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Redaktörsspalten
Ibland tvingas man att ägna sig åt saker som
förhoppningsvis inte syns. Alla har vi väl
någon gång muttrat över den tid som går åt
för arbetet med underlaget för någonting. Det
syns ändå inte, är en tanke som åtminstone
jag tänker för mig själv ibland.

Samma sak är det med detta nummer av
Square-Info. För att kunna göra en ännu bättre
tidning har vi valt att byta program som vi
arbetar i. Fördelarna är många både för mig
och för tryckeriet. Tanken är att ändringen ska
ge oss en både bättre och billigare tidning.

Men som sagt, förhoppningsvis syns det inte!

Jag har fått många kommentarer om att tid-
ningen är svår att läsa på grund av den lilla
texten. Därför är en förändring som syns att i
detta numret av Square-Info utnyttjar vi
papperet lite hårdare. Genom att minska på
marginalerna kan vi göra texten lite större.

Som vanligt vill man få veta hur en förändring
uppfattas. Ska vi fortsätta så här eller ska vi
gå tillbaka till som det var innan? Hör av er!

Det är med stor glädje som jag ser att antalet
bidrag som flyter in ökar sakta men säkert. Jag
tror att det finns ett stort intresse att läsa om
både aktiviteter och goda ideér. Jag kommer
därför envist att fortsätta med mina böner om
fler bidrag.

Då det nu drar ihop sig till jul vill jag samtidigt
passa på att önska er alla och era nära och kära,
en riktigt God Jul och ett fint 2005.

Redaktören
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ANNONSER 
Observera! Square-Info monteras direkt i A5-format. 
Måttangivelserna nedan annons inklusive eventuell 
ram. 

 Bredd mm x Höjd mm 
Helsida 138 x 193 
Halvsida, liggande 138 x 95 
Halvsida, stående  66 x 193 
Kvartssida  66 x 95 

Priser 
 Tidning och 

hemsida 
Endast 

hemsidan 
Helsida 1 200:– 800:– 
Halvsida, liggande 600:– 400:– 
Halvsida, stående 600:– 400:– 
Kvartssida 300:– 200:– 
   

Reducerade priser för SAASDC-klubbar 
 Tidning och 

hemsida 
Endast 

hemsidan 
Halvsida, liggande 420:– 280:– 
Halvsida, stående 420:– 280:– 
Kvartssida 210:– 140:– 
   

KOMMANDE NUMMER 
Nummer Bidrag senast      Distrib. vecka 
1 2005 23 januari 510 
2 2005 1 april 518 
3 2005 1 augusti 535 
4 2005 1 november 548 

Jakobsbergs  TRYCKERI   AB 
Box 2115    SE – 175 02  JÄRFÄLLA 
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Kongahälla Senior Squaredancers
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inbjuder till dans i två salar på
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Från Ordförandens Horisont!

Jaha! Nu har sommaren bara svischat förbi
igen och hösten har kommit. I år gick det fort,
precis som vanligt...

Sommarens kanondagar vara ganska lätt-
räknade, men det är ändå dom som man minns
bäst nu i höstmörkret. När det känns som
tyngst, brukar jag drömma mig tillbaka till
sandstranden, den gassande solen och det
varma havet. Snart har det gått ett år och jag
är där igen!

Jag hade förmånen, att för första gången,
besöka Bödabaden på Öland. Jag åkte direkt
från mitt “andra hem”, Fårö på Gotland och
det första som slog mig var likheten mellan
öarna. Det platta landskapet, ena sekunden
otroligt lummigt och grönt. För att plötsligt
förvandlas till ett kargt månlandskap där man
ständigt förvånas att något kan växa där
överhuvudtaget.

Väl framme på Bödabaden var det helt fan-
tastiskt att se det koncept som Inger och Gösta
byggt upp. Rena paradiset för en square-
dansare, med allt man kan behöva och lite till.
Att det sedan var ett otroligt härligt gäng som
var där, försämrade ju inte veckan!!

Nu inser jag hur mycket en sådan verksamhet
betyder för squaredansen. Inger och Gösta
gjorde ju sitt sista år som ägare till Bödabaden
och jag vill här tacka er för vad ni hittills gjort
för Squaredansen i Sverige. Samtidigt vill jag
önska de nya ägarna, Johnny och Maria. ett
stort lycka till!

Sedan rivstartade hösten med ett 30-årsfirande.
Det var inte så farligt som jag trodde att passera
det strecket. Det var faktiskt mest kul! Jag vill
dessutom passa på att tacka alla som uppvaktade
mig och hörde av sig. Jag har fortfarande inte
riktigt smält att det är så många som tänker på
mig och bryr sig om mig! Helt fantastiskt!

Ett seminarium har det också varit, det tredje
i rad. Detta år var temat “Skapa Gemenskap”
och det stämmer även in på vad som sker vid
sidan av föreläsningarna. Man gör nya bekant-
skaper från hela landet (och Finland) och lär
känna varandra även utanför dansgolvet. Det
är jätteroligt, tycker jag. Att man sen får lära
sig något på köpet är en bonus.

I år var det en föreläsare, Gunnar Höistad, som
öppnade mina ögon i alla fall. Han föreläste
om det svåra ämnet konflikthantering på ett
lättsamt och förståeligt sätt. Det gav mig en
och annan tankeställare!!! Det hände även
andra saker på seminariet och det finns längre
in i tidningen.

Några danser har jag också hunnit vara på se-
dan sist. Det är som alltid, väldigt roligt att
åka ut och träffa alla glada dansare! Det enda
som är tråkigt är att tiden går så otroligt fort.
Jag tycker man bara hinner komma, så det är
det dags att packa ihop och åka hemåt igen.
Men det är väl sånt man får räkna med när
man har roligt!

Många har frågat mig hur det är att vara ord-
förande i Förbundet (eller President, som det
stod i vår lokaltidning!). Det tar betydligt mer
tid än jag ens kunde drömma om. Många
kontakter och en hel del extra resdagar har
kommit till. Men det är samtidigt väldigt roligt
och jag hoppas att ni fortsätter kontakta mig
med era synpunkter. Utan dem kan vi inte både
förändra och utveckla verksamheten samtidigt
.

Eftersom det här är sista numret för i år, vill
jag önska alla en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År!

Vi ses på ett dansgolv snart hoppas jag!

Jessica Dhyr
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Vykort nummer två från Göteborg

- Haj dô, haj dô Gudrun. Long time, no see.
Va´ har du gjort hela sommarn?

- Övat på min triangel förståss, gått runt lite i
Götet å så vilat. Men va´ har du vart med om
Kurt, du ser helt färdig ut?

- Ja du Gudrun, jag har vart med om något.
Först for jag lååångt upp alldeles snett å sen
ble´ de´ åska i en tunnel å så kom de´ några
regndroppar…

- Lite regn å åska e´ lá inte så farligt, Kurtan?

- …som ble´ te´ rännilar å bäckar å åar å livet
som kom som groder å fiskar å i älvarna å
sjöarna blev det större djur å fiskar. Å hajarna
dô, dom finns i det stora havet å en del har
verktyg i munnen som hammare å sågar å sånt.
Å te´ vänster finns en hel avdelning med en
massa farliga djur å går du under fiskhajarna
får du se upp å ner å te´ alla sider på en gång.
Å så blir man fönstertittare fast här får man
det för där finns en massa miljöer.

- Men Kurtan, va´ säger du, har du vart på
Skinnmöblerna igen? Har dom fiskar och
farliga djur där?

- Nu e´ du la go´ Gudrun. Du lyssnar ju inte.
Miljöerna är en massa små rum där olika sjö-
djur lever med tång å sten å snäcker å grenar å
sånt som finns i havet, där längst nere vet la
du. Å genom att öppna en dörr kom jag till
tropikerna där det var varmt å fuktigt med
fjärilar å fåglar å krokodiler å ormar…Men var
har du varit?

Faktaruta: Universeum, Sveriges nationella
vetenskapscentrum. Vandringen genom
Universeum är c:a 3 km. Besökarna kan följa
vattnets väg från det svenska fjällandskapet,
via bäckar, sjöar och hav, genom den syda-
merikanska djungeln och ända ner till lagu-
nen vid regnskogens botten. Här finns allt
från svenska stannfåglar, fiskar och ormar
till exotiska kajmaner, hajar, papegojor och
världens giftigaste varelse – den gula pil-
giftsgrodan. www.universeum.se

Faktaruta: Världskulturmuséet invigs 29 de-
cember 2004 och har ett spännande prog-
ram, info kommer att finnas på convention

- På Universeum förståss! Det är så spännande
att följa regndropparnas väg till havet å se alla
djur som lever i vattnet. Till våren blir Världs-
kulturmuséet klart och det skall bli alldeles
extra att se det. Tänk va´ bra att Opalen och
Ruter Två ligger alldeles intill Liseberg,
Universeum å Världskulturen.

- Ruter Två?

- Ja, glashotellen vid Korsvägen, vet lá du. Men
Opalen ligger ju också mitt i smeten och där
får ju vi squaredansare bo billigare. Men det
är ju långt till danshallarna även om Vagnen
går hela vägen. Ja, ja, men dom ska ju köra
buss mellan hotellen och dansen.

- Ska vi ta en fika och kika i conventionflyern
som har kommit?

- Hinner inte idag, Kurtan, ska öva med. Dam-
orkestern. Ja har ju triangeln me mej, ser du
lá. Jag har redan anmält mej på webben. Har
du sett att det ska bli seminarier, bl a en
änglakurs, de e lá  nåt för dej som gillar fotboll?

- Du e lá go Gudrun …, fotboll …, e de för att
vi e i Änglarnas stad du tror de? De e lá för att
lära änglarna vi hade på kursen så dom slutar
att knuffa och dra oss. Kommer du ihåg den
där som pratade så vi inte hörde va´ lärarn sa?

- Lärarn, de e ju han med micken, inte dom
andra. Dom kan ju lära ut fel dessutom. Ska vi
gå änglakursen så vi kan ängla nästa nybörjar-
kurs ?

- Tycker du ja ska bli ena ängel Gudrun, me
vingar å gloria å sånt. En ska inte åma sej. Nä
ja ska dansa å parta å så.

- Å du, Streaplers å räker, de blir kanon! Nu
kommer Vagnen så Hej då!

- Hej då! Vi ses lá!

Hälsningar från Gudrun och Kurtan
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Sedan det förra numret av Square Info har vi
inte haft något styrelsemöte. Det ligger precis
i skarven för deadline till detta nummer, därför
kommer en rapport från det mötet i nästa
nummer. Men vi arbetar även mellan mötena.
Det är mycket mer än man tror som pågår i
förbundet. Utskick görs och det pågår ständigt
olika projekt.

Direkt efter sommaren var det förstås semina-
riet som upptog vår tid. Som tur är samarbetar
vi med SACT och framförallt Tomas Bernhed,
som sköter allt det praktiska. Han tar hand om
bokningarna till hotellet och har stenkoll på
olika önskemål om mat och allt annat som sker
under helgen! Ett fantastiskt jobb av honom,
som gör att vi andra kan koncentrera oss på
annat under den helgen.

Seminariet hade i år temat Skapa Gemenskap.
Föreläsaren Gunnar Höistad pratade om det
svåra ämnet konflikthantering på lördagen och
det gjorde han med bravur. På ett lättsamt och
roligt sätt berörde han det svåra ämnet. Det
blev många aha-upplevelser och tankeställare.
På middagen senare på kvällen hördes många
kommentarer om det vi lärt oss under dagen.

Under söndagen var det delade förbundsakti-
viteter. Inger Johansson föreläste i SAASDC:s
rum om våra roller och hur det styr, inte bara
som styrelsemedlem utan även som dansare. I
SACT:s rum pratades det om musik och datorer
som hjälpmedel. Förbundsuppdelningen var
uppskattad, det enda klagomål som hördes var
att många hade velat vara i båda rummen
samtidigt.

Just nu pågår funderingar kring ämnen till
nästa år. Det kom in en del önskemål från årets
deltagare och det är fortfarande öppet för fler!
Kontakta någon från SAASDC eller SACT om
ni har idéer.

Convention är ett ständigt pågående arbete.
Just nu är det Göteborg nästa år och Ronneby
året efter som upptar tid. Conventiongruppen
har besökt Ronneby en första gång och tittat
på lokaler och andra planeringar. Arbetet är i
full gång där trots att det känns som det är
lång tid kvar. Men tiden går fort.

För Göteborg är det inte alls länge kvar tills
det händer, lite drygt ett halvår bara!!! Oros-
molnet inför nästa år är hur det blir med
helgdagar. När jag skriver det här har
regeringen lagt en proposition om att göra den
6 juni, Nationaldagen, till röd dag. Då är
förslaget att plocka bort Annandag Pingst
istället. Dvs. vår Conventionmåndag. Dess-
värre är förslaget att det ska börja gälla redan
från nästa år i så fall. För Göteborg är det
omöjligt att flytta måndagen till fredagen i
stället eftersom lokaler är bokade, caller
kontrakterade och allt annat praktiskt är
omöjligt att ändra på. Därför kommer
programmet att ligga kvar oavsett vad som
beslutas.

I början av november, i samband med Ericsson
Jamboree, kommer representanter från de olika
Europeiska förbunden till Sverige för ett möte
och det ska bli intressant. Representanterna
träffas regelbundet men eftersom mötena oftast
är ute i Europa har SAASDC valt att inte lägga
pengar på att skicka någon representant.
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Men nu har dom beslutat att ha mötet i Sverige,
så att även vi kan vara med i diskussionerna.
Vilka ämnen som kommer upp vet vi inte
riktigt än men en  rapport från det mötet
kommer också i nästa nummer av Square-Info.

Tänk på att ni alltid kan höra av er till oss i
styrelsen med synpunkter, önskemål eller
annat! Vi vill veta vad ni tycker och tänker
hela tiden! Adresser och telefonnummer till oss
finns i klubbhandboken och på hemsidan. Där
finns en massa annan information också.

Du vet väl om att det finns flera adresser till
hemsidan:

www.square-dance.se
www.squaredance.se
www.squaredans.se

Gör gärna ett besök!

För styrelsen
Jessica Dhyr

PS
Jag har förstått att SAMI (Svenska Artister
och Musikers Intresseorganisation) återigen
kontaktat en del klubbar och kommit med
hotbrev och fakturor. Ni ska absolut inte
betala till dom!
Skriv bara att ni bestrider fakturorna och
breven, skicka tillbaka dem och hänvisa till
SAASDC, vi arbetar just nu med frågan.
Har ni blivit kontaktade av SAMI/IFPI hör
omgående av er till mig antingen via e-post
jessica.dhyr@bredband.net eller telefon
0706-93 94 16
DS

Enkäten

Vi förlänger tiden för elektronisk
registrering av Enkäten över Internet.

Tänk på att alla klubbar som tillhör
SAASDC ska lämna uppgifterna!

Fram till den 15 december är Enkäten öppen
på www.caller.nu och www.square-dance.se

Idag, den 28 oktober, har vi fått in 35 enkät-
svar utav ca 150 klubbar, mindre än 25%.

För att vi ska slippa sitta och ringa runt till
alla klubbar ber vi dig gå in på hemsidan
nu och registrera uppgifterna! Tänk på att
uppgifterna ska baseras på starten av höst-
terminen 2004. De klubbar som eventuellt
inte inkommit med rapporteringen efter den
15 december kommer att kontaktas per
telefon.

Tack på förhand!
SACT och SAASDC
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SACT´s Caller School nr 2
Helgen den 30-31 oktober hade jag och Svante
Jordeskog förmånen att starta den andra om-
gången av SACT´s Caller School. Det var 11
stycken deltagare. De flesta av deltagarna hade
aldrig tidigare hållit i en mikrofon, men under
söndagen callade alla!

