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Redaktörsspalten
Då får vi väl utgå ifrån att sommaren är över
för denna gång. Jag hoppas att ni hann med
att njuta av den, för den var inte lång.
Personligen kan jag inte förstå var tiden
mellan Convention och GSI tog vägen.

I föregående nummer bad jag om de sista
åsikterna beträffande tidningens format,
endast ett fåtal kom. På Förbundsstämman
frågade jag de närvarande vilket format som
önskades, ungefär lika många ville ha dagens
format som de som ville ha A4-format. Som

en konsekvens av detta föreslog jag För-
bundsstyrelsen att tidningen i fortsättningen
skulle göras i A4-format, vilket accepterades.
Förändringen presenteras mera ingående på
annan plats i detta nummer.

Strömmen av bidrag från klubbar och
medlemmar har börjat öka. Jättefint, fortsätt
tack! Tänk på att när ni skickar med foton så
skicka dem separat, inte inbäddade i texten.
Bilden blir bättre då.

Redaktören

Årgång 22
Organ för SAASDC, Svenska Squaredansförbundet, Box 457, SE-191 24  Sollentuna
Hemsida www.square-dance.se Redaktör Roland Wester
Postgiro 82 54 68 - 2 Lille Mats väg 5
ISSN 0283-6572 275 96 Sövde
Ansvarig utg. Jessica Dhyr 0416 - 163 36

roland@wester.it

420600190 * 65Kvartsida liggande
8401 20090 * 270Halvsida stående
8401 200190 * 135Halvsida liggande

2 400190 * 275Helsida

Reducerade priser för 
SAASDC-klubbar, kronor

Priser, kronor
Storlek 

bredd * höjd, mm

Annonser

Distribueras veckaBidrag senastKommande nummer

I priset ingår: publicering av annonsen i Square-Info samt publicering av hela tidningen, 
inklusive annonsen, på SAASDC´s hemsida.

6351 augusti3 2006
6181 april2 2006
6101 februari1 2006
5481 november4 2005

Tryck AB Ystads Centraltryckeri, Box 82, 271 22 Ystad

42060090 * 135Kvartsida stående
21030090 * 65Åttondelsida
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Från ordförandens horisont
Hej på er, hoppas ni har
det bra i sommarvärmen
som kom till slut fastän
det kändes hopplöst, i alla
fall här i Norrland. Jag är,
när jag skriver det här i
slutet av juli, inne i årets
mest intensiva period för
min egen del.

Jag blev tillfrågad om att jobba på Sveriges
Radios Eko-redaktion en period i sommar.
Jag tvekade länge, men kunde till slut bara
konstatera att jag inte kunde tacka nej. Trots
att det innebär mycket stress och slit är det
spännande att ingå i en redaktion som, enligt
mig, är nyhetsledande i Sverige. Och jag har
hittills aldrig ångrat beslutet en sekund.

Squaredans har det inte blivit så mycket av
för min del för min del i sommar. Efter ett
fantastiskt Convention i Göteborg har det
bara blivit en enda dans. Den var på Country-
festen på Gumboda Hed. Där var det som
vanligt trevligt med rolig dans, å många glada
vänner. Det enda man kan klaga på är
myggorna och brämsarna som är stora som
jetplan.

Det känns lite tråkigt att det inte blivit fler
danser i sommar. Särskilt när utbudet har
varit fantastiskt. Bland annat GSI, IPAC i
Barmstedt och Öland för att bara nämna
några. Ni är säkert många som varit på en,
eller flera, av dessa och haft jättetrevligt.

Men i höst ska jag ta mig tid att ge mig ut på
dansgolven igen. Samtidigt ser jag framemot
seminariet där vi ska prata om marknads-
föring. Det ska bli intressant att diskutera
hur vi ska nå ut till fler med vår underbara
hobby.

Jag hoppas att många tar chansen att komma
dit och delta. Ju fler vi är desto bättre. Jag
hoppas också på en spridning av deltagare
från hela landet. För mig känns det viktigt
att vi kan arbeta med dessa frågor i alla klu-
bbar. Tillsammans är vi starka heter det ju.

I övrigt fortsätter arbetet i SAASDC med
lite smått och gott. Vi efterlyser Convention-
arrangör till 2007. Är det någon som är sugen
är det bara att höra av er till mig!

Här vill jag också passa på att tacka Göteborg
och Vinga Yellow Rockers för ett väl genom-
fört Convention 2005. Det var ett fantastiskt
arrangemang. Det var kul att se att så många
av er kom och dessutom stannade kvar trots
att måndagen inte längre är en röd dag.

Jag tänkte avsluta med lite skryt! Innan vi
åkte hem från Convention besökte vi Lise-
berg. Där tog jag mod till mig och åkte
kanonen, årets nya attraktion. 0-75 km/h på
3 sekunder! Snacka om en ansiktslyftning!

Vi ses på ett dansgolv snart hoppas jag!

Jessica Dhyr
Jessica.Dhyr@bredband.net
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Sedan förra numret
har det varit ett
årsmöte och ett
styrelsemöte på
Convention. Dess-
utom har styrelsen
haft ett telefonmöte
angående klubbre-
gistreringsuppgifter
och en ny blankett.

Årsmötet inleddes på söndagen klockan nio
i Göteborg. Det var 117 delegater från 75
klubbar. Men också en del som kommit bara
för att lyssna och delta i debatten. Det blev
en trevlig stämma med både debatt och ett
antal beslut. Det allra viktigaste var att
namnet Basic återinfördes med omedelbar
verkan. Det beslutet har visat sig vara väldigt
omtyckt.

Ett antal förtjänsttecken delades ut till
förvånade mottagare och det är alltid lika
kul. Vissa hemlighölls på stämman för att
delas ut vid senare tillfälle. Ett hade delats
ut före stämman på ett annat årsmöte.

SAASDC:s styrelse fick ett antal uppdrag,
bland annat undersöka möjligheten för
sakförsäkring i Förbundets namn. Vissa
klubbar har stött på problemet att sakför-
säkringen för musikinstrument försvunnit
och styrelsen ska titta på det. En fråga om
deltagande vid Viktoriadagen på Öland kom
också upp. Erica Spur från SACT pre-
senterade årets enkätsvar, den så kallade
Finlandsfärjan.

Lina Thu-Lundblad valde att avgå ur
styrelsen och Therése Lagnecranz (numera
Milestad) valdes in. Hennes huvuduppgift i
styrelsen kommer att bli enkäten, förutom
de vanliga styrelseuppdragen.

Årsmötet var klart på utsatt tid, efter två
timmar. Ett stort tack till presidiet som
bestod av ordförande Lars Bernhed, vice
ordförande Tommy Hansson och de två
sekreterarna Marianne Hjelm och Mia
Mutembei för ett väl genomfört årsmöte.

På måndagen startade styrelsen klockan nio
med styrelsemöte. Lagom möra och trötta
efter en hel helgs dansande. Där diskuterades
framförallt den här tidningen och dess
utseende i framtiden. Roland Wester hade
tagit fram lite olika alternativ och vad det
skulle innebära för läsandet och priset. Vi
enades om att ändra tidningens utseende och
vi hoppas ni kommer att tycka om det. Redan
nummer 4 2005 är det premiär för nya
Square-Info. På annan plats i det här numret
kan ni läsa om förändringarna.

Vi diskuterade om det ska finnas vilande
klubbar i SAASDC. Anders Sjöberg hade
tagit fram förslag till hur det skulle konna se
ut och vad det innebär. Styrelsen beslutade,
efter en lång diskussion, att inte ha vilande
klubbar. Dom klubbar som idag inte har
någon verksamhet men ändå vill finnas kvar
är miniklubbar. Den varianten kommer även
i fortsättningen finnas kvar.
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Efter sex timmars styrelsearbete var det dags
att packa ihop och ge sig av hemåt. Con-
vention 2005 var slut och änglarna grät när
vi åkte hem.

I slutet av maj hade delar av styrelsen ett
telefonmöte där vi pratade om klubbregistre-
ringen. Det har varit krångligt tidigare med
en massa olika papper att fylla i vid flera
tillfällen under året. Styrelsen har bestämt att
försöka göra det lite enklare för klubbarna.
Därför ska alla uppgifter lämnas in på samma
papper vid ett tillfälle, både enkätunderlag,
adressuppgifter och antal Square-Iinfo. Vi
hoppas det ska underlätta för klubbarna i
framtiden.

På tal om Suare-Info, ber Styrelsen klubbarna
om att se över antalet som kommer idag.
Varje klubb har rätt till en tidning per hushåll,
plus tre utöver det till klubblokal eller andra
ställen. Det är onödigt om det kommer för
många som åker i soptunnan. Om ni redan
nu ser att det är för många exemplar, upp-
datera gärna matrikeln på hemsidan  eller hör
av er till styrelsen så snart som möjligt, så
justerar vi det på en gång.

För styrelsen

Jessica Dhyr
Jessica.Dhyr@bredband.net

Squaredance-meeting
Björkön, Aneboda
(3 mil norr om Växjö)

Lörd. 10 sept. kl 15.00 – 21.00
Caller

Leif ”Snuffe” Eriksson
Nivåer: M53, M, P.

Vinterskyddad dansbana
Kaffeservering

Bra parkeringsmöjligheter
Närhet till Värdshus

För info ring 0476-137 35
Country Dreams

Allbo Kultis & Squaredancers
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Det som skrevs i denna
spalten i föregående nu-
mmer av Square-Info
har gett en enorm res-
pons. Många har hört av
sig med synpunkter, tan-
kar och funderingar vil-
ket är oerhört roligt.

Dansglädjen är det mest centrala i square-
dansen. Vid nybörjarkurserna instrueras alla
om de etiska reglerna, att alla ska dansa med
olika partners och även i olika positioner för
att bli riktigt duktiga. Det är bra för herrar
att lära sig dansa högerdansare och för damer
att lära sig dansa vänsterdansare. Då kan man
fortsätta att dansa trots att det blivit lite fel
någonstans.

Att koncentration gör att många ser allvar-
ligare ut, innebär inte att det inte är roligt.
Allvarliga dansare ser man på alla nivåer,
framförallt när man lär sig någonting nytt eller
ska prova det man nyligen lärt sig.

Inte heller om man går med händerna upp
eller ner tycker jag påverkar dansglädjen, så
länge man är överens i squaren vilken hand-
fattning som ska gälla. Det är faktiskt ganska
bekvämt med ”pingvinfattning” tycker jag.

Dansglädjen kommer ibland på skam be-
roende på attityder hos vissa dansare och
dessa finns tyvärr på alla nivåer.

Ett stort problem är att generositeten att
försöka hjälpa de som inte behärskar nivån
perfekt minskar. Man har svårt att dansa med

olika personer och de som är mer säkra und-
viker ofta att dansa med de som är lite osäkra.
Men då blir de ju heller aldrig duktiga. Man
fångar de som man tycker är duktiga och
squarar upp med dem och behåller gärna
denna formation. Våra etiska regler, ”10
Kom-ihåg”, är kanske bortglömda då?

För att undvika statiska squarer är man då
tvungen att ha ”Computer card”, vilket inne-
bär att man inte ens har chansen att välja
vilken square paret ska stå i. Det är ju jättebra
att man undviker statiska squarer men, var
tog spontaniteten vägen?

Jag har själv inte dansat så länge men många
som jag mött, säger att attityderna har för-
sämrats under de senaste fem åren, fram-
förallt inom C-nivån.

Ett av de stora problemen vi har inom square-
dansen är att vi förlorar dansare. Ibland är
det en naturlig paus som en dansare gör, men
ibland beror det på attityder och beteenden.

Det finns dansare som kanske inte borde ha
gått vidare, eftersom förkunskaperna inte är
tillräckliga. Eller dansare som på grund av
stress eller sjukdom inte längre klarar av den
nivå man kunde tidigare. Alla klubbar bör
ha en handlingsplan för hur man ska tackla
sådana situationer, eftersom det förr eller
senare kommer att behövas. Om man inte
gör något när situationen uppstår, får man
istället dansare som tappar intresset.
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Jag har frågat hur man tror att man kan
komma tillrätta med problemet och fått
många förslag. Ett förslag är att när man
squarat upp, så gör man ”all four ladies
chain” och får då nya danspar med en
blandning av ”bättre” och ”sämre” dansare.

Ju fler duktiga dansare vi har, desto roligare
blir det och desto mer variation kan det bli
på danserna. Därför bör de som kan, ängla
och stötta de som har det svårare, finnas till
hands som stabilisatorer och uppmuntrare.
Att se till att alla får dansa borde inte vara
svårare på C-nivån än andra.

Inom Basic är oftast problemet att man drar
och rycker, något man inte alltid är medveten
om själv. Tala om det för de dansare som
gör det på ett positivt sätt så att han/hon får
chansen att ändra sin dansstil utan att känna
sig kritiserad.

 
 
 
 
 

DACKE SQUARE DANCERS, VÄXJÖ 
Inbjuder till den nionde 

 
 

DACKEFEJDEN 
 

Lördagen den 17/9 2005 kl 15.00 – 21.00 
 

 Swinghallen, Fredsgatan 17 (på öster) i Växjö Caller: 
 (Parkettgolv) Vainor Törnqvist 
 

 Dansavgift: Nivå: 
 80:- / 40:- M, P, A1 

SERVERING 
 

För information ring: 
Anders 070 – 689 23 50 eller 

Lizzie 070-716 30 58 

Inom Advanced är problemet ofta att man
kanske inte har lärt sig de andra nivåerna så
de verkligen sitter ordentligt. Själva ordet
Advanced betyder ju faktiskt att man ska vara
en avancerad dansare innan man går vidare
hit. Det kräver träning, definitionskunskap
och erfarenhet från att dansa i olika varie-
rande formationer och arrangemang, oavsett
nivå.

För mig är dansglädje utmaningen att lära
nytt och att klara av, alla skratten, att röra sig
och lyckas tillsammans, alla människor man
möter och framför allt - att man tar hänsyn
till varandras olikheter. Om vi alla hjälper
till att göra dansen trevlig och utvecklande
för alla, så kanske vi får fler att stanna kvar i
dansen. Det är bäst för alla.
Squarely

Inger
Inger.johansson@topq.se
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Övriga ledamöter har samma uppdrag som föregående år:

Få förändringar av styrelsen

Vid den senaste Förbunds-
stämman blev det endast en
enda förändring av Förbunds-
styrelsen. Therése Lagnecranz
valdes in som ersättare för Lina
Thu-Lundblad som avgick.

