustväderrapport, utan det
handlar om A1-träning.

En kulen måndagskvälI i vintras, när vi samlats
för A2-kurs i Vinga Yellow Rockers klubblokal
på Kyrkbytorget i Göteborg, fiireslog Reino och
Lena Duell att vi skulle åka till Fe.jö på A1-
vecka. Eftersom det ju är nästan omöjligt att få
plats på de populäraste veckorna på Öland
särskilt för en grupp, nappade 15 st.

Lena och Reino hade varit på Fejö förra som-
maren och dansat plus, så ftir att förbereda oss på

vad som väntade bjöd de hem hela gänget på en

grill- och informationskväll.

Men inte var vi ftirbereddal I alla fall fick under-
tecknad nästan en chock vid första tippet. Sten-
tufft, snabbt och svårt. Semesterhjärnorna som

var halvt insomnade fick plötsligt ruskas till liv.

Lone Blume och Lorentz Kuhlee lugnade oss, de

bara checkade vilken nivå de skulle lägga
veckan på. Tydligen tyckte de att vi klarat testen
rätt bra, för hela veckan 1åg sen på samma nivå.
Och alla fixade det!

Det var snabbt, det var klurigt, det var lärorikt,
men framför allt var det jätteroligt, fast kanske
inte på det sättet att man skrattade och flamsade.
Det gjorde vi istället på fritiden och det jag mest
skrattade åt var Reinos presentation på kinesiska
av vårt Convention 2005, och Gugges sanslösa
översättning till engelska.

Fejö är en söt liten ö, alldeles lagom att hinna
runt, oavsett om man valde bil eller cykel för
utliirderna. Överallt vid vägkantema kunde man
köpa lokala produkter som grönsaker eller
hemkokta karameller och betala i en burk.

Stället vi bodde och dansade på hette Landbo-
lyst, och bestod av både hotelldel och stugby.
Stugorna var väldigt rymliga, vi kunde samlas
alla l5 i storstugan i vilken som av stugoma.

Det går väl inte att resa så långt hemifrån utan att
det blir några kulturkrockar. I det här fallet var
det två: rökning och uppsquarning.

Danskarna röker överallt och hela tiden, även
personalen. Eftersom några av oss hade väldigt
svårt att tåla röken gjorde man ett undantag och
giorde danshallen mer eller mindre rökfri under
tiden vi dansade, sånär som på personalens

[f:0" 
och det som svepte in från angränsande

I Danmark squarar ensamma damer upp och gör
det snabbt och förväntar sig sen att kavaljerer
skall komma. Kommer man då som ett par och
det bara saknas en person, får paret dela sig och
den damen fär avstå från att dansa.

På förmiddagama användes computercards, vil-
ket var bra, för det gjorde att alla dansade så att
vi fick ihop fyra squarer och att alla dansade
med alla.

Tack för en toppenvecka med två verkligt
underbara caller och ett bra gästtip av Marie
Tjörnhed.

Lena Scherlin
Medlem i Vinga Yellow Rockers

Reunion Buffalosquares & Pang i Bygget
Planeringen av en återträffför alla som någon gång varit medlem i
Buffalo Squares eller brukade åka på ungdomsweekendema Pang i
Bygget har intensifierats. Sommaren 2005 tänkte vi samlas i Göteborg
och kombinera Squaredance med annat skoj.

Har du eller någon du känner varit med? Har du gamla listor? Vet du
vart någon har flyttat? Skicka ett mail så hör vi av oss

buffalosquares@hotmail.com - skriv "återträff i ämnesrutan.

Reuniongruppen

Squaredancers
Baodk uåräemsda wuw.osdiud"nu frr @tde hfo.

VALK)ilitlEN!
TILL

PAS'(FESTIVALEN
25 - 27 mars 2OO5

Dans hela päskhelgen, fredag till söndag
it53-c1

BroncWise
lngvar Pefersson
Jack Borgström

Robert Björk
Richard Biö

örebro
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Sylvia + Jet = SANT !