Vi i SACT är stolta över att denna utbildning
nu är i gång och jag skulle vilja uppmana
klubbar att höra av sig till SACT om ni har
behov av att utbilda intresserade dansare till
caller.

Deltagarna vid detta tillfälle hade varierande
ålder, kom från olika delar av landet, dansade
från plus till C2, så det finns inga begräns-
ningar för vilka som kan gå en caller school.
Det var stor koncentration, en del nervositet
men framförallt mycket skratt. Jag är mycket
imponerad över de fantastiska framsteg som
alla gjorde under helgen. Nästa tillfälle
kommer att äga rum den 9-10 april 2005 och
då avslutas utbildningen.

Jag vill passa på att tacka några som verkligen
bidrog till att kursen blev så lyckad; Bålsta SD
för att vi fick hålla till i deras klubblokal,Dans-
backen, det är ett toppen ställe! Vinga SD och
Roger Tjörnhed för att de bidrog med checkers
till deltagarna. Bödabaden Dance Resort, Gös-
ta Toreld som sponsrade med kepsar så de som
callade kunde hålla isär dansarna. Hebe som
höll i arrangemanget runt Bålsta och Isabell
som gjorde ett jättejobb och såg till att vi fick
frukost, lunch, middag och fika!

Sist men inte minst TACK till alla deltagare.
Jag vill önska lycka till med träningen tills vi
ses i april.

Jack Borgström
Kursledare och ordförande i SACT

Upptäck Skottland!
I april 2004 styrde vi kosan mot St. Andrews
och den andra internationella Squaredans-
festivalen i Skottland. Vi, två damer från Ö-
viks Squaredancers, hade planerat och bokat
resa och boende under våren. Den 15 april var
det dags.

Med flyg från Örnsköldsvik till Stockholm och
därefter vidare till Edinburgh. Efter en över-
hettad resa med buss till St. Andrews anlände
vi i spöregn till staden vid havet. Vi hade avsatt
två dagar innan dansen började för att hinna
med sightseeing och för att lära känna
omgivningarna.

Vårt B&B-boende visade sig vara en fullträff.
Visserligen var vattnet i duschen kallt, men
värden och värdinnan var hjärtevarma människor
och vi trivdes utomordentligt bra. Inte blev det
sämre av att vi hade 15 minuters gångväg till
stora danshallen och bara 5 minuter till den lokal
där träningsdanserna hölls.

Så dansade vi i fem dagar till Thorsten Geppert
och Paul Bristow, som gjorde sitt bästa att på
ett underhållande sätt klura till det. Deltagarna
i dansen var från 9 nationer och 56 olika
klubbar. Vi räknade ut att vi dansat i 36 timmar
under de här dagarna. Sista kvällen deltog vi i
en skotsk ceilidh, där vi fick lära oss några
skotska folk-danser bl. a Tea Garden.

Värdar för festivalen var Aberdeen Kilt Kickers
och Cupar Square Dance Club. Vi kan verk-
ligen rekommendera Scotland´s 3rd Inter-
national Square Dance Festival som äger rum
2006.

Carin Hellström
Katrin Landfors

Manusstopp

för nästa nummer av Square-Info är den

23 januari 2005
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Jag var där – var var Du?
Vilket lyckat seminarium vi hade i september!
Tack ALLA som deltog, för tillsammans åstad-
kom vi massor!! Nästa gång vill vi göra det
ännu bättre, men hur?

Vi fick in väldigt många bra synpunkter att utgå
ifrån från alla de närvarande, vilket vi tackar
för. Den stora frågan är: Alla de klubbar som
missade att skicka representanter, vad vill de
ha ut av seminariet?

Vi har nu planer för nya seminarier 2005 och
2006 och där är det viktigt att vi får allas
engagemang om vad det ska innehålla, hur det
ska läggas upp och andra detaljer.

Vid seminarierna har Du och klubben chansen,
att för en relativt billig penning få oerhört
mycket tillbaks i form av kunskap, bra idéer,
goda kontakter och möjlighet att utveckla
squaredansen för framtiden. Men då måste Du
komma dit!

Vid förbundsstämman 2004 var 92 klubbar
representerade och en överväldigande majoritet
talade för och röstade för seminarium varje år,
i fem år. Vid seminariet i september deltog
sedan representanter för 36 klubbar. Det
innebär att 56 klubbar inte fick dit sina repre-
sentanter och missade alltså det engagemang
och den energi som alla närvarande uppgav att
de fick med sig tillbaks.

Min fundering är: Varför?? Är kunskapen ute
i landet inte tillräcklig om att alla är oerhört
välkomna till seminariet, oavsett om man har
en funktion i klubben eller “bara” är intresserad
dansare? Har man inte budgeterat för att sända
några representanter? Får medlemmarna inte
vetskap om seminariet eller tar ingen i klubben
ansvar för att diskutera vilka från egna klubben
man vill ska åka? Ligger seminariet på fel
plats?

Vet man inte om att seminariet arrangeras av
både Squaredansförbundet och Callerförbundet
tillsammans, för att vi har gemensamt mål och
att det är viktigt att vi har med olika represen-

tanter från styrelser, callers, både aktiva och
andra squaredansvisionärer. Tycker någon att
det kostar mer än man får tillbaks? Vet man
inte om att Squaredansförbundet har lämnat
resebidrag till två klubbmedlemmar per klubb?

Alla som inte var på seminariet – berätta varför!
Berätta vad och hur Du skulle vilja ha det!
Sänd mig ett mail: inger.johansson@topq.se
eller ring 0730-45 44 00, jag är väldigt nyfiken.

Naturligtvis får även Du som var med på semi-
nariet komma med synpunkter. Vi håller för
fullt på med planeringen för nästa år, så hör av
dig så snabbt Du kan. Prata med varandra i
klubbarna så man budgeterar så att många som
möjligt från varje klubb kan vara med. Ju fler
man är från varje klubb som deltar i seminariet,
desto mer har vi igen när vi kommer hem igen.

Målet är att vi tillsammans ska skapa förut-
sättningar för att utveckla squaredansen till en
ännu mer givande och glädjerik sysselsättning
för många fler! Och det gör vi bäst tillsammans!!

Inger Johansson
Aktiv medlem i SAASDC och SACT
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Nu har kurserna kommit igång och hur går det?
Hur många lärare finns det varje kurskväll?
Förhoppningsvis endast en, han med mikrofon i
handen! Men hur många finns det på dansgolvet?
En i varje square eller finns där ännu fler?

Finns det en kursvärd som eleverna kan ta
kontakt med för att föra fram att de inte gillar
att bli knuffade eller dragna av dessa “extra-
lärare” under lektionen? På sikt är det bättre
att squaren faller samman  för detta visar
instruktören att vissa moment måste gås igenom
ytterligare några gånger. Om dessutom extra-
lärarna inte är helt säkra men ändå gör sitt bästa
att förklara hur figurerna skall utföras samtidigt
som instruktören försöker lära ut något nytt, är
katastrofen nära. Vem skall stävja detta, är det
kursinstruktören eller kanske någon från klubb-
styrelsen. Framgången för en nybörjarklass
beror till stor del på inställningen hos klubbens
erfarna medlemmar.

Hur vill vi ha det istället? Vilken roll skall
änglarna ha? Inte den ovan beskrivna i alla fall,
den handlar inte om änglar utan någon annan
varelse. En ängel ska fylla upp i en square,
kunna figurerna som skall läras ut och vara på
rätt plats vid rätt tid. Detta innebär också att
ängeln tyst väntar med utförandet av ett call
tills instruktören förklarat färdigt och därmed
ger eleven tid att tänka själv. Är man obekant
med nya figurer tar det tid innan fötterna går åt
rätt håll.

När figurerna utförs ska det vara enligt defini-
tioner och stylingbeskrivning. Var finns besk-
rivningen med alla dessa twirlar och hand-
klappar i Weave the Ring? För att inte tala om
Dosado! Och hur utförs en Grand Square? Den

ska bestå av fyra kvadrater, inte av mer eller
mindre missformade ovaler. Inget av detta hör
hemma på en kurskväll och definitivt inte på
en nybörjarkurs.Det är också mycket nyttigt för
änglar att läsa på och förstå vad det är för
skillnad på t.ex. Arm Turn, Allemande Left
eller Turn Thru. Rätt slutformation efter ett call
underlättar utförandet av nästa call på rätt sätt
och med rätt dansare.

En diskussion som kommit upp på alla ängla-
kurser är ängelns rätt till golvet. Ni som tycker
att en ängel bara har rätt att dansa när det fattas
en dansare för jämna squarer, kan ju tänka på
ängeln som troget kommer varje kurskväll för
att “få titta på”. Blir han dessutom ombedd att
komma, har han definitivt rätt att dansa något
under kvällen. Efter ett tag slutar han annars
att komma, kanske just den kvällen ni är 15!
Naturligtvis är golvet i första hand till för ele-
verna, men ibland kan det fungera bättre med
en ängel i squaren och täta byten.

En annan roll den erfarne dansaren bör ta på
sig är att se den ensamne. Försök lära namnen
på eleverna. Ingen skall behöva stå ensam
mellan tippen eller under fikapausen. Instruk-
tören kan inte vara på alla ställen på en gång,
så hjälps åt med den sociala biten. För att våra
nybörjare skall bli squaredansare behövs mer
än att de får lära sig de olika callen. Vi vill ju
att de med tiden blir aktiva föreningsmed-
lemmar och då måste vi gå före och visa vägen.
En nybörjarkurs bör vara hela klubbens ange-
lägenhet och ansvar för den är vår framtid.

För dig som håller en nybörjarkurs, finns mate-
rial om allt det andra som inte är call och som
bör gås igenom. Finns att hämta på SACT:s
eller Förbundets hemsidor.

Vi i dansgruppen/Etikettgruppen är

Inger Johansson inger.johansson@topq.se
Hélène Armfelt-Hansell

h.armfelt-hansell@telia.com
Marianne Hjelm com.hjelm@telia.com
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Änglaregler
hämtade från EAASDC Bulletin 1987,
skrivet av Al Stevens och Rudi Pohl.

En ängel har en grundlig kunskap om Basic-
figurerna och är alltid placerad på rätt ställe i
squaren.

En ängel vill hjälpa nya dansare.

En ängel är entusiastisk inför sin uppgift.

En ängel föregår med gott exempel och
lyssnar alltid på callern

En ängel låter callern sköta utlärningen.

En ängel dansar alla figurerna så som de lärs
ut

En ängel låter den nya dansaren lära sig
själv.

En ängel kommer i tid, är korrekt klädd och
bär alltid badge.

En ängel står inte vid sidan av en square
under dansens gång.

En ängel ler och tänker på att detta är roligt
och avkoppling.

En liten djävul är så osäker på Basic att han
ökar förvirringen hos de, som håller på att
lära sig.

En liten djävul vill hjälpa sig själv

En liten djävul är uttråkad och visar det.

En liten djävul dagdrömmer eller talar själv
medan callern talar.

En liten djävul försöker förbättra callerns
sätt att lära ut.

En liten djävul dansar allt som han lärt av
andra dansare.

En liten djävul föser med milt våld runt den
nya dansaren, så att han inte behöver tänka
själv, utan blir beroende av att någon styr.

En liten djävul kommer för sent och bryr sig
inte om badgen eftersom alla vet vem han är.

En liten djävul lutar sig in över squaren och
pratar och puttar dansarna till deras platser
medan callern håller på att lära ut.

Right time         Right place         Mouth shut – smiling!
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 A1 
A2/C1 

Thomas Samuelsson (Dk) Christer Bern (S)  
Polen - Gdansk – Hotell Dom Tancerza 

med 

Begränsat 
antal 

deltagare 

Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, transport mellan färja 
och hotell, guidad tur i Gdansk samt frukost och middag. Enkelrum finnes, tillägg 400:- Sv.Kr/vecka 
 

Förskottsinbetalning 900 Sv.kr senast 1 april 2005. 
Sverige : Postgiro  442 16 44-8   (Glöm ej ange namn) 
 

442 1644-8 SEK, IBAN SE40 9500  0099 6018 4421 6448, BIC NDEASESS 
 

Danmark: Kontakta Thomas Samuelsson 
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum 
(Vid betalning från utländsk bank tillkommer 50 SEK per betalningstillfälle) 
 

Mera info på hemsidan:  http://www.aspdance.com 

Pris   3100 Sv.Kr 

23 - 30 juli 2005  A1 dans                       (Förkunskaper: Kunna dansa A1) 
23 - 30 juli 2005  A2 dans m C1 intro  (Förkunskaper: Dansat hela A2) 

Hanna Tenenbaum  040 23 35 32 
Möllevångsg 20C, 214 20 Malmö 
hannainsweden@yahoo.com 
 

Lars Olofsson          040 23 42 11 
Friisgatan 41, 214 21 Malmö 
lars.g.olofsson@telia.com 

Kontaktperson: 
Bo Björkman 08-58241616

Onsdagen den 
29:e december 2004

Kl 19.00- 22.00
Rotebro dansträff

M53*-M-M53*-P
* = Golvets nivå

Servering
finns!

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Entré 60:-
Under 18 år

gratis!

Kontaktperson: 
Bo Björkman 08-58241616

Onsdagen den 
29:e december 2004

Kl 19.00- 22.00
Rotebro dansträff

M53*-M-M53*-P
* = Golvets nivå

Servering
finns!

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Entré 60:-
Under 18 år

gratis!
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Plus-kommittén har beslutat att ändra defini-
tionerna på följande call: Acey Decey, Coor-
dinate och Peel Off. Dessa ändringar är små
och skall inte ändra sättet vi gör callet på utan
istället bättre beskriva hur det redan görs.Sedan
tidigare har Advancekommittén lagt till en
definition på hur man dansar “Left” varian-
terna av ett call i förorden till Advance defini-
tionerna.

Alla definitioner och listor finns att ladda ner
på CALLERLABs hemsida www.callerlab.org.

Det finns också möjlighet att diskutera defini-
tioner och tillämpningar på SACTs hemsida.
Adressen är www.caller.nu . Välj därefter
“Nätdebatt” i kolumnen till vänster.

SACT

Dansnytt
Var tredje år går CALLERLAB igenom alla
dansprogram och gör justeringar. Det kan vara
både att lägga till call eller att ta bort något
som inte används så ofta. Arbetet görs av olika
kommittéer. Medlemmarna i kommittén röstar
om ändringarna. Om man vill vara med och
påverka räcker det inte att bli medlem i
CALLERLAB, man måste också anmäla sig
till kommittén som har hand om nivån.

Det finns också en Application Review
Committee dit man kan komma med frågor om
det går att göra call från olika formationer.
Kommittén skickar ut resultatet med ojämna
mellanrum. Förutom listorna revideras också
alla definitioner. Det kan vara otydligheter i
en definition eller så vill man ta bort misstolk-
ningar.

S k i n k d a n s e n
Tisdag 28 dec kl 15 – 21  i  Prästängshallen, Eksjö

Bengt ”Bula” Ericsson
Leif Ekblad Pär Lundborg

M 35 (=B35),   M,   P,   A1
2 hallar, 3 callers, 4 nivåer, nonstop dans

80 SEK / Ungdom gratis info 0381-14005
stj@eksjo.se

Välkomna!

S k i n k d a n s e n
Tisdag 28 dec kl 15 – 21  i  Prästängshallen, Eksjö

Bengt ”Bula” Ericsson
Leif Ekblad Pär Lundborg

M 35 (=B35),   M,   P,   A1
2 hallar, 3 callers, 4 nivåer, nonstop dans

80 SEK / Ungdom gratis info 0381-14005
stj@eksjo.se

Välkomna!
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Country Squares tackar för tio
fantastiska år
Elite Country Jamboree blev Annual Country
Jamboree och blir nu Örebro Country
Jamboree.