Jessica Dhyr Skellefteå, ordförande
e-post: jessica.dhyr@bredband.net

Hélène Armfelt-Hansell Brunflo, vice ordförande
e-post: h.armfelt-hansell@telia.com

Inger Johansson Stockholm, ledamot
e-post: inger.johansson@topq.se
Ansvarar för arbetsgruppen Dansglädje och Squaredansseminariet

Vem är jag då, den där nya tjejen, tja, många av er  känner mig som
”Robban Milestads tjej”, men jag heter Therése och snart Milestad i
efternamn, eftersom jag i skrivande stund för fullt håller på att planera
vårt bröllop som äger rum den 6 augusti. Jag har dansat sedan 1995 och
ser fram emot att få vara med i styrelsen och hjälpa till att utveckla
squaredansen i Sverige från ett ungdomsperspektiv.
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Björn Mattsson Ronneby, ledamot
e-post: bjorn.mattsson@rsd.k.se
Ansvarar för SAASDC:s medlemsregister och
utgivning av Förbundets medlemsmatrikel

Roland Wester Sövde, ledamot
e-post: roland@wester.it
Redaktör för Square-Info

Ann-Margret Bratt Stockholm, kassör
e-post: ann-margret.bratt@swipnet.se

Marianne Hjelm Göteborg, sekreterare
e-post: marianne.hj@telia.com

Lars Olofsson, ledamot och webmaster
e-post: lars.g.olofsson@telia.com

Webmaster = ansvarig för vår hemsida på Internet

Christianstads Square Dancers

24 - 25 September
24/9 Anders Blom

25/9 Ingvar Jönsson
Magasinet, Magasinsgatan 4 (mitt emot Föreningarnas Hus)

Skyltas från Järnvägsstationen

14.00 - 18.00C1, C2

10.30 - 13.30C3a25 september

15.30 - 19.00M53, M, +

13.00 - 15.00A1, A224 september

Serveringen Öppen under hela dansen.             
Entré: 175 kr hela helgen, 100 kr en dag

Ungdom: 80 kr hela helgen, 50 kr en dag.
Alla hälsas varmt Välkomna!

Christianstads Square Dancers

24 - 25 September
24/9 Anders Blom

25/9 Ingvar Jönsson
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13.00 - 15.00A1, A224 september

Serveringen Öppen under hela dansen.             
Entré: 175 kr hela helgen, 100 kr en dag

Ungdom: 80 kr hela helgen, 50 kr en dag.
Alla hälsas varmt Välkomna!
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Vi har haft en callerkurs med både danska
och svenska deltagare. För andra året i rad
ordnade vi en svenskdansk eller svansk
callerkurs som en fortsättning på vår kurs
föregående år. Kursen startade i April och
under sex söndagar var det sju deltagare

Callerkurs över gränserna
som drillades i chicken plucker, conversions,
magic module och andra märkliga ting. Vi
som höll i kursen tyckte att alla eleverna var
mycket duktiga och eleverna själva sa att dom
hade lärt sig en massa nya saker, så kanske
blir det till en fortsättning nästa år.

De som deltog i kursen var stående från
vänster Mats Nilsson Sverige, Leif  Ekblad
och Stefan Carlsson kursledare från Sverige,
Finn Sørensen Danmark, Gunter Arnold
Danmark. Flickorna var från vänster Åsa
Lundahl, Birgitta Nilsson, Bodil Håkansson
och Ann-Christin Hedman alla fyra från
Sverige, var dom danska pigerna tog vägen
vet jag inte.

Vi hade en riktigt trevlig samvaro med sex
timmar calling varje söndag så det blev
mycket mikrofontid till var och en som
deltog. Vi kursledare hoppas att ni får stor
nytta av era nya kunskaper och att ni kan
använda dem på era kurser i höst, så kanske
vi kan ses igen nästa år.

Tack för denna gång

Leif  Ekblad och Stefan Carlsson
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Under en längre tid har vi diskuterat hur vi
ska kunna göra Square-Info ännu bättre.
Förutsättningen för att kunna göra detta är
att tidningsytan blir större. Jag har därför
under en längre tid drivit en diskussion om
att gå över till A4-storlek i stället.

Fördelarna med detta är flera

* Större bilder
* Artiklar samlade på en sida
* Större marginaler
* Lägre sidantal
* Bättre presentation av Danslistan
* Möjlighet till större annonser

Att tryckningen av tidningen dessutom blir
lite billigare är också positivt.

Det främsta argumentet som har framförts
mot förändringen är att många är vana vid
den nuvarande storleken. Vid Förbunds-
stämman i Göteborg frågade jag de närva-
rande vad de tyckte vara bäst. Ungefär hälften
önskade den nuvarande storleken och unge-
fär hälften önskade att vi gick över till A4.
Några få önskade någonting där emellan.

Saken diskuterades sedan på det därpå
följande styrelsemötet och beslut fattades om
att gå över till A4, varför nästa nummer
kommer att bli i A4-storlek (210 * 297 mm).

De reaktioner jag har fått på den nu använda
textstorleken och textutseendet har varit
genomgående positiva, varför vi behåller
dessa oförändrade.

Detta innebär också att annonsstorlekarna
kommer att förändras. Den minsta annonsen,
åttondelssidan, blir nu 90 mm bred och 65
mm hög. Detta blir ungefär samma storlek
som kvartssidesannonsen i dag, 66 mm bred

och 95 mm hög, om än i ändrade propor-
tioner. Denna annons kommer att ha samma
pris för klubbarna som kvartssidesannonsen
i dag, 210 kronor.

Kvartssidan blir nu 190 mm bred och 65 mm
hög, alternativt 90 mm bred och 135 mm
hög. Även detta blir ungefär samma storlek
som halvsidan idag, 138 mm bred och 95
mm hög alternativt 66 mm bred och 195 mm
hög. Denna annons kommer att ha samma
pris som halvsidesannonsen i dag, 420
kronor.

För mer detaljer se sidan två, men samman-
taget innebär detta att den ändrade storleken
inte ger någon förändring för klubbarna vad
beträffar annonseringskostnader.

I vissa diskussioner har framförts att tid-
ningen blir tyngre och därmed dyrare att
distribuera. Om vi inte ökar någonting
(marginaler, bildstorlekar etcetera) så gene-
rerar detta hälften så många sidor vid dubbelt
så stor sidyta, med andra ord tidningen blir
inte tyngre. Nu vill vi förändra. Vi vill bland
annat göra bilderna större och danslistan
tydligare. Detta kommer att göra att vi
använder lite mer sidyta och därmed gör
tidningen tyngre. Jag ska försöka att kompen-
sera för detta, men troligen kommer den
ökade tydligheten att öka på tyngden något.

Redaktören

Square-Info blir större
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Den 10-17 juli 2005 var vi värdklubb för
GSI-veckan i Malmö. Detta var första gången
GSI anordnades i Sverige. En vecka fylld av
squaredansaktiviteter. Det startade med att
Deborah Carrol Jones, Tony Oxendine, Jerry
Story, Jon Jones, Paul Bristow, Kenny Reese
och Ingvar Pettersson var instruktörer för en
caller-clinic från söndag till torsdag för cirka
60 callers från hela Europa. Caller-clinicen
var gratis. GSI sponsrade detta helt ut.

Stämningen var hög, dagarna otroligt varma
och trots att clinicen startade klockan 9 på
morgonen och slutade klockan 10 på kvällen
alla dagarna på Hotell Ibis i Malmö var alla
alerta och ”på hugget” hela tiden.

Förhoppningsvis gav detta alla callers nya
infallsvinklar och ideer och samtidigt en ny
kick att fortsätta calla, för de som nyss startat
att calla.

På fredagskvällen startade så GSI World
Square Dance Festival på Kockum Fritid med
samtliga ovan nämnda callers plus Tommy
Morgenroth från Tyskland. Dansen höll på

från fredag kväll till måndag eftermiddag. En
given succe med alla dessa callers !

Många ”gamla” dansare som man inte sett
på länge dök också upp för att dansa till dessa
callers såsom de gjort redan när de startade
dansa squaredans i Sverige på åttiotalet.
Många hade också i minnet Jerry Storys
utlärningsband som användes när squaredans
introducerades i Sverige.

Ett populärt inslag var också Open Air-
dansen på gågatan i Malmö med Deborah
Carrol Jones och Tony Oxendine. Både callers
och de 12 squarer som dansade visade verk-
ligen vilken glädje det finns i squaredansen
för Malmöborna och ditkomna turister.

GSI står för Grand Square Inc och är en ideell
organisation i USA vars syfte är att sprida
och utveckla squaredansen i hela världen. De
sponsrar flera danser och utbildningar både
i USA och här i Europa. Tidigare har det
varit GSI-veckor två gånger här i Europa –
båda gångerna i Tyskland.

GSI skapades 2000 av Everette och Virginia
Curlee och Craig och Kim Russing – alla
hängivna squaredansare.. En av dem, Kim
Russing, var med här under GSI-veckan. En
underbar person som verkligen jobbar för
att squaredansen skall föras framåt. Med
under veckan var också en annan sponsor,

GSI-veckan i Malmö
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När jag kom till
Köpenhamn möttes jag
av världens underba-
raste kvinna. Hon heter
Hanna och är helt otro-
lig. Hanna samlade in
oss alla på flygplatsen,
kollade att alla hade
allting med sig och såg

till att ingen försvann på flygplatsen. Därefter
bar det i iväg till Ibis Hotel i Malmö. Att åka
hälften tunnel/hälften bro var imponerande
och när vi fick se det vridna huset tvärs över
vattnet fick vi definitivt något att prata om.
Väl framme vid hotellet checkade vi så in,
det var verkligen varmt den dagen, men alla
var på jättegott humör. Den enda utbildning
som jag gav denna första kväll var på kvälls-
partyt, där jag visade hur man dricker öl för
att hålla sig sval.
Hela veckan hade vi fantastiska karaoke-
stunder på kvällarna med de unga vuxna

Speciellt roligt var det också att så många i
Energy Squares så välvilligt och med sådan
glädje ställde upp och jobbade både före och
under festivalen.  Dessutom fick vi bra hjälp
från Gripen SD och South Coast SD. Alla
skall ha ett hjärtligt tack för detta. Ett speciellt
tack också till Hanna, Arnold och Sven som
dessutom såg till att allt fungerade perfekt
under callersclinicen.

Lars Olofsson
Ordförande i Energy Squares

Mitt besök i Malmö
(Juante, Freddie, Anna, etc.). Varje kväll var
det nya sångare som underhöll oss, toppen!

Callerutbildningen var intensiv men mycket
givande och alla föreföll nöjda med vad det
fått ut av kursen. Det var tråkigt att veckan
gick så fort, men sedan hade vi ju helgen
framför oss. Både den skojiga samvaron och
kamratskapen fortsatte hela helgen.

På söndagkvällen lämnade alla mig, det var
mindre skojigt. På måndagen var jag med i
Energys radioprogram, Squaredanskanalen,
även det var jättekul. Ett stort tack till Mats
och Lars, ni är toppen. Tisdagen var avsatt
för inspelningar med ”the kids”. Tack för en
toppenstund i inspelningsstudion, Freddie.

På onsdagen åkte jag så vidare till London,
mitt besök i Sverige var slut, en både skojig
och givande tid. Det var helt underbart att
återse alla gamla vänner, eftersom jag inte
varit i Sverige på flera år. Ett stort tack till er
alla.

Jerry Story

Karen från USA, som är en god vän till Kim
och dessutom en hängiven squaredansare.
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Jag har dansat i snart 20 år och jag har på
sistone ändrat uppfattning i frågan om hand-
fattning. Första gången jag träffade på den
s.k. pingvinfattningen – med händerna
pekande nedåt i stället för uppåt, var 1996
på en kurs i Sörmland. Jag var då övertygad,
händerna nedåt var ett otyg. Jag fick bara ont.

Eftersom jag tillhör de lite längre, kändes det
lätt som att folk liksom tog tag i min hand i
form av en lian/livlina som de sedan kunde
använda för att hålla sig ståendes med hjälp
av. Jag fick värk i axlarna. Det här är ju tio år
sedan och idag har jag en annan syn på
handfattningen. För två år sedan drabbades
jag nämligen av s.k. ”Frozen shoulder”.

Frozen shoulder är den engelska benäm-
ningen på något vi inte riktigt har en svensk
översättning för. Om man tänker på att rygg-
skott på engelska kallas ”frozen back”, så
skulle väl det här vara axelskott då?…

På sitt sätt tycker jag den engelska beteckni-
ngen är ganska målande, för man blir inte
bara stel, utan ofta därtill frusen. Så dubbel-
tydigheten i engelskan går lite förlorad, om
man bara säger ”stel axel”.

Vad har då detta med squaredans att göra??
Ja, uppenbarligen mycket mer än vad jag
kunde ana. När jag har börjat beklaga mig
över min åkomma, finner jag många som är
drabbade av detsamma. Är det då bara för
att jag känner så många människor i square-
dansen, som jag får så hög träffprocent? Men
jag tror inte det är hela svaret. För mig
förefaller det helt enkelt vara en väldigt hög
grad av folk som har axelproblem i square-
dansen. ”Dansen som gör gott för knoppen
och kroppen!” Ja, jag är inte så övertygad
längre.

Nu börjar jag närma mig ett normalare stadie,
efter att ha haft båda axlarna i frusna stadier.
Jag har fått dem åtgärdade av en ortoped,
dvs sövts och ”fått brutit upp stelheten” med
ren muskelkraft. Efteråt är det bara att börja
jobba tillbaka de muskler som lagt av under
månader av stelhet.

Idag kan jag ganska lätt kliva in i en challenge-
square och överleva som dansare om jag får
hålla mina händer nedåt och vila med axlarna.
Om jag istället hamnar på ett BM+ golv, är
det som en mindre mobilisering av mina axlar
– denna gång utan narkos… Det rycks, och
det slits. Det ska tydligen vara så käckt och
livat om man tar tag i armarna och vevar lite
extra. Och jag är på väg att nästan skrika högt,
innan jag tar mig ut ur salen.

Smooth dancing, pratar ibland – kanske
främst våra callers – om. Det går ju faktiskt
att dansa mjukt och bara touch’a sina med-
dansare med en markering. Vi behöver inte
rycka och slita och veva. Vi mår alla så mycket
bättre utan det. Och sänker vi handfattningen,
så sänker vi även axlarna.

Det finns dock fortfarande ett undantag för
mig, när det gäller handsfattning; jag ser det
fortfarande som lättare att swinga min partner
med händerna uppåt. Så i singing-call, faller
även jag lätt in i händerna uppåt.

Men ett jättetack till alla er som sänker hän-
derna och gör det lättare att dansa!!!

 Eva Öster
Medlem i Ericsson Square Dancers och

Ocean Waves Square Dance Club

Baby, Hands Up – eller inte?
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Någon har sagt att ”för att kunna köra sin
bil framåt måste vi ha koll på vad som syns i
backspegeln”. Därför är detta kåseri något
av ett testamente till nästa arrangör av
Convention, Ronneby Square Dancers.

