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Redaktörsspalten
Först av allt vill jag önska er alla ett riktigt
fint squaredansår. Jag hoppas att 2005 ska bli
ett fint år för er alla, med trevlig gemenskap
och många utmanande danstillfällen.
Jag har inte hört många kommentarer om de
ändringar av tidningen som har gjorts hittills.
Däremot är det mycket glädjande att de åsikter
som har hörts, har varit odelat positiva.
Jag fortsätter därför ansträngningarna med att
göra tidningen lättläst och intressant. I detta
numret är det två förändringar, denna sidan
och Danslistan. Genom att minska antalet
kolumner i Danslistan, kan textstorleken ökas
även där.
En annan ändring som ni förhoppningsvis inte
ska se, är att vi har bytt tryckeri. Detta gör vi
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av två orsaker; dels för att sänka kostnaderna
och dels för att det ska bli möjligt för mig att
hantera distributionen. Detta nummer av tid-
ningen distribueras därför lite annorlunda än
tidigare. Jag hoppas att det inte heller märks,
men skulle någonting gått fel så hör av er.
Vi diskuterar just nu vilken storlek som Square-
Info ska ha i fortsättningen. På annan plats i
tidningen ber vi om era åsikter. Hör av er om
vad ni tycker, vi vill att tidningen ska bli till
allas glädje.
Som alltid ber jag om bidrag om vad som
händer med vår dans, på danser och ute i
klubbarna. Hjälp till att skapa en levande
tidning.
Redaktören
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Från ordförandens horisont
Vi har inlett ett nytt år i fullkomlig chock och
kaos. Jag tänker förstås på den ofattbara
jordbävningen och efterföljande tsunamin som
drog in över Asien på mellandagen. Det ledde
till en katastrof som vi aldrig upplevt tidigare.
Så otroligt många människor omkom och
skadades svårt. Aldrig har väl ett nyår känts
så tungt att fira in.
Dom uppgifter som nått mig är att de square-
dansare som befann sig på plats i dom drabbade
områdena klarade sig oskadda. Tomas Hedberg
uppmanade squaredansare att skänka en slant
till hjälparbetet och det gav gensvar direkt. Jag
fick massor av mail och telefonsamtal av
dansare som, istället för nyårsfyrverkerier, satte
in pengar till de olika hjälporganisationerna.
På en vecka hade jag meddelats om 5 000
kronor som skänkts av dansare. Efter tre veckor
steg den siffran till 20 000. Och det bara tack
vare några mail som skickades ut. Det är siffror
som värmer.

Vad händer då på squaredans-fronten 2005?
Jo, massor! Convention med SAASDC:s års-
möte sker i Göteborg i pingst. Tyvärr beslutade
vår riksdag att plocka bort annandagen (mån-
dag) som röd dag när Sveriges nationaldag (6
juni) blir röd istället. För Göteborgs del blir
det inga förändringar trots det nya beslutet.
Det beror på att beslutet kom så sent så det går
inte att boka om lokaler, caller och andra
engagemang. Därför ligger programmet fast,
dvs lördag till måndag. Jag hoppas att många
kan, och vill, vara med hela vägen ändå.
I sommar blir det en callerskola utan dess like
i Malmö. Vad sägs om gratis utbildning av
några av de bästa? Dessutom kommer vi som
dansare kunna ta del av de här fantastiska
callerna också. GSI-veckan avslutas nämligen
med en festival 15-17 juli på Kockums i
Malmö. Det är väl en dans man inte kan
missa?! Mer om det här längre in i tidningen.
I september blir det ett fjärde seminarium
anordnat av SAASDC och SACT tillsammans.
Årets tema är UT MED SQUAREDANSEN!
Rubriken ska man tolka som marknadsföring
och reklam. Hur ska vi nå ut med det budskap
vi vill? En fråga som många klubbar efterlyst
hjälp med så jag hoppas att alla tar den här
chansen. Mer information om seminariet längre
bak i tidningen.
Jag fick en fråga som gäller försäkringen och
nybörjare. Det är viktigt att komma ihåg att
för att försäkringen ska gälla, måste man vara
medlem i en squaredansklubb. Jag vet att det
finns en del klubbar som gör nybörjare med-
lemmar på en gång, med anledning av försäk-
ringsfrågan. Har ni tips så får ni gärna skicka
in dom till nästa Square-Info.
Jag fick det tråkiga beskedet att Ingvar Pettersson
tar paus i callandet. Jag respekterar beslutet,
men hoppas samtidigt att det blir en kort paus.
Jag kommer att sakna dig på scenen och alla
afterpartyn!
Vi ses på ett dansgolv snart hoppas jag!
Jessica Dhyr
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Sedan deadline för förra
numret har vi haft ett
styrelsemöte, en träff med
de europeiska förbunden
och en med SAMI.
På styrelsemötet i Göte-
borg den 30-31 oktober
träffade vi först valbe-
redningen. Alla i

styrelsen fick då frågan hur de ser på sitt
engagemang framöver. Svaret presenteras i
valberedningens förslag inför årsmötet.
Därefter begav vi oss ut till Högsbo basket där
2005 års Convention kommer att hållas. Vi
gick igenom lokalerna och dom är fantastiskt
fina. Med på mötet var också Convention-
arrangörerna för 2004 och 2006. När vi var
klara åkte styrelsen tillbaka till hotellet. De
tre arrangörerna hade ett eget möte för att
utbyta erfarenheter och tankar.
Efter lunch kom SACT och med dom var
seminariet det givna samtalsämnet. Vi är just
nu uppe i planeringen för höstens seminarium.
Rubriken blir: UT MED SQUAREDANSEN.
Reklam och marknadsföring blir huvudtemat.
En fråga som vi vet att många efterlyst hjälp
med genom åren.
Därefter blev det en lång diskussion kring
Square-Info. Kostnaderna för tidningen ökar
mycket. Därför ser vi nu över olika tryckeriers
kostnader, men det är inget som du som läsare
kommer att märka av. Men vi undersöker också
olika format på tidningen. Det kan vara så att
en lite större tidning kostar mindre. Det kan
också finnas andra vinster med ett annat
format, exempelvis kan bilder spela en större

roll i ett annat format. Men vi fortsätter
utreda det och än så länge kommer tidningen
fortsätta att se ut så här.
Kvällen ägnades åt SAMI. De har kommit
in med hotbrev till vissa klubbar om ersätt-
ning för musikanvändningen även i år. Ett
möte bokades med dem och vi la upp en
strategi för mötet. I övrigt var det som
vanligt en hel massa punkter som gicks
igenom. Protokoll skickas ut till alla klubbar
som vanligt.
Helgen efter var det Ericsson Jamboree i
Stockholm. I samband med dansen hade de
Europeiska förbunden lagt ett möte. Från oss
deltog Inger Johansson, Björn Mattsson och
jag. Det var ett intressant möte. Det är bra
att då och då träffas och gå igenom tankar
och erfarenheter. På det här mötet var
Danmark, England, Tyskland, Holland och
Sverige representerade. Den största frågan
var Europeiska Convention i England 2006.
Mer information kommer senare.

Mötet med SAMI skedde i  mitten på
december. Inger Johansson från SAASDC
och Jack Borgström från SACT represen-
terade oss. De la fram vår åsikt – att vår
musik inte kan kopplas till SAMI:s verk-
samhet.  Tongångarna efter mötet var
positiva, SAMI verkade införstådda med att
vi inte använder musik som faller under
deras regler. De har lovat att ta fram ett avtal
som visar på just det. Papperet är just nu,
efter alla julhelger, på väg till oss. Det ska
bli skönt att hädanefter kunna hänvisa till
det om det blir diskussion i framtiden.
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I februari är vårat nästa styrelsemöte. Då kommer
en stor del att ägnas åt förbundsstämman och
seminariet. Jag passar på här att skicka en
påminnelse om motioner, ansökan om utmär-
kelser och delegater till Förbundsstämman

till er ute i klubbarna. Missa inte chansen att
påverka och glädja!
För styrelsen
Jessica Dhyr

Upprop - Marknadsföringsmaterial
En av de viktigaste uppgifterna för oss alla är
att sprida squaredansen. Många aktiviteter
pågår ute bland klubbarna, Förbundsstyrelsen
och SACT. Ett exempel är årets seminarium
som kommer att fokusera på marknadsföring
av squaredansen. Ett annat arbete pågår inom
Förbundsstyrelsen, att sammanställa ett bra
marknadsföringsmaterial. Syftet är att klubbar-
na ska kunna använda detta i samband med
exempelvis uppvisningar och utställningar.
Det har redan lagts ner en massa fint tanke-

arbete ute bland klubbarna och det vill vi ta
vara på! Har ni någon broschyr, flyer, text eller
annat som kan användas av andra klubbar -
skicka in det till oss!
Vi kommer att sammanställa materialet och
parallellt med detta även ta fram ytterliggare
material. Detta kommer sedan att göras
tillgängligt för klubbarna.
Skicka era bidrag till Inger Johansson,
Vivelvägen 125, 125 33 Älvsjö eller
inger.johansson@topq.se

Vi har successivt försökt att göra Square-Info mera lättläst genom att öka 
textstorleken. I detta numret har även textstorleken i Danslistan kunnat ökas och 
därmed är det slut på utvecklingsmöjligheterna. Nästa steg är att ändra formatet på 
tidningen. Det finns flera fördelar med en större tidning; större bilder, större 
textstorlek och troligen också lägre kostnader.
Det finns flera möjliga format
1 - Behålla det nuvarande formatet A5
2 - Använda ett format som är lite större (mellan A5 och A4)
3 - Använda normalt pappersformat A4
4 - Använda samma format som en veckotidning
5 - Använda samma format som en dagstidning
Vad tycker ni? Hör av er!! Adressen är som vanligt
Roland Wester, Lille Mats väg 5, 275 96 Sövde eller roland@wester.it

TYCK TILL
Vi har successivt försökt att göra Square-Info mera lättläst genom att öka 
textstorleken. I detta numret har även textstorleken i Danslistan kunnat ökas och 
därmed är det slut på utvecklingsmöjligheterna. Nästa steg är att ändra formatet på 
tidningen. Det finns flera fördelar med en större tidning; större bilder, större 
textstorlek och troligen också lägre kostnader.
Det finns flera möjliga format
1 - Behålla det nuvarande formatet A5
2 - Använda ett format som är lite större (mellan A5 och A4)
3 - Använda normalt pappersformat A4
4 - Använda samma format som en veckotidning
5 - Använda samma format som en dagstidning
Vad tycker ni? Hör av er!! Adressen är som vanligt
Roland Wester, Lille Mats väg 5, 275 96 Sövde eller roland@wester.it

TYCK TILL
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             Lördag 5 MARS 2005 KL. 18.00-22.00 
IOGT- LOKALEN NORRTÄLJE 

Dans i två våningar 
  Dansnivå: M40 – A1 

 
 M40,   M,   P,   A1

Entré 80:- Ungdom gratis 
 

                 MATTIAS ÅKERBLOM 
                  MICHAEL GERKMAN     

SERVERING och LOTTERIER 
 

  

 
 

                         
     
 
 
 
 IOGT-lokalen.                          Kontaktpers. 
Se karta på baksidan.  Ulla Hult 0176-13831 
Buss 676 från Tekniska.                                                                   Hanna Eriksson 0176-12687
 www.eightmakers.se
   
    

Södertälje
28 mars 2005
16.00 - 20.00

Hjärtligt
välkommen att

dansa med oss på

Frågor: Ring Birgitta 08-550 663 60

Har du några squaredans-prylar att sälja?
Tag med dem, det är LOPPIS!

http://hem.passagen.se/fig8dans fig8dans@.passagen.se

Plats: Tälje folkdansgille, Björklundsgatan 4 C

Nivåer: M 53, M, M 53, P

Inträde: Vuxen 70 kr, ungdom under 18 år 30 kr

Klädsel: “Traditional” eller “Proper”, se vår hemsida...

Vi har cafeteria!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Swinghallen, Fredsgatan 17 ( på öster ) Växjö 
 
  

Caller: Pär Lundborg 
   
Lördagen 2 april kl 15-17 (P-A1)  kl 17-20.30 (M45, M, M45, P) 

Entre:   Vuxen 80 kr. Under 18 år 40 kr.     Servering finns ! 

Kontaktpersoner: Evert Karlsson 0474–380 19 

  Bosse Svensson 0474–301 39 

       Välkomna !        Emigrant Square Dancers 

2 0 0 4 

i   V Ä X J Ö
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Ring Lake Square Dancers
HÖRBY - HÖÖR

Ring Lake Square Dancers Hörby/Höör
Inbjuder till den trettonde

Vernal Equinox Dance
Caller: Bengt ”Bula” Eriksson

Lördagen den 19:e Mars 2005 kl. 13.00 - 18.00
Plats: Samlingssalen, Georgshillskolan

Hörby

Nivåer: M 53, M, Plus, A1
Serveringen öppen under hela klubbdansen

Entré: 120:-, ungdom < 18 år 60:-

Hjärtligt välkomna till hjärtat av Skåne och dansa Square Dance

För information:
Alf Olsson, 0415 - 131 65

Birgitta Hansson, 0415 - 135 35
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Vilka härliga debatter vi har på SAASDC´s
hemsida www.squaredans.se. Bland annat en
om klädsel och där framgår tydligt att många
har olika syn på saken.
Vad är då egentligen riktiga squaredanskläder?
50-tals-modet? Westernkläder? Sekelskiftes-
kläder och i så fall vilket sekelskifte - senaste
eller föregående? En del är väldigt förtjusta i
matchande kläder med vida underkjolar, petty-
pants och alla detaljer. Andra besväras av att
följa en viss klädstil. En del älskar jeans i både
byxor och kjolar. En sak är dock säker -  olika
synpunkter finns oavsett hur man klär sig.
Men vad är då korrekt klädsel? I våra etiska
regler i ”10 komihåg inom squaredansen” står:
”Var alltid korrekt klädd, vilket innebär lång-
ärmad skjorta för mannen och kjol för kvinnan.
Bär alltid din badge väl synlig”.
Och i bakgrundstankarna står det: ”Det är dags
att lätta på kravet med kort kjol och vid under-
kjol . Då man av och till kan se att herrar dansar
iförda hatt, är det bra att påpeka att detta är
olämpligt. Det är upp till den enskilda klubben
att bestämma om squaredanskläder får bäras
av ograduerade dansare. Personlig hygien är
viktig i alla aktiviteter där folk tränar energiskt
nära varandra. Att bära badge är viktigt även
på kurskvällarna, speciellt när man fått nya
dansare i klubben”.
Dessutom finns viktiga slutord: ”Använd dessa
regler med sunt förnuft och gott omdöme! Det
är inte meningen att de ska förstöra dansglädjen
utan tvärtom!”
Allt detta är hämtat från Squaredansförbundets
hemsida www.squaredans.se.