På hösten 1982 började jag dansa squaredance
– helt mot mina principer. Drygt ett år senare
provade jag på att calla, och det tog inte många
sekunder innan jag insåg att det här ville jag
satsa på. Det fanns nästan inga callers i Sverige
på den tiden så det blev till att calla fem-sex
gånger i veckan i några år.

Som caller kommer man nästan alltid till
”dukat bord”. Möjligen har man med sig sin
caller-anläggning som tar fem minuter att sätta
upp, men allt arrangemang runt omkring är
det andra som sköter. Ofta behöver man inte
ens hämta ett glas vatten eller en dricka då
den servicen brukar ingå. När dansen är slut
tar det tio minuter att packa ihop sina saker
och så bär det av hemåt.

För tio år sedan visste jag med andra ord inte
riktigt vad jag gav mig in på. Planeringen
började egentligen lite smått redan 1993 då
jag besökte Mike Sikorsky som hade bott hos
mig under Convention i Örebro 1992. När jag
kom hem från USA på våren 1994 började jag
planera på allvar. Klubben jag callade mycket
hos var Bear Dancers från Björneborg i
Värmland. De ställde upp direkt, så då var det
viktigaste klart.

All planering för cafeterian kunde jag släppa
helt vilket underlättade ganska mycket. Mitt
jobb blev: starta en förening, hitta och boka
hallar, fixa inbjudan, boka callers, göra caller-
schema, annonsera, skylta efter vägarna osv
osv osv… Allt ansvar låg helt plötsligt på mig
som alltid kommit till ”dukat bord”! Numera
förstår jag bättre vad som händer ”bakom
kulisserna” när jag själv är gäst som dansare
eller caller.

Vad jobbigt det har varit, men så otroligt roligt
och lärorikt, och vad människor är fantastiska

på att ställa upp! Varje år har det varit saker
som strulat till det, men det mesta har löst sig
utan att våra gäster ens hunnit märka att något
gått snett. Varje år har det också varit så många
glada och trevliga miner att man inte kan bli
annat än överväldigad.

Det finns några jag vill rikta ett extra tack till:
alla i Bear Dancers som fanns med och skötte
en stor del av arbetet i sju år, medlemmarna i
Country Squares som varit med i alla år, de
Örebromedlemmar som fyllt ut när vi inte varit
tillräckligt många, Krister Pettersson som var
med från början och både arbetade och callade
innan han flyttade till Göteborg, min Mia som
både arbetat många timmar och stöttat mig
övrig tid (hela året alltså), Jesper som varit
min högra (eller var det vänstra?) hand i många
år, Jet, Bob och Ingvar som inte bara callade
utan arbetade hårt även de, Kerstin och Helge
som skött cafeterian de senaste tre åren. Jag
kan inte med ord uttrycka min tacksamhet till
alla er som besökt festivalen under åren.

Nu har det gått tio år och det är dags för någon
annan att ta över rodret. Det behövs lite nya
tankar och idéer för att festivalen ska kännas
intressant att besöka; även om den har fortsatt
att vara välbesökt under alla år. Jag tror att det
är bra om festivalen stannar på Risbergska
skolan där den hör hemma och jag är övertygad
om att det bästa som kunde hända också har
hänt – Örebro Squaredancers tar över rodret
med Hans Hofvander som högst ansvarig. ÖSD
har anordnat festivaler årligen sedan 1984.
Påskfestivalen känner de allra flesta till, men
även ett lyckat och välarrangerat Convention
1992 finns med i bagaget. Med andra ord så
är festivalen i mycket goda händer.

Än en gång, tack alla ni som på något sätt
bidragit till tio fantastiska år med Country
Jamboree, och tack Örebro Squaredancers för
att ni ser till att festivalen lever vidare!

Tomas Hedberg
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Örebro Country Jamboree
När jag fick höra ryktet om att det skulle bli
den tionde och sista Annual Country Jamboree
började tankeverksamheten sätta igång.
Erfarenhet av festivaler tror jag att vi i Örebro
Squaredancers har, ett antal påskfestivaler har
vi ju genomfört. Vi tycker att det skulle vara
synd om festivalen skulle försvinna. Örebro är
en centralt belägen stad lämpad för två stora
festivaler.

Frågorna var många bla. skulle vi inom Örebro
Squaredancers kunna klara av att ordna två
festivaler? Har vi folk som kan tänka sig att
ställa upp? Går det att hyra samma lokaler?
Diskussion togs upp inom styrelsen, där det
efter ett antal gånger gavs klartecken till att
överta festivalen.

Kontakt togs med Tomas, där vi gick igenom
hur hans tankar om ett övertagande och
fortsättning av festivalen skulle se ut. Festivalen
kommer att se ut som den alltid har gjort,
samma lokaler, samma helg i september, men
med lite nya idéer, det finns en del tankar som
vi kanske kommer att genomföra.

Vi i Örebro Squaredancers hälsar både gamla
och nya dansare välkomna till Örebro Country
Jamboree 2005.

Vill samtidigt passa på att hälsa alla välkomna
till Påskfestivalen 2005 och vi har glädjen att
tala om att den kommer att vara på samma plats
som de senaste åren, alltså i GIH:s lokaler.

Hans Hofvander
Ordförande ÖSD

Gjort dansuppehåll?
Vill ha extra träning

efter genomgången kurs?
Välkommen till Dansträning M P 

Vi dansar till golvets nivå.
Söndagar Kl 16.00 – 19.00

i DHL: s lokaler på
Kommendantvägen i Norrköping

Caller Bengt ” Bula ” Ericsson
Avgift:30 kr/gång. Kaffeservering 

Info: Guy Karlsson:011-13 27 04
eller 070-60 548 55

Gjort dansuppehåll?
Vill ha extra träning

efter genomgången kurs?
Välkommen till Dansträning M P 

Vi dansar till golvets nivå.
Söndagar Kl 16.00 – 19.00

i DHL: s lokaler på
Kommendantvägen i Norrköping

Caller Bengt ” Bula ” Ericsson
Avgift:30 kr/gång. Kaffeservering 

Info: Guy Karlsson:011-13 27 04
eller 070-60 548 55
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Klubbinformation
Leveransservice handböcker

Beställningar mottages helst på vykort eller
brev. Det underlättar om beställningarna
samordnas genom instruktör eller klubb-
funktionär. Beställningar görs direkt till:
Björn Persson
Ahrenbergsgatan 26 B
416 73 Göteborg
Telefon: 031–21 00 71
E-post:nallepe@passagen.se

Priser: Engelska Svenska
Mainstream 25:− 15:−
Plus 20:− 15:−

Handböcker på svenska är utan bilder.

Diplom/Regler per set 5:−
Conventionbadge vid beställning 40:−
Conventiondangler 10 års 30:−
Conventiondangler 20 års 30:−
Klubbhandbok, extra exemplar 200:−
Prenumeration per år på uppdatering
av extra exemplar 50:−

Ordinarie exemplar uppdateras gratis.
Frakt- och emballagekostnader tillkommer.

Leveransservice klubbutskick
Klubbutskick och liknande görs från adress:
Lars G Olofsson
Friisgatan 41
214 21 MALMÖ
Telefon: 040–23 42 11

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

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

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

Synpunkter och frågor skickas till:

Björn Mattsson
Blåbärsvägen 3 D
372 38 RONNEBY

Telefon: 0457–668 97
E-post: bjorn.mattsson@rsd.k.se

Introduktion till squaredans

Beställning av CD-skivor och instruktions-
häften kan skriftligen göras av klubb-
ordförande till

Marianne Hjelm
Västerslänt 119, 424 35 Angered.

Kostnad inklusive frakt:
En CD-skiva och ett häfte 50:-
Tre skivor och tre häften 100:-

Hemsidan

Vår hemsida uppdateras kontinuerligt.
Titta på www.square-dance.se
Hör av er med synpunkter till Lars Olofsson:
E-post: lars.g.olofsson@telia.com

 Squaredanskurser på hemsidan
Nybörjarkurser och även andra kurser i
squaredans kan läggas ut på SAASDC:s
hemsida. Klubbar annonserar gratis om sina
nybörjarkurser genom att logga in med sin
kod och själva registrera uppgifterna om
nybörjarkursen. Annonsen tas bort automatiskt
fyra månader efter registreringen

När man loggat in syns en “knapp” med
texten “Registrera nybörjarkurs” som man
trycker på och fyller sedan i ett formulär.

Anmälan av andra kurser kan göras till:

Lars Olofsson
Friisgatan 41
214 21 Malmö

E-post: lars.g.olofsson@telia.com
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 Anmälningar till Danslistan

E-post
Anmälningar till danslistan ska helst ske
via e-post till adress:

danslistan@pimic.se

Vanlig post
Anmälningar till danslistan med vanligt brev
skickas till:

Pia Henriksson
Norra Artellerivägen 2

291 63 Kristianstad

Anmälningsblankett
Anmälningsblanketten kan beställas på
adress:

Marianne Hjelm
Västerslänt 119
424 35  Angered

e-post: marianne.hj@telia.com

Blanketten kan även skrivas ut från hemsidan

www.square-dance.se

Se BLANKETT under rubriken Danslistan

Observera att anmälningar till
Danslistan inte kan tas emot av

redaktionen för Square-Info.

Klubbinformation
Klubb -Kom - Ihåg

Enhetliga rutiner underlättar för alla. Alla
är lika viktiga i berört fall, “Checkpoint
Charlie”:
* Har klubben sänt in sina registrerings-
uppgifter för innevarande år? Alternativt har
klubben uppdaterat sina registrerings-
uppgifter  för innevarande år på förbundets
hemsida?
* Har klubben valt nya styrelsemedlemmar?
Tänk på att alltid meddela adressändringar
till förbundets sekreterare:
Marianne Hjelm
Västerslänt 119
424 35 Angered
E-post: marianne.hj@telia.com
* Har klubben betalt sin årsavgift till för-
bundet, SAASDC?
* Har klubben betalt för insatta annonser i
Square-Info? Information om anonskostnader
finns alltid på sidan två i varje nummer av
tidningen.

Nya klubbstadgar
Förbundets förslag till klubbstadgar har upp-
daterats med hänsyn till de ändringar som
gjorts i förbundets egna stadgar. Förslaget
finns i den nya klubbhandboken.

Om ni står i begrepp att ändra stadgarna,
varför inte passa på att delta i en SLUG-kurs
med inriktning mot föreningskunskap. Där
behandlas bland annat varför stadgar behövs
och vad de bör innehålla. Kontaktperson för

Enkäten

Har klubben fyllt i och skickat in Enkäten,
som bl. a. visar hur många nybörjare
respektive klubb har? Om inte, gå in på
www.caller.nu eller www.square-dance.se för
mer information.

Slut på leveransproblemen
Nu finns handböcker för Basic/Mainstream
och Plus, både på engelska och svenska, på
lager igen. De försenade leveranserna ligger
utanför vår kontroll, men tack ändå för ert
tålamod ni som fått vänta.
Välkomna med era beställningar inför kurs-
starterna i Januari -05.
Björn Persson

stadgefrågor och närliggande spörsmål är
Anders Sjöberg, telefon 026 - 65 27 37.
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Åland = Härligt!
Nu har vi gjort det igen! Vi har frivilligt riske-
rat livet ute på havet för att få dansa square-
dans. Det gick vägen denna gång också. Resan
var underbar med spegelblankt vatten, sol och
värme hela tiden. Målet för resan denna gång
var Åland, jättemysigt på alla sätt och vis.
Praktiskt med språket dessutom! Mottagandet
och dansen gav mersmak.

Vi var inte många från Skåne, men när vi blev
inbjudna till stockholmarnas afterparty, kände
vi oss genast “hemma”. Ett stort tack till Gertie
och Curt från Sollentuna som bjöd in oss.

Det var också roligt att få träffa Siv, ny ord-
förande i Alandiaklubben.

Ett tack också till Åke Rönndahl som av en
tillfällighet gjorde oss uppmärksamma på att
vår juldans inte fanns med i kommande num-
mer av Square-Info. Nu ordnade det sig,  tack
vare Åkes insats.

Yellow Rock från
Marianne och Kalle Karlsson

Medlemmar i Brilliant Squares

Kontaktperson: 
John-Christer Lindhé 08-7685108

Lördagen den 
5:e februari 2005
Kl 17.00- 22.00

Rotebro dansträff

M53*-M-M53*-P
* = Golvets nivå

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Entré 80:-
Under 18 år

gratis!
Kontaktperson: 

John-Christer Lindhé 08-7685108

Lördagen den 
5:e februari 2005
Kl 17.00- 22.00

Rotebro dansträff

M53*-M-M53*-P
* = Golvets nivå

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Entré 80:-
Under 18 år

gratis!
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Grossbolshallen i Forshaga 

Följ riksväg 62.  2 mil norr Karlstad. Skyltat från infart till Forshaga. 
 

Dans i 2 hallar. M40 - M73 - P - A1 - A2 
 

Entrè 100kr. Ungdom under 18 år 50kr. 
Välkomna till Forshaga, Kommunen med både Lyckan och Lusten. 

 
 
 
 

Info: Irene 0552-200 87 eller Birgitta 0552-210 06 
 

 
 
 

MOTIV8’s FEBRUARIFESTIVAL 2005 

CLARK BAKER 

FIKA FINNS 

ATT KÖPA 

Mera info ? Ring  

Gull-Britt 08-646 58 52 

Jan-Olov 08-641 80 98 

Arne & 
     Birgit 08-530 680 51 

Förhandsinbetalning för 1 till 6 
sessioner, endast medlemmar  
70. 130, 180, 220, 250, 280  
Vid dörren: 
80, 150, 200, 250, 290, 330 
(Priserna i kronor) 
Session 7 betalas på plats. 
 
Betala till pg 85 56 69-8 senast 
1 februari 2005. Ange 
sessionerna som avses (nummer 
och nivå).  
 
Dörrpris gäller efter 1 februari 
oavsett medlemskap. 
Vid återbud före festivalens  
start återbetalas hela avgiften. 

1 Fredag 4 Feb 19 – 22   A2 
2 10 – 13   C3B 
3 15 – 18   C1 
4 

 
Lördag 5 Feb 

18:30-21:30   C2    
5 11 - 14   C2    
6 

Söndag 6 Feb 
15 - 18   C3A  

7 Måndag 7 Feb 9:30 – 16   C3B  
      Computer cards 

 

http://hem2.passagen.se/motiv8s/index.html 

Nästa festival: Ross Howell 
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Bödabaden Dance Resort
I skrivande stund har vi precis vinkat av säsong-
ens sista grupp och nu börjar friden lägga sig
över norra Öland och Bödabaden. Det har varit
en hektisk säsong för oss. Vi har fått jobba hårt
på att lära oss rutinerna, att dansa square dance
(nu kan vi NÄSTAN Mainstream!), att lära
känna gästerna och mycket, mycket mer. Det
har varit hårt ibland, men hela tiden väldigt
roligt. Vår uppfattning är att alla årets gäster
har haft en trevlig och underhållande dans-
semester. Kan det vara på något annat sätt efter
det enorma jobbet som hela personalen med
fler har lagt i Bödabadens 20 års jubileumsrevy?
Knappast, menar vi.
Nu står vi inför vår nästa utmaning: Under hela
vintern skall vi förbereda nästa säsong och se till att
allt på hela anläggningen är i ordning. Som vi har
lovat under hela sommaren, kommer det mesta vara
sig likt nästa år, men det kan mycket väl tänkas att
vi kommer att göra lite småförändringar ändå. Bara
till det bättre, självklart!  Vi har redan börjat med
förberedelserna och det första resultatet av dem är
nästa års program som ni kan se på följande sidor.
Som ni kan se av programmet har vi, vad
squaredansen angår, inte gjort några stora
förändringar. Alla Sveriges bästa callers kommer
igen nästa år och som vanligt får vi besök av en
rad callers från USA och Tyskland. Tyvärr kan
Thorsten Geppert inte komma nästa år, men vi
har i stället bokat in Joachim Rühenbeck också
från Tyskland. Det blir Joachims första besök till
Bödabaden och det ser vi fram emot. Sen får vi
efter flera års frånvaro Bronc Wise från USA
tillbaka. Han har, efter vad vi kan se på årets
enkäter, varit saknad sedan länge.
Vad de andra danstyperna på programmet
angår, har vi gjort lite ändringar. Line dansen
har fått en extra vecka i slutet av sommaren
och i veckan efter midsommar får vi besök av
Englands absolut bästa Line Dance koreograf,
Maggie Gallagher. De andra danstyperna,
Clogging, Round Dance och Internationell
folkdans kommer att fortsätta som tidigare med
samma instruktörer och cuers.