Pingstaftons morgon
är solen sakta på väg
uppåt, luften är lätt
krispig efter nattkyl-
an. Våren har låtit
vänta på sig. Men det
ser ut att bli en första
riktig vårdag idag. På
asfaltsplanen vid
danslokalen ”Växt-
huset” (Högsbo bas-
kets anläggning), rör
sig några av Vinga
Yellow Rockers 80-tal
funktionärer. Det är

de sista timmarnas koncentrerade arbete inför
öppningen av Convention 2005.

Det är en känsla av lugnet före stormen över
scenen. Klockan tio börjar registreringen och
klockan elva dansen. Alla bör ju känna sig
trygga eftersom förberedelserna och arbets-
insatserna av klubbmedlemmarna har pågått
under lång tid. Men nervositet och en spänd
förväntan infinner sig nog hos några av oss
inför öppningsögonblicket.

Kanske undrar vi om kuverten är klara,
kuverten som innehåller matkuponger, ribbor
mm. Är dekorationen av lokalerna klar och
”soundchecken” OK? Är golven i dans-
hallarna bra? Är omklädningsrummen till-
räckliga? Kommer det att uppstå köer vid
incheckningen eller vid lunchserveringen?

Om vi trott att samtliga anmälda dansare
skulle komma klockan tio så bedrog vi oss.
Det känns nästan lite ödsligt och funk-
tionärerna vid registreringen skruvade ängs-
ligt på sig. Var är dom? Hittar dom inte hit?
Har vi inte skyltat ordentligt och på rätt vis?
Har dom försovit sig? Eller gör dom sta´n
nu på förmiddagen?

Äntligen! Här
kommer dom ju en
och en, två och två
och ännu fler i
klungor till och
med. Oj, här
kommer bussen
från Värmland och
här är ju Stock-
holmarna. Väl-
komna alle-
sammans!

Dragspel, gitarr
och Lasse Dahl-
qvist låtar. Kal och
Ada. Sonia He-
denbratt, Sten-
Åke Cederhök,
Alfhild och Ort-
rud, Kurt Olsson,

Roy och Roger, Leif  ” Loket” Olsson och
visst är han här, självaste Poseidon. Och det
var dans och det var sång och solen sken och
alla känner sig varmt välkomna till vår
Convention 2005!

Första paret som träder in genom entrédörren
är hitresta från Uppsala och anser sig vara
60+. De har dansat i tre år och dansar numera
mainstreamnivå och ofta åker de in till Stock-
holm där man har seniordans under dagtid.

Dansen gör oss gladare
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En dam från Stenungsund har inte endast
squaredans utan även folkdans och bugg på
schemat. På min fråga om det inte är svårt
att hålla ordning på alla dessa danskläder
svarar hon:  ” Det är bara kul och inspirerande
med de olika klädstilarna och det känns abso-
lut inte betungande”.

En mamma från Sigtuna dansar även round-
dance, och hennes två medföljande unga tjejer
var helt nygraduerade. Alla tre kände sig nöjda
över att ha fått ett bra boende på vandrar-
hemmet i Lillhagsparken, Hisingen.

Möter en glad man som träffat sin käresta i
squaredansens virvlar. Ett inte helt ovanligt
fenomen.

Ett danspar från Lidingö, passar på att gästa
semestervänner, som de träffat under utlands-
resor. ”Dansen gör oss gladare” är deras motto.

Värmlänningarna från bl a Hagfors och
Karlstad hade lyckats få ett fint boende vid
Åby stugby, som de var mycket nöjda med.
”God sömn men kort” sade många när vi
möttes under söndagsmorgonen.

Invigningen gick av stapel med bravur! Två
unga män, Martin och Mattias Svanström,
varav den ene med saxofon och den andre
med trombon, underhöll oss med sina instru-
ment. Fyra buggande ungdomar och fyra
latinamerikanskt influerade,  professionella
elitdansare visade oss hur vackert och med-
ryckande dans är.

Vinga Yellow Rockers egna parad av ”göte-
borgskändisar” följdes av två squarer, som
tagit hjälp av ”IFK Änglarna” för att bli den
stipulerade fyrkanten.

Att sedan se de, enligt senaste uppgift, 1500
dansarna i full aktion är en syn, som heter
duga. Visst blir vi alla gladare av squaredans,
det är dagens sanning.

En kvinna hemmahörande i Stockholm
anförtrodde mig att hon hade funderat en
hel del över hur vi skulle lösa räkfrossan
under afterpartyt. Hur kan vi ordna så att de
900 personer som  bokat plats, skulle bli
serverade samtidigt? Hon hade erfarenhet att
man oftast blir stående i matköer och att
många på så vis hinner äta klart innan de
övriga har fått sin portion serverad. Jag tror
att alla tyckte om den lösning vi hade som
var att placera ut samtliga räkor 300 kg! på
den lokala dagstidningen i massupplaga
direkt på de plastade borden. Allt kunde
sedan enkelt och behändigt kastas direkt i
sopsäckar, efter att vi ätit färdigt.

Berlinarna vid vårt bord var mycket förvå-
nade och anförtrodde oss andra att ”Vi
brukar inte dansa en sådan häftig bugg efter
en hel dags squaredans, utan istället lugnt och
stilla vandra hemåt!”
Överlag fick vi mycket positiv respons av
deltagarna under alla tre dagarna. Det kändes
naturligtvis väldigt trevligt för Vingas
medlemmar och alla funktionärerna att mötas
av så många nöjda och tacksamma dansare!
Tack vare professionella callers fick vi tre
härliga dagar i dansens virvlar. En speciell
eloge till dom.
Tack alla underbara squaredansare.

Vivian
Medlem i Vinga Yellow Rockers
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Efter ett roligt och väl genomfört, svenskt
Convention (tack Vinga Yellow Rockers!) var
vi tillbaka på jobbet några veckor, packade
sedan om och åkte med några klubbvänner
till nästa Convention,
denna gång till Dan-
mark, Vejle på Jylland.
Danska Convention,
det 14:e i ordningen,
gick denna gång i hjär-
tats tecken. Där fanns
röda hjärtan överallt.

Ett trevligt inslag,
som var nytt för oss,
var inmarsch klubbvis i bästa olympia-stil.
Varje land anvisades en plats att samla sina
klubbar vid innan inmarschen och det
svenska gänget gick inte  att ta miste på.

Square Dance for ♥♥♥♥♥
En del av våra dansare hade nämligen klätt
sig i de blå-gula färgerna och nog syntes det
vilket land vi stolt representerade. Varje klubb
fick en skylt i hjärtformat med klubbens

namn på. Under in-
marschen, lästes alla
klubbnamn upp från
scenen.

Ett genomgående
trevligt Convention
tackar vi våra danska
squaredansvänner för
och hoppas på ett åter-
seende, kanske i

Ronneby nästa gång.

Linda Pettersson
Medlem i Con Amore Dancers

Squaredancekläder
Till ett mycket rimligt pris.
Du hittar oss i vår webbutik

www.linasbutik.com
För personligt besök maila önskad tid till
sales@linasbutik.com eller ring 0734 ‐ 27 33 93

Squaredancekläder
Till ett mycket rimligt pris.
Du hittar oss i vår webbutik

www.linasbutik.com
För personligt besök maila önskad tid till
sales@linasbutik.com eller ring 0734 ‐ 27 33 93
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Ut med Squaredansen
Vi kan alla bidra till att få ut dansen till fler
på olika sätt. Att lära sig av dem som lyckats,
att kunna dela med sig till de andra hur vi
har gjort, så andra kan få idéer till om de kan
göra nåt liknande, kanske kunna komma hem
till klubben efter seminariet med en hand-
lingsplan kring samverkan med klubbarna i
närheten. Leta fram klubbpärmen, nybörjar-
materialet, informationsbroschyrer och  kom
fulladdade för att plocka fram det bästa hos
oss alla för squaredansen väl.

Väl mött i Norrköping!!!

Inger Johansson
Styrelseledamot i SAASDC

Äntligen höst och äntligen är det dags att ses
i Norrköping igen.

Och vad härligt att intresset är så över-
väldigande stort i år. Våra mål; att få fler
klubbar delaktiga och att få fler dansare
intresserade, har lyckats. Och jag hoppas att
förväntningarna ska kunna överträffas.

Det är också roligt att många nya dansare
kommer och att det är många som varken är
callers eller styrelsemedlemmar som kommer.
Squaredansseminariet är ju riktat till ALLA
som tycker att squaredans är roligt.

Ta med alla de goda erfarenheter från hur
Ni lyckats med att värva nya dansare, att få
fler att se dansglädjen och att kunna öka
samverkan i och mellan klubbarna.

 

Gran Canaria     2006 

              V 2  8/1 – 13/1  C3a 
              V3 15/1 – 20/1 C2 
              V4 22/1 – 27/1 C1 
 
               Caller: Ingvar Jönsson 
                                    Några platser kvar! 

 
         Info: Rauni Jönsson Tel: 044-235322   

 E-post:square@telia.com 

V5 29/1 - 3/2 A2 
 V6 5/2 - 10/2 A1  
 V7 12/2 - 17/2 plus 

              Caller: Stefan Carlsson 
                       Några plaster kvar. 

Info: Åsa Lundahl  Tel: 0410 -15889 
 E-post: all8@hem.utfors.se 
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Ännu en lyckad vecka i Gdansk, Polen
I år var vi tre squarer på varje nivå, A1 dans
och A2 med C1 intro. Detta är ett lagom antal
dansare när man skall lära lite klurigheter och
en ny nivå. Upplägget var som brukligt med
ett morgonpass och ett kvällspass. Christer
Bern och Thomas Samuelsson har förmågan
att lägga nivån så att det blir en lagom ut-
maning för alla.

Hanna gjorde ett fantastiskt arbete med att
guida oss runt till växlingskontor, tåg spår-
vagnar, marknader,  shoppingcenter, frisörer,
massage, fotvård, manikyr, o dyl. Hade du
något önskemål, så var det bara att fråga
Hanna så fixade hon det.

Det som är lite speciellt med Polen är gemen-
skapen. Varje kväll efter dansen träffas alla
dansare och callers i hotellträdgården för att
dricka en öl eller två, kanske ett glas vin, grilla
korv o dyl. När man umgås på detta sätt lär
man känna de andra dansarna mycket bättre.
Det hände att någon berättade en rolig histo-
ria, även en fräckis ibland. Thomas visade
sig vara en baddare på att sjunga Evert Taube
visor, verser som man inte trodde fanns!

Varje dag ordnades turer till olika ställen,
exempelvis till gamla staden i Gdansk som
blev helt förstörd i kriget. Staden har

restaurerats efter hand som det funnits
pengar och är i dag otrolig turistattraktion.
Alla husen är uppbyggda som de såg ut
tidigare. Här finns även bra restauranger, god
öl,  musik-underhållning m.m.

I Gdynia finns det en jättemarknad som vi
också besökte, här finns det otroligt med
grejor som de flesta inte behöver, men som
man bara måste ha!!!!!

På onsdagen gjorde vi en längre utflykt med
buss, till något som kan jämföras med
Skansen, för att senare avsluta kvällen med

helstekt vildsvin och musik till lokala
musiker, som spelade folkmusik. Våra callers
försökte att dansa polka med den äran!

På torsdagen var det dags för avskedsfest,
med mycket polsk mat. Thomas, Christer,
Lasse och Hanna bjöd oss på ett smakprov
på hur man dansar polsk zorba, det var en
upplevelse!

Vi tackar för en välorganiserad vecka och
hoppas att vi ses igen nästa år.

Kajsa och Jan Buhre
Medlemmar i Kävlinge Squaredancers
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Med stor förvåning läser jag i nr 2/05 av
Square-Info på sid 5: “ - - - men när man ser de
som dansar Advanced och Challenge så ser de inte
lika roade ut längre. - - -Jag kan inte låta bli att
fundera, vart tog dansglädjen vägen?”

Squaredansen har alltid gett mig mycket
glädje och tillfredsställelse och detta har hela
tiden ökat, inte minst sedan jag kommit upp
på Challenge-nivå! Dansandet har blivit
alltmer roligt och fängslande och ju högre
upp jag kommer, desto roligare upplever jag
dansen. Nu ser jag fram emot att smaka på
C3a.

Apropå det som skrivs senare i artikeln;
Under de danser där jag deltagit har vi följt

Dansglädje!
den goda och självklara regeln att ingen ska
behöva sitta två danser i följd, om inte veder-
börande av någon anledning så önskar.

När dansgolvet är bemannat med fler än två
squarer fungerar det alldeles utmärkt med
“Computer cards”. Det innebär att man som
par får ett litet kort i handen i början av varje
danspass. På kortet står det i vilken square
man ska dansa. På detta sätt kommer squa-
rernas sammansättning ständigt att ändras
och om övertaliga dansare finns, får de sitta
i tur och ordning. Detta har fungerat perfekt!

GLADA squarehälsningar!
Britta Hallqvist

Besvarad Dansglädje!
Tack för Ditt inlägg, det är bra att många
tycker till. Här kommer några kommentarer:

Min erfarenhet är att många som inte själva
dansar Challange. tycker att det ser tråkigare
ut att dansa Challange eftersom dansarna är
så koncentrerade.

Citatet angående detta, är urklippt ur sitt
sammanhang och tar man med hela texten
så blir det kanske tydligare: ”… men när man
ser de som dansar Advanced och Challange
så ser de inte lika roade ut längre. Där är det
mer koncentrationen som styr.”

Med Computer Cards finns det för- och nack-
delar. En av nackdelarna är att de behövs
eftersom man har problem med statiska
squarer men korten gör att man tappar en
del av det spontana. Utan kort squarar man
naturligt upp i den ordning man bjuder upp.

Dessutom är det inte självklart att man vill
dansa precis så mycket som kortet anger.
Visst kan man byta, men det är inte alltid
man vill säga till.

Squaredansen har även gett mig och ger mig
fortfarande oerhört mycket glädje och tillfred-
ställelse, men ibland måste man också lyssna
och försöka förstå andra. Istället för att
pennfäktas måste vi se att det finns problem
som kan åtgärdas genom att man lyfter upp
det och gemensamt försöker skapa en situa-
tion där fler stannar kvar och delar vår glädje.

Ut med Squaredansen till fler och låt fler
finnas kvar och återkomma som dansare.

Inger Johansson
Ledamot SAASDC
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  Örebro Squaredancers inbjuder till 

Nivådans

Dessa danser är till för Er som gått igenom en viss 

nivå men vill ha den specialgnuggad

OBS 
Begränsat antal 
deltagare.