Det finns tre olika kategorier av klädsel:
- Ledig/casual: Kom som Du vill
- Korrekt/proper: Män har lång-/kortärmad

skjorta och kvinnor har kjol eller långbyxor
- Traditionell: Män har långärmad skjorta

och kvinnor vid kjol samt underkjol, även
lång kjol

Vilket ska jag välja? Under kurser är det oftast
fri klädsel. Under klubbdanser är det klubben
som måste berätta hur man ser på klädseln,
det varierar mycket i landet. Under öppna
danser varierar det också, men en grundregel
är att ju större dans det är desto vanligare är
det att man bär traditionell squaredansklädsel.
Om särskilda krav finns, bör man uttrycka det
på flyern så man som dansare har möjlighet att
välja. Har man då krav på att man t.ex. ska ha
traditionell klädsel, så kanske man också måste
vara konsekvent och avvisa de med ledigare
klädsel och därmed få färre dansare. Som dansare
bör man ta seden dit man kommer men kanske
också passa på att föra fram sin åsikt.
Nu är det ju inte så enkelt heller: en del kvinnor
dansar endast vänsterdansare liksom de flesta
herrar och ibland är det tvärtom. Vad gäller
då? Somliga har helt sin egen klädstil och vill
även ha den när man dansar squaredans, vi har
ju bland annat dansande punkare och hip-
hopare. Somliga män vill inte ha skjorta utan
T-shirt eller annat och somliga kvinnor vill inte
ha annat än byxor. Vi har olika typer av kropps-
former vilket också gör att vi passar olika bra i
olika kläder. Jag upptäckte ju att man från en
konvex kroppsform fick ett mer konkavt
utseende i squaredanskjolen med pettycoat
under. Så låt var och en välja det man själv tycker
om. Det viktigaste är väl ändå att man känner
sig fin och stilfull och trivs i squaredansen.
Hygien är en känslig sak som vi kanske inte
alltid har öppna synpunkter på. Somliga byter
skjortor stup i kvarten, medan andra kanske
inte kommer i närheten av vare sig dusch,
tandborste eller tvättmaskin så ofta. Som
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danspartner är det viktigt att hygienen sköts
och att man inte heller använder t.ex. parfym i
överdos. Detta är ofta mycket svårt att ta upp
med den det gäller. Om jag som kvinna får veta
att jag har en maska på strumpan, så uppskattar
jag att få veta det, om det framförs på ett
stödjande och diskret sätt. Min erfarenhet är
att man även bör ta upp sådana här saker för
att stötta någon och hjälpa till.
Squaredans är mycket spännande just för mång-
faldens skull, jag berättar gärna om att jag
dansat i en square med en femåring och en
nittioåring samtidigt.
Det kan vara mycket speciella personer som
dansar och genom dansen får social mångfald,
glädje och även beröring, vilket man numera
vet är avgörande för välmåendet tillsammans
med skratt, glädje och motion. Egentligen är
det ett sätt att må bra på och man har nu fått med
squaredans som friskvårdsmöjlighet genom
arbetsgivaren. Dessutom kan man få squaredans
i vissa landsdelar som rehabiliteringsmetod och
motionsordination som kan skrivas ut på s.k.
Fys-recept av läkare.
Det var visst en gammal filosof som uttryckte:
Den tid Du inte lägger ner på squaredans nu,
kommer Du senare att få lägga ner på sjukdom.
(Eller var det ordet motion istället för square-
dans han skrev?)
Dansglädjen sitter inte i kläderna utan i hur vi
förhåller oss till varandra. Gå ut och dansa ofta
och på alla nivåer!
Fortsätt gärna debatten på hemsidan och med
oss i etikettgruppen:
Inger.Johansson@topq.se
H.Armfelt-Hansell@telia.com
Com.Hjelm@telia.com

Inger, Hélène och Marianne

Nu har det hänt igen!
Någonstans i vårt land hänger en dansare inte
med i den förväntade utlärningstakten i en kurs.
Vi känner alla igen problemet och har på
många träffar diskuterat hur vi skall hantera
detta. Under senaste seminariet i Norrköping
fick vi vissa idéer om hur man samtalar med
någon utan att skada, vi vill ju ha kvar våra
dansare.
En dansare har hört av sig till Etikettgruppen,
upprörd inte så mycket över innehållet i ett
brev, men väl att brevet ersatte ett samtal. Han/
hon frågar helt enkelt – Har vi slutat att prata
med varandra inom squaredansen?
Detta brev sågs som en bestraffning och gav
ett tydligt: Vi vill inte ha dig med i vår grupp!
Etikettgruppen tar inte ställning i själva sak-
frågan eftersom vi aldrig sett dansaren jämförd
med kurskamraterna.
Vi måste bli bättre på att ta hand om varandra!
Samtalet, även det svåra, är det bästa redskapet
när det gäller att reda ut oklarheter. Om man
inte talar med varandra, utan bara om varandra,
händer det inget konstruktivt i klubbarna.

Pingvinerna - en ny Challengeklubb
Genom en sammanslagning av Göteborgs-
klubbarna Motiv8 West och Hising Island
Swingers har man bildat “Pingvinerna”.
Klubbens målsättning är att bedriva squaredans
på challenge-nivå.
Anledningen till sammanslagningen är att de
båda klubbarna hade samma inriktning och
delvis samma medlemmar. Klubben kommer
att kunna erbjuda C-danser och utbildning på
de olika C-nivåerna. Klubben arbetar på att
skapa en hemsida med adressen www.hem.
passagen.se/pingvinerna.
Har du frågor kring “Pingvinerna” kan du vända
dig till Christer Pernblad 031-52 43 17,
Christer.Pernblad@se.flextronics.com eller Rolf
Larking 033-288 4519, rolf.larking @telia.com.

Christer Pernblad
Medlem i Pingvinerna
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Dans i Conventionhallarna
En lördag i november hade Vinga Yellow
Rockers ”pröva på-dans” i de kommande
Conventionhallarna i Frölunda. Det var nya
och fräscha hallar tillhörande Högsbo Basket,
i närheten av Frölunda Torg. Många av dansar-
na, som var där, fyllde i en enkät för att hjälpa
oss med planeringen och vi tänker räta ut ett
antal frågetecken här.
Vi hade inte alla hallar denna lördag. Som ni
nog märkte pågick basketmatch/träning sam-
tidigt. Det var rätt stor skillnad i klädsel liksom
ålder mellan deltagarna i de två olika aktivi-
teterna.
Cafeterian var liten och personalen bestod av
ungdomar från basketklubben. Det var klubbens
vanliga lördagsservering och inte en övning
inför Convention. Då kommer mer erfaren
personal att stå vid kassan och ett tält direkt
utanför cafédörren gör att antalet bord utökas
markant.
Dessutom kommer ett stort mattält att finnas
på asfaltsplanen framför hallarna. Du, som
enligt enkäten saknade varm mat under vår
novemberdans, kommer alltså att bli tillfreds-
ställd i maj! Obs! Du kan förboka lunch i
samband med anmälan för att vara alldeles
säker på att få varm mat.
Omklädningsrummen, som vi kommer att ha
tillgång till, är givetvis flera.  Där kommer också
att finnas speglar samt tillgång till klädvård.
Fotvård -  massage - sjukvård - kommer att
finnas på plats under conventiondagarna.
Golvet i danshallen var det två som ogillade,
medan resten, 103 st, var nöjda i varierande
grad. Alltså ingen åtgärd.
Ljudet däremot var för högt och för lågt, det
var svårt att höra de kvinnliga rösterna och
kvinnorna hördes bra. Lycka Till önskar vi de
som skall göra alla nöjda.
Även ljuset fanns det synpunkter på. Allmän
önskan om dämpad belysning, hmm?

Entrén kan göras mer inbjudande, risk finns
att det upplevs trångt. Förslag finns på enkel-
riktad trafik runt trappan.
Skyltning ute – önskas från motorvägen E6,
att alla skyltar står på höger sida av vägen samt
fler skyltar från Älvsborgsbron. Synpunkterna
är lämnade till skyltansvarig som tackar för
hjälpen. Det är lätt att bli hemmablind när man
vet vart man ska.
Skyltning inne – större skyltar i starkare färger
önskades av många. Även detta är framfört.
Toaletterna tyckte många var för få – även de
blir fler när hela anläggningen används.
Vi har givetvis flera parkeringsplatser inom
gångavstånd under convention. Dessutom
kommer det att finnas bussar till/från de hotell
och campingplatser som ett flertal använder.
Tillägg på enkäten: närvarande caller fick höga
betyg, liksom Vinga som arrangör.
Vi fick även synpunkter på att vi var dåliga på
att bjuda upp gäster. Detta kan vi inte lova att
bli bättre på under convention då vi kommer
att ha ”häcken full”.
Några Ronnebydansare angav att de inte kunde
läsa, trots detta klarade de av att skriva komm-
entarer (vi ser fram mot Convention 2006).
Vad som än sägs i övriga landet -  lokalt har vi
kvar Annandag Pingst. Convention pågår
under tre dagar precis som planerat!
Vi syns lá!

Marianne och Marianne
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Vykort från Göteborg
- Varför ska du släpa med mej på vagnen, den
skakar ju så å de e långt till Frölunda Torg å var
ska vi fika, vi känner ju inte till det där ute.
- Du hittade ju ingen klänning på Grand Bazar,
expediten sa att du kan hitta nåt på Frölunda Torg.
Grand e ju sej inte likt med alla småbutiker nu.
- Ja ja men det e ju så långt bort.
- Titta, nu åker vi förbi Slottskogen, kommer
du ihåg när vi var där allihopa, du å jag å gänget
å hade picknick på stora gräsmattan
- Ja, men de va så jobbigt att sitta på filtarna,
varför hade vi inte stolar med oss?

- Nu ska du va positiv och inte gnälla, du får lá
medge att vi hade görtrevligt. Det var ju då vi
såg några som dansade squaredans å vi blev
nyfikna på va de va.
- Ja, de har varit trevliga kurser å roligt har vi
haft. Å nu vill jag ha en ny klänning till
convention, förstår du lá. Jag kan ju inte ha
samma som i Karlstad heller!
- De kan du visst men det e ju alltid roligt med
nya kläder så vi försöker hitta nåt till dej.
- Å nej, nu kommer kontrollörerna på vagnen,
du har lá stämplat ordentligt
- Klart ja har, det kostar för mycket att inte
stämpla, det har jag inte råd med.

- Såg du, han log mot mej, han va riktigt söt!
- Men nu e vi snart framme, res på dej så vi
hinner av.
Alfhild och Ortrud åker spårvagn från centrum
till Frölunda Torg, en resa på c:a 15 minuter.
Det inbyggda torget är ett av Sveriges första
och största köpcentra. På torget finns ett antal
caféer, restauranger, varuhus med dagligvaror
samt många kända klädkedjor, blomsterhandel,
bokhandel, resebyrå, banker och juvelerare mm.
- Å va stort här e, hur ska vi hitta nåt å ja som
e så fikasugen.
- Men titta – här finns både Brothers å Sisters

å Kapp-Ahl å Hennes å
Lindex å fina affärer.Va
har du tänkt dej, ska du
inte ha kjol istället för
klänning? Du kan ju
köpa på convention, där
finns ju flera shoppar.
- Visst men jag vill ha en
lång jeanskjol, tror jag,
å några olika blusar å
inte stora, stela under-
kjolar. De e jag för
gammal till.
- Men den här då, den
blir lá fin å inte e den
snäv heller utan du kan

swinga i den. Å dom här topparna till. Skynda
dej nu för jag vill passa på att titta på lokalerna
när vi e så nära. Det tar bara några minuter att
gå dit.
- De blåser ju.
- Den lilla fläkten e bara skön, kom nu så går vi
- Å titta, här finns ju ett fik med köttbulle-
mackor. Nu måste jag ha kaffe så kan vi gå
runt sen å se på lokalerna, dom verkar trevliga
Tanterna var nöjda med lokaler och omgivning
och Ortruds inköp, de pratade glatt när de tog
vagnen tillbaka in till stan.
Hälsningar från Alfhild å Ortrud
Vi syns lá!
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Busdans!
I början på förra året fick jag ett mejl från Con-
ventiongruppen i Karlstad. Det var en fråga
om jag ville calla en så kallad ”Busdans”. Nyfi-
ken som jag var på vad detta var, ringde jag
upp Lars Jonsson och hörde mig för om vad
det var. Jag fick en förklaring som sa: ”Vi vill
att du ska calla under 2 timmar på lördag kväll
och det ska vara mycket fart och hålligång.”
Jag tyckte detta lät himla kul så jag tackade ja.
Convention kom och jag var där vid lunchtid
och ställde i ordning squaredansarens mobila
hem, husvagnen. Kl 20:45 på lördag kväll var
jag på plats i hallen där dansen skulle vara och
det började komma dansare… och bara fortsatte
att komma… Kl 21:00 startade Busdansen och
det bara fortsatte komma dansare. Jag undrade
lite hur vi skulle få plats alla i hallen som var
bestämd, detta löste sig dock senare.
Efter det första tippet var det var varmt, fruk-
tansvärt varmt. En kille kom och sa: ”Jag var
precis ute och tog luft och när jag kom in igen så

blev det imma på mina glasögon” … och detta
var i mitten på Maj. Jag callade ett tip till i hallen
och efter det tippet kom arrangörerna och
meddelade att vi fick byta hall till huvudhallen.
Det underlättade det hela kan man säga.
Det var bra fart på dansarna, vilket höjde
stämningen i hallen på ett otroligt sätt. Jag log
konstant under 2 timmar ☺ och jag kan säga
att jag hade väldigt kul. Jag hoppas att dansarna
hade det lika kul som jag. Nu i efterhand så
har jag bara mycket glada minnen från denna
tillställning, som jag fick äran att calla. Natur-
ligtvis var Convention som helhet en mycket
lyckad tillställning.
Jag vill Tacka Conventiongruppen Karlstad för
att jag fick chansen, samt Bula och Ronny för
det superba ljudet ni fixade i huvudhallen, det
gick inte av för hackor.
Med en stor förhoppning om att få se alla er
dansare på Convention i Göteborg i år.
Med hjärtliga hälsningar

Mathias Alfredsson

 

Ett samarrange- 
mang mellan 
hälsinge- 
klubbarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M53(=B) – C1 
Nonstopdans i 3 hallar 

Folkets Hus i SÖDERHAMN 
Lördagen 16 april 2005   kl. 13 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
Information: 

Nisse Gustafsson

0270–28 45 91 

070–395 13 14 
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Slättas Square DancersSlättas Square DancersSlättas Square Dancers
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Eightmakers inbjuder till 

NIVÅDANSER 
För dig som gått igenom nivån och vill träna lite mer! 

 
Söndagen den 10 April 2005 

M53 och Plus 
Caller:Andreas Olsson och Michael Gerkman 

 
Söndagen den 22 Maj 2005 

A1 och A2 
Caller: Michael Gerkman och Roland Reihell 

 
Klockan 10.30 – 15.30 (1 tim. lunch) OBS! Två olika datum! 

Plats: IOGT- lokalen Norrtälje 
( kurs i två våningar) 

Klädsel: Casual (kom som du är) 
ENTRÈ: 60:-/ Under 18 år 30:- 

Lunchrestauranger finns i närheten 
 

VÄLKOMNA
 
                                                        Info: 10/4 Dagny Thöming 

0176-91482 
Info: 22/5 Ulla-Britt Wahlgren 
0176-263641 

 

SAMI avtal klart
SAMI är en intresseorganisation för musiker
och artister i Sverige. Varje gång ett musik-
stycke spelas upp offentligt har utövaren rätt
till ersättning enligt upphovsrättslagen §§45-
47. SAMI samarbetar också med andra länder
som undertecknat Romkonventionen. Några
klubbar har fått krav från SAMI eftersom vår
verksamhet använder inspelad musik, bedriver
dansundervisning samt anordnar öppna danser.
Representanter från Squaredansförbundet och
Callerförbundet träffade juristen på SAMI med
syfte att klargöra om vår användning av musik
faller inom deras intresseområde. Efter en tids
utredning har vi fått klart att alla anspråk nu
är avskrivna samt att squaredansen i fort-
sättningen inte ska behöva kontaktas av SAMI.
För SAMI´s del är inspelningslandet viktigast,
är musiken inspelad i ett land som har avtal
med SAMI så ska man betala för använd-
ningen, liksom om producent eller enskilda
musiker kommer från något sådant land. Det
är ca 30 länder som har avtal enligt Rom-
konventionen bl.a. Tjeckien, de nordiska län-
derna och Frankrike, med Tyskland pågår
förhandlingar. Däremot har inte USA eller
England något avtal vilket gör att deras musik
klassas som ”fri”. Finns t.ex. en svensk caller
med så är det inte den sidan vi använder i
squaredanssammanhang.
Överenskommelsen gäller endast musikanvänd-
ning vid squareans! Vid alla andra dansformer
och musikanvändning är man ersättningsskyldig
till SAMI. Detta gäller även om annan inspelad
musik framförs i andra sammanhang.
Jag skulle vilja att man ser igenom sin musik-
användning och kontaktar mig om det finns
musik som används  som kan tänkas falla inom
SAMI´s intresseområde. STIM är en intresse-
organisation för tonsättare där avtal med
SAASDC, SACT samt enskilda callers finns.
Inger Johansson
SAASDC
Inger.Johansson@topq.se        0730-45 44 00

Vart ska vi 2007?
Det har blivit hög tid att börja planera för
Convention 2007, trots att det känns som om
det är lång tid tills dess. Men tiden går fort
och mycket måste planeras långt innan den
faktiska danshelgen går av stapeln.
Finns det någon eller några klubbar som går i
Conventiontankar är ni välkomna att höra av
er till SAASDC.
Ring, skriv eller maila till
Jessica Dhyr
Myntgatan 41
931 48 Skellefteå
0706-93 94 16
För SAASDC
Jessica Dhyr
Jessica.Dhyr@bredband.net
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FJORD FROLICKERS SQUARE DANCE CLUB 

JAMBOREE 2005 
15,16,17. april 2005 i Lommedalshallen v/Oslo 

 

Caller: STEVE KOPMAN 
Dansenivå: Mainstream til A2 (+ 2 timer C1) 

 
Entré kr. 330 (kr. 165 for ungdom) dekker matservering, afterparty, te og kaffe. 
Ytterligere informasjon blir lagt ut på våre nettsider. 
 