På grund av för liten anslutning till den Irländska
danskursen får den tyvärr utgå. Däremot satsar
vi på två, för Bödabaden, nya danstyper.
Den första är Partner Line Dance eller Pattern
Partner Dance som det också kallas. Det är lite
som en blandning mellan Line Dance och
Round Dance. Man lär sig förkoreograferade
danser som man sedan dansar själv utan hjälp
av en cuer. Det gör att man, till skillnad mot
Round Dance, kan dansa Partner Line Dance
varsomhelst och närsomhelst man önskar. I
andra länder dansas Partner Line Dance lika
mycket som och oftast tillsammans med,
“vanlig” Line Dance. I Sverige har det inte varit
speciellt utbrett tidigare, men med nästa års
kurs hoppas vi att kunna ändra på det. Vi
kommer själva att hålla i kursen och alla kan
vara med. Det är inget krav att man kan Line
Dance, vi kommer att börja från början.
Den andra nyheten är Latinamerikansk dans.
Vi har allierat oss med en av Sveriges bästa
tävlingsdansare och instruktörer, Tony Irving,
som ursprungligen kommer från England. Han
och hans norska partner Ingrid-Beate Thompson
kommer att lära ut fem latinamerikanska rytmer
under veckan, nämligen Salsa, Cha-Cha, Samba,
Tango och Rumba. De lovar oss att deras kurs,
även den för nybörjare, kommer att följa prin-
cipen: ALLA kan dansa – och det spelar ingen
roll om man aldrig tagit ett danssteg i sitt liv.
Det känns bra för oss att vi nu skall ta över
Bödabaden “på allvar” och vi ser fram emot
nästa säsong med stora förväntningar. Vi
hoppas och tror att vi kan göra ett lika bra jobb
som Inger och Gösta och vi hoppas att få återse
en massa glada gäster och förhoppningsvis lika
många nya ansikten.
Vi vill samtidigt passa på att tacka Inger och
Gösta för allt deras stöd och vi önskar dem allt
det bästa i framtiden. De är ju nu och för alltid
Bödabadens kung och drottning.
På återseende

                     Maria & Johnny
Nya “Bödabaddare”
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O 24 nov 
19.00–22.00 

C3A 
Förkunskap 
full C3A 

Tumba 
Folkets hus, Segersjö

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 08–530 354 16 

Dave Wilson 

     
To 25 nov 
19.00–22.00 

 
A1 A1 A2 

Stockholm 
Axelsbergs 
servicehus 

Mälarhöjdens Squaredancers 
Yvonne L Carlsson 08–669 26 28 

Björn Jerneborg 

     
To 25 nov 
19.00–22.00 

 
Squaregames 

Stockholm 
Park Folkets Hus 
Götalandsvägen 181, 
Älvsjö 

SquareGamers 
Inger Johansson 0730–45 44 00 

Sven Andréason 

     
F 26 nov 
19.00–22.00 

M53 M M53 
P 

Alingsås 
MHF-gården Bälinge

Dansföreningen Hörnet 
Patrik Andersson 0322–140 41 

Mathias Alfredsson 

     
F 26 nov 
13.00–16.30 

 
M53–A1 

Huddinge 
ABF-huset 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08–774 17 92 

Anders Blom 

     
F 26 nov 
19.00–22.00 

A1 kursnivå 
A2 hela nivån

Örebro 
Klubblokalen 

Örebro Squaredancers 
Urban Svensson 070–663 04 97 

Tomas Hedberg 

     
L 27 nov 
15.00–21.00 

P–A2 
 

Eskilstuna 
Volvo Demo-Center 

Eskilstuna Con Amore Dancers 
Lennart Kühne 016–259 52 

Dave Wilson 
Medtag kaffekorg 

     
L 27 nov 
14.00–18.00 

 
A1 A2 

Halmstad 
Söndrum Folkets Hus

Salmon Town Dancers 
Bente Olsen 035–342 69 
Email: bente.olsen@mail.bip.net 

Bente "The ole Lady" 
Olsen 

     
L 27 nov 
12.00–21.00 

 
M34–C1 

Sundsvall 
Skönsbergs Folkets 
Hus 

Sundsvalls New Wave 
Novemberdansen 
Christina Holopainen 060–102459 

Robert Björk 
Anders Blom 
Tomas Hedberg 

     
L 27 nov 
17.00–22.00 

M53* M53* 
M* 
* = Golvets 
nivå 

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

Sollentuna Square Dancers 
Nybörjardansen 
John-Christer Lindhé 08–768 51 08 

Rojne Eriksson 

     
L 27 nov 
13.00–15.00 
15.00–20.00 

  
M P (tuff) 
M34 M P 

Ronneby 
Hallagården i 
Hallabro 

Ronneby Square Dancers 
Juldans 
Björn Mattsson 0457–668 97 

Hanna Tenenbaum 

     
L 27 nov 
13.00–14.30 
14.30–20.00 

  
A1 
M53 M P 

Påarp 
Folkets Hus 

Brilliant Squares Helsingborg 
Juldans 
Väglots 042–22 72 61 

Bengt "Bula" 
Ericsson 

     
S 28 nov 
13.00–18.00 

 
M25 M P 

Kristianstad 
Föreningarnas Hus 
Norretullsvägen 9 

Christianstads Square Dancers 
Första Adventsdansen 
Pia Henriksson 044–21 18 89 

Leif Ekblad 
Fika ingår  
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S 28 nov 
16.00–20.00 

M31 M P A1 
Dans i två 
hallar 

Stockholm 
Idrottshögskolan 
GIH(bakom Stadion) 

Ocean Waves Square Dance Club 
Novemberdansen 
Marie Fernulv 08–765 33 32 

Robert Milestad 
Mattias Åkerblom 

     
S 28 nov 
18.00–21.00 

 
M53 M P 
(A1) 

Kungsbacka 
Hålabäcks fritidsgård

Kungsbacka Square- and Round 
Dancers 
Carina Andersson 0340–65 36 45 

Meddelas senare 

     
S 28 nov 
17.00–20.00 

 
A1 A2 

Malmö 
Marietorp, Oxie 

Energy Squares 
Klubbdans 
Lars Olofsson 040–23 42 11 

Rolf Walldén 
Stefan Carlsson 

     
S 28 nov 
14.00–18.00 

 
P    DBD 
Nivådans 

Hedemora 
Nordansjö bygdegård

Old TownSquare Dancers 
Jenni 0225–77 46 67, 070–677 46 
67 

Jenni Sandberg 

     
O 1 dec 
19.00–22.00 

 
M35 M P88 

Bålsta 
Dansbacken 

Bålsta Square Dancers 
Nils Runberg 0171–592 04 

Hans-Erik "Hebe" 
Bergström 
Janne Wiklund 

     
O 1 dec 
19.00–22.00 

C1 
Förkunskap 
3/4 C1 

Tumba 
Folkets hus, Segersjö

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 08–530 354 16 

Dave Wilson 

     
To 2 dec 
19.00–22.00 

 
A2–dans 

Upplands Väsby 
Grimstagården 

Run Dancers 
Barbro Hedberg 08–760 14 00 

Hans-Erik "Hebe" 
Bergström 

     
F 3 dec 
18.30–22.00 

 
M53 M P 

Stockholm 
Park Folkets Hus 
Götalandsvägen 182, 
Örby 

Satellite Square Dancers 
Bertil Ström 08–88 81 04 

Michael "Sotarn" 
Lindberg 

     
F 3–4 dec 
19.00–22.30 
12.00–21.00 

  
P A1 C1 
M P A1 A2 C1

Mölndal 
Folkets Hus 

Hising Island Swingers Kungsb 
SRD Lussedansen 
 Annica Carlson 031–87 51 58 

Johnny Preston 
Krister Pettersson 
Marine Ramsby 

     
L 4 dec 
16.00–20.00 

 
P A1 P A2 

Stavsjö 
Föreningshuset 

Cross Trail Square Dance Club 
Frank Sjöberg 0150–230 74 

Anita Sjöberg 
Frank Sjöberg 

     
L 4 dec 
10.00–16.30 

 
P 

Örebro 
Klubblokalen 

Örebro Squaredancers 
Inga-Lill Oscarsson 019–12 65 65  

Robert Björk 
Föranmälan 

     
L 4 dec 
13.00–16.00 
17.00–20.00 

  
C3B 
C3A 

Stockholm 
Axelsbergs 
Servicehus 

Motiv8´s 
Gull-Britt Eriksson-Frank 08–646 
58 52 

Dave Wilson 

     
L 4 dec 
13.00–16.00 

M53* M53 
M53* M 

Reimers holme 
Mälteriet 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08–642 99 58 

Henrik Nilsson 
* = Golvets nivå 
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L 4 dec 
15.00–20.00 

 
Golvets nivå 
 

Hedemora 
Västerby bygdegård 

Old TownSquare Dancers 
Grötfest 
Ulla P 0225–109 97, 070–440 34 14 

Robert Milestad 
Obligatorisk 
anmälan 

     
S 5 dec 
14.00–18.00 

P Med 
vridningar o 
vändningar  

Lidingö 
Torsviksgården, 
Torshammarsvägen 4

Ocean Waves Square Dance Club 
Solveig Hållberg 08–767 86 25 

Roland Danielsson 
Ta med kaffekorg 

     
S 5 dec 
09.30–15.30 

 
C3B 

Stockholm Mälteriet, 
Reimersholme 
Vindragarvägen 16 

Motiv8´s  
Gull-Britt Eriksson-Frank 08–646 
58 52 

Dave Wilson 

     
M 6 dec 
12.00–16.45 

M53 M P A1 
Dans i 2 salar

Kungälv 
Kvarnkullen 

Kongahälla Senior Square Dancers 
Sven Olov Josefsson 0303–121 26  

Anders Blom 
Sven-Olof Nilsson 

     
O 8 dec 
19.00–22.00 

C2 Förkunsk. 
full C2 

Tumba 
Folkets hus, Segersjö

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 08–530 354 16 

Dave Wilson 

     
F 10 dec 
18.30–21.30 

 
M P M A1 

Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08–604 05 20 

Björn Jerneborg 

     
L 11 dec 
16.00–21.00 

 
M53 M P 

Nybro 
Kungshallshemmets 
aula 

Crystal Dancers 
Lussedansen 
Lars-Gösta Skanbäck 0481–307 21 

Anders Blom 

     
L 11 dec 
15.00–21.00 

 
M53 M P 

Enköping 
Litslena bygdegård 

Pepparrötterna 
Luciadansen 
Lotta Törnqvist 0171–41 22 77, 

Rojne Eriksson 

     
S 12 dec 
16.00–20.00 

 
M 53-A1 

Eskilstuna 
Borgen, Skogstorp 

Eskilstuna Con Amore Dancers 
Lennart Kühne 016–259 52 

Kalle Calmhult 
Medtag kaffekorg 

     
Ti 14 dec 
19.00–21.30 

 
C1 

Stockholm 
Park Folkets Hus 
Götalandsvägen 181, 
Älvsjö 

Coordin8's 
Bonnie Lindholm 08–648 45 51 

Jack Borgström 

     
Ti 28 dec 
15.00–21.00 

 
M35 M P A1 
Två hallar 

Eksjö 
Prästängshallen 

Old Oak Squaredancers 
Skinkdansen 
Jarl Sturek 0381–140 05 
Email: stj@eksjo.se 

Bengt "Bula" 
Ericsson 
Leif Ekblad 
Pär Lundborg 

     
O 29 dec 
19.00–22.00 

M53* M 
M53* P 
 

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

Sollentuna Square Dancers 
Mellandagsdansen 
Bo Björkman 08–582 416 16, 

Henrik Nilsson 
* = Golvets nivå 
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S 2 jan 
15.00–21.00 

 
M P A1 

Gävle, NTO-lokalen i 
Strömsbro 

Gefle Squaredancers 
Anders Sjöberg 026–65 27 37 

Jenni Sandberg 

     
L 8 jan 
16.00–22.00 

 
M35 M M35 P 

Arboga 
Sturehallen 

Riverbend´s Square Dancers 
Dora Nilsson 0589–130 02 

Jenni Sandberg 
Robert Milestad 

     
L 8 jan 
13.00–16.00 
18.00–21.00 

 
P A1 
C1 C2 

Tumba, Segersjö 
Tumba Folkets Hus 

Coordin8´s 
Trettondansen 
Bonnie Lindholm 08–648 45 51 

Anders Blom 

     
L 8 jan 
18.00–22.00 

 
M35 M53 M 
P A1 

Norrtälje 
IOGT–lokalen 

Eightmakers Januaridansen 
Chr. Reinholds 0176–137 08 
Janne Krantz 0176–571 89 

Andreas Olsson 
Michael Gerkman 

     
L 8– 9 jan 
14.00–17.30 
17.30–21.00 
11.00–15.00 

  
A1 M53 M P 
 
A1 M53 M P 

Halmstad 
Söndrum Folkets Hus
 

Salmon Town Dancers 
Laxadans 
Bente Olsen 035–342 69 
Email: bente.olsen@spray.se 

Christer Bern 
Bente "The ole Lady" 
Olsen 

     
S 9 jan 
10.30–15.30 

M35 Intensiv-
kurs f nybörj. 

Norrtälje 
IOGT–lokalen 

Eightmakers 
Janne Krantz 0176–571 89 

Michael Gerkman 
Föranmälan 

     
O 12 jan 
19.00–22.00 

 
M53 M P A1 

Mölnlycke 
Församlingshemmet 

Western Airport 
Kaj-Åke Larsson 031–7766511 

Reine Storberg 

     
F 14–15 jan 
19.00–22.00 
13.00–17.00 
18.00–21.00 

  
M35 M M35 P 
P o A1 ws  
P A1 

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

SHSD 
Fun-Weekend 
Stefan Sidholm 070–508 33 84 

Stefan Sidholm 

     
L 15 jan 
13.00–18.00 

 
P A1 A2 

Trelleborg SJ Fest-
lokal, Järnvägsgatan 

Squth Coast SD Trelleborg 
Anette Thor 0410–424 83 

Stefan Carlsson 

     
L 15 jan 
15.00–20.00 

 
M34-P (A1) 

Fagersta 
Vads Bystuga  

Mountain Team Square Dancers 
Gunnar Falk 0223–164 07 

Roger Jansson  

     
L 15 jan 
13.00–21.00 

M35 M P A1 
A2 
Två hallar 

Helsingborg 
Högastenshallen 

Helsingborg Squaredancers 
Knudadansen 
Ewa Stenberg 042–21 55 37 

Bengt "Bula" 
Ericsson 
Leif Ekblad 

     
L 15 jan 
18.00–21.30 

 
M32 M P 

Mölnlycke 
Församlingshemmet 

Western Airport 
Nybörjardans 
Kaj-Åke Larsson 031–7766511 

Reine Storberg 

     
L 15 jan 
13.00–16.00 
17.00–20.00 

 
C2 
C3A 

Stockholm 
Axelbergs Servicehus

Motiv8´s 
Gull-Britt Eriksson-Frank  
08–646 58 52 

Thomas Bernhed 

     
S 16 jan 
09.30–15.00 

 
C3B 

Stockholm 
Axelbergs Servicehus

Motiv8´s Gull-Britt Eriksson-Frank 
08–646 58 52 

Thomas Bernhed 

     
S 16 jan 
10.30–15.30 

M35 Intensiv-
kurs f nybörj. 