Datum Nivå Caller

8 oktober M69 Robert Björk

22 oktober Plus Richard Björk

12 november A1 Krister Pettersson

26 november  A2 Tomas Hedberg

Reservation för eventuella caller ändringar
 

Tid: Lördagar klockan 10.00 - ca 16.30   
Plats: ÖSD:s klubblokal 
Beväringsgatan 2, Örebro. Tel.  019-31 44 55 

Besök ÖSD:s hemsida: 
www.osd.just.nu

Kostnad per dansdag 120 kronor. 
Kostnad för lunch tillkommer samt för morgon- och eftermiddagskaffe med 80 kronor. 
Beställ vid anmälan. 

Program för nivådans:

10.00-10.15 Samling för gemensamt kaffe. 

10.15-12.30 Dansen startar, vi går igenom hela nivån och hårdtrimmar med hashcall. 

12.30-13.30 Lunchpaus. 

13.30-15.00 Dansen fortsätter och lättas upp med några singingcalls. 

15.00-15.20 Kafferast. 

15.20-16.30 Dansen fortsätter med rena tippar. 

Klädsel: Casual (Ledig) 

 För information och anmälan: 
Dick Bülow  019-33 58 54    bulow@orebro.bonet.se 
 
Lotta Sandberg 019-33 33 86    lotsam@comhem.se 

 
Anmälan via e-post: osd-niva@hotmail.com 
Följande information bör vara med i ditt brev: 
Ditt namn och telefon, klubb och antal dansare fördelat på män och kvinnor. 
Hur många som vill ha lunch, förmiddag och eftermiddagskaffe? 
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Grattis och lycka till

Den 15 – 17 april arrangerade Fjord Fro-
lickers SDC sin årliga jamboree. Det är tråkigt
att inte fler från vår sida av gränsen har
kommit underfund med att det ordnas bra
danser med bra callers i Norge.

Till er som inte var där vill vi bara säga: Ni
missade något! Vaddå? säger ni. Jo, denna
gång var det Steve Kopman som ledde oss
genom dansen. Det var en utmaning som
många gånger ledde till glada skratt och

Jamboree i Oslo, det är värt ett besök
muntra kommentarer. Steve testade verkligen
om vi kunde definitionerna på dom olika
callen och det kunde vi ganska snart kon-
statera att vi var rätt svaga på. Men en sak är
säker, helgen gick som vanligt alldeles för
fort.

Med dessa enkla rader vill vi tacka Fjord
Frolickers SDC för en, som vanligt, väl
genomförd Jamboree.

Vi fyra från Sun Town SQD.

Therese och Robert Milestad

Den 6 augusti vigdes Thérèse och
Robert vid Stora Skuggan i Stock-
holm. Många nära och kära var
närvarande bland annat från square-
dansen. Ett stort GRATTIS och
lycka till från alla oss i  square-
dansvärlden!

Ulle och Stefan Sidholm

Den 20 augusti vigdes efter 17 år tillsammans Ulle och Stefan Sidholm med släkt, vänner och
squaredansare närvarande. Tyvärr har pressläggningen inte möjliggjort att vi kan visa bilder.
Ännu ett stort GRATTIS och lycka till från oss alla i  squaredansvärlden!
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Leveransservice klubbutskick
Klubbutskick och liknande görs från:
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 instruk-
tionshäften kan skriftligen göras till

Marianne Hjelm
Västerslänt 119, 424 35 Angered.

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

Klubbinformation
Leveransservice handböcker

Beställningar mottages helst med vanlig post.
Det underlättar om beställningarna samord-
nas inom klubben. Beställningar görs 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 best. 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.

Hemsidan
Vår hemsida uppdateras kontinuerligt.
Titta på www.squaredance.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 från:

Marianne Hjelm
Västerslänt 119

424 35  Angered

e-post: marianne.hj@telia.com

Blanketten kan även hämtas från hemsidan

www.squaredance.se

Se BLANKETT under rubriken Danslistan

Anmälningar till Danslistan kan inte
tas emot av red. för Square-Info.

Klubbinformation

Nya klubbstadgar
Förbundets förslag till klubbstadgar har
uppdaterats 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 föreningskun-
skap. Där behandlas bland annat varför
stadgar behövs och vad de bör innehålla.
Kontaktperson för stadgefrågor och när-
liggande spörsmål är Anders Sjöberg,
telefon 026 - 65 27 37.

Klubb -Kom - Ihåg
Rutiner för alla klubbar:

* Har klubben betalt årsavgiften för före-
gående år? (Senast februari)

* Har klubben haft årsmöte och registrerat
in alla uppgifter på kontaktperson, ordfö-
rande, adresser, telefonnummer, mobil-
nummer samt mailadresser på Förbundets
hemsida? (senast april)

* Har stadgeändringar skickats till För-
bundet?

* Har klubben utsett representanter som
fått stämmohandlingarna till Förbundets
års-stämma? (senast maj)

* Har klubben utsett representanter till
Squaredansseminarium (senast augusti)?

* Har klubben uppdaterat sina registre-
ringsuppgifter angående antal med-
lemmar och deras åldrar, kursnivåer,
klubbcallers, instruktörer mm på För-
bundets hemsida? (senast nov)

* Har någon skrivit en trevlig artikel till
nästa Square-Info? (senast 1 feb, 1 apr, 1
aug, 1 nov)

Vänligen meddela alla uppgifter via För-
bundets hemsida med hjälp av klubbens
egna inloggningsuppgifter. Om detta inte
är möjligt var god sänd informationen till
förbundets sekreterare:

Marianne Hjelm
Västerslänt 119
424 35 Angered
E-post: marianne.hj@telia.com
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Efter en ganska taskig sommar och en lång
mörk vinter, var tålamodet slut. Vi måste få
SOL! För varje dag blev behovet större och
en snöblaskig dag i december gick jag in på
resebyrån och sade de magiska orden:
Biljetter – USA !

Väl hemma igen satte jag mig vid datorn för
att kolla vad som fanns inom squaredans i
det område som vi tänkte besöka. Via
hemsidor hittade jag adresser till klubbar i
södra USA och skickade iväg en förfrågan
om det passade att vi kom på besök. Av
erfarenhet vet jag att gästfriheten i USA är
stor och även den här gången fick vi inbjudan
från ett flertal klubbar att komma på besök

Dagar och veckor gick och till slut en dag i
mars var det dags att ge sig av. Via Kastrup
– Amsterdam – Orlando möttes vi av sol och
värme när vi kom ut från flygplatsen. I takt
med att vi färdades upp mot Tallahasse
försämrades dock vädret till att övergå till
skyfall. Detta tvingade oss att övernatta
tidigare än planerat och lägga om rutten
något, varför vi fick stryka en klubb i
Tallahassee  från vår besökslista.

Då vädergudarna lugnat sig tog vi upp spåret

till nästa klubb: The Village Squares, Auburn,
Alabama. På kvällen besökte vi klubben, som
består av professorer anställda vid univer-
sitetet i Auburn. Jag kunde aldrig föreställa
mig en sådan samling! De hade verkligen
fattat det här med squaredans och mental
utmaning! Ett jättetrevligt gäng som gav oss
en oförglömlig kväll. Ett gästtip blev det
också och det var verkligen en upplevelse att
få calla på en klubb mitt i den amerikanska
södern, jättekul!

Efter ett besök i Montgomery och Hank
Williams museet, gick färden söderut genom
Georgia. Att färdas i sydstaterna är en
upplevelse. Allt från gamla städer som verkar

som hämtade från
filmens värld till stora
metropoler, men allt
ändå med ”en touch
of  southern charm
and hospitality”.

Väl framme i Florida
och efter ett par
dagars avkoppling
var det dags för nästa
besök. I staden Lady
Lake, en timmes

körning från Orlando, fanns en dans med
John Saunders, en av de gamla legenderna
inom squaredansen. Att se denna äldre
gentleman äntra scenen och på sitt alldeles
eget speciella sätt calla gav oss en oförglömlig
kväll.

Squaredans i USA, i alla fall i de stater som
jag besökt är på sitt sätt enklare än hos oss,
nästan bara standardpositioner och inte
mycket DBD. En plusdans kan mycket väl

Squaredanssemester i USA
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domineras av mainstreamcall med ett och
annat pluscall. Det gör faktiskt inte så mycket,
för stämningen är verkligen på topp. Är man
långväga besökare som vi var, får man verk-
ligen både uppmärksamhet, hjälp och en
massa inviter till alla möjliga evenemang.

Återigen mötte vi ett par dagars dåligt väder,
men ett besök på Dolly Partons Dixie Stampede
Western Show gav oss både underhållning och
en chans att se squaredans med hästar!

Sista klubben vi besökte hette The Whirls &
Twirls, norr om Orlando. Klubben äger sin

egen lokal som var inredd
som en gammal lada. Det

fanns en åskådarläk-
tare och även deras
egen squaredans
second hand shop!

Hela klubben och
deras caller Danny
Robinson tog emot

oss med öppna armar och vi fick en jätterolig
kväll. Danny frågade mig om ett gästtip. Jag
tackade ja och började titta bland hans skivor.
Till min fasa insåg jag att jag inte kände igen
en enda skiva han hade i sin låda! Svettig om
handen grep jag mikrofonen och chansade
på en av hans hoedown-skivor. Det gick
ganska hyfsat,.men singing-callet då!!!!. Till
slut fann jag en skiva jag kunde på ett ungefär
och satte allt på ett kort. Även den gick hem
och jag kunde pusta ut.

Alla var så gästvänliga, glada och trevliga.
När man är ute och reser öppnar square-
dansen dörrar man aldrig kommit igenom på
annat sätt. Resan gav oss nya vänner och man
bara väntar tills att det är dags för nästa resa.
Visst är det en otroligt fin hobby vi har !

Birgitta och Mats Nilsson
Medlemmar i Energy Squares

75 år skiljer dem

Ingrid Rettby, vänster och Ronja Niklasson,
höger dansade under samma A2-vecka på
Böda i somras. Ingrid är 91 år och Ronja är
16 år.

Ingrid tillhör flera squaredansklubbar i
Stockholm. t ex Seniorerna och Forum och
hon dansar squaredans flera gånger i veckan,
ibland varje dag,  Hon är en rar person, säker,
snabb och lätt i steget.

Ronja bor i Trollhättan och dansar för
Troll8an. Hon var en av A2-veckans dukti-
gaste dansare, hjälpsam och alltid vänlig.
Ronja började med squaredans då hon var
tio år. I höst börjar hon i Uddevalla på estetisk
linje med dansinriktning. Dans är hennes
stora intresse och att bli danslärare är något
hon gärna önskar.

När man såg Ingrid tillsammans med Ronja
kunde man inte ana att åldersskillnaden var
så stor. Bilden med Ingrid och Ronja ger ett
tänkvärt exempel på hur squaredans kan
skapa gemenskap också över stora ålders-
gränser, i det här fallet 75 år.

Eskil Svensson
Medlem i Ocean Waves, Lidingö
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Kontaktperson 

    
F 2–4 sep 
19.00–22.30 
13.00–22.00 
11.00–15.00 

*dans i två hallar  
B M P 
M - A2 * 
A1 A2 C1* 
Jerry Jestin 
Christer Bern 

Karlskrona 
Vedebyskolans 
Sporthall 

Hamboringen Square Dancers 
22:a Rosenbomfestivalen 
Christer Johansson 0455–33 04 06 

L 3 sep 
16.00–21.00 

B M P             
B Bula Eriksson

Västerås 
Dingtuna Bygdegård 

Västerås Square Dancers 
Roger Jansson 021–14 23 20 

L 3 sep 
15.00–20.00 

A1 - A2 ws 
Hebe Bergström

Östhammar 
Kristinelundsskolan 

Roden squaredancers 
Alexandra Lygdman 0173-210 10 

L 3–4 sep 
14.00–21.30 
11.00–15.00 

 
B M P A1 A2 
Barry Sjolin 
Robert Björk 
Föranmälan 

Kil 
Sporthallen 

Sun Town Squaredancers 
Solsta´ Dansen 
Marianne Zetterlund 054–21 17 17 
Gerd Åhman 054–15 88 86 

Ti 6 sep 
19.00–22.00 

C1                  
Doug Bennett 

Stockholm Rågsveds 
Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

O 7 sep 
19.00–22.00 

B–A1(A2)            
Doug Bennett   

Mölnlycke    
Församlingshemmet 

Western Airport              
Lennart Carlsson 031-88 59 37 

To 8 sep 
19.00–22.00 

P A1                
Doug Bennett 
Jack Borgström 

Örby Park,  
Folkets Hus 
Götalandsvägen 182 

Vita Bergens Square Dancers 
Alf Glesing 08–712 13 97 

To 8 sep 
19.00–22.00 

B–A2             
Mattias 
Alfredsson 

Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Månadsdans 
Roger Tjörnhed 031–56 32 44 

F 9 sep 
18.00–22.00 

M P A1             
Leif Ekblad 
Margareta 
Lundkvist 

Otterbäcken 
Folkets Hus            

Poul Jensen 0501–521 55    
Föranmälan 

L 10 sep 
14.00–16.00 
16.00–18.00 
19.00–22.00 

Caller medd sen.
A1 A2 
M P 
M–A1               

Brandbergens 
Utedansbana 
Kronans gata 

Tyresö Square Dancers 
Olle Nilsson 08–770 31 31 

L 10 sep 
14.00–21.00 

P A1 P A2       
Christer Bern 
Föranmälan 

Svalöv 
Folkets Hus 

Kävlinge Squaredancers 
Grisfest med Squaredans 
Jan Buhre 046–71 00 60 
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L 10 sep 
12.00–16.00 

B M B P (A1) 
Mattias  
Alfredsson  
Vainor Törnqvist 

Vara 
Badhusparken vid 
Stora Torget              
(inställt vid regn)         

Slättas Squaredancers 
PEO 0733-76 66 19 
Malcolm 0510-917 89             
Servering finns 

Ti 13 sep 
19.00–21.30 

C1                    
Jack Borgström 

Stockholm Rågsveds 
Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

O 14 sep 
19.00–22.00 

C3A                
Dave Wilson 

Tumba 
Segersjö Folkets Hus

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 070-486 88 16 

F 16 sep 
13.00–16.30 

Kick-Off          
Tommy Dahl 

Huddinge  
ABF, Kommunalv. 
26 

Huddinge Square Swingers 
Fyrklöverdans 
Göran Ervik 08–774 17 92 

L 17 sep 
15.00–21.00 

M P A1         
Vainor Törnqvist 

Växjö Swinghallen 
(Parkettgolv) 

Dacke Squaredancers Växjö 
Anders 070 689 23 50 

L 17 sep 
16.00–21.00 

 
B - A1          
Tomas Hedberg

Söderbärke 
Folkets Hus 

Road 66 Squaredancers 
10-års Jubileum 
IngMarie Lewerentz 0240-74150 

L 17 sep 
14.00–16.00 
16.15–20.00 

Pär Lundborg 
A1 A2 
B M B P              

Västerlösa 
Bygdegården 

Blue Ribbon Squares         
Höstdansen 
Christer Klangeryd 013–274179 

L 17 sep 
18.00–22.00 

B–A1              
Michael Gerkman 
Andreas Olsson

Norrtälje 
IOGT-lokalen 2 vån.