 
FFSDC, Postboks 152, N-1300 Sandvika.  www.geocities.com/ffsdc  
Email; aroe@sensewave.com / janne.haanes@nrk.no 
  
   HJERTELIG VELKOMMEN ! 

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Kontaktperson: 
Mimmi Ingerhed 08-562971417

Lördag 9 april 2005      

kl 17.00 – 21.00 

Rotebro dansträff

Entré 80:-
Under 18år 
gratis

M53 - M53 - M

Servering
finns!
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Paus i callandet!
I december 1983 star-
tade mitt liv som
caller och sedan dess
har jag haft en fan-
tastisk resa i en helt
underbar aktivitet. Jag
skulle aldrig kunna
tänka mig ett liv utan
den här erfarenheten
och inte heller utan

kontakten med alla härliga squaredansare.
Som caller har man alltid all sin tid fylld med
att antingen calla danser, förbereda sig, träna
sina färdigheter, eller dansa. I mitt ”icke
squaredansliv” så tar mitt jobb allt mer tid och
jag har kommit till den punkt där jag tvingats
att välja mellan jobb och callning. Ett för mig
mycket svårt val eftersom jag älskar aktiviteten
men samtidigt måste jobba.
För några veckor sedan så hade jag en ganska
ofattbar Thailandsupplevelse där jag endast på
grund av lite för mycket solbränna inte var på
stranden just den förmiddagen, vilket har fått
mig att inse att livet är för kort för att vara
stressigt jämt. Den insikten parallellt med att
jag också gillar mitt jobb har avgjort att jag
under några år endast kommer att njuta av
squaredansen som dansare och ta en paus från
callandet.
Givetvis kommer jag att genomföra de danser
som jag i dagsläget har lovat! Men, om det är
någon klubb som skulle kunna tänka sig att
engagera någon annan caller för de inplanerade
danserna så hjälper jag mer än gärna till att
hitta en lämplig ersättare!
Till sist vill jag TACKA alla dansare och klubbar
för de dryga 20 år jag upplevt tillsammans med
er som dansare och caller.

Squaredancehälsningar
Ingvar Pettersson

TACK
Det är ett tråkigt besked att Ingvar tar en paus
i callandet. Givetvis respekterar jag beslutet,
men jag kommer att sakna honom på scenerna
i Sverige och runtom i världen. Ingvar är, och
har alltid varit, en väldigt populär och upp-
skattad caller. Dessutom har han alltid varit
en av de drivande krafterna för att förändra
och förbättra squaredansen.
Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka på alla
galna fester vi haft genom åren. Vem ska jag
nu skicka ut i Finlands vinternatt, iklädd min
alldeles för lilla jacka till exempel??
Jag önskar dig all lycka till med arbetet, men
hoppas samtidigt att det blir en kort paus från
squaredansen och att du snart är tillbaka.
TACK Ingvar för alla år vi dansare fått uppleva
tillsammans med dig!
Jessica Dhyr
SAASDC
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En dans för flodvågens offer
Första helgen i december åkte Birgitta och jag
till Mölndal för att delta i Lussedansen. Efter-
som jag under många år varit ansvarig för att
engagera caller till vår klubbs danser, känner
vi personligen Marine och Johnny. Vi träffade
Johnny direkt vi kom in i danshallen, och strax
efter kom Marine som sa att det var kul att
träffa oss, eller som hon på göteborgska
uttryckte det ”Harre jävlar, är ni här?”

Strax efter hemkomsten från denna dans,
ringde Marine upp och meddelade att hon
skulle vara i Stockholm den 14 januari och
undrade om vi kunde ordna en dans på fredags-
kvällen samma dag. Efter kontakt med klubb-
styrelsen och kontroll i danslistan att vi inte
skulle konkurrera med någon redan arran-
gerad dans, beslutade vi att ordna en dans på
nivåerna A1 och A2, trots att endast ca 1 månad
återstod till dansens genomförande.

 
 

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 

Den 29 dec fick jag ett mail från vår förbunds-
ordförande Jessica Dyhr, som mottagit en
uppmaning från Tomas Hedberg att alla
squaredansare i Sverige skulle bidra till hjälp
åt flodvågens offer i Sydostasien. Det kändes
då rätt att i möjligaste mån bidra med så mycket
pengar som möjligt från denna dans. Marine
var direkt med på noterna, och det blev
styrelsens beslut att vi skänker hela överskottet
från dansen till Röda Korset.

Det blev en febril aktivitet bland klubbens
medlemmar med att sänka kostnaderna för
dansens genomförande och sprida information
så att så många dansare som möjligt skulle
komma och ha en trevlig kväll och därmed i
dubbel mening bidra till insamlingen. Kaffe-
bröd bakades hemma hos flera medlemmar,
som då också bidrog med alla ingredienserna,
Vallentuna kommun lovade att vi skulle få
använda lokalen gratis, Schenker skänkte kaffe
och på så sätt eliminerade vi alla kostnader för
dansen. Priset på fikat blev flytande, så att var
och en fick betala efter eget samvete.

Resultatet blev 3 timmars intensivt dansande
för ca 50 dansare och ett bidrag till Röda Korset
på nästan 5000 kr. Den som är intresserad av
det exakta resultatet och andra danser eller
aktiviteter i vår klubb är välkomna att besöka
vår hemsida www.jarlabanke.se.

Björn Andersson
Medlem i Jarlabanke Squaredancers

Manusstopp
för Square-Info nr 2 är den 1:a april

Vi ser gärna fler bidrag från
verksamheten.

Vill ni ha hjälp med skrivandet, skicka bara
 in informationen till Redaktionen så

hjälper vi till. Alla adresser finns på sidan 2.
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Välkomna till Billesholms Folkets Park och

”Våra skånska Sommardanser”
Söndag 12 juni kl. 13.00-20.00

   Caller: Bula himself (M71-plus-A1)

Lördag 20 augusti kl. 13.00-18-00
Caller: Leif & Freddie Ekblad (plus-A1-A2)

www.hbgsquaredancers.m.se

22 - 23 april

Kenny Reese Christer Bern

OBS ! Fri entré för er som är födda 1987 eller senare !
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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 annonskostnader
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?
Om inte, gå in på www.caller.nu eller
www.square-dance.se för mer information.
De klubbar som ännu inte har lämnat sina
uppgifter kommer nu att kontaktas av
representanter för SAASDC eller SACT.

Låt oss slippa detta arbete - lämna era uppgifter!

Slut på leveransproblemen
Nu finns handböcker för Basic/Mainstream
och Plus, både på engelska och svenska, på
lager igen.
Björn Persson

stadgefrågor och närliggande spörsmål är
Anders Sjöberg, telefon 026 - 65 27 37.
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Flygande omstart - en sport i sporten
Sporten Square Dance bygger som vi alla vet
på grundtanken att hur snabba och svåra
kombinationer som callern än behagar hitta på,
så gäller det för dansarna att försöka följa
callerns lurigt uttänkta koreografi.
Flygande reparation brukar vi försöka göra när
små problem uppstår. Den eller de som är ”ute
och cyklar” kanske hinner kuta fram till sin rätta
plats, så att dansen kan fortsätta utan avbrott
och vi kan låtsas att inget felaktigt inträffat.
Flygande omstart skulle man kunna kalla det
som man försöker göra när STORA problem
har uppstått, t.ex. att ”halva golvet har brutit
ihop” och vi tvingas gå tillbaka till Static Square
eller till Facing lines för att försöka göra omstart
före den pågående sekvensens slut.
Sådan flygande omstart kan det dock ibland
vara nästan omöjligt att göra, nämligen om det
inte dyker upp några lines. Vid sight-calling
har callern ganska goda möjligheter att avsikt-
ligt skapa Facing lines för att hjälpa igång de
squarer som har brutit ihop, men vid calling
från tidigare uttänkta sekvenser förekommer det
i värsta fall inga alls Facing lines. Det kan då
vara helt hopplöst att försöka starta om på
traditionellt sätt.
På följande nya sätt bör det däremot efter lite
träning gå att starta om från så många olika
formationer att man knappast skall behöva stå
och vänta till sekvensens slut.
Antag att man redan under M53-utbildning
skulle få lära sig att från Static Square göra
Heads Pair Off. Om B=boy och G=girl fås en
ny uppställning för flygande omstart:
B4> <G3 B3> <G2  ( Eight Chain Thru
G4> <B1 G1> <B2     formation ! )
Men, tänker du kanske nu, om det trots allt
uppstår en situation där det erbjuds omstart från
lines, hur gör man då? Callern kanske säger
”Lines, Go forward and back”.
Lösning: Från Eight Chain Thru-formationen
kan du skapa Facing lines genom att göra Star

Thru eller snabbare Slide Thru:
↓G3 ↓B4 ↓G2 ↓B3  (Facing Lines, efter
↑B1 ↑G4 ↑B2 ↑G1   Slide/Star Thru)
Att efter ”break-down” ställa upp sig på Eight
Chain Thru-formation medger alltså omstart från
Facing lines enligt ovan, men även från många
andra formationer. Vilken formation som är
aktuell kan du se genom att titta på squarer som
eventuellt fortfarande fungerar, eller via det som
du kanske ser inuti ditt eget huvud.
Följande tabell visar formationer som finns
direkt eller kan uppnås efter en åtgärd.
Till formation Åtgärd
Eight Chain Thru Stå kvar, helt cool
Facing lines Slide/Star Thru
Lines facing out 1/4 Out
Ocean waves Extend, Step to a Wave
LH Ocean waves Left Extend
Double Pass Thru Centers Trade t.ex.

efter Ferris Wheel
Completed DPT Centers Pass Thru, ends

Double Pass Thru
3/4 Tag Pass Thru, new centers

Extend
1/4 Tag Centers step back, take

partners right hand
Two-faced lines Veer left
LH 2-faced lines Veer right
Columns Girls U-turn back
Left handed columns Boys U-turn back
Formationen Eight Chain Thru är ganska
vanlig. Den fås bl.a. efter Recycle från parallella
Ocean Waves. Formationen Ocean Waves
förekommer ofta, är vanligare än Facing Lines.
Många calls börjar i eller slutar i Ocean waves.
Tills man blir van är det kanske klokt att be-
gränsa sig till att försöka omstarta vid forma-
tionerna Eight Chain Thru, Facing lines och
Ocean waves.
Vid omstarten får man ibland ”fel kön”, men det
har egentligen mindre betydelse om formationen
är rätt. Snegla snabbt på någon fungerande square
för att se om du har bytt kön eller inte. Fortsätt
ändå!
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I vissa fall kan man direkt göra ett just sagt
call, i andra fall får man vänta till efteråt. För
t.ex. Swing Thru är det möjligt att direkt göra
det sagda callet. Någon kan då förslagsvis säga
YES! för att ge dansarna en samtidig start.
Andra calls kanske känns omöjliga att hinna
göra. Satsa då på att skapa den formation som
bildas efter callet, t.ex. Ocean Waves om callern
utgående från Facing Lines har sagt Pass the
Ocean. Någon måste då starta gänget genom
att snabbt säga vad som behöver göras, i detta
fall Waves eller Extend.
Träning på omstart kan behövas! Gör så här om
du är instruktör eller klubbcaller: Beordra ”Break
Down” när som helst under dansen, varvid
dansarna snabbt skall gå hem och sedan göra t.ex.
Heads Pair Off eller bilda Eight Chain Thru-
formation på något annat sätt. Fortsätt sedan att
calla var som helst någonstans inuti en sekvens.
Vinner gör den square som snabbast kommer
igång igen. Låt även icke graduerade pröva detta,
de brukar också behöva starta om.

Alternativt kan din square själv träna på om-
starter genom att göra (även) avsiktliga break
downs under vanlig dans och försöka komma
igång igen så snabbt som möjligt. Men stå då
absolut inte i någon pilot-square.
Snyggt är också om ni förvarnar callern, ty
annars frågar sig kanske callern vad sjutton ni
egentligen håller på med !
Titta på squares som fortfarande fungerar för
att få tips om formationer som uppstår och för
att se vilket kön du får vid omstart.
En lyckad omstart efter ett break down brukar
resultera i att avbrottet känslomässigt nästan
raderas bort.
Tror också du att ”flygande omstart” på nytt
kan bli ”en Sport i sporten” och även ge mera
danstid? Slå gärna en signal till: 021- 35 86 43
eller sänd e-mail till: asa_b_berg@hotmail.com

Alf Berg
Medlem i Swinging SD

Västerås

 

 

 
 
 
12/3 Jössesvängen MMaatthhiiaass  AAllffrreeddssssoonn  &&  KKrriisstteerr  PPeetttteerrssssoonn Arvika SQD. 
    Arvika 

19-20/3 SLUG 1 SLUG 1 kurs i Karlstad  Sun Town & SACT 
    Karlstad 

9/4 Vårdans Beennggtt  ""BBuullaa""  EErriiccssssoonn Grums SQD. 
    Segmon 

15-17/4 Jamboree SStteevvee  KKooppmmaann Fjord Frolicers 
    Oslo 

23/4 Älvdansen TThhoommaass  HHeeddbbeerrgg Clear River 
    Karlstad 

1/5  JJeennnnii  SSaannddbbeerrgg Wood Star 
    Sunne   
     

 

För vidare info. se danslistan eller ring Lars Jonsson 

Tel. 0555 - 128 56, 070-627 81 54 
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SQUARE DANCE  PEOPLE  BAGARMOSSEN 

Lördagen den 9 april 2004 

 
13.00 – 15.00 Line Dance Ledare Olle Geiborg 
     Gunnar Fredriksson 
 
15.15 – 18.15 Round Dance, II - IV Cuer Britt-Marie Ekström 
 
18.30 – 21.30 Square Dance Caller Mattias Åkerblom 
 Plus, A1, Plus, A2 
      

  Line Dance 30:- Round Dance 50:- Square Dance 50:- 
Hela dagen: 100 kronor 

 

Ta med kaffekorgen. 
 

VÄLKOMNA! 
 