Norrtälje 
IOGT–lokalen 

Eightmakers 
Janne Krantz 0176–571 89 

Michael Gerkman 
Föranmälan 
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DANSA PÅ BÖDABADEN, ÖLAND
Välkomna
Till Bödabaden Dance Resort på Norra Öland där du som vanligt kan njuta av dans, sol, bad,
utflykter och gemenskap. I år har vi större dansutbud än någonsin och kan erbjuda hela spektrat
av ”Western-danser” och lite till, nämligen kurser i Square Dance, Line Dance, Partner Line
Dance (nyhet), Round Dance, Clogging, Internationell folkdans och Latinamerikansk dans
(nyhet). Som framgår av vårt detaljerade kursprogram har vi både nybörjar- och mer avancerade
kurser. Precis som tidigare har vi sett till att engagera alla våra ”gamla” callers och instruktörer
samtidigt som vi har hämtat in helt nya krafter som aldrig tidigare har varit på Bödabaden.

Anläggningen och aktiviteterna
Hotellrum med WC/dusch i olika prislägen Attraktiva gäststugor inom området
Campingområde med el, WC, dusch, tvättstuga Husvagnar och campingstugor att hyra
Dans-, fest- och restaurangplats för upp till Fotboll, volleyboll, basketbollplaner och
170 personer boulebana
Soluppvärmd utomhuspool med bastu Western ”Saloon” för fest och underhållning
Country och logdanskvällar för Tennis, minigolf, go-cart och Western Shop i
allmänheten – fri entré! närheten
Lekplats med gungor och studsmatta Närhet till en 18-håls och två 9-håls golfbanor
Två utomhus- och två inomhusdansbanor 200 m till underbar 12 km lång

sandstrand – Ölands bästa
Anmälan, registrering
Om vi har din adress i vår databas kommer du automatiskt få
den nya broschyren för 2005 med anmälningsblankett
hemskickad. Har vi din rätta adress? Övriga som vill ha
broschyren kan skriva, faxa, maila oss eller beställa den på vår
hemsida.
Anmälning skall göras skriftligt, via e-mail eller via hemsidan,
men vi svarar naturligtvis gärna på frågor i telefon.
Vi har ett mycket prisvärd avbeställningsskydd som alla borde
använda för att undvika problem vid oförutsedda händelser.
På vår hemsida – www.bodabaden.se – hittar du programmet,
prislista, senaste nytt och du kan även anmäla dig med hjälp av
formulären.
Anmälan kan ske från 1 december 2004.
OBS: Bekräftelse på anmälningar mottagna under december skickas ut först efter Nyårshelgen!
Vi önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Maria Rundberg & Johnny Jörgensen Bödabaden Dance Resort
Böda 2416380 74 Löttorp
Tel: 0485-220 12 – Fax: 0485-56 33 44
E-mail: info@bodabaden.se
Hemsida: www.bodabaden.se
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DANSPROGRAM ÖLAND     2005
VECKA DATUM KURSTYP Förkunskaper Caller / Cuer / Instruktör
12 25/3-28/3 Line Dance, novice/interm. Minst 3 terminer Caisa Jansson & Maria Ringborg
19 *) 7/5-14/5 Line Dance, novice Minst 3 terminer Inga-Lill Arrehed
20a *) 14/5-21/5 Line Dance, ledarkurs 3-4 terminer Inga-Lill Arrehed
20b *) 14/5-21/5 A1 repetition av sista halva Hela A1 Anders Blom
21a *) 21/5-28/5 M53 repetition & dans Hela M53 Svante Jordeskog & Anders Blom
21b *) 21/5-28/5 M69 repetition & dans Hela M69 Svante Jordeskog & Anders Blom
22a *) 28/5-4/6 Internationell Folkdans Vals, Polka, GillesdansKurt & Lis Hallberg
22b *) 28/5-4/6 Plus rep. & utl. sista halva Hela Plus Svante Jordeskog & Anders Blom
23a *) 4/6-11/6 Plus dans & variationer Hela Plus Svante Jordeskog & Anders Blom
23b *) 4/6-11/6 Square Dance Nybörjarkurs Inga förkunskapar Svante Jordeskog & Anders Blom
24a *) 11/6-18/6 A1 dans med A2 Introduktion Hela A1 Christer Bern & Anders Blom
24b *) 11/6-18/6 A2 repetition & dans Hela A2 Christer Bern & Anders Blom
25a 18/6-25/6 A1 dans med A2 Introduktion Hela A1 Christer Bern & Anders Blom
25b 18/6-25/6 Clogging Nyb. + Forts. Nyb: Inga/Forts: Basic Cortina Thoss (D)
26a 25/6-2/7 Line Dance, novice/interm. Minst 3-4 terminer James Nyström & Maggie

Gallagher (UK) **)
26b 25/6-2/7 Round Dance, nybörjar Inga förkunskapar Birgitta & Åke Grahm
27a 2/7-9/7 A2 dans (75% computer card) Hela A2 Jack Borgström & Johnny Preston

(USA)
27b 2/7-9/7 Partner Line Dance - NYHET Inga förkunskapar Johnny Jörgensen & Maria

Rundberg
28a 9/7-16/7 C1 dans (75% computer card) Hela C1 Joachim Rühenbeck (D) & Jack

Borgström
28b 9/7-16/7 M53 dans Hela M53 Robert Björk & Jack Borgström
29 16/7-23/7 M69 dans Hela M69 Stefan Sidholm & Richard Björk
30 23/7-30/7 Plus dans Hela Plus Stefan Sidholm & Ingvar

Pettersson
31 30/7-6/8 Plus DBD dans God och säker Plus Kenny Reese (D) & Ingvar

Pettersson
32 6/8-13/8 A1 DBD dans God och säker A1 Kenny Reese (D) & Anders Blom
33a 13/8-20/8 Line Dance, interm./adv. Minst 4-5 terminer Bosse Wallin & Ola Södergren
33b 13/8-20/8 Latinamerik. dans - NYHET Inga förkunskapar Tony Irving (UK) & Ingrid-Beate

Thompson (N)
34a 20/8-27/8 Plus DBD dans God och säker Plus Bronc Wise (USA) & Dave Wilson

(USA)
34b 20/8-27/8 Round Dance, Phase IV+V Phase IV Susie & Gert-Jan Rotscheid (NL)
35 *) 27/8-3/9 M54-69 Introduktion M54, helst mer! Freddie Ekblad & Anders Blom
36 *) 3/9-10/9 Plus Introduktion God M69, något Plus Svante Jordeskog & Anders Blom
37a *) 10/9-17/9 Line Dance, lätt novice Minst 1 termin Inga-Lill Arrehed
37b *) 10/9-17/9 A1 Introduktion God Plus, något A1 Robert Milestad & Anders Blom
39 ***) 30/9-2/10 Line Dance, novice/lätt interm. 2-3 terminer Lena Clark & Johnny Andersson

*) Kurser företrädelsevis för seniorer, alla åldrar dock välkomna, undervisning på svenska
**) Maggie är här söndag till onsdag - James tar hand om de andra dagarna

***) Ölands skördefest - Country & Western fest med live country musik!

OBS VIKTIGT: Vid tveksamhet om förkunskaper och val av danskurs RING
OSS eller tala med Din dansledare!

Bättre med för höga än för låga förkunskaper!

Reservation för ändringar!

ANMÄLAN KAN SKE FRÅN 1 DECEMBER 2004
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HÄR DANSAR VI 2005 SQUARE−INFO NR 4 2004
Dag Program Ort Arrangör Caller 
 

L 22 jan 
10.00–16.30 

A2 
Nivådans 

Örebro 
Klubblokalen 

Örebro Squaredancers 
Lorna Ericsson 019–14 68 94 

Tomas Hedberg 
Föranmälan 

     
L 22 jan 
14.00–15.00 
15.00–21.00 

 
A1 
M53 M P 

Bålsta 
Futurum 

Bålsta Square Dancers 
Björkdansen 
Nils Runberg 0171–592 04 

Richard Björk 
Robert Björk 
Jack Borgström 

     
S 22 jan 
13.00–16.00 

 
M35 M53 M 

Stockholm Mälteriet
Reymers holme 

Squaredansklubben Seniorerna  
Barbro Lundkvist 08–642 9958 

Robert Milestad 

     
S 23 jan 
11.00–16.00 

A1 
dansträning 

Ekerö 
Ekebyhovsskolan 

Ekerö Square Dancers 
Karin Åslundh 08–26 02 36 

Meddelas senare 
Medtag matsäck  

     
S 23 jan 
11.00–16.00 

 
P intensiv # 3 

Solna 
Granbackaskolan 

Pair-A-Dice Square Club 
Björn 08–651 61 20 vard 09–11 

Björn Jerneborg 
Ta med matsäck 

     
F 28 jan 
19.00–22.00 

M35 M M35 
P 

Alingsås 
MHF-gården Bälinge

Dansföreningen Hörnet 
Patrik Andersson 0322–140 41 

Catrine Dellbing 

     
L 29 jan 
13.00–20.00 

 
M53 - A2 
två lokaler 

Söderhamn 
Folkets Hus 

Söderhamns Square Dancers 
Lars Sörlin 0270–28 74 85 

Micke Gerkman 
Mats "Bobben" Bodin 
Bosse Magnusson       

     
L 29 jan 
13.00–14.45 
15.00–19.00 

  
P A1 
M35 M M35 P 

Motala 
Gillet, Varamon 

Varamon Square Dancers    
Midvinterdansen 
Mats Wirebro 070–349 04 21 

Roland "Råttan" 
Danielsson 

     
L 29 jan 
13.00–16.00 

 
M M P 

Stockholm 
Råcksta  Tunet 

Squaredansklubben Seniorerna  
Barbro Lundkvist 08–642 9958 

Calle Brunér 

     
S 30 jan 
14.00–17.00 

 
P 

Lidingö Torsviksg 
Torshammarsv. 4 nb 
Lidingö 

Ocean Waves Squaredansklubb 
Marie Fernulv 08–765 33 32  

Meddelas senare 

     
S 30 jan 
15.00–19.00 

 
P P A1 

Stockholm Park 
Folkets Hus Göta- 
landsvägen 182, Örby

SateLlite Square Dancers 
Bertil Ström 08–88 81 04 

Stefan Sidholm 

     
S 30 jan 
17.30–20.30 

 
M53 – A1 

Surte 
Kulturhuset 

Surte Swingers 
Månadsdans 
Ulf Persson 031–65 44 64 

Gunilla Hammarlund

     
O 2 feb 
19.00–22.00 

 
M53 M P A1 

Mölnlycke 
Församlingshemmet 

Western Airport 
Månadsdans 
Kaj-Åke Larsson 031–7766511 

Svante Jordeskog 

     
F 4 feb 
18.00–21.30 

 
M P 

Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08–604 05 20 

Björn Jerneborg 

     
F 4 feb 
19.00–22.00 

 
A2 

Stockholm Fruängsg, 
korsn G Södertäljevn 
o Vantörsvn 

Motiv8´s Februarifestivalen 2005 
Gullbritt Eriksson-Frank 
08–646 58 52 

Clark Baker 

     



HÄR DANSAR VI 2005 SQUARE−INFO NR 4 2004
Dag Program Ort Arrangör Caller 
 

L 5 feb 
10.00–13.00 
15.00–18.00 
18.30–21.30 

 
C3B 
C1 
C2 

Stockholm 
Fruängsgården, korsn 
Ga Södertäljevägen o 
Vantörsvägen 

Motiv8´s 
Februarifestivalen 2005 
Gullbritt Eriksson-Frank 
08–646 58 52 

Clark Baker 

     
L 5 feb 
12.00–21.00 

 
M35–A2 
Tre hallar 
 

Borås 
Dalsjöhallen, 
Dalsjöfors 

Borås HG Squaredancers 
Tony Källander 033–13 01 08, 
070–461 60 07 
Email: caveman.ugh@telia.com 

Henrik Nilsson 
Mathias Alfredsson 
Krister Pettersson 
Freddie Ekblad 

     
L 5 feb 
10.00–16.30 

A1 
Nivådans 

Örebro 
Klubblokalen 

Örebro Squaredancers 
Lorna Ericsson 019–14 68 94 

Robert Björk 
Föranmälan 

     
L 5 feb 
17.00–22.00 

M53* M 
M53* P 

Rotebro 
Rotebro dansträff 

Sollentuna Square Dancers 
John-Christer Lindhé 08–7685108 

Anders Blom 

     
L 5 feb 
14.00–20.00 

 
M40 M P A1 
A2 

Forshaga 
Grossbolshallen 

Präriefolket Square Dancers 
Starlight Dance 
Birgitta 0552–210 06 

Robert Milestad 
Owe Magnusson 
Hans Lindgren 

     
S 6 feb 
13.00–16.00 

 
P P A1 

Stockholm Sö 
Drakenbergssalen 

Squaredansklubben Seniorerna  
Barbro Lundkvist 08–642 9958 

Sven Andreasson 

     
S 6 feb 
11.00–16.00 

A1 
dansträning 

Ekerö 
Ekebyhovsskolan 

Ekerö Square Dancers 
Karin Åslundh 08–26 02 36 

Meddelas senare 
Medtag matsäck  

     
S 6 feb 
11.00–14.00 
15.00–18.00 

 
C2 
C3A 

Stockholm Fruängsg.
Ga Södertäljevägen o 
Vantörsvägen 

Motiv8´s Februarifestivalen 2005 
Gullbritt Eriksson-Frank 
08–646 58 52 

Clark Baker 

     
M 7 feb 
09.30–16.00 

 
C3B 

Stockholm 
Folkets Hus 
Segersjö Tumba 

Motiv8´s Februarifestivalen 2005 
Gullbritt Eriksson-Frank 
08–646 58 52 

Clark Baker 

     
F 11 feb 
13.00–16.00 

 
M53 (Nybörj)

Huddinge 
ABF-huseet 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08–774 17 92 

Inger Johansson 

     
L 12 feb 
15.00–21.00 

M53–A1 
Dans i två 
hallar 

Alafors 
Medborgarhuset 

Surte Swingers 
Alla Hjärtansdansen 
Roger Fromell 0303–865 67 

Marine Ramsby 
Martin Jansson 
Jörgen Höjer 

     
Lö 12 feb  
15.00 - 20.00  
  

M53 *) - A1 Söderbärke  
Folkets Hus 

Road 66 Squaredancers  
Alla Hjärtans Dans 
Ing-Marie Lewerentz 0240 - 74150 

Calle Calmhult  
*) golvets nivå 

     
S 13 feb 
16.00–20.00 

M40 M P A1 
Dans i två 
hallar 

Stockholm 
Idrottshögskolan GIH
(bakom Stadion) 

Ocean Waves Square Dance Club 
Valentindansen 
Marie Fernulv 08–765 33 32 

Jack Borgström 
Robert Milestad 

     
S 13 feb 
13.00–17.30 

P 
Nivådans 

Kristianstad  
Föreningarnas Hus 

Christianstads Squaredancers  
Pia Henriksson 044–21 18 89 

Clubbens callers 

     