Eightmakers 
Septemberdansen 
Robert Sjöholm 0176–572 73 

L 17 sep 
  

C1 C2          
Thomas Bernhed 

Göteborg 
Floda Lada 

Pingvinerna 
Margit Johansson 0702-89 88 29 

S 18 sep 
17.30–20.30 

B - A1            
Mattias 
Alfredsson 

Surte 
Kulturhus 

Surte Swingers 
Månadsdans 
Roger Fromell 0303-965 67 

S 18 sep 
17.00–20.00 

Se hemsidan        
Rolf Walldén     
Börje Johansson

Malmö                  
Carlsgatan 6 

Energy Squares                        
Lars Olofsson 040-23 42 11 

O 21 sep 
19.00–22.00 

A2 A2 C1         
Dave Wilson 

Tumba 
Segersjö Folkets Hus

Grödinge Square Dancers 
Sven-Bertil Broby 070-486 88 16 

F 23 sep 
18.30–21.30 

B P                
Henrik Nilsson 

Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08–6040520  

F 23–25 sep 
20.00–24.00 
12.00–21.30 
10.00–14.00 

B–A2               
Jack Borgström 
Stefan Sidholm 
Ingvar 
Pettersson 
Tomas Hedberg

Örebro 
Risbergska Skolan 

Örebro Squaredancers 
Örebro Country Jamboree 
Hans Hovander 019–26 27 28 
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L 24 sep 
14.00–17.00 
18.00–21.00 

C3A 
C2                    
Lars Asplund 

Stockholm Fruängs-
gården, korsn.Ga 
Södertäljev-Vantörsv

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

L 24–25 sep 
Tider, se flyer 
och annons 

B - A2 
C1 - C3A          
Anders Blom  
Ingvar Jönsson 

Kristianstad 
Magasinet                 
Afterparty lördag 

Cristianstads Square Dancers 
20-årsjubileumsdansen 
Pia Henriksson 044–21 18 89 

Ti 27 sep 
19.00–21.30 

A1 A2            
Thomas 
Bernhed 

Floda 
Floda Lada 

Lerum Square Dancers 
Margareta Pollak 0302-352 70 

Ti 27 sep 
19.00–21.30 

A1                   
Sven Andréason

Stockholm Rågsveds 
Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

F 30 sep 
19.00–22.00 

M P M A1        
Mathias Alfredsson 

Skepplanda 
Bygdegården 

Dansföreningen Hörnet 
Kathe Sköldborg 0303-33 80 06 

L 1okt 
15.00–21.00 

B M P A1 A2      
Freddie Ekblad 

Varberg 
Påskbergsskolan 

Westcoastdancers Varberg 
Varbergsdansen 2005 
Benny Söhrström 0340–80677 

L 1 okt 
16.00–20.00 

P A1 P A2          
Anita Sjöberg  
Frank Sjöberg 

Stavsjö 
Föreningshuset 

Cross trail SDC 
Frank Sjöberg 0150–230 74 

L 1 okt 
14.00–16.00 
16.00–21.00 

Micke Gerkman
A1 - A2 
B M B P         

Hargshamn 
Folkets Hus 

Roden Squaredancers 
Alexandra Lygdman 0173-210 10 

S 2 okt 
14.00–17.00 

A1 A2          
Tomas Hedberg

Stockholm Park 
Folkets Hus Örby 

SateLlite Square Dancers 
Bertil Ström 08–88 81 04 

S 2 okt 
15.00–19.00 

M P 
Jack Borgström
Calle Brunér 

Stockholm-Nacka 
Sickla 
Dieselverkstaden 

Saltsjö Square Dancers 
Live med Cold Mt Band 
Yvonne Marklund 08–57036245 

O 5 okt 
19.00–22.00 

B M P 
Hebe Bergström
Janne Wiklund 

Bålsta 
Dansbacken 

Bålsta Square Dancers 
Nils Runberg 0171-592 04 

O 5 okt 
19.00–22.00 

B–A1(A2)         
Reine Storberg 

Mölnlycke     
Församlingshemmet 

Western Airport             
Lennart Carlsson 031- 88 59 37 

F 7 okt 
19.00–22.00 

 
A2                   
Ross Howell 

Stockholm Fruängs-
gården, Korsn Ga 
Södertäljevn–Vantörsvägen

Motiv8´s 
Oktoberfestivalen 2005 
Gull-Britt Eriksson-Frank 08–646 58 52 

L 8 okt 
10.00–13.00 
15.00–18.00 
18.30–21.30 

Ross Howell 
C3B 
C1 
C2                    

Stockholm Fruängs-
gården, Korsn Ga 
Södertäljevn–
Vantörsvägen 

Motiv8´s 
Oktoberfestivalen 2005 
Gull-Britt Eriksson-Frank 
08–646 58 52 
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L 8 okt 
13.00–15.30 
16.00–20.00 

Christer Bern 
A1 A2 
B M P          

Kalmar 
Rockneby Folkets 
Hus 

Kalmar Square Dancers 
Kvastadansen 
Annika Simonsson 0480–47 39 33 

L 8 okt 
14.00–20.00 

P A1 A2       
Tomas 
Fingalsson 

Jönköping 
Rosenlundsskolans 
matsal 

Match Town Dancers 
Louis Michels 036–13 20 79 

L 8 okt 
14.30–21.30 

B–A2 
Svante Jordeskog 
Thomas Bernhed 
Sven-Olof Nilsson 

Kungälv 
Kvarnkullen 
Dans i 2 hallar    

West Twirlers 
Rolf Dalin 

L 8 okt 
10.00–16.30 

M 69 
Nivådans     
Robert Björk 

Örebro 
Klubblokalen         
Föranmälan 

Örebro Squaredancers 
Dick Bülow 019–33 58 54 

L 8 okt 
17.00–21.00 

B M P            
Rojne Eriksson 

Västerås 
Klubblokalen 
Eriksborg 

Västerås Grand Square 
Curt Johansson 021-13 67 13 

L 8 okt 
14.00–21.00 

B- A1              
Lars-Inge 
Carlsson 

Falkenberg 
Vinbergs bygdegård 

HeartBeat Squaredance Club 
Gina Nertling 0346-251 72 

S 9 okt 
11.00–14.00 
15.00–18.00 

Ross Howell 
C2 
C3A                 

Stockholm 
Medborgarhuset 
Hägersten 

Motiv8´s 
Oktoberfestivalen 2005 
Gull-Britt Eriksson-Frank 08–646 58 52 

S 9 okt 
17.00–20.00 

Se hemsidan      
Hanna 
Tenenbaum     
Rolf Waldén 

Malmö               
Carlsgatan 6 

Energy Squares           
Lars Olofsson 040-23 42 11 

M 10 okt 
9.30–16.00 

 
C3B                 
Ross Howell 

Tumba 
Folkets Hus 
Segersjö 

Motiv8´s 
Oktoberfestivalen 2005 
Gull-Britt Eriksson-Frank 08–646 58 52 

Ti 11 okt 
19.00–21.30 

C1                    
Sven Andréason

Stockholm Rågsveds 
Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

To 13 okt 
19.00–22.00 

B–A1             
Svante 
Jordeskog 

Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Månadsdans 
Roger Tjörnhed 031–56 32 44 

L 15 okt 
16.00–20.30 

B M B P 
Mattias 
Åkerblom 

Uppsala  
Björkvallen 
Björklinge 

Uppsala Viking Squaredancers 
Korvdansen 
Håkan Hallberg 018-252505 
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L 15 okt 
13.00–21.00 

M P A1 A2       
Leif Ekblad 
Linda Ek 
Margareta 
Lundkvist 

Meddelas senare Norra Wadsbro S D 
Margareta Lundkvist 
0501–521 55 

L 15 okt 
13.00–20.00 

M - C1          
Tomas Hedberg
Bobben Bodin 
Bosse 
Magnusson 

Bollnäs 
Kilbergsskolan 

Woxnadalens Squaredancers 
Marianne Alsing 0278–161 69 

L 15 okt 
13.00–14.30   
15.00–20.00 

B Bula Eriksson 
A1                       
B M P                  

By-Skymnäs             
Folkets Hus 

Wolf Dancers                     
Vargdansen 2005               
Ronnie Norring 0563-261 59 

L 15 okt 
17.00–21.00 

B M P          
Robert Milestad

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

Sollentuna Square Dancers 
Mimmi Ingerhed 08-56 29 14 17 

L 15 okt 
18.30–21.30 

P A1 P A2   
Henrik Nilsson 

Bagarmossen 
Folkets Hus 
Lillåv. 44 

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

L 15 okt 
13.00–16.00 

A1 A2             
John Lind 

Råcksta 
Tunet 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 

L 15 okt 
17.00–22.00 

P - A1            
Bengt Geleff 
Tex Mex Party 

Surte 
Kulturhus                
Föranmälan 

Surte Swingers 
Höstdans med mat 
Ulf Persson 031-65 44 64 

L 15 okt 
15.00–20.00 

A1 - A2 ws 
Urban 
Danielsson 

Östhammar 
Kristinelundsskolan 

Rodensquaredancers 
Alexandra Lygdman 0173-210 10 

L 15–16 okt 
13.00–21.00 
10.00–13.30 

M P A1 
A2 C1          
Anders Blom 
Kaj Wikholm 

Larsmo, Finland 
Cronhjelmskolan 

Larsmo Squaredansare 
Erling Rönnbacka  
+358(0)6 834 68 16 
+358(0)40 580 15 76 

L 22 okt 
13.00–16.00 
16.00–21.00 

 
A1 A2 
B – P               
Krister 
Pettersson 
Mathias 
Alfredsson 

Trollhättan  
Folkets Park 

Troll8:an Squaredancers  
Höstdansen 
Lars-Ewert Lööfh 0520–429029 

L 22 okt 
10.00–16.30 

P 
Nivådans       
Richard Björk 

Örebro 
Klubblokalen        
Föranmälan 

Örebro Squaredancers 
Dick Bülow 019–33 58 54 
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L 22 okt 
16.00–21.00 

M P  
B Bula Eriksson

Eskilstuna Borgen, 
Skogstorp    
Medtag kaffekorg 

Eskilstuna Con Amore Dancers 
Lennart Kühne 016-259 52 

L 22 okt 
15.00–21.00 

 
P A1 A2     
Christer Bern 

Vetlanda 
IOGT-NTO lokalen 
Kullg. 8 

Highland Grand Dancers 
Oktoberdansen 
Stefan Svensson 0383–189 41 

L 22 okt 
12.00–17.00 

B - A2 
Linedance    
Roland 
Danielsson 
Micke "Sotarn" 
Lindberg 
Robert Milestad

Stockholm 
Idrottshögskolan 
Lidingövägen 1 

Fyrklövern 
Stora Seniordansen 
Eva Mosén 08-37 42 37 

S 23 okt 
11.00–16.00 

A1 Intensiv # 1
Ta med matsäck  
Björn Jerneborg

Solna 
Granbackaskolan 

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

S 23 okt 
17.30–20.30 

B - A1         
Gunilla 
Hammarlund 

Surte 
Kulturhus 

Surte Swingers 
Månadsdans 
Roger Fromell 0303-965 67 

Ti 25 okt 
19.00–21.30 

A1 A2        
Thomas 
Bernhed 

Floda 
Floda Lada 

Lerum Square Dancers 
Margareta Pollak 0302-352 70 

Ti 25 okt 
19.00–21.30 

A1                    
Jack Borgström 

Stockholm Rågsveds 
Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

F 28 okt 
19.00–22.00 

M M P          
Jörgen Höjer 

Alingsås 
Bälinge MHF-lokalen

Dansföreningen Hörnet 
Patrik Andersson 0322-140 41 

L 29 okt 
13.00–16.00 
16.00–21.00 

Jack Borgström
A2 A1 
B M P               

Malmö 
Kockum Fritid 

Energy Squares 
17:e Fellowship 
Lars Olofsson 040–23 42 11 

L 29 okt 
15.00–20.00 

B M P (A1)      
Jenni Sandberg 

Hedemora        
Vesterby 
Hembygdsgård 

Old town squaredancers       
Halloween-dans Kom utklädd 
Jenni Sandberg 070-677046067 

L 29 okt 
12.00–14.00 
15.00–20.00 

Christer Bern 
A1 A2 
B M P         

Norrköping 
Eketorps Fritidsgård 

Norrköping Peking Stars 
Reimer Oscarsson 011–14 71 77 

L 29 okt 
14.00–19.00 

M P A1       
Fredrik 
Einarsson 

Halmstad 
Strandvallen 136 

Swingers Squaredancers 
Margareta Hallkvist 0431-722 19 

L 29 okt 
13.00–16.00 

B35 B B35 M      
Hedda Nilsson 

Alvik 
Brommasalen 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 
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S 30 okt 
14.00–17.00 

P P A1          
Stefan Sidholm 

Stockholm Park 
Folkets Hus Örby 

SateLlite Square Dancers 
Anita Buske 08–686 38 26 

O 2 nov 
19.00–22.00 

B*M*P* 
Hebe Bergström
Janne Wiklund 

Bålsta 
Dansbacken 
*=kursnivå 

Bålsta Square Dancers 
Nils Runberg 0171-592 04 

O 2 nov 
19.00–22.00 

B–A1(A2)       
Marine Ramsby 

Mölnlycke     
Församlingshemmet 

Weatern Airport                    
Lennart Carlsson 031-88 59 37 

To 3 nov 
19.00–22.00 

B–A1          
Tomas Bernhed

Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Annorlunda dans Hexagon m.m. 
Roger Tjörnhed 031–56 32 44 

F 4–L 5 nov 
18.30–22.30 
12.00–16.30 
15.30–21.00 

 
A1 A2 
B23 B 
B M69 B P   
Krister 
Pettersson 
Mattias 
Alfredsson 

Göteborg 
Björlandaskolan 

Gothenburg Square Dancers: Karl-
Axel Lund 031–28 24 54 
Vinga Yellow Rockers: 
Roger Tjörnhed 031–56 32 44 
0708–65 50 81 

F 4–6 nov 
18.00–22.30 
12.00–22.30 
10.00–14.00 

M - C2 
Dans i fyra hallar 
Vic Ceder 
Todd Fellegy 
Christer Bern 
Jack Borgström
Roland Danielsson 
"Sotarn" Lindberg 