Bagarmossens Folkets Hus 

 

Lillåvägen 44, Bagarmossens Centrum 
 

100 m från (T) Bagarmossen på linje17, som går till Skarpnäck 
 

Kontaktpersoner: Inga-Lill, 08-647 12 42 eller 070-647 13 47 

 Ann-Marie, 08-776 22 77 eller 070-433 13 69 

 
 

 

 

 

 
I samverkan 

med 
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F 11 mar 
13.00–16.30 

Dans i två salar 
M53 M P A1 
Calle Brunér 
Roland Danielsson 

Huddinge 
ABF-huset 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08–774 17 92 

    

F 11–12 mar 
19.00–22.30 
14.00–22.00 

Dans i 3 salar 
P A1 P A2 
M43 – C1  
Wayne Morvent 
Anders Blom 
Thomas Bernhed 
Freddie Ekblad 
Reine Storberg  

Mölnlycke 
Församlingshemmet 
Djupnedalsskolan 

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

    

L 12 mar 
14.00–21.00 

  
M53–C1 
Callers från SACT 

Sundsvall 
Skönsbergs Folket Hus

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

    

L 12 mars 
15.00–20.00 

 
P A1 A2 
Christer Bern 

Eksjö 
Linnéskolan 

Old Oak Squaredancers 
High Noon 
Jarl Sturek 0381–140 05 

    

L 12 mars 
17.00–21.00 

M40 M P 
Lars Håkansson 

Västerås Klubblokalen 
Eriksborg 

Västerås Grand Square 
Mats Wallin 021–65522 

    

S 13 mar 
13.00–18.00 

 
M45 M P 
Stefan Carlsson 

Trelleborg SJ 
Festlokal 
Järnvägsgatan 

Squth Coast SD Trelleborg 
Klubbdans 
Anette Thor 0410–424 83 

    

S 13 mars 
14.00–17.00 

 
P 
Henrik Nilsson 

Lidingö Torsviksgår-
den Torshammarsv. 4 
Lidingö 

Ocean Waves Squaredansklubb 
Marie Fernulv 08–765 33 32 
Medtag fikakorg 

    

Ti 15 mar 
19.00–21.30 

C1 
Jack Borgström 

Stockholm 
Rågsveds Folketshus 

Coordin8`s 
Bonnie Lindholm 08–648 45 51 

    

To 17 mar 
18.30–21.30 

P träning 
Vainor Törnqvist 

Tidaholm 
Madängsholm 

Tidaholm Square Dancers 
Claes 0515–72 04 38 

    

F 18 mars 
18.30–21.30 

A1 A2 
Lars Asplund 

Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08–604 05 20 

    

L 19 mar 
13.00–18.00 

 
M53 M P A1 
Bengt "Bula" Eriksson 

Hörby  
Samlingssalen 
Georgshillskolan 

Ring Lake Square Dancers 
Vernal Equinox Dance 
Alf Olsson 0415–131 65 

    

L 19 mar 
10.00–16.30 

Föranmälan 
M48 M69 Nivådans 
Krister Pettersson 

Örebro 
Klubblokalen 

Örebro Squaredancers 
Lorna Ericsson 019–14 68 94 
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L 19 mar 
13.00–16.00 
16.00–21.00 

  
A1 A2 
M53–P 
Stefan Sidholm 

Trollhättan 
Folkets Park 

Troll8an Squaredancers 
Lars-Ewert Lööfh  
0520–42 90 29 

    

L 19 mar 
16.00–21.00 

P A1 A2 
Anders Blom 

Västerås 
Dingtuna 

Västerås Square Dancers 
Roger Jansson  021–14 23 20 

    

L 19 mars 
11.00–16.00 

Föranmälan! 
SquareGames från P 
Sven Andréason 

Stockholm 
Gula Villan, 
Tellusborgsvägen 83 

SquareGamers 
Inger Johansson 0730–454400 
 

    

S 20 mar 
17.30–20.30 

 
M53 – A1 
Martin Jansson 

Surte 
Kulturhuset 

Surte Swingers 
Månadsdans 
Ulf Persson 031–65 44 64 

    

S 20 mar 
11.00–16.00 

Ta med matsäck 
P intensiv # 5 
Björn Jerneborg 

Solna 
Granbackaskolan 

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

    

S 20 mar 
13.00–16.00 

P A1 P A2 
Anders Blom 

Stockholm 
Råcksta Tunet 

Squaredansklubben Seniorerna  
Barbro Lundkvist 08–642 9958 

    

S 20 mar 
16.00–20.00 

Medtag kaffekorg 
M P A1 
Lars Håkansson 

Eskilstuna 
Borgen , skogstorp 

Eskilstuna Con Amore Dancers  
Lennart Kühne 016–259 52 

    

S 20 mar 
14.00–18.00 

A1 DBD 
Jenni Sandberg 

Hedemora 
Nordansjö bygdegård 

 
Jenni Sandberg 070–6774667 

    

S 20 mar 
17.00–20.00 

A1 A2 
Wayne Morvent 

Malmö 
Carlsgatan 6 

Energy Squares 
Lars Olofsson 040–234211 

    

M 21 mar 
19.00–22.00 

M53 M Golvets nivå 
Wayne Morvent 

Malmö 
Carlsgatan 6 

Energy Squares 
Lars Olofsson 040–234211 

    

M 21 mar 
11.00–15.00 

Tag med kaffekorg 
M53*  M53  M53* M 
Anders Blom 

Täby 
Kvarntorpsgården 
Näsby allé 72 

Näsbyparks Squaredance Klubb 
Margareta Wahlborn  
08–768 87 76 

    

Ti 22 mar 
19.00–22.00 

P Golvets nivå 
P Full 
Wayne Morvent 

Malmö 
Carlsgatan 6 

Energy Squares 
Lars Olofsson 040–234211 

    

F 25 mar 
15.00–19.00 

 
M  P M  A1 
Bengt "Bula" Eriksson 

Stockholm  
Park Folkets Hus 
Götalandsvn 182, Örby

SateLlite Square Dancers 
Långfredagsdansen 
Bertil Ström 08–88 81 04 

    

F 25 mar M53 M P 
Vainor Törnqvist 

Sventorp 
Bygdegård 

Tiveden Square  Dancers 
Solveig Johansson 0505-10595 
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F 25–27 mar 
14.00–21.00 
13.00–20.15 
11.00–14.30 

M48 - C1 
Bronc Wise 
Jack Borgström 
Robert Björk 
Ingvar Petterson 
Rickard Björk 

Örebro 
G I H 
 
Lö 21:00 Afterparty 

Örebro Squaredancers 
23:e Påskfestivalen 
Urban Svensson 0706–630497 

    

M 28 mar 
16.00–20.00 

M53 M M53 P 
Bengt "Bula" Eriksson 

Södertälje 
Björklundsgatan 4 C 

Figure of 8 Dancers 
Birgitta Björkman 08–55066360 

    

Ti 29 mar 
18.30–21.30 

A1 A2 
Wayne Morvent 

Helsingborg Kubb-
lokalen Planteringsv5 

Helsingborg Squaredancers 
Kenth Farsäter 0418–15509 

    

F 1 apr 
19.00–22.00 

M53 M M53 P 
Martin Jansson 

Alingsås 
MHF-gården Bälinge 

Dansföreningen Hörnet 
Gunlög Liljedahl 031–83 35 55 

    

F 1 apr 
19.00–22.00 

Kaffeservering 
M P M A1 
Robert Milestad 

Bromma 
Alviks medborgarhus 

Ekerö Square Dancers 
Vårdans Sven-Åke Johansson  
08–704 80 28 070–793 43 94 

    

L 2 apr 
14.00 –20.00 

M53* P A1 
*Golvets nivå 
Tomas Hedberg 

Insjön 
NTO 

Insjön Square Dancers 
Ove Sjörs 0247–40285 

    

L 2 apr 
14.00–17.00 
18.00–21.00 

 
P A1 P A2 
M53 P M53 P 
Lars Jägdahl  
Urban Danielsson 

Märsta 
Kunskapens Hus 

Crazy Flutters 
Margareta Strand-Bergman  
08 – 591 470 23 

    

L 2 apr 
15.00–17.00 
17.00–20.30 

 
P A1 
M45 M M45 P 
Pär Lundborg 

Växjö 
Swinghallen 

Emigrant square Dancers 
Utvandrardansen 
Bo Svensson 0474–30139 

    

L 2 apr 
14.00–21.00 

Föranmälan 
M53 M P 
Micke Gerkman 

Östhammar 
Kristinelundsskolan 

Roden Square Dancers 
Ungdomsdans 
Alexandra  017–321010 

    

S 3 apr 
13.00–16.00 

 
M35 M53 M35 M 
Janne Wiklund 

Stockholm 
Alvik, Medborgarhuset
Brommasalen 

Squaredansklubben Seniorerna  
Barbro Lundkvist 08–642 9958 

    

S 3 apr 
14.00–18.00 

A2  DBD 
Jenni Sandberg 

Hedemora 
Nordansjö bygdegård 

 
Jenni Sandberg 070–6774667 

    

S 3 apr 
17.00–20.00 

2 Hallar 
B M P/P A1A2 
Reine Hjärtström 
Börje Johansson 
Mats Nilsson 

Malmö 
Carlsgatan 6 

Energy Squares 
Lars Olofsson 040–234211 

mailto:urbanisvensson@hotmail.com
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O 6 april 
19.00–22.00 

M(53) M P 
Hans-Erik Bergström 
Janne Wiklund 

Bålsta 
Dansbacken 

Bålsta Square Dancers 
Nils Runberg 0171–59204 

    

O 6 apr 
18.00–21.00 

 
M53 M P 
Christer Bern 

Kalmar 
Rockneby Folkets Hus
  

Kalmar Square Dancers Club & 
Guestdance Annika Simonsson 
0480–47 39 33, 070–633 23 45 

    

O 6 apr 
19.00–22.00 

 
M53 M P A1 
Stefan Sidholm 

Mölnlycke 
Församlingshemmet 

Western Airport 
Stefandansen 
Kaj-Åke Larsson 031–7766511 

    

O 6 apr 
19.00–22.00 

A2 
Dave Wilson 

Tumba 
Segersjö, Folketshus 

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 0704868816 

    

T 7 apr 
19.00–22.00 

A2-dans 
Hans-Erik Bergström 

Upplands Väsby 
Grimstagården 

Run Dancers 
Barbro Hedberg 08–7601400  

    

F 8 apr 
18.00–21.00 

M53 M P kvällsdans 
Svante Jordeskog 

Huddinge 
ABF-huset 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08–774 17 92 

    

L 9 apr 
14.00–21.00 

M53 M P A1 A2 
Rickard Björk 
Mathias Alfredsson 
Martin Jansson 

Kvänum 
Nästegårdsskolan 

Slättas Squaredancer Vara 
Lennart Bengtsson 0510–915 14 

    

L 9 apr 
18.30–21.30 

 
P A1 P A2 
Mattias Åkerblom 

Bagarmossen 
Folkets Hus 
Lillåväg 44 

Square Dance People Bagar-
mossen Inga-Lill Teljebäck 
08–647 12 42 

    

L 9 apr 
17.00–21.00 

M53 M53 M 
Stefan Sidholm 

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

Sollentuna Square Dancers 
Mimmi Ingerhed 08–562 914 17 

    

L 9 apr 
17.00–21.00 

 
M53 M P 
Rojne Eriksson 

Västerås 
Klubblokalen 
Eriksborg 

Västerås Grand Square 
Mats Wallin 021–65522 

    

S 10 apr 
11.00–15.00 

Medtag matsäck 
A1 dansträning 
Stefan Sidholm 

Ekerö 
Ekebyhovsskolan 

Ekerö Square Dancers 
Karin Åslundh 08–26 02 36 

    

S 10 apr 
13.00–16.00 

M53 träningsdans 
Gösta Toreld 

Stockholm 
Älvsjö Park 

Squaredansklubben Seniorerna  
Barbro Lundkvist 08–642 9958 

    

Ti 12 apr 
19.00–21.30 

C1 
Jack Borgström 

Stockholm 
Rågsveds Folketshus 

Coordin8`s 
Bonnie Lindholm 08–648 45 51 

    

O 13 apr 
19.00–22.00 

C3A 
Dave Wilson 

Tumba 
Segersjö, Folketshus 

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 0704868816 

    

To 14 apr 
18.30–21.30 

P träning 
Vainor Törnqvist 

Tidaholm 
Madängsholm 

Tidaholm Square Dancers 
Claes 0515–72 04 38 
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F 15 april 
18.30–21.30 

P A1 P A2 
Robert Milestad 

Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08–604 05 20 

    

L 16 apr 
15.00–21.00 

M53 M P 
Mathias Alfredsson 

Enköping 
Litslena bygdegård 

Pepparrötterna 
Lotta Törnqvist 0171–41 22 77 

    

L 16 apr  
10.00–16.30 

Föranmälan 
A1 Nivådans 
Richard Björk 

Örebro 
Klubblokalen 

Örebro Squaredancers 
Lorna Ericsson 019–14 68 94 

    

L 16 apr 
14.00–17.00 

M53 M 
Calle Brunér 

Stockholm 
Nybrogatan 18 

Ekenaliansen 
Berit Nilsson 08–604 05 20 

    

L 16 apr 
14.00–18.00 

P A1 P A2 
Tomas Hedberg 

Vallentuna 
Ekebyskolans matsal 

Jarlabanke Square Dance Club 
Sigge Olofsson 070–568 10 92 

    

L 16 apr 
13.00–20.00 

Dans i tre hallar 
M53 – C1 
Robert Milestad 
Henrik Nilsson 
Bosse Magnusson 
"Bobben" Bodin 

Söderhamn 
Folkets Hus 

Glada Hudik, Söderhamns och 
Voxnadalens Squaredancers 
Hälsingedansen 
Nisse Gustafsson 0270–28 4591 

    

L 16 apr 
11.00–16.00 

 
SquareGames från A1 
Sven Andréason 

Stockholm 
Gula Villan, 
Tellusborgsvägen 83 

SquareGamers 
Inger Johansson 0730–454400 
Föranmälan! 

    

L 16 apr 
15.00–20.00 

M53 -P (A1) 
Roine Eriksson 

Stjärnsund 
Folkets hus 

Ulla Peterson 0225–10997 

    

L 16 apr 
14.00–18.00 

A1 Dans. A2 Utlärning
Bente "The Ole Lady" 

Halmstad 
Söndrum Folketshus 

Salmon Town Dancers 
Bente Olsen 070–6592638 

    

S 17 apr 
14.00–17.00 

Medtag Fikakorg 
P 
Sven Andréason 

Lidingö Torsviksgår-
den Torshammarsv. 4 
Lidingö 

Ocean Waves Squaredansklubb 
Marie Fernulv 08–765 33 32 

    

S 17 apr 
15.00–19.00 

 
M  P M A1 
Jack Borgström 

Stockholm  
Park Folkets Hus 
Götalandsvn 182, Örby

SateLite Square Dancers 
Bertil Ström 08–88 81 04  

    

S 17 apr 
17.30–20.30 

 
M53 – A1 
Bengt Geleff 

Surte 
Kulturhuset 

Surte Swingers 
Månadsdans 
Ulf Persson 031–65 44 64 

    

S 17 apr 
18.30–21.30 

A1 A2 träning 
Vainor Törnqvist 

Tidaholm 
Madängsholm 

Tidaholm Square Dancers 
Claes 0515–72 04 38 

    

T 21 apr 
19.00–22.00 

A2-dans 
Hans-Erik Bergström 

Upplands Väsby 
Grimstagården 

Run Dancers 
Barbro Hedberg 08–7601400  
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F 22 apr 
13.00–16.30 

End.  för graduerade 
Graduering, M53 M 
Tommy Dahl 

Huddinge 
ABF–huset 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08–774 17 92 

    

F 22–23 apr 
18.00–22.00 
13.00–22.00 

M53 – A2 
Kenny Reese 
Christer Bern 

Tyresö 
Nybodahallen 

Tyresö Square Dancers 
Tyresöfestivalen 
Gunilla Wannberg 08–742 26 30 

    

L 23 apr 
14.00–20.00 

 P A1 P A2 
Henrik Nilsson 
Krister Pettersson 
Mathias Alfredsson 

Jörlanda 
Jörlandagården 

Bygdegillet Squaredancers 
Camilla Bäckman  
0730–28 76 54 

    

L 23 apr 
13.00–18.00 

C1 C1 C2 
Ingvar Jönsson 

Kristianstad 
Föreningarnas Hus 

Christianstads Square Dancers 
Rauni Jönsson 044–23 53 22 

    

L 23 apr 
14.00–21.00 

M53 – A2 
Björn Andersson DK 
Freddie Ekblad 
Leif Ekblad 

Malmö 
Nydalaträffen 

Southern Square Dancers 
Springfestival 2005 
Leif Ekblad 040–41 01 45 

    

L 23 apr 
16.00–20.00 

P A1 P A2 
Anita Sjöberg 
Frank Sjöberg 

Stavsjö 
Stavsjö Föreningshus 

Cross Trail SDC 
Frank Sjöberg 0150–23074 

    

L 23 apr 
16.00–21.00 

M53 M  P 
Robert Milestad 

Nybro 
Kungshallshemmet 

Crystal Dancers 
Magnus Jeanson 0481–16738 

    

S 24 apr 
09.30–14.00 

C3A 
Ingvar Jönsson 

Kristianstad 
Föreningarnas Hus 

Christianstads Square Dancers 
Rauni Jönsson 044–23 53 22 

    

S 24 apr 
11.00–15.00 

Medtag matsäck 
A1 dansträning 
Sven Andréason 

Ekerö 
Ekebyhovsskolan 

Ekerö Square Dancers 
Karin Åslundh 08–26 02 36 

    

S 24 apr 
14.00–18.00 

P DBD 
Jenni Sandberg 

Hedemora 
Nordansjö bygdegård 

 
Jenni Sandberg 070–6774667 

    

O 27 apr 
19.00–21.30 

C3A 
Leif Carlsson 

Tumba 
Segersjö, Folketshus 

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 0704868816 

    

F 29 apr 
19.00–22.00 

 
M P M A1 
Fredrik Einarsson 

Skepplanda 
Bygdegården 

Dansföreningen Hörnet 
Göran Larsson 0303–74 68 18 

    