HÄR DANSAR VI 2005 SQUARE−INFO NR 4 2004
Dag Program Ort Arrangör Caller 
 

Fr 18 feb 
11.00–16.00 

 
M53 M M53 
P 

Täby 
Täby Park Hotel 
Kemistvägen 30 

Näsbyparks Squaredance Klubb 
Margareta Wahlborn  
08–768 87 76 

Anders Blom 
Roland Danielsson 
Föranmälan 

     
L 19 feb 
14.00–16.00 
16.15–20.00 

 
A 1 A 2 
M35 M M35 P 

Västerlösa 
Bygdegård 

Blue Ribbon Squares 
Kanaldansen 
Christer Klangeryd 013–27 41 79 

Reine Storberg 
Fikaförsäljning 

     
L 19 feb 
10.00–16.30 

P 
Nivådans 

Örebro 
Klubblokalen 

Örebro Squaredancers 
Lorna Ericsson 019–14 68 94 

Tomas Hedberg 
Föranmälan 

     
L 19 feb 
15.00–21.00 

 
M35 M P 

Enköping 
Litslena bygdegård 

Pepparrötterna 
Pepparrotsdansen 
Lotta Törnqvist 0171–41 22 77, 

Rojne Eriksson 

     
L 19 feb 
13.00–18.00 

 
C1 C1 C2 

Kristianstad 
Föreningarnas Hus 

Christianstads Square Dancers 
Rauni Jönsson 044–23 53 22 

Ingvar Jönsson 

     
L 19 feb 
14.00–17.00 
17.00–18.30 
18.30–21.30 

 
A2 C1 
Årsmöte 
C2 C3A  

Stockholm 
Fruängsgården, korsn
Ga Södertäljevägen 
och  Vantörsvägen 

Motiv8´s Årsmöte 
Gull-Britt Eriksson-Frank 
08–646 58 52 

Jürgen Löder 

     
S 20 feb 
09.30–15.30 

 
C3B 

Stockholm Mälteriet, 
Reimersholme 
Vindragarvägen 16 

Motiv8 
Gull-Britt Eriksson-Frank  
08–646 58 52 

Jürgen Löder  

  
     
S 20 feb 
09.30–14.00 

 
C3A 

Kristianstad 
Föreningarnas Hus 

Christianstads Square Dancers 
Rauni Jönsson 044–23 53 22 

Ingvar Jönsson 

     
S 20 feb 
11.00–16.00 

A1 
dansträning 

Ekerö 
Ekebyhovsskolan 

Ekerö Square Dancers 
Karin Åslundh 08–26 02 36 

Meddelas senare 
Medtag matsäck  

     
S 20 feb 
11.00–16.00 

 
P intensiv # 4 

Solna 
Granbackaskolan 

Pair-A-Dice Square Club 
Björn 08–651 61 20 vard 09–11 

Björn Jerneborg 
Ta med matsäck 

     
F 25 feb 
19.00–22.00 

 
P A1 P A2 

Skepplanda 
Bygdegården 

Dansföreningen Hörnet 
Kathe Sköldborg 0303–33 80 06 

Krister Pettersson 

     
L 26 feb 
14.00–21.00 

M53–A2 
Golvets nivå 

Bispgården 
Forshallen 

The Great Lake Dancers 
Elisabeth Önnebro 0696–30866 

Ingvar Pettersson 

     
L 26 feb 
13.00–17.00 
18.00–21.00 

  
P o A1 ws 
P A1 

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

SHSD 
Stefan Sidholm 070–508 33 84 

Stefan Sidholm 

     
L 26 feb 
13.30–15.00 
15.00–19.30 
19.30–21.00 

2 hallar 
M A1 A2 
M40 – A2 
M40 – P 

Lidköping 
Folkets Park 

Läckö Square Dancers 
Läcködansen 
Solveig 0510–53 53 53 

Anders Blom 
Svante Jordeskog 
Vainor Törnqvist 

     
S 27 feb  
13.00–16.00 

 
A1 A1 A2 

Stockholm 
Kärrtorp Fyren  

Squaredansklubben Seniorerna  
Barbro Lundkvist 08–642 9958 

Tommy Dahl 



HÄR DANSAR VI 2005 SQUARE−INFO NR 4 2004
Dag Program Ort Arrangör Caller 
 

S 27 feb 
14.00–17.00 

 
P 

Lidingö Torsviksg 
Torshammarsv. 4  Lid

Ocean Waves Squaredansklubb 
Marie Fernulv 08–765 33 32  

Meddelas senare 

     
F 4 mar 
18.30–21.30 

 
P  

Solna 
Granbackaskolan 

Pair-A-Dice Square Club 
Björn 08–651 61 20 vard 09–11 

Björn Jerneborg 
  

     
L 5 mar 
18.00–23.00 

 
P A1 P A2 

Karlskrona 
Gullberna Park 

Hamboringen Squaredancers 
Conny Törnström 0455–281 05 

Christer Bern 

     
L 5 mar 
15.00–17.00 
17.00–21.00 

  
A1 A2 
M47 M M47 P 

Uppsala 
Björkvallen, 
Björklinge 

Uppsala Viking Squaredancers 
Kaffedansen 
Håkan Hallberg 018–25 25 05 

Ingvar Pettersson  

     
L 5 mar 
14.00–19.00 

 
P A1 P A2 
 

Vadstena 
Petrus Magniskolan 

Blue Blossom Dancers 
Kvarndansen 
Nenne Svensson 070–574 46 57 

Thomas Bernhed 

     
O 2 mar 
19.00–22.00 

 
M53 M P A1 

Mölnlycke 
Församlingshemmet 

Western Airport 
Månadsdans 
Kaj-Åke Larsson 031–7766511 

Mathias Alfredsson 

     
L 5–6 mar 
12.00–21.00 
10.00–14.00 

 
M53 M P A1 
A2 

Skellefteå 
Clemensnäs 
Folkets Hus 

Skellefteå Squaredancers 
Vårfestival 
Bo Henriksson 0910–346 31 

Thomas Hedberg 
Mattias Alfredsson 

     
S 6 mar 
11.00–16.00 

A1 
dansträning 

Ekerö 
Ekebyhovsskolan 

Ekerö Square Dancers 
Karin Åslundh 08–26 02 36 

Meddelas senare 
Medtag matsäck  

     
S 6 mar 
13.00–16.00 

 
M M P 

Stockholm Alvik, 
Medborgarhuset 

Squaredansklubben Seniorerna  
Barbro Lundkvist 08–642 9958 

Svante Jordeskog 

     
F 11 mar 
13.00–16.30 

M53 M P A1 
Dans i 2 salar 

Huddinge 
ABF-huset 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08–774 17 92 

Calle Bruer             
Roland Danielsson 

     
F 11–12 mar 
19.00–22.30 
14.00–22.00 

 
P A1 P A2 
M43 – C1 
dans i tre 
hallar 

Mölnlycke 
Församlingshemmet 
Djupnedalsskolan 

Western Airport SD 
16:e Westernfestivalen 
Kaj-Åke Larsson 031–776 65 11 

Wayne Morvent 
Anders Blom 
Thomas Bernhed 
Freddie Ekblad 
Reine Storberg 

     
L 12 mar 
14.00–21.00 

               
M53–A2 (C1)

Sundsvall 
Skönsbergs Folket 
Hus 

Sundsvalls New Wave SACT-
Convention och 20-års Jubileum 
Christina Holopainen 060–10 24 59 

Callers från SACT 

     
L 12 mars 
15.00–20.00 

 
P A1 A2 

Eksjö 
Linnéskolan 

Old Oak Squaredancers 
High Noon 
Jarl Sturek 0381–140 05 

Freddie Ekblad 

     
S 13 mar 
13.00–18.00 

 
M45 M P 

Trelleborg SJ 
Festlokal, Järnvägsg 

Squth Coast SD Trelleborg 
Anette Thor 0410–424 83 

Stefan Carlsson 

     
S 13 mars 
14.00–17.00 

 
P 

Lidingö Torsham-
marsvn. 4  Lidingö 

Ocean Waves Squaredansklubb 
Marie Fernulv 08–765 33 32  

Meddelas senare 
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Kära vänner och dansare!
Efter 20 fantastiska och underbara år på Böda-
baden är det med blandade känslor som vi nu
“dansar ut från den här scenen”.

Vi vill med de här korta raderna säga ett stort
och djupt känt THANK YOU till alla dansare
som passerat under åren, alla “Ölandstokar”
och “Bödabaddare” som kommit igen och igen.....

Vår hälsa och styrka sviktar lite grann, men
våra hjärtan är fyllda av glädje och tacksamhet
för all kärlek som vi mött under åren. Det bästa
ni nu kan göra för oss, är att fortsätta komma
till Bödabaden. Maria och Johnny kämpar med
både kropp och själ för att allt ska bli till det
bästa. Vi önskar dem av hjärtat LYCKA TILL
och tackar för mycket gott samarbete under
sommaren. Vi blir kvar här under hela vintern
och våren för att ge stöd och support under
bokningsperioden.

Vi vill naturligtvis också tacka alla våra härliga
callers som följt oss under alla de här åren. De
har vuxit upp och bildat familj och för oss känns
de som barn och barnbarn allsammans!

See you somewhere in a SQUARE......

Kramar från Inger och Gösta

I Södertälje 
den 26 dec 2004 
kl. 16.00 - 20.00 
Caller: 

Plats: 
Nivåer: 

Inträde: 
Klädsel: 

Förtäring: 

Tälje folkdansgilles lokal, Björklundsg 4 C 
M35, M, M35, P 
Vuxna 60 kr, Ungdom under 18 år 30 kr 
“Traditional” eller “Proper”, se vår hemsida... 
Vi har cafeteria 

   Hjärtligt 
välkommen att 

dansa med oss på 

Har du några squaredans-prylar att sälja? 

Frågor: Ring Birgitta 08-550 663 60 
http://hem.passagen.se/fig8dans@passagen.se 

BUFFALO SQUARES
Ungdomsdans

Info       Sara 033-130108
Anna 08-6460634
Annika 031-482912

25-27 februari 2005

Plats: Borås

Tid fre 19.00 - sön 13.00

Freddie Ekblad
Robert Milestad

Dansavg. 150kr
Medlemmar i Buffalo 120kr

Masslogi inkl frukost 50kr/natt

Anmälan: Pg 14 57 17-5
(Buffalo Squares)

Eller via e-post
buffalosquares@hotmail.com

BUFFALO SQUARES
Ungdomsdans

BUFFALO SQUARES
Ungdomsdans

Info       Sara 033-130108
Anna 08-6460634
Annika 031-482912

Info       Sara 033-130108
Anna 08-6460634
Annika 031-482912

25-27 februari 2005

Plats: Borås

Tid fre 19.00 - sön 13.00

Freddie Ekblad
Robert Milestad

Dansavg. 150kr
Medlemmar i Buffalo 120kr

Masslogi inkl frukost 50kr/natt

Anmälan: Pg 14 57 17-5
(Buffalo Squares)

Eller via e-post
buffalosquares@hotmail.com



34

 
 

 

JANUARIDANSEN 
 
 

Eightmakers Squaredancers 
Vi dansar i 2 våningar 

I   IOGT- lokalen 
NORRTÄLJE 

 
LÖRDAGEN den  8 januari 

Kl  18.00 - 22.00 
 

M35 * M53 * M * P * A1 
Entré 80.00 under 18 år gratis. 

Servering * Lotterier 
 

Callers: 

Andreas Olsson 
Michael Gerkman 

 
 

Kontaktpersoner: 
Christina Reinholds   0176-57273 
Janne Krantz              0176-57189 

 
 

 

Vandrings- och squaredansvecka i
Årrenjarka

Vi var ett gäng på tio personer plus vandrings-
och dansledaren Roland Danielsson som till-
sammans upplevde en underbar vecka i fjäll-
världen. Vi kom fram till Årrenjarka på mån-
dagskvällen efter att ha startat vår färd från
Hogstad i Östergötland, direkt efter en dans
med Roland på lördagskvällen.

Redan på tisdagen var det dags att börja våra
vandringar. Vi började med att gå upp till tele-
masten som ligger vi foten av Årrenvaara. Det
var en nätt vandring på cirka sex kilometer
fram och tillbaka.

På onsdagen blev det sedan en längre vandring,
vi skulle bestiga Predikstolen. Predikstolen heter
så för samerna offrade alltid något där, när de for
förbi med båt. Vi åkte över sjön Saggas med båt
och sedan fick vi börja vandra uppåt. Det var
verkligen mödan värt när vi kommit upp, en
vidunderlig utsikt över fjällvärlden.

Torsdagen ägnade vi åt att följda samernas gamla
postled, det blev inte någon längre vandring.

Fredagen blev mera strapatsrik, vi skulle gå över
Snjerak. Några tog bussen till Kvikkjolls flygplats
och blev där upplyfta med helikopter till Snjeraks
topp, medan andra gick upp till toppen. När alla
var samlade kunde vi bese Kjikkjokks by, äta vår
matsäck och sedan var det dags att börja
nedstigningen. Efter sex timmars härlig vandring
var vi tillbaka igen och då var det bråttom. En
snabb dusch och bastu följt av en god middag
innan kvällen squaredans skulle börja. Dansade
gjorde vi varje kväll.

När lördagen kom tog Roland oss med buss till
Kvikkjokk, där vi fick höra om byn och sedan
åka båt på deltat. Det är segment från glaciären
som bildar deltat i Kvikkjokk.

Under söndagen tog vi oss an Årrevaarafjället,
även det var en underbar tur. I fjällbyn hyrde vi,
fyra tjejer, en båt och rodde ut till en vedeldad
bastu. Saggas sjö var kall, men efter en varm bastu
var det skönt.

Nu återstod bara måndagen med städning av
stugan. När det var klart grillade vi korv på
udden och hade en fin avslutning på en
fantastisk vecka i fjällvärlden. Att vi dessutom
hade underbara människor som sällskap gjorde
ju bara saken ännu bättre.

Vi hoppas att kunna komma tillbaka till
Årrenjarka nästa år igen och vi hoppas att
många fler vill uppleva denna underbara fjällby
med sina fina människor som bor däruppe. Om
någon vill uppleva Sveriges vackra natur på
eftersommar eller hösten så är detta ett
underbart ställe att åka till.

Om någon är intresserad så kontakta gärna
Roland Danielsson, han vet det mesta om
Årrenjarka.

Margareta och Nenne
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Square Dance People Bagarmossen
Plats: Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44, T-bana  Bagarmossen
Nybörjarkurser
Square Dance Måndagar Start 10 januari 2005 kl 19.00 – 21.00

Ledare/caller: Lars Ekström, tel: 08-648 32 55

Round Dance Tisdagar Start 11 januari 2005 kl 20.30 – 22.00
Ledare/cuer: Britt-Marie Ekström, tel: 08-648 32 55

————————————————————————————————————————

Line Dance Fortsätter som vanligt.
Onsdagar Start 12 januari 2005 kl 18.00 – 20.00
Ledare: Olle Geiborg, tel: 08-91 48 73

————————————————————————————————————————

Allmän information: Inga-Lill Teljebäck, tel: 08-647 12 42, mobil:070-647 13 47
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INTENSIVKURS
FÖR NYBÖRJARE

I
SQUAREDANCE M 35
2 söndagar 9/1 &16/1

10.30-15.30 (1 tim. lunch)
100 KR. under 18 år 50.00 kr.

PLATS: IOGT lokalen
NORRTÄLJE

CALLER: MICHAEL GERKMAN

För mer information och anmälan ring
Janne 0176 –57189

eller
Cristina 0176 -13708

INTENSIVKURS
FÖR NYBÖRJARE

I
SQUAREDANCE M 35
2 söndagar 9/1 &16/1

10.30-15.30 (1 tim. lunch)
100 KR. under 18 år 50.00 kr.