Stockholm 
Skärholmens 
Idrottshall 

Ericsson Square Dancers 
Ericsson Jamboree 
Anders Petersson 08-568 695 60 
(dag) 08-19 72 66 (kväll) 
jamboree@ericssonsquaredancers.se 
www.ericssonsquaredancers.se

L 5 nov 
13.00–15.30 
16.00–21.00 

Rickard Björk 
A1 A2 
B M P          

Segmon 
Folkets Hus 

Grums Squaredancers 
Allahelgona dansen 
Gunilla Carlsson 0555–123 57 

L 5 nov 
13.00–18.00 

C1 C2           
Ingvar Jönsson 

Kristianstad 
Föreningarnas Hus 

Christianstad Square Dancers 
Rauni Jönsson 044-23 53 22 

S 6 nov 
09.30–14.00 

C3A              
Ingvar Jönsson 

Kristianstad 
Föreningarnas Hus 

Christianstad Square Dancers 
Rauni Jönsson 044-23 53 22 

M 7 nov 
9.30–15.30 

C3B                   
Vic Ceder 
Todd Fellegy 

Tumba 
Folkets Hus Segersjö

Motiv8´s 
Gull-Britt Eriksson-Frank  
08-646 8 52 

Ti 8 nov 
19.00–21.30 

C1                   
Sven Andréason

Stockholm Rågsveds 
Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

To 10 nov 
19.00–22.00 

B–A1            
Vainor 
Törnqvist 

Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Månadsdans 
Roger Tjörnhed 031–56 32 44 

mailto:jamboree@ericssonsquaredancers.se
http://www.erikssonsquaredancers.se/
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L 10 nov 
13.00–16.00 

A1 A2              
Lars Asplund 

Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08–6040520  

F 11 nov 
19.00–22.00 

Caller medd sen.
M P M A1   

Alvik 
Medborgarhuset 

Ekerö Squaredancers 
Mårtensdansen 
Sven-Åke Johansson 070–783 43 94 

F 11 nov 
13.00–16.30 

B - A1             
Calle Brunér 
Roland Danielsson 

Huddinge 
ABF 
Kommunalv. 26 

Huddinge Square Swingers 
2-salsdans 
Göran Ervik 08–774 17 92 

L 12 nov 
14.00–16.00 
16.00–21.00 

Caler medd sen.
A1-A2 
B M P       

Sala 
Grällstagården 

Sala Squaredance Club 
Novemberdansen 
Stefan Karlsson 0224–25191 

L 12 nov 
10.00–16.30 

A1 
Krister 
Pettersson 

Örebro 
Klubblokalen 

Örebro Squaredancers 
Nivådans  Föranmälan 
Dick Bülow 019–33 58 54 

L 12 nov 
17.00–21.00 

B B M 
(golvets nivå)       
Stefan Sidholm 

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

Sollentuna Square Dancers 
Mimmi Ingerhed 08-56 29 14 17 

L 12 nov 
13.00–16.15 
16.30–20.00 

Robert Milestad 
P A1 P A2 
B M B P        

Motala 
Österstad, Östvalla 
IP klubblokalen 

Blue Blossom Dancers 
Mjölnaredansen 
Jens Dossel 0141-23 54 63 

L 12 nov 
13.00–16.00 

Nivådans P   
Sven Andréason

Kärrtorp 
Fyren 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 

L 12 nov 
15.00–20.00 

A1-A2 ws  
Micke Gerkman

Östhammar 
Kristinelundsskolan 

Rodensquaredancers 
Alexandra Lygdman 0173-210 10 

S 13 nov 
15.00–20.00 

B25 M P         
Pär Lundborg 

Eksjö 
Linnéskolan 

Old Oak Squaredancers 
1:a Dansen 
Jarl Sturek 0381-14005 

S 13 nov 
16.00–20.00 

B31 B M P A1 
"Sotarn" Lindberg 
Robert Milestad
Stefan Sidholm 

Stockholm 
Idrottshögskolan 
GIH bakom Stadion 
Dans i 2 hallar 

Ocean Waves SDC 
Novemberdansen 
Marie Fernulv 08–765 33 32 

F 18 nov 
19.00–22.00 

P A1         
Meddelas senare

Tyresö Centrum 
Föreningsgården 

Tyresö Square Dancers 
Olle Nilsson 08-770 31 31 

F 18 nov C3a             
Ingvar Jönsson 

Göteborg 
Floda Lada 

Pingvinerna 
Margit Johansson 0702-89 88 29 

L 19 nov C1 C2        
Ingvar Jönsson 

Göteborg 
Knappekullaskolan 

Pingvinerna 
Margit Johansson 0702-89 88 29 

L 19 nov 
12.00–20.00 

M P A1 A2          
Anders Blom 
Carsten Nielsen

Karlstad 
Universitetet 

Brobyggarna i Värmland 
Värmlandsdansen 
Laila Henriksson 054–83 53 63 
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L 19 nov 
15.00–20.00 

B M P        
B Bula Eriksson

Katrineholm 
Nävertorpsskolans 
gymnastiksal 

Cathrineholm Squaredancers 
Catharinadansen  
(alla som heter Katarina gratis) 
Guy Karlsson 0706-05 48 55 

L 19 nov 
15.00–21.00 

P               
Robert Milestad

Gävle NTO-lokalen 
Strömsbro 

Gefle Square Dancers 
Anders Sjöberg 026-65 27 37 

L 19 - 20 nov M53 - A2 
Stefan Foerster 
Ingvar 
Pettersson 

Helsingborg 
Högastenshallen 
Elektrogatan 1 
Helsingborg 

Helsingborgs Squaredancers 
Mårtensdansen 
Gun 042 - 13 77 15 

S 20 nov 
11.00–16.00 

A1 Intensiv # 2
Björn Jerneborg

Solna 
Granbackaskolan  
Ta med matsäck 

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

S 20 nov 
17.30–20.30 

B - P (A1)  
Martin Jansson 

Surte 
Kulturhus 

Surte Swingers 
Månadsdans 
Roger Fromell 0303-965 67 

Ti 22 nov 
19.00–21.30 

A1                 
Jack Borgström 

Stockholm Rågsveds 
Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

F 25 nov 
13.00–16.30 

B – P        
Anders Blom 

Huddinge    ABF, 
Kommunalv. 26 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08–774 17 92 

F 25 nov 
19.00–22.00 

P A1 P A2  
Thomas Bernhed 

Skepplanda 
Bygdegården 

Dansför. Hörnet Alingsås 
Kathe Sköldborg 0303-338 006 

L 26 nov 
15.00–21.00 

P A1 P A2 
James Wyatt 
 

Eskilstuna 
Volvo Customer 
Center 

Eskilstuna Con Amore Dancers 
Smédansen Medtag kaffekorg 
Lennart Kühne 016–259 52 

L 26 nov 
10.00–16.30 

A2 Nivådans    
Tomas Hedberg

Örebro Klubb-
lokalen Föranmälan    

Örebro Squaredancers 
Dick Bülow 019–33 58 54 

L 26 nov 
13.00–16.00 
17.00–20.00 

Dave Wilson 
C3B 
C3A              

Stockholm Fruängs-
gården, Ga Söder-
täljevn–Vantörsvn 

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

L 26 nov 
16.00–20.00 

P A1 P A2   
Anita Sjöberg  
Frank Sjöberg 

Stavsjö 
Föreningshuset 

Cross trail SDC 
Frank Sjöberg 0150–230 74 

L 26 nov 
16.00–21.00 

M P            
Svante 
Jordeskog 

Skövde 
Horns bygdegård 

Skövde Squaredancers 
Pia Quist 0500–48 38 60     
Föranmälan senast 14/11 

S 27 nov 
9.30–15.30 

C3B             
Dave Wilson 

Stockholm Fruängs-
gården, Ga Söder-
täljevn–Vantörsvn 

Motiv8´ 
Gull-Britt Eriksson-Frank 
08–646 58 52 
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S 27 nov 
17.00–20.00 

Se flyer på 
hemsidan 
Stefan Carlsson
Mats Nilsson 

Malmö 
Carlsgatan 6 

www.energysquares.com 
Lars Olofsson 040-23 42 11 

S 27 nov 
13.00–16.00 

A1 A1 A2          
Lars Asplund 

Stockholm Sö 
Drankenbergssalen 
Hornstull 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 

T 29 nov 
19.00–21.30 

A1 A2      
Thomas Bernhed 

Floda 
Floda Lada 

Lerum Square Dancers 
Margareta Pollak 0302-352 70 

F 2-3 dec 
19.00–22.30 
12.00–21.00 
12.00–14.00 

 
P-A1 C1 
M-P A1-A2 
C1                  
Dave Wilson  
Robert Milestad
Thomas Bernhed 

Möllan 
Mölndals Folketshus 

Pingvinerna 
Lussedansen 
Gert & Annica Carlson 
0704-677783 031-875158 

L 3 dec 
14.00–20.00 

B M P (A1)   
Golvets nivå    
Henrik Nilsson 

Hedemora    
Vesterby 
Hembygdsgård 

Old town Squaredancers           
Jenni Sandberg 070-677 46 67  
Grötfest, obl. anmälan 

L 3 dec 
15.00–20.00 

A1 - A2 ws 
Roland Reihell 

Östhammar 
Kristinelundsskolan 

Rodensquaredancers 
Alexandra Lygdman 0173-210 10 

S 4 dec 
11.00–14.00 
14.30–17.30 

Dave Wilson 
C2 
C3a                  

Möllan 
Mölndals Folketshus 

Pingvinerna 
Lussedansen Gert & Annica 
Carlson 0704-677783 031-875158 

S 4 dec 
14.00–18.00 

M P M A1    
Robert Milestad

Stockholm Park 
Folketshus Örby 

SateLlite Square Dancers 
Margareta Madsen 08–646 28 58 

M 5 dec 
12.00–16.30 

B M P A1 
Anders Blom 
Sven-Olof Nilsson 
Svante  Jordeskog 

Kungälv 
Kvarnkullen 
Dans i 2 hallar   

Konghälla Senior Square 
10-års jubileum 
0303-121 26 070-568 46 80 

Ti 6 dec 
19.00–21.30 

C1                    
Jack Borgström 

Stockholm Rågsveds 
Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

O 7 dec 
19.00–22.00 

B*M*P* 
Hebe Bergström
Janne Wiklund 

Bålsta 
Dansbacken 
*=kursnivå 

Bålsta square Dancers 
Nils Runberg 0171-592 04 

To 8 dec 
14.00–17.00 

B M B P          
Calle Brunér 

Fruängen 
Fruängsgården 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 

F 9 dec 
18.30–21.30 

M  P M A1    
Björn Jerneborg

Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08–6040520 

http://www.energysquares.com/
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L 10 dec 
15.00–21.00 

                          
B M P            
Rojne Eriksson 

Enköping 
Litslena bygdegård 

Pepparrötterna 
Luciadansen Lotta Törnqvist 
0171–41 22 77, 070–632 03 14 

Ti 13 dec 
19.00–21.30 

A1                   
Sven Andréason
Jack Borgström 

Stockholm 
Rågsveds Folkets 
Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

Ti 27 dec 
19.00–22.00 

B M P 
(golvets nivå)       
Micke Gerkman

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

Sollentuna Square Dancers 
Mimmi Ingerhed 08-56 29 14 17 

Ti 27 dec 
17.00–20.00 

Se hemsidan        
Hanna Tennenbaum 
Stefan Carlsson 

Malmö             
Carlsgatan 6 

Energy Squares                   
www.energysquares.com    
Mellandagsdans                       
Lars Olofsson 040-23 42 11 

O 28 dec 
15.00–21.00 

B55 M P 
Christer Bern 
Freddie Ekblad
Pär Lundborg 

Eksjö 
Prästängshallen          
2 Hallar        

Old Oak Squaredancers 
Skinkdansen 
Jarl Sturek 0381-14005 

 

Under Convention i Göteborg 1997 var vi
några stycken som funderade på varför vi var
så få från Värmland som var där. Berodde
det på resan, övernattning eller något annat?

Lars Jonsson funderade under hösten och
fram på vintern hade han tänkt färdigt. Han

hade även tagit fram ett
förslag: Lars hade bokat
en buss och reserverat
ett antal rum på ett
hotell i Malmö. Blev vi
bara tillräckligt många
så var det bara att kliva
på bussen och njuta av

resa och uppehälle. Och kan ni tänka er,
intresset var tillräckligt och i och med det så
startades det en tradition

I år var det sjunde gången som vi åkte (år
2004 blev det ju av förklariga skäl ingen
resa).Under alla år är det Lars som har
arrangerat resorna och även varit ute och
letat efter mysiga och trevliga matställen. I
år till exempel, serverades hemresans middag
på Sjuntorps Wärdshus utanför Trollhättan.
I samband med middagen kom förestån-
darinnan och berättade om bygden och
husets historia.
Vad mötte oss då på bussen hem i år? Jo,
Lars har redan bokat nästa års resa till Ronne-
by, bokat rum och lovar att även sköta anmä-
lan till Convention. För oss är det bara att
anmäla till Lars så fixar han allt.
Tack Lars, för att du orkar lägga ner allt detta
jobb, år efter år.

Vi lyckligt lottade som var med

Den födde resefixaren
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 Ekerö SD, Forum SD, Grödinge SD, Mälarhöjden SD Ocean Waves SD
 Saltsjö SD, SateLlite SD, S.D.P. Bagarmossen, Tyresö SD, Vita Bergen SD

 KURSER OCH DANSTRÄNING HÖSTEN 2005 VÅREN 2006

DAG O TID LOKAL KLUBB CALLER KONTAKT TELE START
PERSON NR. DAT.

NYBÖRJARKURS
Sö 15.00-17.00 Ekebyhovskolan gymn.sal Ekerö SD Tommy Dahl S-Å Johansson 704 80 28 18 sept.
Sö 17.30-19.00 Dieselverkstaden Sickla Saltsjö SD Calle Brunér Calle Brunér 718 06 18 4 sept.
Sö 19.00-21.00 Tyresö Föreningsgård Tyresö SD Peter Myhr Peter Myhr 712 63 09 11 sept.

NYBÖRJARKURS (termin 2)
Må 19.00-21.00 Folkets Hus Bagarmossen SDP Bagarmossen Lars Ekström I-L Teljebäck 647 12 42 5 sept.

MAINSTREAM  KURS
Sö 16.00-17.30 Diselverkstaden  Sickla Saltsjö SD Calle Brunér Calle Brunér 718 06 18 4 sep
Sö 17.00-19.00 Tyresö Föreningsgård Tyresö SD Peter Myhr Peter Myhr 712 63 09 11 sept.
Må 18.00-19.45 Nybrogatan 18 Forum SD Roland Danielsson Berit Nilsson 604 05 20 26 sept.
Ti 18.30-20.00 Torsviks Fritidsg Lidingö Ocean Waves SD Roland Danielsson Claes Frisk 755 19 11 6 sept.