O 4 maj 
19.00–22.00 

M53 M P A1 
Reine Storberg 
Mathias Alfredsson 

Mölnlycke 
Församlingshemmet 

Western Airport 
Våravslutning 
Kaj-Åke Larsson 031–7766511 

    

O 4 maj 
19.00–22.00 

M53 M P 
Hans-Erik Bergström 
Janne Wiklund 

Bålsta 
Dansbacken 

Bålsta Square Dancers 
Nils Runberg 0171–59204 
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L 7 maj 
11.00–18.00 
 

 
C3A 
Dave Wilson 

Stockholm Fruängsgn 
Ga Södertäljevägen o 
Vantörsvägen 

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

    

L 7 maj 
14.00–18.00 

A1 Dans A2 Utlärning 
Bente "The Ole Lady" 

Halmstad 
Söndrum Folketshus 

Salmon Town Dancers 
Bente Olsen 070–6592638 

    

S 8 maj 
09.30–15.30 

 
C3A 
Dave Wilson 

Stockholm Fruängsgn. 
Ga Södertäljevägen o 
Vantörsvägen 

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

    

Ti 10 maj 
19.00–21.30 

C1 
Jack Borgström 

Stockholm 
Rågsveds Folketshus 

Coordin8`s 
Bonnie Lindholm 08–648 45 51 

    

L 14–16 maj 
10.00–22.00 
09.00–20.00 
09.00–15.00 

M53–C1 
Jack Borgström 
Krister Pettersson 
Maarten Weijers (NL)
Nils Trottmann (D) 

Göteborg 
Högsbo Basket 
V Frölunda 

Vinga Yellow Rockers 
SAASDC  
 
Swedish Squaredance 
Convention 2005 

    

S 22 maj 
14.00–16.00 
16.00–20.00 

 
A1 A2 
M53 M P 
Bengt "Bula" Eriksson 
Vainor Törnqvist 

Åsle 
Strängsgårdens loge 

Tidaholm´s Square Dancers 
Kjell 0502–716 76 
Claes 0515–72 04 38 

    

Ti 24  maj 
19.00–22.00 

 
M53 M M53 P M53 A1
Reine Storberg 

Mölnlycke 
Blåbärskullen, 
Dansrotunda 

Western Airport SD 
Kaj-Åke Larsson 031-77 66 51 

    

O 25 maj 
19.00–22.00 

C3A 
Dave Wilson 

Tumba 
Segersjö, Folkets Hus 

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 0704868816 

    

L 28 maj 
14.00–16.30 
16.30–21.00 

 
A1 A2 
M53 - P 
Micke Gerkman 
Mathias Alfredsson 

Östhammar 
Norrskedika danshall 

Roden Square Dancers 
Rodendansen 
Ulf Ljungh 0173–122 68 

    

L 28 maj 
13.00–15.30 
16.00–20.00 

 
A1 A2 
M53 M P 
Robert Milestad 

Kalmar 
Rockneby Folkets Hus
  

Kalmar Square Dancers 
Vårfestival 
Annika Simonsson  
0480–47 39 33, 070–633 23 45 

    

L 28 maj 
14.00–17.00 
18.00–21.00 

 
P A1 P A2 
M53 P M53 P 
Lars Jägdahl  
Urban Danielsson 

Märsta 
Kunskapens Hus 

Crazy Flutters 
Margareta Strand-Bergman  
08 – 591 470 23 
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L 28 maj 
14.00–16.00 
16.30–20.00 

 
P A1 (A2) 
M53 – P 
Vainor Törnqvist 

Jönköping 
Norrahammar 
Martinsgården 

Match Town Dancers 
Sommardans 
Louis Michels 036–13 20 79 

    

Ti 31 maj 
19.00–22.00 

M53 M M53 P M53 A1
Mathias Alfredsson 

Mölnlycke Blåbärs-
kullen, Dansrotunda 

Western Airport SD 
Kaj-Åke Larsson 031-77 66 51 

    

O 1 Jun 
19.00–22.00 

C2 
Dave Wilson 

Tumba 
Segersjö, Folkets hus 

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 0704868816 

    

O 1 jun 
19.00–22.00 

M53 M P 
Bengt "Bula" Eriksson 

Vallentuna 
Ekebyskolan 

Jarlabanke Square Dancers 
Sigge Olofsson 070–5681092 

    

L 4 jun 
  

meddelas senare 
Tomas Hedberg 

Vetlanda 
Folkets Park 

Highland Grand Dancers 
Countrydans 
Stefan Svensson 0383–189 41 

    

L 4 jun 
06.00–09.00 

M53 M P 
Hans-Erik Bergström 
Janne Wiklund

Bålsta 
Varpsunds dansbana 

Bålsta Square Dancers 
Gökottedansen 
Nils Runberg 0171–59204 

    

Ti 7 juni 
19.00–22.00 

M53 M M53 
P M53 A1 
Freddie Ekblad 

Mölnlycke 
Blåbärskullen, 
Dansrotunda 

Western Airport SD 
Kaj-Åke Larsson 031-77 66 51 

    

O 8 jun 
19.00–22.00 

M53 M P 
Rikard Björk 

Vallentuna 
Ekebyskolan 

Jarlabanke Square Dancers 
Sigge Olofsson 070–5681092 

    

L 11 jun 
12.00–20.00 

M P A1 A2 C1 
Dave Wilson 
Lone Blume 

Mariestad 
Karlsholme Folkets 
hus 

Norra Wadsbo Squaredancers 
Margareta Lundkvist 0501–
52155             

    

L 11 juni 
13.00–14.45 
15.00–20.00 

 
A1 P 
M53 M P 
Bengt "Bula" Ericsson 

Motala 
Gillet Varamon 
 

Varamon SquareDancers 
Mats Wirebro 070–349 0421 
Grillparty , tag med vad du vill 
grilla 

    

S 12 juni 
13.00–20.00 

M P A1 
Bengt "Bula" Ericsson 

Billesholm 
Folkets park 

Helsingborg Squaredancers 
Kenth Farsäter 0418–15509 

    

S 12 juni 
12.00–17.00 

M53 P 
Vainor Törnqvist 

Sandhem 
Sägnernas hus 

Tidaholm Square Dancers 
Claes 0515–72 04 38 

    

M 13 juni 
19.00–21.30 

M A1 A2  
(golvets nivå) 
Bente "The Ole Lady" 

Halmstad 
Hallandsgården 
Galgberget 

Salmon Town Dancers 
Bente Olsen 070–6592638 

    

Ti 14 juni 
19.00–22.00 

M53 M M53 
 P M53 A1 
Reine Storberg 

Mölnlycke 
Blåbärskullen, 
Dansrotunda 

Western Airport SD 
Kaj-Åke Larsson 031-77 66 51 
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8 Maj 
Grällstagården 

 

Caller: Ingvar Pettersson 
 

A1 A2                       13.00-16.00 
M53 M M53 P         16.00-21.00 

 

VÄLKOMNA 

            SQUARE DANCE SEMESTER PÅ BOHUS MALMÖN FÖR SENIORER 

10/7-13/7 2005 A1 repetition och dans.  
Program Ankomstdag. Middag Kl.17.00. dans, kvällskaffe. 

Program mellandagar. Frukost, dans, lunchpaket som man själv ordnar vid frukost, medtag termos, egna 

aktiviteter, middag, dans, kvällskaffe. 

Program avresedag. Frukost, dans, lagad lunch. 

En av kvällarna serveras en härlig räksupé med färska smögenräkor. 

Pris för allt detta: Per person i dubbelrum med wc och dusch i hall. 1850:- Caller: Reine Storberg. 
 

Gångavstånd till mycket bra sand- och klippstränder. De flesta rum är dubbelrum med tvättställ. Wc och 

dusch i hall. Tillägg för egen dusch och wc, 300:-/rum  För enkelrum 150:- Ej camping. Vi tar kreditkort. 

Anmälan sker parvis. Om t.ex. två kvinnor anmäler sig dansar den ena kavaljer. Kan man ej själv ordna en 

partner, anmäler man sig till Reine som kommer att hjälpa till att få så jämna par som möjligt. Frågor om 

inkvartering samt bokning (säkrast kontorstid): Ring Bohus Malmöns Kursgård 450 45 Bohus Malmön. 

Tel. 0523–352 10. E-mail: kursgarden@bohus-malmon.se Frågor om dansen: Ring Reine Tel. bost. 031–

795 23 10. Mobil 0705-952311. E-mail: reine_storberg@hotmail .com 
 

Anmälningsavgift 500:- per person inbetalas på kursgårdens postgiro 930052-6. 

Sista anmälningsdag 1 Maj. Glöm ej att skriva namn och tel. nr.  

Vid återbud en månad före kursstart återbetalas anmälningsavgiften. Vid kontokort betalning, ange 

kontoslag, nr, giltigt till, summa som skall dras från kontot samt underskrift. Bokningar utanför Sverige 

betalas med kontokort. Ett samarrangemang mellan 
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Glössbogårdens dansplan för 2005 

 
Intensiva weekends              Torsdag till Söndag                  Lugnt tempo!! 

Vecka Datum Förkunskaper  Instruktör 

20 19- 22/5 Plusrepetition Plus  Bosse Magnusson 

21 26-29/5 A1 repetition A 1  Bosse Magnusson 

22 2-5/6 A1 dans (olika positioner) God A1  Bosse Magnusson 

 

Hela veckor                  Söndag till Lördag 

Vecka/Datum Nivå Förkunskaper Instruktör   

23 5- 11/6 M 53 dans + utlärning M 54 - 69 God M 53          ? 

24 12-18/6 Plus utlärning Mycket God M 69  Bosse Magnusson 

25 19-25/6 Plus repetition (olika positioner) God Plus          ? 

26 26/6-2/7 A 1 utlärning Mycket God Plus  Bosse Magnusson 

27 3-9/7 A 2 dans med introduktion C1 Mycket God A 2 Bobben/Bosse/John 

28 10-16/7 C1 Koncept m.m. God C1 Mats”Bobben” Bodin   

29 17-23/7 Plusdans med introduktion A1 God Plus  Mark Clausing USA  

30 24-30/7 A1 dans med introduktion A2 God A1 Mark Clausing USA  

31 31/7-6/8 A2 utlärning Mycket God A1 John Lind   

32 7-13/8 M 53 utlärning med graduering Halva M 53 Bosse Magnusson  
 Du kommer säkert även att dansa till andra callers under veckan.      Reservation för ändring av instruktör 

 

Under veckorna 23 - 32 kommer det att vara dans på Onsdagar efter golvets nivå mellan 18.00- 21.00. 
  

Program för våra dansveckor: Dans ca 5 timmar per dag fördelade på två pass med  

eftermiddagen ledig. Ankomst och avresedag dansar vi naturligtvis lite kortare tid: 

Ankomstdagen startar vi med information och förtäring 17.00! 

 
Priser sommardans per person  Vecka Weekend 
Dansavgift (inkl. välkomstförtäring och danskaffe)           700       350  
Rum och mat  (inkl.lakan och handuk)     Halvpension  2 200  1 100       

i anläggningen         Helpension  2 500 1 250        

Tillägg för enkelrum.          OBS! Dusch och  toalett finns i korridor. 

 

Andra boendealternativ finns! Ring eller maila oss för mer information. Se även vår 

hemsida www.glossbo.se . Anmälan helst via e-post info@glossbo.se eller via vanlig post! 

 

Glössbogården 8595 Glössbogården 821 98 RENGSJÖ 
Tel. 0278- 66 71 70 Fax 0278- 66 71 75                    e-post info@glossbo.se    

Squaredance-sommar i
Härliga Hälsingland
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Historien bakom Glössbogården
Allt startade egentligen hösten 1981 med en
nybörjarkurs i Squaredance hos The Bear-
dancers i Björneborg i Värmland. Som nygra-
duerad var det sedan dags att börja hålla kurser
i dansen. Den första kursen startade i Karlstad
hösten 1982. Denna nybörjarkurs, som drevs
tillsammans med Medborgarskolan, utgjorde
sedan grunden till Sun Town Squaredancers.
1986 var det dags att börja calla offentligt och
detta skedde inför mer än tusen åskådare i
samband med midsommarfirande i Ransäters
hembygdsgård. Under rätt många år anordnade
sedan John Lind och vi nivådanser i Värmland
med dansare även från Norge.
I början på 2001 var det dags att byta bostads-
ort. På grund av arbete på ett rehabcenter i Alfta
flyttade vi till Hälsingland. Som squaredansare
är det enkelt att flytta till annan ort. Vi hann
knappt landa innan ryktet spred sig och vi blev
kontaktade av andra dansare. Som instruktör/
caller är det om möjligt än lättare. Att flytta
till Bollnäs visade sig vara att flytta till instruk-
törsjobb. Vi blev mycket glatt och vänligt
mottagna av ”Bobben” och övriga instruktörer
som med öppna armar delade med sig.
Hälsingeklubbarna ordnar gemensamt Häl-
singedansen på våren, men även gemensam
julavslutning. Här är det naturligt att klubb-
arnas egna callers deltar i alla danser. Dessutom
ordnar klubbarna tillsammans med lokala
callers gemensamma danser några gånger varje
år. Det fungerar också så att klubbarna i
området samarbetar med nivåträningar. Döm
om vår förvåning när dansare varje vecka åker
över tio mil, enkel resa, för att lära och även
dansa en nivå. För tillfället dansar och callar
vi i både Woxnadalens och Söderhamns
Squaredancers. Det blir några kvällars dans
varje vecka under hela året. Våra klubbar har
som så många andra klubbar svårt att fånga
nybörjare, av denna anledning hålls mest
kursverksamhet på högre nivåer.

Söderhamns Squaredancers började under 90-
talet att anordna squaredanceveckor under
somrarna. Det hela började på Stenö Havsbad
i Söderhamn, där klubben en period även drev
campingverksamheten. Det var dock svårt att
få hela verksamheten att gå ihop och efter tre
år avslutades det projektet. Eldsjälar inom
klubben ville dock inte släppa tanken på
sommardans varför verksamheten fortsatte i
Vallviks Folkets Hus. Under början av före-
gående år fick dock Folketshusföreningen
ekonomiska bekymmer, varmed lokal saknades.
2003 var fastigheten Glössbo till salu. Efter en
kort process bestämde vi oss att köpa anlägg-
ningen och på denna bedriva HVB-hem för
barn och familjer i behov av särskilt stöd.
Eftersom anläggningen var i bra skick tänkte
vi även driva en sommarrestaurang. När vi
dansar och callar i Söderhamns Squaredancers
kändes det ganska naturligt och viktigt för oss
att även försöka behålla dans och kursverk-
samheten kvar i Hälsingland.
I månadsskiftet januari - februari 2004 var vi
klara så långt att vi kunde gå ut och annonsera
vår första sommars aktiviteter. Några tyckte
nog att vi tog i för mycket med hela nio olika
nivåveckor. Glädjande nog lyckades vi med att
genomföra alla veckor. Detta år kommer vi att
arbeta vidare med det koncept vi testade förra
året. Konceptet bygger på att vi inte har mer
än ungefär sex squarer varje vecka, samt att
alla deltagare skall avsluta veckan som bättre
och tryggare dansare. Eftersom vi fungerat som
instruktör/caller i tjugotalet år, är det naturligt
att vi erbjuder våra kursdeltagare möjligheten
att på sin vecka möta en instruktör som
behärskar den nivå som denne lär ut. Vi har
därför valt att som instruktörer använda vänner
som vi känt i många år och som vi vet gör ett
bra arbete.
Vi vill hälsa alla varmt välkomna att uppleva
dansglädjen här i Hälsingland!

Mona och Bosse på Glössbogården
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God fortsättning 

och ett 

friskt och sunt friskt och sunt 

2005 

önskar vi er önskar vi er 
 

 
 

Kom och se Europas största kollektion av Square Dance och Western Wear 
på convention i Göteborg 14-16 Maj Göteborg 14-16 Maj eller besök vår välsorterade butik på Ölandpå Öland. 

Nu har vi åter Wrangler dressjeans i lager. 
 