PLATS: IOGT lokalen
NORRTÄLJE

CALLER: MICHAEL GERKMAN

För mer information och anmälan ring
Janne 0176 –57189

eller
Cristina 0176 -13708

 

                                                                                                                           

                                                              
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 
 

KNUDADANS 
Högastenshallen 

Elektrogatan 1, Helsingborg 
Datum:       Lördagen den 15 januari 2005,  
                    kl 13.00-21.00 
Dansnivå:   M35, M71, P, A1, A2  (2 hallar) 
Info:            Ewa 042-21 55 37 
                    E-mail: ewa.stenberg@telia.com 
                    Hemsida: www.hbgsquaredancers.m.se 

Caller: 
Bengt ”Bula” Ericsson, 
Katrineholm 
Leif Ekblad,  Malmö 

Peking Stars NSDC 20 år!

Vi firade detta med en 5 callersdans den 23
oktober 2004. Många glada dansare kom för
att fira med oss. Det hela blev en jättetrevlig
tillställning och vi vill på detta vis framföra
vårt innerliga tack till alla som var där och
förgyllde vår dag.

Varmt tack också för de jättefina gåvorna som
vi fick från: Old Oak Squaredancers, Motiv8:s
West, Windmill, Sollentuna Squaredancers och
Blue Ribbon Squaredancers.

Självfallet tackar vi också alla våra “slavarbetande”
medhjälpare, både i festkommittén och alla övriga
som såg till att det blev genomförbart.

Slutligen tackar vi våra sponsorer, och våra
callers: Kenny Reese, Jack Borgström, Christer
Bern, Rickard Björk och Håkan Kaldenvik.

Lillemor Schultz
Ordförande i Peking Stars NSDC
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SACT
Organisationen för squaredansledare

www.caller.nu
Kontakt: Marie Tjörnhed

Telefon 031-56 32 44   E-mail marietj@spray.se

Diskutera koreografi på nätet!
Vi (SACT) kommer att starta en debattsida på
vår hemsida där du som caller eller dansare
kommer att kunna ställa frågor eller bara ge
dina funderingar kring koreografi ,
definitioner, styling eller vad det nu kan vara.
Tanken är att du ska kunna ventilera dina
tankar men också att du ska kunna få svar
från SACT där vi tar ställning i frågor rörande
squaredansen utifrån callerns perspektiv.
Debatten från denna sida kommer att
redovisas i redigerad form här i Square Info
under rubriken “Dansaktuellt”. Vi kommer
under samma rubrik att  redogöra för
förändringar som gjorts i  de olika
programmen och/eller definitionerna. Vi gör
det för att skapa intresse men också för att
visa att dessa frågor är viktiga för oss och
för squaredansens framtid.
Var din klubb med på seminariet?
Jag ska inte ta upp utrymme här att utveckla
mina tankar kring seminariet, då andra gör
det på ett strålande sätt på andra platser i detta
nummer av Square-Info. Jag konstaterar bara
att de som vara på seminariet var mycket nöjda!
Och därmed gick de som inte var där miste
om både viktig kunskap och ny inspiration.
Alla föreläsare gjorde ett toppenjobb!
Jag skulle vilja tacka Helle Bernhed speciellt då
hon under en längre tid jobbat med ett dokument
som kallas “Hur hålla nybörjarkurs”. Detta
dokument presenterades av Helle, Marianne
Hjelm och Marie Tjörnhed på seminariet.
Anledningen till att jag vill tacka Helle speciellt,
är att hon inte ingår i någon av styrelserna men
har ändå lagt ned ett enormt arbete på detta. Tack
för det!! Vi behöver fler som dig! Materialet går
att hämta på SACT´s och SAASDC´s hemsidor.

Bästa hälsningar
Jack Borgström, Ordförande SACT

 
Vad är SACT? 

SACT är en rikstäckande organisation för 
squaredansledare. 

 
Vad gör vi? 

 
* SLUG  
Grundutbildning för alla inom squaredansen 
 
* SACT´s Caller School 
 utbildning för nya och mer erfarna instruktörer och 
caller, ett gediget material med upplägg efter 
Callerlab ś riktlinjer för en hel Caller School.  
 
* Personlig stimlicens  
som medlem i SACT kan du köpa en personlig 
stimlicens. 
 
* Squaredans Seminarium  
tillsammans med SAASDC:  
10 och 11 september 2005   
 
* SACT-info & Nyhetsbrev  
ett informationspaket som går till alla medlemmar i 
SACT, fördelat under året.   
 
* SACT – Convention  
 
Den 12 mars 2005 i Sundsvall. 
 
Medarrangör Squaredansklubben New Wave 
 
Öppett för alla SACT´s medlemmar att anmäla sig 
för att calla!!! 
 
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-mail, kontakta 
Hanna Tenenbaum, hannainsweden@yahoo.com 
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Välkommen till

Lördag 22 januari 2005
FUTURUM, Bålsta

14.00 14.00 -- 15.00  15.00  A1
15.00 5.00 -- 21.00  21.00  M53 M  P

CALLERS:
Robert och Richard Björk

samt Jack Borgström

SERVERIN
G

fin
ns

INTRÄDE:
100 kr

under 18 år  50:-
Stor P-plats

Bra kommunikationer

Info: Internet http://come.to/balsta.squaredancers
Nisse 0171-592 04, 070-571 29 01
Alf 0171-545 96, 070-317 27 51
Hasse 0171-823 57, 070-716 76 14
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Örebro Squaredancers inbjuder till Nivådans våren 2005 

Dessa dagar är till för Er som gått igenom  
en viss nivå och vill ha den specialgnuggad   

 
Datum Nivå Caller 
   
22 januari A2 Tomas Hedberg 
   
 5 februari A1 Robert Björk 
   
19 februari Plus Tomas Hedberg 
   
19 mars M 69 Krister Pettersson 
   
16 april A1 Richard 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 för 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 startar, vi går igenom nivån och hårdtrimmar 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:      
   

Lorna Ericsson Tel: 019-14 68 94 
lorna.ericsson@swipnet.se 
  

Görel Johansson Tel: 019-25 27 02 
       

www.osd.just.nu 

Obs! 
Begränsat antal 
deltagare 

Reservation för 
eventuella caller- 
ändringar 

Klädsel: Casual (ledig) 
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Southern Square Dancers Malmö har
fyllt 20 år
Det började redan hösten 1983 med att några
eldsjälar fick för sig att prova något nytt som
hette Squaredans. Fler och fler ville prova och
den 23 maj 1984 togs beslutet att bilda Southern
Square Dancers Malmö (SSDM). En ny, men
mycket entusiastisk klubb, som redan 1988 stod
som arrangör för Svenska Squaredans Con-
vention i Malmö. Vid denna tidpunkt hade
klubben växt till nästan 200 medlemmar och
var en av Sveriges största klubbar. Efter Con-
vention splittrades dock klubben och ur SSDM
tog dåvarande callern, Peter Johnsson, och bildade
den andra Malmöklubben Energy Squares.

SSDM fortsatte sin verksamhet och själv trill-
ade jag dit hösten 1990. Jag blev snabbt fasci-
nerad och engagerad av denna utmanande dans
och hösten 1991 provade jag själv att hålla i
mikrofonen, vilket jag sedan har fortsatt med
och fortfarande håller på med.

Vid den här tidpunkten var klubbens medlems-
antal ca 150 och många började komma upp i
nivåerna. De första eldsjälarna trappade ner och
försvann, men nya kom in så vi höll ett stadigt
tag om cirka 150 medlemmar.

1998 stod vi åter som arrangör för ett Svenskt
Convention, denna gång tillsammans med den
andra Malmöklubben Energy Squares och sam-
arbetet fungerade utmärkt igen efter 10 års
skilsmässa.

Efter Convention var det som om musten hade
gått ur folk och vi tappade många medlemmar
året därpå. En del berodde nog på att vi inte
kunde erbjuda de högre nivåerna och andra
hade nog bara tröttnat. Nu gick det snabbt utför,
men klubbens verksamhet fortsatte dock fram
till 2001 då medlemsantalet var så lågt att alla
medlemmar satt i styrelsen, varvid klubben
lades vilande. 2002 kom dock verksamheten
igång igen och har sedan dess växt och nu,
2004, är vi uppe i 38 medlemmar.

2004 ja, 20 år sedan starten måste ju på något
sätt firas, så vi beslutade att ta hela gänget på
ett vildmarksäventyr i hjärtat av Skåne, till
Vildmarkscentret i Höör.

Den 22 och 23 Maj 2004, nästan precis 20 år
efter klubbens bildande, var vi ett glatt gäng
som tog oss upp till Höör. Där väntade ett
härligt vildmarksäventyr med pilbågsskytte,
yxkastning, blåsrörsskjutning osv. Det tävlades
i 7 grenar och efter tävlandet var det grillfest
med sång och dans. Efter festandet tog vi oss
ner till våra övernattningsstugor för att dagen
efter ta oss tillbaka till Malmö. Klubben hade
nu funnits i nästan exakt 20 år och vi hade ett
härligt firande.

Tyvärr finns ingen av dem som var med och
startade klubben kvar hos oss som medlemmar,
utan jag har blivit den medlem som varit med
längst. Vi vill tacka alla de som var med och
startade klubben och hoppas att vi kan fortsätta
i 20 år till.

Leif Ekblad
Medlem i SSDM
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Kurs i föreningskunskap - SLUG Styrelse
Umeå den 29 januari kl 9 - 18

Kursen vänder sig till styrelseledamöter och andra föreningsfunktionärer

Ett utdrag ur kursplanen:

Föreningsjuridik, mötesteknik, 
konflikthantering, vem gör vad i föreningen

Kostnaden för kursen är 500:-/deltagare. 
Detta är ett självkostnadspris som inkluderar kursavgift & kursmateriel.

Anmälan görs så snart som möjligt och senast den 14 Januari till Anders Sjöberg,
026 - 65 27 37 e-post: anders.sj.gavle@telia.com

Anmälda deltagare kontaktas snarast för vidare information. 

Begränsat deltagarantal!

     

 

 
 

 
 
 
29/1 Högnivådansen BBeennggtt  GGeelleeffff GrumsSQD. 
    Segmon 
5/2  Starlight Dance RRoobbeerrtt  MMiilleessttaadd Präriefolket SD. 
    Forshaga 

11-12/2 Valentine Dance JJaacckk  BBoorrggssttrröömm Fjord Frolicers 
    Oslo 

5/3 Vårfest RRoobbeerrtt  MMiilleessttaadd Oslo SQD. 
    Lambertsäter 

12/3 Jössesvängen MMaatthhiiaass  AAllffrreeddssssoonn  &&  KKrriisstteerr  PPeetttteerrssssoonn Arvika SQD. 
    Arvika 
 
  SLUG kurs i Karlstad 
19-20/3 SLUG 1   Sun Town 
    Karlstad 
 
        För vidare info. se danslistan eller ring Lars Jonsson Tel. 0555 - 128 56            
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Square in the air.

För ett par veckor sedan fick jag en förfrågan
om att medverka i närradio. Någon hade sett
oss på en uppvisning och tyckte att vi kunde
vara ett trevligt inslag i deras program. Vi tog
naturligtvis chansen att få sprida vårt budskap
om squaredans och nappade på anbudet.

Radiostationen som i huvudsak vänder sig till
dansbandspublik gjorde sitt inslag och efteråt blev
vi tillfrågade om att deltaga i ytterligare ett
program. Väl där, under en fikapaus, visade det
sig att stationen hade ledig sändningstid och idén
föddes…. varför inte en squaredanskanal?

Efter några dagars funderingar bestämde vi oss
och Lasse Olofsson och jag  fick prya som DJ:s
för att lära oss tekniken. Detta kan väl närmast
liknas vid två små barn som på julafton fick
leka med massor av teknik, välja musik och ha
kul. Så efter ett par gångers övning var vi redo
för premiären.

Tanken är att vi ska vända oss till två grupper,

dels de som redan är dansare och sedan de som
kan tänkas bli. Vi varvar squaredansmusik med
annan musik, informerar om kommande
danser, och kommer förstås ut med budskapet
om vår verksamhet. Till detta kommer sedan
intervjuer med passerande callers och andra
intressanta squaredansprofiler.

Premiärsändningen innehöll en skojig pratstund
med Nasser Shukayr och andra gången hade vi
en trevlig timme med Erica Spur. Fler sändningar
lär det bli och med tanke på att GSI 2005 blir i
Malmö, så ser vi fram emot några mycket
intressanta gäster i studion. I planerna ligger
också att med radions hjälp få tillräckligt många
intresserade till de planerade uppvisningar som
ska sändas “live” i radiokanalen.

För er som bor i sydvästra Skåne med gräns
Landskrona i norr, Trelleborg i söder, Eslöv i
öster, prova att ratta in Squaredanskanalen på
FM 92,0  Måndagar 16:00-17:30.

Mats Nilsson
Medlem i Energy Square Dancers  Malmö
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EightMakers tjugo år
År 2004 är ett jubileumsår för Squaredans-
föreningen EightMakers från Norrtälje. Den 4
september 1984 startades EightMakers och den
4 september i år hade vi vår jubileumsfest. Den
gick av stapeln på Restaurang Amorina i Norr-
tälje, där vi hade en trevlig kväll tillsammans.

Vi hade bjudit in de som en gång var med och
startade föreningen som hedersgäster och en
av dem, Sören Jansson, berättade om hur det
var på den tiden då föreningen startades.

Han berättade bland annat att det var dans till
kassettband som gällde i början, därtill fick
man sedan läsa i en bok för att lära sig callen
och stegen i de olika turerna. Det var bara att
spela kassettbandet fram och tillbaka för att öva
och ibland blev det fel, för allt var på engelska.

Squaredans var en ny spännande utmaning med
härlig medryckande countrymusik. Så det var
lockande att börja med något som var nytt. Lite
felsteg till trots så var det här med squaredans
SÅ roligt. Träningskvällarna var kul och med
MÅNGA glada skratt. Sören gick sedermera
på callerkurs och blev föreningens första caller.
Till sist uttryckte han sin glädje över att
EightMakers idag är uppe i över hundratalet
medlemmar.

Kvällen till ära hade vi både squaredans och
en orkester som spelade vanlig dansmusik.
Detta för att partners som inte dansar
squaredans också skulle få svänga “sina
lurviga”. På detta sätt så kunde ALLA vara med
och “jubileumsdansa”.

Vi firade och mådde gott. Det var en härlig
20-årskväll med mycken dans och många mun-
trationer. Denna festkväll kommer vi att leva
länge på, ungefär till dess att det är dags att
fyIla ett kvarts sekel.

Kristina Ekstam
Medlem i EightMakers

TÄNKT OCH TYCKT!

Vad är Yellow Rock?
Uttrycket Yellow Rock används flitigt inom
squaredansen i olika former och i många
sammanhang, men vad är egentligen Yellow
Rock? Är det ett ca11, en artighetsgest, en
förbrödningsritual, en hälsningsceremoni, ett
tack för ett gott samarbete eller enbart en ploj?

Och vad menar man med Yellow Rock? Är det
en ursprunglig beteckning? Eller är det en
misshandel av det engelska språket? Det blir
ofta översatt som “Gula Stenen” eller liknande.
Men “Yellow” står egentligen for någonting
helt annat. För någonting som är tvivelaktigt
eller förbjudet. Som till exem-pel “Yellow
Submarine” som besjöngs så vackert av Beatles,
men som egentligen är ett täcknamn for
narkotika. Och det är väl ändå ingenting som
vi sysslar med.

Men om vi nu glömmer “Yellow Rock” och i
stället säger “Yell and Rock” så låter del mycket
bättre. Och när callern säger “Grand Yell’ n
Rock” Då gör vi precis som callern säger. Vi
skriker och skakar tillsammans. Eller hur?