MAINSTREAM  DBD
Ti 20.00-21.30 Torsviks Fritidsg Lidingö Ocean Waves SD Roland Danielsson Claes Frisk 755 19 11 6 sept.

PLUS KURS
Ti 18.00-20.00 SL´s matsal Blåsut SateLlite SD Robert Milestad Anita Buske 686 38 26 20 sept.

PLUS 16-
Ti 19.00-20.30 Diselverkstaden Sickla Saltsjö SD Calle Brunér Calle Brunér 718 06 18 6 sept.

PLUS DANSTRÄNING 
To 18.00-19.40 Nybrogatan 18 Forum SD Björn Jerneborg Berit Nilsson 604 05 20 8 sept.

On 19.00-21.30 Ekebyhovskolan gymn.sal Ekerö SD Sven Andréason S-Å Johansson 704 80 28 7 sept.

A1 KURS
To 18.00-20.00 Katarinasalen Pumpan Vita Bergens SD Jack Borgström Alf Glesing 712 13 97 15 sept.
To 20.00-21.30 Nybrogatan 18 Forum SD Björn Jerneborg Berit Nilsson 604 05 20 8 sept.

A1 KURS (termin 3) 
Ti 20.00-22.00 SL´s matsal Blåsut SateLlite SD Robert Milestad Anita Buske 686 38 26 20 sept.

A1 DANSTRÄNING
Må 16.05-17.50 Nybrogatan 18 Forum SD Roland Danielsson Berit Nilsson 604 05 20 26 sept.
Må 19.00-21.00 Farmargården Tyresö SD Olle Nilsson Olle Nilsson 770 31 31 12 sep
Ti 20.30-22.00 Diselverkstaden Sickla Saltsjö SD Calle Brunér Calle Brunér 718 06 18 6 sept.
On 19.00-21.30 Ekebyhovskolan gymn.sal Ekerö SD Sven Andréason S-Å Johansson 704 80 28 7 sept.
To 19.00-21.00 Axelsbergs Serv.hus Mälarhöjdens AD Lars Lundström Yvonne C 669 26 28 15 sept.

A2 KURS ( termin 3)
Må 18.00-20.00 Park Folkets Hus Örby SateLlite SD Robert Milestad Bertil Ström 88 81 04 19 sept.

A2 KURS (sista delen)
On 19.30-21.30 Njupkärrs lilla gymn. Tyresö SD Olle Nilsson Olle Nilsson 770 31 31 14 sept.

A2 DANSTRÄNING
Må 20.00-22.00 Park Folkets Hus Örby SateLlite SD Robert Milestad Bertil Ström 88 81 04 19 sept.
Må 19.45-21.15 Nybrogatan 18 Forum SD Roland Danielsson Berit Nilsson 604 05 20 26 sept.
To 20.00-22.00 Katarinasalen Pumpan Vita Bergens SD Jack Borgström Alf Glesing 712 13 97 15 sept.

C1 DANSTRÄNING
Ti 19.00-20.45 Folkets Hus Bagarmossen SDP Bagarmossen Lars Asplund A-M Carlsson 776 22 77 13 sept.

        Alla är välkomna oberoende av klubbtillhörighet.
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SACT
Swedish Association of  Callers and Teachers

som påverkar stora delar av squaredans-
samhället, inkluderat Callerlab. Jag ser fram
emot vad som kommer ut av detta och
kommer att återkomma med vad jag får veta.

Convention i Göteborg
Jag vill passa på att tacka Vinga Yellow
Rockers för ett mycket bra genomfört arran-
gemang. Organisationen fungerade toppen,
ljudet var bra och det flöt bra med så många
caller engagerade. För att inte tala om den
gigantiska räkfrossan. Bra jobbat!

Jag har nu haft två helt otroliga veckor på
Öland, strålande sol i två veckor. Jag callade
A2, C1 och BASIC.

Jag såg den där glöden i ögonen på Basic-
dansarna. Tyvärr var de endast ungefär 7
squarer. Vi måste UT MED SQUARE-
DANSEN TILL FLER!!!! Seminariet den 10
- 11 september är forumet där vi ska disku-
tera hur vi gör det, vi ses där!!

Bästa hälsningar
Jack Borgström

Ordförande SACT

Nu är Basic tillbaka!
På Convention i Göteborg
tog SAASDC´s medlemmar
(klubbarna) beslut om att
återinföra BASIC som den
första nivån/programmet i
Sverige. Jag är oerhört tack-
sam och tycker det var ett

riktigt beslut. Jag har aldrig tidigare fått en
större respons på ett inlägg i Square-Info som
på min förra kolumn. Alla som skrev till mig
var för detta beslut. Det är möjligt att det
fanns de som inte var det, men de hörde inte
av sig till mig. Även beslutet på stämman i
Göteborg var enhälligt.

Jag har efter detta fått höra från Callerlab,
som undrade vad som gjorde att Sverige tog
detta beslut och jag har framfört de moti-
veringar som jag redogjorde för i denna spalt
i förra numret. Både det tyska och det engel-
ska förbundet står nu inför att fatta samma
beslut som vi  har gjort. Sverige har satt igång
en rörelse

SACT - en rikstäckande organisation för squaredansledare 
* SLUG - Grundutbildning för alla inom squaredansen 

* SACT´s Caller School - utbildning för både 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 den 10 - 11  
september 2005 i Norrköping. Vi ses väl!  

* SACT-info & Nyhetsbrev - ett informationspaket som går till alla medlemmar i SACT,  
fördelat under året.   

Kontakt: Marie Tjörnhed, telefon 031-56 32 44, e-post marietj@spray.se. Om du INTE vill 

ha SACT-info via e-mail, kontakta Hanna Tenenbaum, hannainsweden@yahoo.com

www.caller.nu 
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8 oktober 14.30-21.30
Kvarnkullen, Kungälv

Non-Stop dans från M53
till A2 i två hallar

Callers
Svante Jordeskog
Thomas Bernhed

Sven-Olof Nilsson
Cafeteria

Kaffe och kakor, dricka samt
varm korv

Information
Rolf Dalin 031-56 34 88

8 oktober 14.30-21.30
Kvarnkullen, Kungälv

Non-Stop dans från M53
till A2 i två hallar

Callers
Svante Jordeskog
Thomas Bernhed

Sven-Olof Nilsson
Cafeteria

Kaffe och kakor, dricka samt
varm korv

Information
Rolf Dalin 031-56 34 88

Att dansa squaredans på Böda tillhör som-
maren, tycker både min fru Gunnel och jag.
Även detta år, som var det nittonde i följd,
skulle vi till Bödabaden. Men, detta år skulle
bli det första med nya ägare till Bödabaden.
Hur skulle det bli efter alla dessa år med Inger
och Gösta med sin fantastiska anläggning?
Jo, det var den stora frågan……

Vecka 27 var det A2 Squaredans, med så bra
callers som Jack Borgström och Johnny
Preston och även Partner Line Dance.

Squaredansen var SUPERBRA! Det säger
allt, så behöver man inte orda mer om detta.

Så över till Partner Line Dance. Eftersom vi
tidvis dansar Round Dance kan man väl
kanske tycka att dansa i par och i samma rikt-
ning att det är samma sak som Round Dance,
men där är stora skillnader, exempelvis

Fyrkant och Parlinje på Böda
fattningar och att lära sig danserna utantill.
Line Dance är en dans som är gjord av en
koreograf, Round dans har en ”Cuer” som
talar om fattningar och steg.

Värdparet, de nya ägarna till Bödabaden
Johnny och Maria, lotsade dansarna igenom
Partner Line Dance-kursen med GLANS. Att
dansarna hade roligt kunde ingen ta miste på,
jag var inne i ladan ibland och kollade. Att
höra Marias trevliga röst med instruktioner
och informationer, bådar gott för framtiden.

Vi önskar Johnny och Maria allt gott och
hoppas på fler fina somrar på Böda. Vårt nästa
år blir det tjugonde året i följd.

Hälsningar

Eric och Gunnel Bowall
Medlemmar i Vinga Yellow Rockers

 

 

 

 
 

 

Är du mellan 15-30 år så vill du inte 

missa detta! 

Det har kommit fler och fler ungdomar till squaredansen under åren, 

och det fortsätter att öka!   Ungdomar från hela landet träffas på de 

stora danserna och har obeskrivligt roligt! Här lär man känna både 

den ena och den andra och får vänner för livet. 

Vad får jag som medlem? 

-Du får utskick några gånger om året via E-mail/Snail-mail(posten) 

ang. diverse happenings t.ex. ungdomsdanser. 

-Buffalo brukar ordna med ett eget masslogi på påskfestivalen och 

nu på senare tid även Convention. 

-Du får äran att bära våran Badge samt Tröjor. 

-Du får gå billigare på ungdomsdanserna. 

Någon av oss hittar du alltid på de stora festivalerna. 

Läs hur du blir medlem på hemsidan: 
 

www.buffalosquares.se 

eller maila:  buffalosquares@hotmail.com   buffalosquares@hotmail.com 
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Solen skiner, det är 26 grader varmt och just
i dag har vi precis hälften av årets säsong
bakom oss. Det är ju som alla vet, vår första
säsong efter att vi tog över från Gösta och
Inger, så vi tänkte det kunde vara på sin plats
med en halvtidsrapport.

Vi visste ju redan från början att det skulle
bli ett enormt stort jobb för oss och det måste
vi erkänna att det har det varit. Det har varit
många tidiga mornar och sena kvällar, men
vi har blivit så trevligt och positivt bemötta
av alla våra gäster att vi inte kan säga annat
än att det har varit värt det. Allt har gått
problemfritt och vi har bara fått positiva
reaktioner på de småändringar vi har gjort
på anläggningen.

Förra året var ju Gösta & Ingers 20-års jubi-
leum, vilket gjorde att Bödabaden hade en
extra hög beläggning. Vi räknade därför inte
med att det skulle bli lika många bokningar i
år, så vi är glada att kunna konstatera att vi
har en beläggning på cirka 90 % av förra
årets beläggning. Dessutom har vi denna
säsong haft ett väldigt uppsving av antalet
gruppresor/klubbresor.

Vi har för skoj skull satt ihop lite jämförande
statistik som det ser ut nu i halvtid:

Antal dansare, dansveckor

2004 2005
Square Dance 1515 1240
Line Dance 403 416
Round Dance 71 67
Partner Line Dance - 18
Internationell folkdans 45 21
Latinamerikansk dans - 22
Clogging 9 11
Irländsk dans 8 -

Antal grupper, klubbresor:
2004 2005

Square Dance 5 8
Line Dance 1 2
Round Dance - 1
Annat - 3

Som ni ser har vi haft ungefär samma antal
linedansare som tidigare. Detta borde ta död
på de rykten som vi har hört - och fortfarande
hör - att anläggningen kommer ”tas över”
av linedansare. Det är självklart inte fallet.
Vi välkomnar alla dansformer på anlägg-
ningen, men speciellt squaredansen eftersom
det är den som är orsaken till att Bödabaden
exi-sterar. Vi satsar på att Bödabaden även i
framtiden skall vara squaredansens ”Mekka”.

Vi har lika mycket squaredans på programmet
i år som tidigare och det kommer vi att ha
även i fortsättningen. I år har vi haft en
nedgång i squaredansen, speciellt på A1-
kurserna. Vi hoppas att det beror på till-
fälligheter, kanske att kurserna ligger på fel
tidpunkt och att det ändrar sig till nästa
säsong.

Om vi skall välja ut något trevligt att berätta
om av de många glada händelser vi har haft,
då finns det speciellt två kurser som har varit
extra roliga:

Dels nybörjarkursen som vi hade i vecka 23.
Vi hade inte förväntat oss så mycket, för det
kan ju vara svårt att få tag på nybörjare. Men
vi hade faktisk så mycket som två och en
halv squares av ”nybakade” dansare. Med lite
hjälp blev det till tre fulla squares en stor del
av tiden. Det var roligt för oss, eftersom vi
själva lärt oss att dansa squaredans på samma
kurs året innan.

Kanonsommar på Bödabaden
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Den andra kursen som har satt stor prägel
på denna säsong var vår egen kurs i Partner
Line Dance. Det har egentligen inte så mycket
med Line Dance att göra, annat än att man
lär sig förkoreograferade steg. Annars på-
minner det mer om Round Dance.

Varje vecka under säsongen har vi visat upp
Partner Line Dance på fredagskvällarna och
intresset har varit stort. Många har sagt till
oss: ”Hade vi vetat att det var så roligt, hade
vi bokat kursen redan denna säsong.” Ändå
var vi tio par som hade en jätterolig vecka
och efter en svettig och intensiv vecka där vi
hann lära oss femton olika danser, över-
raskade dansarna oss fredag kväll med en
hemmakomponerad sång och två buketter
fina rosor. Det värmde extra mycket eftersom
det var vår första egna kurs på Bödabaden.

Nu ser vi även fram emot ytterligare en ny
dansform, när det i vecka 33 blir kurs i
latinamerikansk dans. Vi är säkra på att det
kommer gå precis lika bra som alla de andra
kurserna.

Om vi redan nu skall titta lite framåt mot
nästa säsong, så kan vi säga att alla de vanliga
kurserna självklart kommer att finnas kvar.
Därutöver har vi en del idéer till förbättringar,
både vad anläggningen och dansutbudet
angår. Det är svårt att säga hur många av
idéerna vi kan realisera i 2006 – det avhänger
helt och hållet av hur resultatet blir här i 2005.

Varma sommarhälsningar och på återseende

Maria & Johnny
Bödabaden Dance Resort

 

Info: Lars Jonsson 

070 – 627 81 54

10
/9

 
H

ös
td

an
s 

R
ic

h
a
rd

 B
jö

rk
 

H
o

rt
en

 S
Q

D
 

H
or

te
n 

1/
10

 
G

ru
vd

an
se

n 
J

e
n

n
i 

S
a

n
d

b
e
rg

 
C

le
ar

 R
iv

er
 D

an
ce

rs
 

P
er

sb
er

g 

8/
10

 
H

ös
tfe

st
 

M
a
th

ia
s
 A

lf
re

d
s
s
o

n
 

O
sl

o
 S

Q
D

 
O

sl
o 

15
/1

0 
V

ar
gd

an
se

n 
B

e
n

g
t 

”
B

u
la

”
 E

ri
c
s
s
o

n
 

W
o

lf
 D

an
ce

rs
 

B
y-

S
ky

m
nä

s 

28
-2

9/
10

 
H

al
lo

w
ee

n 
C

a
rs

te
n

 N
ie

ls
e
n

 
F

jo
rd

 F
ro

lic
er

s 
O

sl
o 

5/
11

 
A

lla
he

lg
on

ad
an

s 
R

ic
h

a
rd

 B
jö

rk
 

G
ru

m
s 

S
Q

D
 

S
eg

m
on

 

19
/1

1  
V

är
m

la
nd

sd
an

se
n 

A
n

d
e
rs

 B
lo

m
, 

C
a

rs
te

n
 N

ie
ls

e
n
 

B
ro

b
yg

g
ar

n
a 

K
ar

ls
ta

d 

2-
3/

12
 

C
hr

is
tm

as
 D

an
ce

 
N

il
s
 T

ro
tt

m
a
n

 
F

jo
rd

 F
ro

lic
er

s 
O

sl
o 



44

I ”10 kom ihåg inom squaredans” rekomm-
enderas vi att dansa mjukt, utan ryck, knuffar
eller sparkar. Inom min korta men intensiva
tid som squaredansare, tycker jag mig ha
funnit att tagen blir allt hårdare.