Välkomna! 
Gun-Inger, Per-Olof, Anne, Anders 

 

 

 

www.bluecorner.nu          Tel/fax: Tel/fax: 0485-222 43          E-post: E-post: bluecorner@tele2.se 
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Karlsholme Festivalen 
Lördagen den 11 Juni 2005 

 

Dave Wilson   och   Lone Blume 
Sverige                                            Danmark           
 

Folkets Park (Karlsholme) i Mariestad   12.00 – 21.00 

Dans i 2 hallar  -  med vacker utsikt över Vänern 

 

Program:  12 - 14 C1  

                 14 - 20    A1 - A2      

                 13 - 21      M - P 

                 17 – 18 Middagspaus 

 

 

 Vi har cafeteria                               Entré  kr. 120   -  under 18 år kr. 60 

 

Norra Wadsbo Square Dancers 
 

 

 

Fredagen den 1 Juli     

 

Johnny Preston  

 
Otterbäckens Folkets hus    18.00 – 22.00  

Dans i 1 hall  -  med vacker utsikt över Vänern 

 

Program:  M  - P – A1      

                                                          Entré  kr. 60   -  under 18 år kr. 30 

Vi har cafeteria 

Norra Wadsbo Square Dancers 
Hemsida: www.nwsd.se 

 

Kontaktperson:  Margareta    0501 521 55       
E-mail: margareta @ johansdal.se
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Grand Square
Incorporated
Grand Square, Inc. (GSI)
startades 1998 av två par
- Everette och Virginia
Curlee (föräldrar) samt
Kim och Craig Russing
(dotter och svärson). De
båda paren började dansa
squaredans 1997 och
blev stormförtjusta i dan-

sen meddetsamma. När de reste kors och tvärs
i USA för att delta i olika danser, märkte de att
intresset för squaredans i allmänhet höll på att
svalna. Eftersom de alla fyra är fixare snarare
än åskådare, bestämde de sig för att göra något
åt det.
De startade därför GSI, som skulle ha inrikt-
ningen att stödja och sprida Square Dance.
1999 ansökte GSI om och fick beviljat, skatte-
befrielse som en ideell organisation. Denna
skattebefrielse är väldigt svår att både få och
behålla. Organisationer som får denna skatte-
befrielse står under sträng kontroll av den
amerikanska regeringen.
De båda paren fortsatte att dansa och besökte
då många danser. En av dessa danser var
CALLERLABs Convention. De upptäckte då
att CALLERLAB har en fond, till vilken man
kan skänka bidrag. Fonden användes för att
stödja olika delar av CALLERLABs verksam-
het. De båda paren Curlee och Russing done-
rade då en ansenlig summa till fonden.
CALLERLAB tackade dem för bidraget genom
att ge dem utmärkelsen Foundation Director’s
Award.
Curlee och Russing anser båda att utbildning
är en av förutsättningarna för squaredansens
utveckling och instiftade därför ett utbild-
ningsstipendium på 10 000 dollar, att delas ut
av CALLERLAB. Detta stipendium har redan
hjälpt många amerikanska caller att utveckla
sina kunskaper. Det finns även planer på att
instifta ett liknande stipendium för Europa
inom en snar framtid.

Några andra milstolpar och händelser i GSI’s
historia:
• Finansierade after-partyt på 2003 National

Square Dance Convention in Oklahoma City.
Ett party med 3 000 deltagare!

• Anordnade den första World Square Dance
festivalen i Dachau, Tyskland 2004 där deras
första fria callerutbildning arrangerades.
Tanken är att varje år arrangera en World
Square Dance festival på olika platser i
världen.

• GSI finansierar en callerutbildning i Europa
varje år, där erkända caller från USA och
England medverkar. Denna utbildning
kommer 2005 att ske i England och planer
finns även på att arrangera en utbildning i
Japan.

• Sedan 1999 har GSI finansierat radioreklam
i Charlotte, North Carolina för att bjuda in
till squaredanskurser i området. GSI har
också skänkt pengar till olika klubbar i USA
för att de också ska kunna använda radio-
reklam för att sprida squaredansen.

• GSI har köpt in ett portabelt dansgolv (avsett
för mer än hundra personer) som olika
klubbar i regionen kan använda.

• Sponsrar ”New Concept Dance” i Las Vegas.
Ett arrangemang som syftar att föra samman
squaredansare och icke-squaredansare i en
uppsluppen atmosfär för att ge de som inte
dansar squaredans en positiv inställning till
squaredansen.

• Ger ut tidningen Square Dancing Today,
världens största squaredanstidning.
Tidningen distribueras till mer än 50 000
dansare över hela världen.

• GSI arbetar för att få squaredans tillbaka på
läroplanen för de allmänna skolorna i USA.
Under 2004 arrangerade GSI en sjuveckors
introduktionskurs på en av Charlottes
mellanstadieskolor.

• GSI finansierar olika lokala arrangemang i
Charlotte, bland annat “Queen City Ball”,
det största squaredansevenemanget i North
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Carolina och arrangemanget är också är en
av de största danserna i USA.

• GSI samarbetar med olika squaredansklubbar
för att stödja och marknadsföra deras eve-
nemang. Finansierar bland annat kursen för
en ny typ av squaredansklubb i Charlotte,
North Carolina. Denna klubb “Hip To Be
Square” ska förhoppningsvis bli prototypen
för en ny typ av squaredansklubbar. GSI är
också värd för en allmän grillfest i Charlotte.
Festen samlar stadens innevånare och nä-
ringsidkare och visar dem squaredans

Det är GSI’s strävan att i samarbete med dan-
sare och callerorganisationer över hela världen
stödja vår härliga fritidsaktivitet. GSI är stolt
över att kunna hjälpa till med GSI’s callerskola
och squaredansfestival i Sverige.
För mera information om GSI, se deras hem-
sida www.grandsquareinc.com.

Tony Oxendine
Caller, delägare av Royal Records

Översättning Red.

Manusstopp
för Square-Info nr 2 är den 1:a april

Vi ser gärna fler bidrag från
verksamheten.

Vill ni ha hjälp med skrivandet, skicka bara
in informationen till Redaktionen så hjälper

vi till. Alla adresser finns på sidan 2.
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GSI kommer till Sverige…
Jag är ingen caller, bara
en vanlig dansare. Vad
rör då GSI mig? Väldigt
mycket vill jag påstå,
både indirekt och direkt.
Att våra svenska caller
får möjlighet att utveckla
och lära sig av några av
världens bästa är fan-

tastiskt. Dessutom kostar det inte en krona.
Några av GSI:s mål är:
• att förbättra uppfattningen om squaredans

för alla människor.
• Att vara en kommunikationsmotor för alla

squaredansare och att öka intresset för
square dance i hela världen.

Vem skriver inte under på dom målen?!
Namnen på de som ska fortbilda våra svenska
caller får, i alla fall mig, att häpna. Vad sägs
om Deborah Carrol Jones, Tony Oxendine,
Larry Letson, Jerry Story, Tommy Morgenroth,
Jon Jones, Ingvar Pettersson, Paul Bristow och
Kenny Reese.

Paul Bristow om GSI
Grand Square Incorpo-
rated (GSI) är en USA-
baserad organisation som
arbetar globalt med att
stödja och sprida square-
dansen. I detta arbete ge-
nomför GSI många ak-
tiviteter och evenemang i
olika delar av världen. Ett

av de största bidragen är att arrangera danser
med de bästa callers som finns att tillgå och i
samband därmed, gratis utbildning för både nya
och erfarna callers. Dessa evenemang genom-
förs i en följd med callerkurs från söndag till
torsdag och därefter festivaldans fredag till
söndag. Kursen finansieras till en liten del ge-
nom dansen, resten av kostnaden står GSI för.
Dessa GSI-arrangemang har gett mig möj-
ligheten att vid två tillfällen, 2003 och 2004,
medverka i denna stora utbildning för callers.
2003 deltog sextiofem callers och 2004 deltog
sjuttiofem, båda utbildningarna hölls i Dachau
i Tyskland. Vid dessa tillfällen arbetade jag i
ett team tillsammans med oerhört erfarna och
duktiga callers. Tillsammans gick vi igenom
CALLERLABs utbildning för callers. Utbild-
ningen gavs till callers med olika kunskaps-
och erfarenhetsnivåer.
Vi började kursen genom att börja med en
genomgång för alla deltagarna i en samlad
grupp, därefter delades gruppen upp i fem
delgrupper baserat på deltagarnas erfaren-
hetsnivå. Lärarna roterade mellan grupperna
för att alla deltagare skulle få kommentarer och
synpunkter från alla lärare. Denna metod
visade sig oerhört effektiv och jag tror att vi
lyckades kommunicera en hel del kunskap och
gjorde därigenom förhoppningsvis mycket bra
för squaredansens utveckling.
I år har GSI ändrat sitt fokus från Europa till
Sydsverige. Malmö ligger geografiskt bra till
för callers och dansare från hela norra Europa
och bör därför vara perfekt för GSI-festivalen.

Förhoppningsvis ska det vara enklare att ta sig
till Malmö än Dachau, många deltagare tyckte
att resan till Dachau var väldigt lång.
Det är min personliga uppfattning att GSI har
lyckats väldigt fint med att uppfylla sitt primära
mål, att bevara och stödja squaredansen över
hela världen. Jag hoppas att dansare och callers
uppfattar det på samma sätt. Med detta i åtanke,
vill jag uppmana alla som har idéer och åsikter
om hur GSI kan hjälpa till med att stödja
squaredansen, att kontakta Kim Russing på
GSI via deras hemsida:
www.grandsquareinc.com.

Paul Bristow, Caller UK
Ägare av Sting och Snow Records

Översättning Red.
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GSI en möjlighet till personlig utveckling
Är du caller, åk till Mal-
mö och var med på den
callerschool som komm-
er att hållas där under fyra
dagar, 10:e – 14:e juli
2005. Den är GRATIS!
De callers som håller i
kursen är enligt min
mening några av världens
bästa i sin genre.

Är du dansare, åk till Malmö och passa på att
dansa till dessa begåvade och underhållande
callers under tre dagar, 15:e – 17:e juli 2005.
Detta är en möjlighet som inte kommer så ofta.
Vad jag hoppas på att GSI kan göra för Sverige?
Främst är det att öka intresset för utbildning
hos callers och instruktörer. Vi har inte en
tradition av att vidareutbilda oss och det tycker
jag är synd. Det kan vara så att möjligheten
till det har varit begränsad, men trycket på
SACT att driva utbildningar har heller inte
varit stort tidigare. De som har anordnat
callerkurser har också haft problem med att få
tillräckligt med deltagare här i Sverige. Annat
är det i Danmark och Tyskland där de ofta är
fullbokade.
Syftet med GSI och dess ”stiftelse” är att främja
squaredansen och dess framtid. Jag hoppas
utifrån min horisont att detta evenemang kan
bidra till att öka efterfrågan på utbildning och
vidareutbildning. Det skulle vara kul!!
Jack Borgström
Ordförande i SACT

Som dansare får man dessutom möjlighet att
dansa till alla dessa fantastiska caller under tre
dagar, den 15-17 juli på Kockums i Malmö.
Det är väl en chans man som dansare inte kan
missa?  Jag hoppas vi ses där!
Jessica Dhyr
Ordförande SAASDC

GSI - “En vitamininjektion”
Om jag vore en rik
dollarmiljonär, så
skulle jag göra precis
samma sak som
familjen Russing! För
en mer fantastisk
aktivitet än squaredans
finns inte, så därför är
det rätt att göra precis
som dom gör. Familjen

har, som säkert de flesta vet, donerat pengar
till en stiftelse, vilken har till uppgift att främja
squaredansen genom olika typer av insatser.
(Det  finns en hel del att läsa om det här på
www.grandsquareinc.com.)
Insatsen här i Europa i år är som bekant, att
hålla en hel veckas callerkurs med några av
branschens bästa callercoacher och i samband
med detta, arrangera en festival med lika
många callers som i normala fall endast Con-
vention mäktar med.
Squaredansen i Sverige har inte samma till-
växtkurva idag som den har haft och sanningen
är att aktiviteten är på tillbakagång. Min önskan
är att fler människor fick, eller tog, chansen att
uppleva squaredans. För jag garanterar att världen
skulle se lite bättre ut om fler kände till call som
Dosado och Yellow Rock.
Den tanke som GSI har är att man ska höja
kunskapsnivån på våra squaredansledare, vil-
ket är helt rätt, och som samtidigt verkligen
blir en vitamininjektion om vi förstår att
uppskatta nyttan med kursen! Passa på att
backa upp arrangemanget som faktiskt ger ett
sextiotal callers, nya och djupare kunskaper och
samtidigt ger möjligheten att njuta av dansen
när den är som bäst!
Yellowrocks

Ingvar Pettersson
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Manusstopp
för Square-Info nr 2 är den 1:a april

Vi ser gärna fler bidrag från
verksamheten.

Vill ni ha hjälp med skrivandet, skicka
bara in informationen till Redaktionen så

hjälper vi till. Alla adresser finns på sidan 2.

GSI i stort och smått
Man ska inte sticka under stol med att det var
lite omtumlande tidigt i höstas, då vi fick
förfrågan om att stå för värdskapet åt GSI 2005.
I de inledande diskussionerna inom styrelsen
vägde vi nogsamt alla argument, både för och
emot. De i klubben som varit med om Conven-
tion 1988 och 1998 satt inne med värdefulla
erfarenheter och de som är lite nyare hade all
möda att undvika att bländas av stjärnglansen
och försöka tänka klart.
Visst är det roligt med alla dessa toppstjärnor
på besök, men insikten om hur mycket jobb
som ligger bakom måste finnas klar innan man
tar sig an en sådan uppgift. Samtliga med-
lemmar som fanns med på kurserna fick möj-
lighet att tycka till och från samtliga var svaret
odelat positivt.
Innan vi beslutade oss gjordes en rekognosering
av vilka möjligheter det finns inom Malmö att
hysa ett sådant evenemang. Inledande kontak-
ter med kommun, fritidsförvaltning och turist-
byrå fick ett positivt gensvar och då vi kunde
se att möjligheterna fanns att genomföra GSI
på ett bra sätt, tackade vi ja. Under hösten har
vi arbetat med att klara av lokalfrågor, både
för dansen som huserar på Kockum Fritid och
för callerkursen som hålls på Hotel Ibis. Flyers,
logi, mat, parkering mm, är frågor som han-
terats och organiserats.

I januari börjar vi finslipa den organisation som
håller på att växa fram. Föreningen har många
fina resurser i medlemmar som helhjärtat ställer
upp och arbetet med projektet kommer att svetsa
samman oss på ett bra sätt.

Vi funderar även på vilka sätt vi bäst kan
använda detta evenemag för att sprida square-
dansen till allmänheten. Vi har här en unik
möjlighet att visa upp och dela med oss av vår
verksamhet, något som vi hoppas att alla
klubbar ska ha nytta av. Hur ofta får man
erbjuda en dans med Tony , Jerry, Paul, Kenny,
Deborah, Jon, Tommy och vår egen Ingvar
tillsammans???
Dessutom tycker vi detta är ett bra tillfälle för
alla våra duktiga callers i Sverige, ja hela
Europa, att kunna ta del av dessa toppcallers
erfarenheter på caller-kliniken. Som dessutom
är gratis för eleverna! Ett stort tack till GSI
som sponsrar detta evenemang.
Väl mött i Malmö med callerskola 10-14 juli
och dans 15-17 juli. Mer information och
anmälningstalonger hittar du på vår hemsida
www.energysquares.com

Och vi lovar att vi i Energy skall göra vårt bästa
för att dansen skall bli lyckad för alla inblandade.

Energy Squares
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Information från Skatteverket

Till alla squaredansares glädje har nu Skatte-
verket beslutat att squaredans godtas som
skattefri motion! Det innebär att på arbets-
platser där man får en ”friskvårdspeng” kan
man from 2005 använda den till square-
danskurser.

I lagtexten står det: ”enklare former av mo-
tionsdans som bugg, folkdans, squaredans och
jazzdans etc. kan således godtas om övriga
förutsättningar för skattefrihet för personal-
vårdsförmåner är uppfyllda”. För mer info se
www.skatteverket.se och sök på motion.

Amerikanska Convention
I år arrangeras den 54: e
amerikanska Square Dance
Convention i Portland, Ore-
gon. Det är ett jätteevene-
mang! Convention 2004

hölls i Denver, Colorado och då kom mer än 8 500
besökare från hela USA och tjugo andra länder!
Portland har arrangerat Convention har en
gång tidigare. Det var den 43:e Convention och
då deltog 21 700 dansare. Årets Convention
hålls i Oregon Convention Center, vilket precis
har renoverats och expanderats. Hela arran-
gemanget kan därför hållas på ett och samma
ställe.
Planerar ni att åka dit kan ni kontakta Jim Pead
och Betsy Waite. De har erbjudit sig att hjälpa
till om ni har några funderingar. Deras e-
postadress är Jimbetsy@aol.com.