Lasse Lennäng
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och inbjuder till dans på

SACT Convention
Lördagen den 12 mars 2005

kl. 14:00 – 21:00
Program: M53 – C1

Plats: Skönsbergs Folkets Hus, Sundsvall (skyltat från E4)

Pris: Vuxna 100:- Ungdom tom 18 år 50:-

Caller: Vi kommer att få uppgifter från SACT om vilka som anmält sig och
uppdaterar kontinuerligt vår hemsida www.sundsvallsnewwave.com

Information: Christina Holopainen, e-post: cholopainen@spray.se, tel.: 060-10 24 59

Övrigt: Mat kan beställas via mail/tel till Christina Holopainen (se ovan) Kaffe och 
smörgåsar finns att köpa

Detta är årets bästa tillfälle att lyssna och dansa till våra duktiga svenska callers.
Många av SACT’s 160 medlemmar kommer att vara på plats.

Säkert hittar ni några callers som är intressanta för era kommande arrangemang!

Välkommen till Sundsvall

SACT
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SACT

Tre års seminarier med SAASDC och
SACT i Norrköping

År 2002 fick vi en mycket bra bild av Erikas
grafiska framställning, den numera berömda
“färjan” som tydligt visade att vi saknar
nybörjare och vi lämnade Norrköping den
gången med “Operation Nybörjare” i hemläxa.

2003 hade, om jag kommer ihåg rätt, färjan inte
förändrat utseende särskilt mycket även om det
verkade som om klubbarna verkligen hade för-
sökt att jaga nya dansare, men med varierande
framgång. Vi inspirerades den gången av
Christina Davidssons föredrag om hur vi skulle
kommunicera med nya och gamla dansare.

Förbundet hade förslag om att lägga ner semi-
narierna i dess nuvarande form, men seminarie-
deltagarna ansåg det viktigt att seminariet
skulle få minst 5 år på sig för att visa resultat.
Vi gläder oss åt att SAASDC beslutade att
fortsätta sitt deltagande under hela perioden.

Årets seminarium var, enligt min mening, det

bästa hittills. De två föreläsarna, Gunnar Höi-
stad och Inger Johansson, var fantastiska.

Gunnar visade hur viktigt kroppsspråket är. Han
gav oss massor av tips om hur ett budskap på
bästa sätt kan framföras, hur konflikter hanteras
för att bibehålla en god stämning i klubben och
mycket annat. Den lektionen kommer jag att ha
nytta av länge. (Dokumentationen finns på
förbundets hemsida).

Inger påpekade att vi alla har olika roller i olika
sammanhang. Under lekfulla och pedagogiska
former fick vi studera hur vi tror att andra ser
på oss och hur vi ser på oss själva. Det var en
nyttig genomgång som gav mycket att fundera
över. (Finns också på hemsidan).

Jag vill tacka  SAASDC och SACT för de tre
fina träffarna med innehållsrika föredrag och
nyttiga grupparbeten där vi ger och tar, delar
med oss av våra olika erfarenheter och tar med
oss nya kunskaper och idéer hem till klubbarna.

Alf Glesing
Medlem i Vita Bergens Square Dancers
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Helt fantastiskt
Det var helt fantastiskt på seminariet i Norr-
köping. Som förstagångsbesökare har vi fått ta
del av tidigare års arbete för squaredansens
framtid. Till exempel, ett kompendium om ny-
börjarkurser som har jobbats fram. Läsvärt.

Tråkigare är att nybörjarna har minskat i antal.
Erica Spur redovisade detta med sin statistik.
På detta tredje seminarium, hölls föreläsningar
om konflikthantering, Inger Johansson pratade
om  hur beteenden styr olika roller i klubben
och Robert  Björk, Ingvar Pettersson, Thomas
Bernhed och Calle Bruner berättade om musi-
ken och datorns användning i dansen.

En god middag med underhållning därtill av-
rundade lördagens arbete. Söndag eftermiddag
lämnade vi Norrköping med känslan att alla
squaredansare har mycket “GO” i sig, vilket
ger hopp för framtiden.

Tag chansen och åk på nästa seminarium du
också.

Irene Löfroth och Marianne Isaksson
Umeå Square Dancers

Utvärdering av seminariet i
Norrköping  11 – 12 september
Under de allra sista minuterna av det välbesökta
Squaredanceseminariet i Norrköping fick alla
deltagarna möjligheten att fylla i en enkät om
seminariet. Det var 73 personer som tog
chansen att besvara enkäten och efter att ha
läst igenom dem alla, kan jag konstatera att
deltagarna i stort sett är mycket nöjda med årets
seminarium.

Squaredanceseminariet hade den här gången
en inledande dag med gemensam föreläsning
och gruppsamtal för alla deltagare. Under den
föl-jande dagen fanns parallella föreläsningar
som seminariedeltagarna kunde välja fritt
emellan.

Föreläsningarna som hölls under de båda
dagarna var det som totalt sett rönte mest
uppskattning. Lördagens framträdande av
Gunnar Höistad var sammantaget den mest
uppskattade punkten under de båda semi-
nariedagarna. Inger Johansson som föreläste
på söndagen över ämnet “Hur styr beteenden
rollerna i klubben?” fick också höga betyg av
sina åhörare. Det fick även Robert Björk och
Ingvar Petersson som föreläste samtidigt som
Inger, om “Musik” och”Flera caller på scenen”.

Efter Robert och Ingvar var det dags för
Thomas Bernhed och Calle Brunér som
föreläste om “Datorn som verktyg för caller och
instruktörer. Vilken programvara finns det?”
och “Hur konverterar jag vinylskivor?”. Också
här utdelades höga betyg.

Ett genomgående intryck man får från utvärde-
ringarna är att det är positivt att olika kategorier
av squaredansmänniskor träffas. Det gäller folk
från stora klubbar och små klubbar, dansare
och callers, folk från olika delar av landet, unga
och gamla. Alla får chansen att utbyta åsikter
och erfarenheter, både under gruppdisku-
ssioner, vid måltider och under övrig tid. Detta
upplevs som en verklig energikick!

På frågan om vad nästa seminarium ska handla
om svarar de flesta “Reklam & Marknads-
föring”. Hur vi ska kommunicera och nå ut med
att vi finns, upplevs som mycket angeläget.

Jag vill avsluta med ett tänkvärt citat från en
av de 73 enkäterna: “Det behöver tryckas på
att alla har utbyte av seminariet”.

Vi ses på nästa Squaredansseminarium i Norr-
köping den 10–11 september 2005.

Svante Jordeskog
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 Ring Lake Square  Dancers 
H Ö R B Y  –  H Ö Ö R  
 

 

 
 
 

Ring Lake Square Dancers Hörby/Höör 
 

i n b j u d e r  t i l l  d e n  t r e t t o n d e  
 

V erna l  Equin ox  D a n ce  
 

C al ler :  B eng t  ”B ula ”  Er iks son  
 

L ö r d a g e n  d e n  1 9 : e  M a r s  2 0 0 5  k l .  1 3 .0 0  -  1 8 . 0 0  
 

P l a t s :  S a m li n gs sa le n ,  G e o r gsh i l ls k ol a n  
H ö r b y  

 

N i v å e r :  M  5 3 ,  M ,  P l u s ,  A 1 .  
 

S e r v e r i n g e n  ö p p e n  u n d e r  h e l a  k l u b b d a n s e n .  
 

Entré :  12 0 : - ,  ungd o m  <  1 8  år  60 : -  
 

H j ä r t l i g t  v ä l k o m n a  t i l l  h j ä r t a t  a v  S k å n e  o c h  
d a n s a  S q u a r e  D a n c e   

 

F ö r  i n f o r m a t i o n :  
A l f  O l s s o n ,  0 4 1 5 - 1 3 1  6 5  

B i r g i t t a  H a n s s o n ,  0 4 1 5 - 1 3 5  3 5  

 

Ring Lake
Square

EightMakers jubileumsutställning
En av våra sponsorer, ICA Kvantum Flygfyren,
erbjöd oss att vid entrén få ha en utställning
om vår förening i samband med vårt tjugoårs-
jubileum. Ett sådant erbjudande tackar man
inte nej till då det passerar tusentals kunder
där varje dag.

 

I ord, bild och video samt skyltdockor med
squaredanskläder visade vi vår förening under
de gångna tjugo åren. Denna utställning pågick
från den 29 augusti till och med den 12 septem-
ber. Utställningen blev mycket uppskattad av
både företaget och dess kunder. Vår förening
blev på detta sätt mycket känd i hela Roslagen.
Under utställningen hade vi tre uppvisningar
utanför varuhusets entré.

Kanske något för kommande jubileumsfirare.

Janne Krantz
Medlem i EighMakers
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SLUG kurs i Karlstad 19 - 20 mars 

Kursen vänder sig till alla typer av squaredansledare: 
caller, instruktörer, klubbordförande, styrelsemedlemmar, förtroendevalda, 
kort sagt, alla som har någon form av ledande roll i en squaredanceklubb.  

 
Ett utdrag ur kursplanen: 

 
Squaredansens historia  -  Vett & Etikett 

Hur sprider vi Squaredance  -  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! 

 

            

Välkomna till

22 - 23 april 2005
i Nybodahallen, Tyresö

fredag 18 - 22
lördag 13 - 22

Kenny Reese
Christer Bern

M53 – A2
Mer info: Olle Nilsson tel. 08-770 31 31

eller http://welcome.to/tyreso

Välkomna till

22 - 23 april 2005
i Nybodahallen, Tyresö

fredag 18 - 22
lördag 13 - 22

Kenny Reese
Christer Bern

M53 – A2
Mer info: Olle Nilsson tel. 08-770 31 31

eller http://welcome.to/tyreso

Nu har vår Sverigekarta kommit på plats. Den
hänger fram till convention i Vingas klubbloka-
ler på Kyrkbytorget i Göteborg. Ni som är på
gång att bilda nya klubbar vill väl ha med er
badge “runt kanten”. Skicka in den till
Marianne Hjelm eller lämna den till någon
Vingamedlem ni träffar i dansvimlet.

Marianne Hjelm
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GSI Caller School 
(free of charge) 

10 – 14 July 2005 

GSI World 
Square Dance Festival 

15 – 17 July 2005 

Kockums Fritid  -  Malmö  -   Sweden 

Deborah Carrol Jones 
Tony Oxendine  -  Larry Letson 

Jerry Story  -  Tommy Morgenroth 
Jon Jones  -  Ingvar Pettersson 
Paul Bristow  -  Kenny Reese 

Information and registration  Caller School 
Pre-registration required, limited space 
Hanna Tenenbaum 
Möllevångsgat 20 A 
S-214 20 Malmö    Sweden 
Tel: +46 70 683 53 01       
GSI2005@telia.com 

Information and registration  Square Dance Festival 
Pre-registration: Full weekend 300 SEK (33 EUR) 
Lars Olofsson 
Friisgat 41 
S-214 21 Malmö     Sweden 
Tel: +46 70 527 20 37           
lars.g.olofsson@telia.com 

http://www.grandsquareinc.com - http://www.energysquares.com 

MS – C1 
3 days 
3 halls 

Caller 
Clinic 
5 days 

 
Challenge week´s 
i Kristianstad 2005   
 
C2 Dance  18/7 -  22/7 -05 
 
C3a       Dance  25/7 – 29/7 -05 

 
Caller:  Ingvar Jönsson 
 Mikael Christersson 
 
Vi hälsar Er alla Varmt Välkomna 
att uppleva det sommarfagra Skåne! 

 
För info och anmälan: 
Rauni Jönsson  Tel: 044 – 235322   
E-post: square@telia.com 

 
 

 
Challenge week´s 
i Kristianstad 2005   
 
C2 Dance  18/7 -  22/7 -05 
 
C3a       Dance  25/7 – 29/7 -05 

 
Caller:  Ingvar Jönsson 
 Mikael Christersson 
 
Vi hälsar Er alla Varmt Välkomna 
att uppleva det sommarfagra Skåne! 

 
För info och anmälan: 
Rauni Jönsson  Tel: 044 – 235322   
E-post: square@telia.com 
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Hemsidan
Vi har nu flera sätt att komma till vår hemsida på:

www.square-dance.se
www.squaredance.se
www.squaredans.se

Antal besök på hemsidan per månad
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Squaredance-sommar i
Härliga Hälsingland

  
G lössbogårdens dansplan för 2005 

 
E fter alla g lada t illrop från Er som dansade hos oss fö rra sommaren satsar vi nu med fr iska 
tag på programmet fö r sommaren 2005. V i pr ioriterar även denna so mmar utlärning av nya 

nivåer men vi ko mmer också att dansa mer från o lika posit ioner på d in egen dansnivå. 
V årt motto är att ge D ig so m dansare mö jlighet att upptäcka och utveck la dansandet. 

 
Intensiva weekends          Torsdag till Söndag              Lugnt tem po!! 

V ecka D atum  Förkunskaper   
20 19- 22/5 P lusrepetit ion Plus   
21 26-29/5 A1 repetition A 1   
22 2-5/6 A1 da ns (olika pos itioner) God A1   
 
H ela veckor                  Söndag till Lördag 
V ecka D atum  Förkunskaper   
23 5- 11/6 M  53 dans +  utlärning M  54 - 69 God M  53   
24 12-18/6 P lus utlärning M ycket G od M  69   
25 19-25/6 P lus repetition (Alika positioner) God P lus   
26 26/6-2/7 A 1 utlärning M ycket G od Plus   
27 3-9/7 A 2 dans med introduktion C1 M ycket G od A 2    
28 10-16/7 C 1 K oncept m.m. God C 1    
29 17-23/7 P lusdans med introduktion A1 God P lus     
30 24-30/7 A1 da ns med introdu ktion A2 God A1   
31 31/7-6/8 A2 utlärning M ycket G od A1   
32 7-13/8 M  53 utlärning med graduering Halva M  53   

  U nder veckorna 23 - 32 kom m er det att vara dans på Onsdagar efter  golvets nivå mellan 18.00- 21.00. 
  

Även 2005 kom mer vi att anlita de bästa instruktörerna ino m respektive nivå då vårt koncept 
2004 var mycket uppskattat. V i arbetar även på att engagera någon eller några U SA  callers. 
 
Program för våra dansveckor: Dans ca 5 tim mar per dag fördelade på för och eftermiddag. 
Ankomst och avresedag dansar vi naturligtvis lite kortare tid:  
A nkomstdagen startar med information och förtäring 17.00! 

 
           M er information ko mmer D u att finna på vår hemsida w w w .glossbo.se 
       Sänd gärna intresseanmälan t ill info @ glossbo .se fö r att garantera D ig p lats! 

 

G lössbogården 8595 G lössbogården  821 98 R EN G SJÖ  
Tel. 0278- 66 71 70 Fax 0278- 66 71 75                    e-post info@ glossbo.se    
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Erbjudande till Squaredansare !
Tillhör du dom som slänger mobiltelefonen när kontantkortet är slut?

Antagligen inte!

Tillhör du dom som slänger bläckpatronen när den är slut?

Antagligen!

Ditt kontantkort kan vi inte göra mycket åt!

MEN TILL DINA BLÄCKPATRONER ÄR SAKEN HELT ANNORLUNDA.

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

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

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

E-post.  order@inktec.nu

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



 

Nyforsvägen 6, 135 33  TYRESÖ (tid enligt överenskommelse) 
Telefonorder/Fax 08 – 770 31 31, Mobiltelefon 0704 – 83 58 57 

E-mailadress squaredance.shop@swipnet.se 
Hemsida: http://www.squaredanceshop.se 

 
Besök vår välsorterade Shop vid följande festivaler och danser 

 
14 januari Sollentuna 
25 - 26 mars Örebro 
22 - 23 april Tyresö 
14 - 16 maj Convention i Göteborg 

önskar vi alla våra kunder! 