Sylvia Björk tir numera fru Roberts. Min "1i11a"

kusin har gift sig. Sylvia och Jet blev herr och fru
Roberts i Mos-iö §rka den 23 jtl]i20O4.

Bronc Wise var bestman och Angeliqa var täma.

Brudnäbbar var Jet's döttrar Lacey och Lindsey.
Dessutom var Julia, Josefin och Sebastian med i
tåget (Robert och Isabels dotter och Richard och
Camillas dotter och son). Dom var hur söta som

helst!

Efter vigseln bar det av till Närkes Kils försam-
lingshem där middagen skulle gå av stapeln'
Brudparet åkte i en öppen röd Mustang. Vid
brudparets ankomst utropades brudparets skål av

toastmasters Robert och Richard.

Under middagen hölls tal av Brudens far Gunnar,

tärnan Angeliqa, bestman Bronc, Jet's dotter
Lindsey, Richard och Robert hade skrivit en text
till låten "Miss Robinson". Texten var finurligt
författad och innehöll bland annat miss Roberts

och Mr Roberts, ett bejublat framträdande.
Dessutom hölls tat av Tomas Hedberg, Jack
Borgström och en dikt lästes av Margareta
Borgström.

Det var en minnesvärd kväll för alla ca 55 del-
tagare pä middagen. Eller middagen kom tårtan i
fyra våningar giord av familjen Fält. Superb!

Efter kaffe och tårta satte dansen igång och den

höll på till långt in på små timmama. När brud-
paret lämnade festen kastades brudbukett och
strumpeband. Det blev jubel då Ingvar lyckades

fånga stnrmpebandetl Lacey tog brudbuketten.
Ett fantastiskt bröllop och en minnesvärd kväll
har jag upplevt och jag önskar min kusin och
hennes man alla lycka i framtiden.

Dagen innan bröllopet var jag värd för det vi
kal1at "Bröllopsdansen" på Vivallabadet i
Örebro. Callade giorde de callers som skulle
delta på bröllopet. På dansen deltog ca 200

dansare från norr till söder i Sverige och även ett

par från Tyskland. En fantastisk och unik kvälll
Ett stort tack till alla dansare och callers som

deltog och glorde detta till en fin present till
Brudparet.

Jack Borgström

(Dansen spelades in och det blev två CD skivor
som går att beställa av mig På
j ack.borgstrom@swipnet. se)

@XW{Drqe{@

KtNaxanNS
I{ögdstensfrl[[en

E[e kgrog atan 1, tte king 6 org

Odhtn: Lörc[agenrten15 januari2005
Aanm.htå: 9,135, 9W71,8, A1, -A2 (2 ttdtkr)
Iflfo: ewa.sten6erg@tefrt,com

,terrrsita: tru,w. liigsquarefancers.m.se
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Erbjudande till Squaredansare !

I illhör du dom som slänger mobiltelefonen när kontantkortet är slut?

Antagligen inte!

Tillhör du dom som s!änger bläckpatronen när den är slut?

Antagligen!

Ditt kontantkort kan vi inte göra mycket åt!

MEN TILL DINA BLÄCKPATRONER ÄN SNXTru 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 lttlTE.
På www.inktec.nu hittar du vilka produkter vi kan erbjuda.

Vi som Generalagent för InkTec erbjuder.
AIla Squaredansare specialrabatter på bläck!

Välkommen med Din beställning via.
ordertelefon 08-5603 5672, mobil 07O-/40 ()) ().)

E-post. order@in ktec.n u

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



e,%§sfrror
sw-

ffifihe

m@t@'

Nyforsvägen 6, 135 33 TYRESÖ ltla enligt överenskommelse)
Telefonorder eller fax 0B 710 31 31, Mobiltelefon 0704-83 58 57

E-mailadress squaredance. shop@swipnet. se

Hemsida: http ://www. sq uaredanceshop. se

Besök vår välsorterade Shop vid följande festivaler och danser:

ffih,op

24 2519
16 / 10

23110
5 -7 111

GIH Stockholm

Norrköping
Skärholmen
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