Tag kvittot på inbetalda kursavgifter och lämna
till arbetsgivaren som sedan utbetalar mot-
svarande summa upp till det belopp man har
beslutat om inom företaget. Skatteverket sätter
ingen övre gräns för hur mycket en motions-
aktivitet får kosta och man kan även få bidrag
för flera motionsaktiviteter.

Alla vet ju också hur bra man mår när man
dansar squaredans så kanske det är dags att
ordna squaredanskurser på dagtid på arbetet.

Inger Johansson
SAASDC

 

High Chaparral 2005 

Lördag 2 juli 

Söndag 3 juli  
 

Christer Bern 
Leif ”Snuffe” Ericsson 

 

Se annons i nästa nr. av Square-Info 
 

Välkomna 
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SACT
Organisationen för squaredansledare

www.caller.nu
Kontakt: Marie Tjörnhed

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

Jag vill ha tillbaka Basic!!!
Min upplevelse är att många med mig saknar
Basic som separat program/nivå. Förutsatt
givetvis att man började innan det togs bort.
Enligt min uppfattning är det också många nya
dansare som upplever en otydlighet, “vadå
M53 och M varför är inte de andra prog-
rammen/nivåerna numrerade och delade” är
ingen ovanlig kommentar.
För er som aldrig hört något annat namn än
M53 på den lägsta officiella nivån, så var det
så att den kallades tidigare Basic.
Det var också så att de länder (främst de skan-
dinaviska) som använde denna nivå som
introduktionsnivå var en väldigt liten del av
squaredans världen. De andra länderna lär ut
t o m hela mainstream innan dansarna kan gå
ut och dansa. Så det fanns inget behov av att
ha den kvar, förutom för oss i Skandinavien.
Och så gick det som det går när ett beslut är
fattat. Vi (svenskar) springer iväg och ska vara
bäst och först på att infria och införliva oss i
de nya “reglerna”, titta bara på EU,  vi är bäst
i klassen ;-)
Det går att rätta till detta “misstag”? Vi i Sverige
kan bestämma oss för att återinföra Basic som
program/nivå det skulle inte påverka någon
annan. Jag har pratat med två callercoaches,
dom håller med mig till 1000%, jag skrev rätt
tusenprocent. Varför är det så viktigt då? Jag
tycker det har betydelse och speciellt för de
nya dansarna men också för tydligheten i
kommunikationen vid nyrekrytering. Basic är
ett bra namn på den första nivån. Vi behöver
få tillbaka tydlighet och logik! Vad tycker du,
har det betydelse?
Vänliga hälsningar
Jack Borgström
Ordförande i SACT
jack.borgstrom@swipnet.se

 

Vad är SACT? 
SACT är en rikstäckande organisation för 

squaredansledare. 

 
Vad gör och erbjuder 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´s riktlinjer för en hel Caller School.  

 

* Personlig stimlicens  

som medlem i SACT kan du köpa en personlig 

stimlicens. 

 

* Squaredans Seminarium  
SAASDC och SACT arrangerar detta tillsammans   

10 och 11 september 2005 i Norrköping 
Vi ses väl!  
 

* SACT-info & Nyhetsbrev  

ett informationspaket som går till alla medlemmar i 

SACT, fördelat under året.   

 

* SACT – Convention  ANMÄL DIG NU!!! 

Svante Jordeskog,  svantejordeskog@hotmail.com 

eller 073-628 58 04 

 

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!  
 

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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Äntligen!
Det svarar vi i SAASDC’s styrelse på Jacks
inlägg om att återinföra Basic som nivånamn.
Vi har också upplevt en otydlighet och för-
virring efter att Basic togs bort och ersattes med
M53.
Vi ville vara “bäst i klassen” och rätta oss in
i ledet när det gäller nivånamn. Därför togs
snabbt beslutet att plocka bort Basic. Första
året rekommenderade SAASDC att man
skrev B (M53) vid annonsering av danser. Året
därefter M53 (B) för att man på så sätt skulle
få in det nya namnet i dansarnas medvetande.
Men förvirringen blev total ändå och trots att
det gått några år är fortfarande Basic det namn
som används på många ställen ute i landet.
Namnet Basic visar på en tydligare gräns när
man gått första kursen. Skillnaden mellan

Basic och Mainstream blir klarare, än mellan
Mainstream 53 och Mainstream.
Det finns inga regler som förbjuder oss i Sverige
att använda ett annat nivånamn än vad Callerlab
uppger. Därför har SAASDC’s styrelse beslutat
att skriva en proposition om att återinföra Basic i
Sverige. Den kommer att behandlas på stämman
i Göteborg.
Vi tycker att alla klubbar ska utnyttja sin möj-
lighet att påverka genom att använda det antal
röster som varje klubb har. Som alltid är alla,
även de som inte är delegater, välkomna att
komma, lyssna och framföra sina åsikter i
debatten.
Missa inte den chansen i Göteborg!
För SAASDC
Jessica Dhyr
Jessica.Dhyr@bredband.net
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Nyår i Plön
Jag har plockat med mig en bunt med flyers
från någon tidigare dans. Sitter vid köksbordet
och bläddrar igenom dom. Undrar om det finns
några roliga danser under hösten-vintern? Det
skulle vara så kul att kunna åka iväg några
dagar och gnugga lite extra på den nya nivån
jag lärt mig (C2). Blädder, blädder….
Jo, men visst! Här är en dans jag hört talas
om. I Plön, Nordtyskland och det är under
nyårshelgen. Jag har hört av några som varit
där tidigare att det är en trevlig dans. Jag har
redan bestämt mig. Dit ska jag åka! Men med
vem? Skickar ett SMS till min ”partner” och
frågar om han har tid och lust att hänga med.
Jag får ett snabbt svar tillbaka. JA! HÄRLIGT!
Träffar senare ett annat par som också skall
åka dit. Vi bestämmer oss för att bila
tillsammans. Det ska bli kul. Att bila passar
mig för övrigt alldeles utmärkt eftersom jag
inte tycker om att flyga och min ”springare”
(MC:n) har jag parkerat för vintern.
Många veckor senare……Annandagens mor-
gon blir jag hämtad och så börjar vår drygt 90
mil långa resa. Det blir några stopp på vägen
för mat och kaffe. Vi övernattar på SCANDIC
i Löddeköpinge. Vidare nästa morgon. Åker
över Öresundsbron, för mig är det första gången.
Den var nog fin att se om man hade sett den,
för dimman ligger tät. Vidare till färjan i Rödby
och sen c:a 15 mil i norra Tyskland. Vi är
framme i Plön. Checkar in och får ett rum. Det
är på en slags folkhögskola i ett elevhem som
vi bor. Vidare upp till matsalen och sen är det
dags för ombyte och veckans första dans. På
programmet för kvällen är det C1 för hela
slanten (det dansas annars C1 – C3B). Kommer
in i danshallen och får träffa ja, jag vet inte
riktigt hur jag skall beskriva dom, men två
fantastiskt glada, goa, gulliga och trevliga
damer (tjejer). Det är två av veckans tre caller,
Ett McAtee och Linda Kendall. En stund senare
träffar jag också den tredje, Ben Rubright.

Dansen börjar och det är bara att hålla tungan
rätt i mun, för här går det undan. Jag har sällan
känt ett sånt flyt och timing i dansen som nu.
Speciellt då när Ben callar. Man bara ”sveper”
runt i squaren. Det är då som squaredans är
som allra roligast. Man håller nästan andan
för man vet inte om man ska greja det. Det är
svårt och trixigt men med ett bra teamwork
funkar det och det är ju bara sååå roligt. Men
hjälp vilket tempo! Undrar om det går lika fort
imorgon? Då kommer det att vara ”jämnt
skägg” att hänga med. Annars brukar jag tycka
att det är härligare ju fortare det går. Efter några
roliga och svettiga timmar är det dags för
afterparty med bl.a. filmvisning. Steffen
Mauring (som är ordförande i arrangörs-
klubben Percolators från Hamburg) har varit
på Advanced & Challenge Convention i Japan
och vi får se hans film därifrån. Efter ytterligare
ett par timmar är det dags för en dusch och sen
en djupdykning ner i sängen för en välbehövlig
vila. GOD NATT! SNARK!
Blir väckt i ottan (känns det som). Frukosten
serveras 8:30 och dansen börjar 9:30. Jag kan
lova att jag är ”pirrig” när jag kliver ut på
dansgolvet för att dansa första C2:an. Dansen
börjar och jag kan andas ut. Pust….Det går
bättre än vad jag trodde och det är ett lugnare
tempo. Tack och lov för det. Sedan följer några
hårda, tuffa men ”kanonroliga” dagar med tre
danspass om dagen. Det är minsann ingen
semester att ligga på ”träningsläger”. Jag
hinner i alla fall klämma in ett par promenader
in till Plön. Går längs med vattnet. Det är en
jättefin promenadväg. Jag kan ju nämna att
totalt är vi 124 dansare från olika länder.
Ungefär hälften är från Tyskland. Den andra
hälften är från England, Sverige, Danmark,
Belgien, Österrike, USA. Från Sverige är vi
18 – 20 st.
Dagarna bara rusar iväg och rätt som det är så
är det NYÅRSAFTON. Men ingen rast eller
ro för det. Det är 3 danspass som gäller. Under
eftermiddagen går en del iväg till en gullig liten
kyrka som ligger tvärs över gatan. Sen är det
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bara att ”fixa” sig för kvällen och vänta in det
nya året. Det blir lite line dance och en riktigt
rivig härlig bugg under kvällen. GOTT NYTT
ÅR, SKÅL! En timme senare skålar vi
tillsammans med engelsmännen in det nya året
i England som ju ligger en timme efter. Engels-
männen spelar upp ett par sketcher och någon
sjunger och sen blir det en hel massa allsång.
Mycket trevligt! Hem till rummet sent på
nattkröken och ”ålar” ner i sängen och somnar
som en sten.
Nyårsdagens morgon. Blir väckt (igen). Har
lust att vända på mig och snarka vidare. Men
då missar man ju dansen. Släpar mig på trötta
ben upp till matsalen. Var är allt folk? Det
brukar vara ”knökfullt” runt frukostborden.
Kan det bero på kvällen innan? Det är nog en
och annan som har ”betongbasker” idag. Efter
att ha inmundigat en härlig frukost bestående
av chokladpudding och Nutella chokladpålägg
(inte så nyttigt, men visst låter det gott? mums,
mums) drar jag vidare till danshallen. Efter en
del strul med musikanläggningen så fylls
dansgolvet sakta på. Det blir sista rycket innan
hemresan. Sen är det bara att krama om alla
nya människor man lärt känna (och dom
gamla) och hoppas att man ska träffas snart
igen. Den här veckan har liksom bara
”svischat” förbi. Tiden går alldeles för fort när
man har kul. Nu har jag i alla fall fått gnugga
igenom alla call ordentligt. Det känns så himla
härligt att känna att de flesta pusselbitarna har
hamnat på rätt plats. En bit i taget. Men än
återstår det mycket träning innan jag kan säga
att jag kan det här, som t.ex. Parallelogram.
Det är inte lätt.
Nu återstår det bara att lyfta in all packning i
bilen och styra kosan de drygt 90 milen hem
till Stockholm igen. Under hösten har jag läst
in en del C3A call och jag har haft den stora
turen att få vara med och träna vid några
tillfällen. Så vi nöter in ytterligare några call i
bilen på hemvägen. Stannar för att tanka och
dansar igenom de nya callen på bensin-
stationen. Åker vidare för att senare ta en

fikapaus och dansar igenom ytterligare några
call på parkeringsplatsen. Vi får en del konstiga
blickar från förbipasserande som säkert undrar
om vi är riktigt kloka. Är vi det då? Jo, men
visst är vi det. Jag tycker att det här med
squaredans bara blir roligare och roligare ju
högre upp i nivå man kommer. Då måste man
ju ta alla tillfällen som ges när man får hjälp
av så duktiga dansare. Om det nu råkar vara
på en bensinstation eller parkeringsplats i
mörkaste Småland, så vad gör det?

Till sist så vill jag tacka dessa tre fantastiska
caller som vi har haft, Ett, Ben och Linda och
alla glada och positiva dansare som har gjort
den här veckan till ett sånt trevligt minne. Sist
men inte minst vill jag tacka Arne och Birgit
som jag åkt med för en trevlig resa. Men allra,
allra mest en stor KRAM till min fantastiske
partner Lars Erik som har dansat en hel vecka
C2 med mig, fast han kunde ha dansat på en
högre nivå (C3B). Många, många kramar till
er alla och en god fortsättning på det nya året.

Vigdis Tengelsen
Medlem i Tyresö Square Dancers
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Operation Nybörjare
En liten arbetsgrupp har tillsatts av SAASDC
och SACT gemensamt, för att arbeta med prob-
lematiken kring värvning av nya dansare.
Arbetsgruppen består av Inger Johansson och
Marianne Hjelm från SAASDC samt Erika
Spur och Calle Brunér från SACT.
Avsikten är att presentera lite tankar kring att
värva nybörjare, här i Square-Info, några gång-
er framöver. Denna gång tänkte vi fokusera på
punkten Uppvisningar.
Uppvisningar har ju den egenskapen att man
får en stor genomslagskraft precis där och när
uppvisningen sker. Det är med andra ord en
punktinsats, som man vill ska vara så effektiv
som möjligt.
Var ska uppvisningen ske?
En första tanke är att få så många åskådare
som möjligt, men beakta också; Är folk mottag-
liga för dansen? Är de kanske stressade i ett
köpcentrum? Kan man rikta uppvisningen mot
en viss målgrupp, genom att ha uppvisningen
på t.ex. föreningar och företag för att få en mer
uppmärksam publik?
Vilka ska delta i uppvisningen?
Om syftet är att värva nya dansare är det viktigt
att uppvisningsdansarna själva är i den ålder
man riktar sig mot, men framför allt att de är
glada och trevliga, precis som de man försöker
värva. Det är mycket viktigt att alla i truppen
är medvetna om uppdraget och att det inte rör
sig om ett tillfälle att få dansa.
Hur ska uppvisningen ske?
Man behöver inte dansa på någon högre nivå
eftersom åskådarna ändå inte ser de enskilda
turerna i dansen. Det är helhetsintrycket som
gäller. Om man använder extra “styling” bör
detta vara överenskommet, så att alla gör på
samma sätt. Tänk också på att valet av musik
har stor betydelse för intrycket. Det viktigaste
är att dansen är bekväm för alla deltagare så
att man kan koncentrera sig på att se glad ut
och tydligt visa att det är roligt att dansa.

Callern bör ge lite information om vad Square
Dance är och några av dansarna bör ha något
skrivet material att dela ut.
Eftersom dansarna är vana att klappa händerna
efter en dans kan det vara bra att förklara att
det är sed att göra så och att de inte klappar åt
sig själva utan åt callern.
Vad gäller för klädsel vid uppvisningar?
Vi vill påpeka att rekommenderad klädsel vid
våra danser är något skilt från hur vi bör klä
oss vid uppvisningar. Här gäller det att välja
en klädsel som passar in i sammanhanget och
i varje fall inte verkar avskräckande på pub-
liken. Även om en del av åskådarna kan tilltalas
av full utstyrsel, måste man vara medveten om
att många inte gör det.
Den “traditionella” squaredansklädseln med
vida kjolar och underkjolar för damerna, är inte
äldre än från 1950-talet. Den kom till vid en
tid då den moderna squaredansen etablerades.
Då avvek klädseln inte så mycket från hur
kvinnor var klädda vid festliga tillfällen i all-
mänhet, det var helt enkelt så man var klädd
när man ville vara fin och gå på dans.
Men squaredansen har funnits i olika former
långt tidigare och med andra klädstilar. Idag
råder ganska stor frihet i hur man kan klä sig
på ett korrekt sätt. Därför finns det inte heller
några skäl att koppla klädseln till 1950-talet,
särskilt som den klädseln ofta uppfattas nega-
tivt av dem som inte dansar Square Dance. Vi
anser att man bör avråda från uppseende-
väckande “traditionell” klädsel vid uppvis-
ningar och istället välja något mera neutralt.
Detta gäller speciellt damernas kjolar och
underkjolar. Alltså, var lite försiktig med square-
dansattributen.
När och hur ska man ha “Prova på”-dans?
Alla som har haft prova-på vet att man förutom
full uppmärksamhet från dem som är med
också får ett ökat intresse från övriga åskådare
som blir nyfikna på hur det ska gå för “offren”.
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Som caller bör man tänka på att välja några
call som ger så mycket dansupplevelse som
möjligt och inte följa strikt utlärningsordning.
Det kan t.ex. vara roligare att dansa Ladies
Chain och Right and Left Thru än Half  Sashay
och U-turn Back.
En förutsättning för prova-på är att det finns
tillräckligt med åskådare vid tillfället. Därför
kan man inte bestämma att ha prova-på i
förväg. Callern måste avgöra om det är lämp-
ligt och i det läget ska alla dansare veta vad de
ska göra. Alla i uppvisningstruppen som ska
vara med vid prova-på, måste då aktivt hämta
“nybörjare” och ställa upp på så sätt att squa-
rerna innehåller antingen 4 vana herrar med 4
nybörjardamer eller 4 vana damer med 4
nybörjarherrar. På så sätt får varje nybörjare
en trygg person på varje sida och det blir
mycket lättare att styra upp dansen.
I nästa nummer kommer det att handla om
Marknadsföring och kontakt med företag.

OpNyb-gruppen

Dansnytt
Squaredans är en av de få danser som hela tiden
uppdateras. Call läggs till och andra call som
kanske inte används så ofta tas bort. Även
definitionerna ändras för att bättre spegla hur
vi utför callen. Vad har då hänt under 2004-
2005 med dansprogrammen?
Mainstream
Stylingen för Partner Tag har tagits bort från
definitionerna. Callet ligger på A1, men sty-
lingen låg kvar på mainstream.
Plus
Definitionerna för Acey Deucey, Coordinate
och Peel Off har uppdaterats för att tydligare
spegla hur callen används idag.
A1-A2
Definitionen för “Left” har lagts till. Referenser
till Galaxy har tagits bort från definitionerna.
Galaxy är en C1-formation. Definitionen för
(Anything) & Cross har uppdaterats.

C1
Nya call är Cross Extend och Substitute. Cross
Extend är flyttat från C3B. Substitute var för
många år (ca 20år) sedan Basic, därefter låg
callet på C4.
Definitionen för Recycle, Percolate, (Anything)
to a wave, Shakedown har blivit uppdaterade.
Press har blivit uppdelat på C1(Ahead) och C2
(In/Out/Left/Right). Kommentarer har lagts till
ett antal call för att reda ut små frågetecken.
C2
Press In/Out/Left/Right, Reverse Truck,
Reverse Cut/Flip The Diamond har lagts till.
Relocate The Diamond har bytt namn till Re-
locate The Setup eftersom callet kan göras från
fler formationer än diamonds.
C3A
Reverse Cut/Flip The Diamond har flyttats till
C2-listan. Callerlab har kommit ut med sitt
första föslag på C3A-definitioner. Defini-
tionerna är baserade på Vic Ceders bok i ämnet.
Alla definitioner och listor finns att ladda ner
på CALLERLABs hemsida www.callerlab.org
Har ni varit inne på SACTs frågesida om defini-
tioner och koreografi i allmänhet? Adressen är
www.caller.nu.
SACT

Ny adress!
Välkommen till vår nya hemsida.

Från och med 05-02-01 hittar ni vår
hemsida på

www.suntownsquaredancers.se
Vi tackar Stig för allt arbete han lagt ner

tidigare och hälsar Lasse välkommen som
ny ansvarig för hemsidan.
Styrelsen Sun Town Squaredancers

Karlstad.
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Åsikter om Änglareglerna i föregående
nummer av Square-Info
Vi, som är squaredansare och känner denna så
viktiga livsglädje i dansen, är varken djävlar
eller änglar. Vi är alla dansare och ingenting
annat.
Att utplåna ordet änglar, förstår jag är omöjligt,
men jag föreslår att vi (möjligen) hädanefter
kallar alla duktiga callers för änglar. De gör
ett beundransvärt arbete med att ställa upp för
oss dansare, antingen vi är nybörjare eller har
större kunskaper. De har ett otroligt tålamod
med att lära ut sin kunskap och inspirerar till
den glädje och sammanhållning som bör finnas
i alla klubbar.

Tänkt och Tyckt!Tänkt och Tyckt!

Vi är inte i Amerika där människor tycks ha
ett stort ”bry” med sina djävlar och änglar. Vi
är i Sverige och har väl mera förnuft än så. Vi
behöver varken änglar eller djävlar. Vi behöver
flera callers som för budskapet vidare, ett
budskap som vilar på livsglädje och tolerans.
Det finns den utomordentligt fina skriften från
SAASDC ”Tio komihåg inom Squaredans”.
Den säger allt vad en squaredansare behöver
veta för att uppträda korrekt. Den borde
diskuteras mera bland dansare av alla kate-
gorier, för även om man läst den någon gång
har man i många fall glömt vad som är viktigt
att komma ihåg. Det som är onödigt och fel,
tar sedan andra dansare efter och till slut blir
det en salig röra av alla möjliga ”fasoner” som
inte hör till äkta och vacker squaredans.

Sonja Spanier
Medlem i Energy Squares

 

 

FFöörr  2244::ee  ggåånnggeenn!!  44  --  66  nnoovv  22000055  
AAllllhheellggoonnaahheellggeenn  ssoomm  vvaannlliiggtt  

SSkkäärrhhoollmmeennss  iiddrroottttsshhaallll,,  SSttoocckkhhoollmm  
  

VViicc  CCeeddeerr  

TToodddd  FFeelllleeggyy  

CChhrriisstteerr  BBeerrnn  

JJaacckk  BBoorrggssttrröömm  
RRoollaanndd  DDaanniieellssssoonn,,  

MMiicchhaaeell  ””SSoottaarrnn””  LLiinnddbbeerrgg  
  

DDaannss  ii  ffyyrraa  hhaallllaarr    --  ffuullll  MM  ttiillll  CC22  
  

Kontaktperson: Anders Petersson tel. 08–19 72 66 (hem),              

08–568 69560 (jobb), epost: jamboree@ericssonsquaredancers.se 

Se vår nya hemsida: http://www.ericssonsquaredancers.se/ 

HHjjäärrttlliiggtt  VVäällkkoommnnaa ttiillll  SSvveerriiggeess  äällddssttaa ffeessttiivvaall!! 
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Tänkt och Tyckt! Tänkt och Tyckt!

Systematiserad squaredans
När jag med stor entusiasm började lära mig
squaredans 2003, var jag fast besluten att så
snabbt som möjligt nå plusnivån, bland annat
genom att utnyttja den dokumentation som
fanns. Snart insåg jag att den var svår-
tillgänglig och att den uppfattningen till min
förvåning var allmänt spridd bland dansarna.
Jag fick rådet att koncentrera mig på själva
inlärningen.
När man läser den amerikanska ”Movements
of Square dancing” slås man av att varje be-
skrivning av ett call börjar med uppgift om
callets ”starting formation”. Visserligen kan en
square eller en circle vara en ”starting forma-
tion”, men även ett annat call, facing dancers,
couples, eller ”vilken position som helst där
dansare bekvämt kan vända sig 90 grader eller
mindre för att möta sin corner” vara en ”star-
ting formation”. Hur man skall ta sig från
grunduppställning i en square (home position)
till ”starting formation” får läsaren själv lista ut.
Den radikala förenklingen vore att kunna gå
direkt från ”home position” till respektive call
så att flertalet ”starting formations” kunde utgå.
Eftersom det finns fyra välkända formationer
som redan används nämligen circle, line och
column kan man fråga sig om dessa fyra inte
skulle vara tillräckliga.
Turerna inom sqaredansen är uppdelade på fyra
nivåer som börjar med mainstream och fort-
sätter med plus, advanced (A1 och A2) och
challenge C1, C2 och C3). Inom varje nivå är
callen ordnade i inlärningsföljd. Likartade calls
är samlade i familjer. Det finns således en god
grund att bygga vidare på. Till exempel kunde
man underindela nivåerna och samtidigt dela
upp callen i förslagsvis fyra kategorier eller
”starting formations” så att man fick ett
nätverk.
Fördelen härmed är att varje delnivå som M34
skulle bestå av fyra rutor med ett begränsat
antal call, som alla kunde nås direkt från ”home

position” eller via endera av de kvarvarande
”starting positions” dvs circle, line eller
column. Varje nytt call som man lär sig skulle
direkt kunna placeras in på sin plats i rut-
mönstret. Man skulle få god överblick av hur
långt man kommit.
Förenklade anvisningar kan skrivas för
nybörjare, att användas under inlärning och
framför allt under de repetitioner som är
ofrånkomliga för att kunna hålla reda på ett
material som hela tiden ökar.
En förbättrad systematik och en logiskt
sammanhängande följd av dansturerna  är
en förutsättning för att kunna göra
dokumentationen lättillgänglig och mer
användbar under utbildningen av nya
dansare.
Det finns många goda idéer från Holger Krafts
listor till avancerad videoanvändning som borde
tas tillvara i syfte att fullända dokumentationen
på svenska och effektivisera grundutbildningen.

Nils Erlandsson
erlandsson.nils@telia.com
Medlem i Näsbyparks SDK
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Hjälp!
Jag glömde mina dansskor på Stora Senior-
dansen i Stockholm den 16 oktober.
Det var ett par mörkblå loafers med mycket
låg klack. De låg i en grön Systembolags-
kasse tillsammans med ett skohorn.
Eftersom jag har mycket svårt att hitta skor
som passar, så vore jag ytterst tacksam om
någon kunde hjälpa mig att få tillbaka mina
skor.

Wanja Bergqvist
08 - 36 39 63

Enkäten
För tredje året i rad har SACT och SAASDC
försökt samla in information från Sveriges
klubbar om hur många nybörjare, kursdeltagare
och medlemmar det finns fördelat på ålder och
kön. ”Försökt” för det är ett obegripligt svårt
och tungt arbete med att få in informationen.
Den 13 september 2004 öppnades enkäten på
respektive hemsida och deadline var den 31
oktober – då hade ca 70 svar inkommit. Det
innebär att mindre än hälften av alla landets
klubbar då hade svarat. Vi flyttade fram dead-
line till den 15 december – då hade ytterligare
ca 20 klubbar svarat – alltså totalt ca 90 av
148 klubbar. Fortfarande fattades det 58 och
efter en påminnelse via mail kom det in ett
fåtal. Söndagen den 16 januari fattades det
ännu 51 svar……
För att få in alla svar har vi i respektive styrelse
delat upp resterande klubbar mellan oss och
sitter nu och RINGER till de som inte bemödat
sig med att svara. Till och med när vi kontaktar
klubbarna direkt – via telefon – är det svårt att
få in svaren. De vi pratar med lovar att skicka
in uppgifterna men sedan händer inget!
VARFÖR?
Vad beror det på att det är ett sådant motstånd
till att ta (max!) 30 minuter av sin tid till att
sammanställa medlemsförteckningen, fylla i
enkäten och skicka den! Är enkäten för
omständlig och svår att fylla i? Har inte
informationen gått fram att ALLA klubbar ska
lämna dessa uppgifter? Är det miss i kommuni-
kationen i klubbarna vem som ska göra arbetet?
Eller – hemska tanke – struntar man helt enkelt
i alltihop??
Vi arbetar just nu med att titta över enkäten
och se om den kan förenklas ytterligare. Dess-
utom ska vi se om det är möjligt att samordna
den med de uppgifter som ska rapporteras in
till SAASDC varje år.
Men vi vill också höra DIN åsikt angående
enkäten. Är den överflödig eller kanske för
komplicerad att fylla i? Vet man inte om att

det ska göras? Ris och ros, tips och förslag på
hur vi kan gå tillväga för att till nästa år
underlätta för oss som arbetar hårt med att
samla in uppgifter och sammanställa önskas!
Hör av er till Erika via mail: spur@swipnet.se

Erika Spur
SACT

ps
De hittills inrapporterade klubbarna hade vid
HT-starten 2004 sammanlagt 589 nybörjare –
spännande att få veta, eller hur?
ds

Manusstopp
för Square-Info nr 2 är den 1:a april

Vi ser gärna fler bidrag från
verksamheten.

Vill ni ha hjälp med skrivandet, skicka bara
in informationen till Redaktionen så hjälper

vi till. Alla adresser finns på sidan 2.
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17-19 JUNI           GÖTEBORG 
 

En sammankomst för alla som någon gång har varit på en Ungdomsdans eller 

Pang i bygget! Olika Callers från förr och nu 
 

Fredag 19-21, mat + after party 21.30 -? 

Lördag 10-20, middag + party 20.30- ? 

Söndag 10-14 

 

Kostnad 220kr inkl dans, masslogi, frukost, mat  

Frågor och anmälan till Annika Johansson 

0704-500401 eller ankanj75@hotmail.com 

Betala in på Pg. 145717-5 

 

Kyrkbytorget 5, Hisingen i Göteborg (ovanför biblioteket).  Clix.to/buffalosquares 

  

 

BasicBaBaB 

 

Caller
Micke “Sotarn” Lindberg

Robert Milestad
Örnsköldsvik 26–28 augusti

M53
Mainstream

Plus
A1
A2

Upplysningar 0660 ‐ 10 848
Inbjudan kommer till klubbarna

 

BasicBaBaB 

 

Caller
Micke “Sotarn” Lindberg

Robert Milestad
Örnsköldsvik 26–28 augusti

M53
Mainstream

Plus
A1
A2

Upplysningar 0660 ‐ 10 848
Inbjudan kommer till klubbarna

 

 
 

dansen 
Söndagen den 28 augusti 2005 kl. 12.00 

Götene Folkets Park 

        kl. 12. 30 Plus 

               
borg 

28120 

Dansprogram: 
00 – 00 – 15.14.00 A1 och A2  14.

        15.30 – 20.00 M53 – M – M53 – Plus – M53      

Grillar. Ta med och grilla själv 
Fika finns att köpa hela kvällen 

Inträde vuxna 100:- ungdomar 50:- 

               Välkomna 
                Squaredansklubbarna i Skara

                Info. Hans-Erik Lundkvist 0515- 7

Callers 

Henrik Nilsson 
Vainor Törnqvist
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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 bläcket 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 på svenska med bilder.
Din skrivargaranti påverkas INTE.

Vi har även patroner till Epson och Canon!

Som Generalagent för InkTec erbjuder vi alla Squaredansare och 
Klubbar specialrabatter på bläck!

Välkommen med Din beställning
Ordertelefon 08 - 5603 5672  mobil 0737 - 54 63 08

E-post order@inktec.nu

www.inktec.nu
Lake Trading

Kerstin & Lars Samuelsson Ekerö Square Dancers

Erbjudande till Squaredansare!
Tillhör du dom som slänger mobiltelefonen när kontantkortet är slut?

Antagligen inte!
Tillhör du dom som slänger bläckpatronen när bläcket 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 på svenska med bilder.
Din skrivargaranti påverkas INTE.

Vi har även patroner till Epson och Canon!

Som Generalagent för InkTec erbjuder vi alla Squaredansare och 
Klubbar specialrabatter på bläck!

Välkommen med Din beställning
Ordertelefon 08 - 5603 5672  mobil 0737 - 54 63 08

E-post order@inktec.nu

www.inktec.nu
Lake Trading

Kerstin & Lars Samuelsson Ekerö Square Dancers
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SQUAREDANSSEMINARIUM !
Fokus på årets seminarium kommer att vara hur vi på ett professionellt 

och effektivt sätt kan förmedla vad squaredans är. 

Föreläsare
Marknadsföring: Thomas Lohmander

Koreografi: Doug Bennett
Du är varmt välkommen till

Norrköping den 10-11 September 2005
Vi är som vanligt på Grand Hotel

Detta är ett unikt tillfälle att träffa andra squaredansare 
och föra samtal kring frågor som är viktiga för ALLA ! 

Nyforsvägen 6, 135 33  TYRESÖ
Telefon 08 - 770 31 31 Mobiltelefon 0704 - 83 58 57

squaredance.shop@swipnet.se www.squaredanceshop.se
Besök vår välsorterade Shop vid följande festivaler:

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