Här är några exempel, andra kan säkert bidra
med fler.

Callet Take Hands tolkas ofta som skruv-
städsfattning till knogarna vitnar.

Under callet Circle, kräver vissa dansare att
händerna skall höjas och sänkas mellan tak
och golv.

Under callet Forward and Back bör de yttre
dansarna (Ends) klappa händerna lätt mot
varandra, som det står i anvisningarna. I prak-
tiken slår många så hårt att fönsterrutorna
dallrar.

I call med underarmsfattning fattas ibland
ett så kraftigt grepp att motparten bleknar
när benen i armen bågnar.

Priset tas av den dansare som under Boys
Trade med sin högerhand håller kvar med-
dansarens vänstra hand så länge som möjligt
för att sedan med full kraft vrida om med-
dansarens högra arm med en snabb armbryt-
ningsvridning. Efter några sådana raffinerade
behandlingar är det slutdansat den dagen.

Dansa och le säger våra callers. Det är givet
när man är ung och frisk. Vi som inte längre
är som hårdingarna i Vilda Västern eller
forntida amasoner och bärsärkar, vi hänger
med trots problem med fingrar, händer,
armbågar och axlar.

Därför måste vi stävja de avarter som nu
hotar att sprida sig. Ingen vill ha en utveckling
där dansen allt mer utvecklas åt macho-hållet.

Våra callers bör ingripa mot uppenbart
hårdföra dansare av båda könen. Dansare
som använder rena tjuvtrix måste identifieras
och vidtalas.

Att dansa mjukt och utan ryck bör påpekas
flitigt så att det inpräntas hos nya som gamla
dansare. Detta problem får inte sopas under
mattan. Vi som passerat 80 börjar bli skröp-
liga men vill vara med och le många år ännu.

Nils Erlandsson
Medlem i Näsby Parks Squaredans klubb

Skaderisker inom squaredansen

TACK
Jörgen och jag tackar så hjärtligt för  2005
års utmärkelse från SAASDC. Tyvärr kunde
vi inte vara med på Convention i Göteborg,
eftersom vi var på min systerdotters bröllop
i Wales. Inger Johansson delade högtidligt ut
utmärkelsen till oss på Ericsson Square Dan-
cers sommardans den 16 juni.

Dansglädjen, engagemang och drivkraft finns
kvar efter 28 år och vi hoppas på många år
till.

Tack och en stor “Yellow Rock” från
Anne-Catherine och Jörgen Glimtoft
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SQUARE DANCE  PEOPLE  BAGARMOSSEN 

Lördagen den 15 oktober 2005 

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

  Line Dance 40:-, Round Dance 60:-, Square Dance 60:- 
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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70 glada skåningar i två bussar, en från
Malmö och en från Helsingborg, gav sig iväg
en gråmulen fredagseftermiddag för att ha
en trevlig aprilhelg på soliga Öland. Framme
vid målet Bödabaden, samlades vi i ”Saloo-
nen” för en stunds samvaro med mat, sång
och dans. Humöret låg på topp, inte visste
jag att vi hade så många sångare och historie-
berättare ibland Skånes squaredansare.

Så vaknade vi på lördagen och naturligtvis
strålade solen från en klar himmel, en riktig
sommardag väntade oss. Efter frukost
började första danspasset till tre eminenta
callers. Två av dem, Stefan Carlsson och Leif
Ekblad, hade vi med oss hemifrån och på
plats fanns stockholmaren från Öland,
Anders Blom. Dagen gick ”som en dans”,
åtta timmars squaredans erbjöds för den som
orkade och det var nästan alla. Paus för mat
och kaffe unnade vi oss däremot. Vädret var
varmt och soligt, så vi dansade squaredans
på utedansbanan!

Klockan åtta samlades alla i ”den nya delen”
av Logen, där långborden var dukade för en
trerätters meny. Vi åt och drack gott, sjöng

bordsvisor riktigt bra och avslutade med
kasedans i ett par timmar. Trots dagens alla
squaredanstimmar, var många flitiga kase-
dansare. Bödabaden hade helgen till ära köpt
in ett antal nya CD-skivor med dansbands-
musik och nu är dessa indansade. Stämningen
var hög ända tills Anders Blom tonade ner
musiken strax efter midnatt. Då tyckte han
vi skulle gå och lägga oss, så vi kunde vakna
och dansa squaredans på söndagen.

Efter frukost och packning för hemresa,
dansade vi  tre timmar på söndagsför-
middagen. Vi avslutade en rolig Ölandshelg
med ”stegefläsk och lögadoppa  = skånsk
bonnamad”.

”Mätta o. gla‘a vi e´ vill vi mena, när vi lämnar
Böda, där Skånes squaredansare har sig
förenats”

Är det någon som känner sig manad att skriva
en sång med ledning av dessa ord, så skicka
den till mig, så ser jag till att få den upptryckt
i vishäftet till nästa år.

Lena Kjellgren
Reseledare för helgen

Samsqånehelg på Öland
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SNCC 6
Jag funderar bara på varför så många dansare
tror att det roliga med squaredansen tar slut
vid A2? Under de sex år som jag har dansat
så vet jag inte hur många gånger jag har hört
att Plus är den roligaste dansnivån, men OK,
det går väl an att dansa upp till A2.

Jag vet i alla fall att jag har varit på en fantas-
tiskt rolig dans nu i helgen. Det var SNCC 6
(den 6:e Swedish National Challenge Con-
vention) som gick av stapeln 8 – 10/4 i
Lerum utanför Göteborg.

Jag kan hålla med om att när man kommer
in i en danshall med bara C-dansare så är det
inte lika mycket tjo och tjim på dansgolvet
som det är på andra nivåer. Men därmed inte
sagt att det är mindre roligt för det. För en
dansare som själv inte dansar dom nivåerna
kan det kanske se lite trist och allvarligt ut.
Det är många call och svåra, trixiga kom-
binationer som gör att du (nästan) hela tiden
är så helt koncentrerad på det du just ska
göra att du liksom glömmer bort allt tjoande.
Man glömmer till och med bort att le, även
fastän det är så ”himla” kul! Så låt dej inte
luras av ett eller annat ”bistert” ansikte. Men
det kan jag lova, det blir bara roligare.

Jag vill också passa på att tacka helgens caller
för en fantastiskt rolig, trevlig och lärorik
helg, tack till Thomas Bernhed, Ross Howell
och Dave Wilson.

Ett stort tack även till, Pingvinerna och
Lerum Square Dancers, som ordnar en sån
här härlig dans. Det var första gången jag
var där men hoppas det blir många fler.

Kramar till Er alla!
Vigdis Tengelsen

Medlem i Tyresö Square Dancers

 
    
 
 
 

i 
Dieselverkstaden 
Adress: Marcusplatsen 17, Sickla, Nacka 
Tid: 15.00 – 19.00          Entré:  80 kronor 
Vi dansar: Mainstream och Plus till: 
Bluegrassbandet: Cold Mountain Band  
Callers: Jack Borgström och Calle Brunér
Klädsel: Gärna denim 
Vi har kaffeservering  
Mer info:  Yvonne Marklund tel 08-57036245 
hemsida:  http://home.swipnet.se/saltsjo 

VÄLKOMNAR  DEN 

2 OKTOBER 2005 

 

               TILL  
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Nivå: B-M-P

Lördagen den 15:e Oktober 2005
17.00 – 21.00    

Rotebro Dansträff

Kontaktperson: Mimmi Ingerhed, 08-562 91 417
Jan Sundström 070-2345 790

Välkommen till

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Entré 80:-, under 18 år gratis!

Servering finns

Fredag 
Lördag 

Fruängsgården, Fruängen 

Söndag Medborgarhuset, Hägerstensåsen 
Måndag Segersjö Folketshus, Tumba 

MOTIV8’s OKTOBERFESTIVAL 2005 

1 Fredag 7 Okt 19 – 22   A2 
2 10 – 13   C3B 
3 15 – 18   C1 
4 

 
Lördag 8 Okt 

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

Söndag 9 Okt 
15 - 18   C3A  

7 Måndag 10 Okt 9:30 – 16   C3B  
        

 
 

Nästa festival:  John Sybalsky 

Förhandsinbetalning för 1 till 6  
sessioner, endast medlemmar  
70. 130, 180, 220, 250, 280  
Vid dörren: 
80, 150, 200, 250, 290, 330 
(Priserna i kronor) 
Session 7 betalas på plats. 
 
Betala till pg 85 56 69-8 senast 30 
september 2005. Ange sessionerna 
som avses (nummer och nivå).  
Dörrpris gäller efter 30 september 
oavsett medlemskap. 
Vid återbud före festivalens  
start återbetalas hela avgiften. 

Mera info ? Ring  
Gull-Britt 08-646 58 52 

Jan-Olov 08-641 80 98 

Arne & Birgit 08-530 680 51 

        Computer cards 

Fika finns 
att köpa 

ROSS HOWELL 
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Kontaktman: Sonia Kahlbom tel 08-756 32 89

Flyer by Helge Schieche

Gratis parkering på Valhallavägen 

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

Entré för hela dagen 100 kronor

Kom, träffas och trivs!! 
Vi dansar i 3 salar på nivåerna M53 – M – Plus – A1 - A2 

   Callers :  Roland Danielsson,  Robert Milestad,  
Micke "Sotarn" Lindberg,  

   Linedansledare: Inga-Lill Arrehed 

Lidingövägen 1, Stockholm 

Huddinge Square Swingers – Panther Squares 
Näsbyparks Squaredansklubb 

Squaredansklubben Seniorerna
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Förbundet i samarbete med SACT ordnar,
som vi hoppas de flesta av er vet, även i år
ett seminarium i september och detta skall
till stor del handla om rekrytering av nya
dansare. Nästa steg är att vi tar så väl hand
om de vi lyckas få med på våra nybörjarkurser
att de stannar kvar inom squaredansen och
inte försvinner för att de tycker att vi inte
behandlar och bemöter dem rätt.

Statistiken över medlemsantalet i våra klubb-
ar visar tyvärr på en neråtgående trend så
det är allas vårt ansvar att hjälpa till. Det går
inte att svara på ett upprop att vi har det så
trevligt i vår klubb så vi behöver inte delta i
denna satsning.

Därför vänder vi oss i detta nummer till alla
squaredansare, både nya och erfarna, unga
och gamla. Ängeln, klubbfunktionären,
callern och kaffekokerskan, alla behövs vi.

Följande rader är en sammanfattning av Om
Nybörjarkurser. Hela materialet finns på
hemsidan under Klubbmaterial/Om Ny-
börjarkurser. Vi hoppades när vi skrev dessa
rader att de skall användas just vid planering
och genomförande av nybörjarkurser och då
inte enbart av kursinstruktörer/callers utan
även av klubbstyrelse, erfarna dansare/änglar
och alla andra intresserade. Alla skall få glädje
och nytta av materialet. Vi tycker därför att
ni alla skall läsa det och fundera över vad
just ni kan bidraga med för att få våra nya
dansare att trivas.

De flesta ser, när vi pratar om änglar, någon
som fyller ut en square. Några andra ser
tyvärr en hjälplärare, som på eget sätt försöker
lära ut Swing Thru eller något annat call
under Basic-kursen. Vi försöker utbilda
änglar genom att skriva om detta, genom att

ordna kurser och seminarier och besöka olika
nybörjarkurser. Inte bara änglarna utan också
eleverna bör känna till ängelns roll i det hela.

Eleverna tycker kanske att den perfekte äng-
eln inte hjälper till när han låter eleven tänka
själv innan en försiktig styrning försöker leda
åt rätt håll. Ängeln har svårt att bedöma hur
länge man skall låta någon fundera på vad
som är höger eller vänster osv. Detta kräver
träning och eftertanke men vi glömmer ofta
i allt detta en annan viktig roll för ängeln –
ser vi den ensamme eleven även under fika-
pausen? Pratar vi om klubbens verksam-het,
bjuder vi med eleverna på julfest och
bussresor? Är det någon som i början av
vårterminen berättar på ett lockande sätt om
Convention och hur en stor dans går till …..

En mycket viktig del i att leda en kurs, av
vilket slag det än må vara, är att vara med-
veten om att alla inte lär sig lika fort och inte
genom samma metod. Någon läser sig till
kunskap, någon annan måste se figurer ut-
föras, den tredje i gruppen måste själv träna
in kunskapen på golvet och den fjärde använ-
der en blandning av allt detta. För att gruppen
skall bli fungerande och någorlunda lika i
kunskap måste läraren blanda alla dessa
metoder och inte klassa ut den som inte klarar
att t ex läsa in en definition.

Under fikapausen kan klädtips tas upp liksom
de olika squaredansorganisationerna, regler
för badgar, 10 Komihåg och historiken. Det
finns dessutom en hel del termer som inte är
call men bör gås igenom (caller, ängel, badge,
DBD, breaka, styling mm mm). Dessa sidor
är lämpliga att kopiera och dela ut till
eleverna. För att de skall bli trygga, nöjda
squaredansare krävs mer kunskap än callen.

Operation Nybörjare
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Materialet tar också upp så skilda saker som
storlek på lokalen, utrustning, kurslitteratur,
kaffekokning och tips för att lära sig elevernas
namn.

Tankar från callern – jag känner mig helt
misslyckad, jag vill gömma mig under scenen,
kanske skall jag gå en callerkurs – liksom
från eleven – tänk om ingen vill dansa med
mig, kan jag verkligen lära mig detta, jag
känner ju ingen i kursen – har vi också
försökt bemöta.

Allt detta ingår alltså i en nybörjarkurs, men
hela ansvaret för detta behöver inte alls ligga
på callerns axlar. Callern skall göra det han
är bäst på, dvs. lära ut call!

Åter igen – hela materialet finns på hemsidan.
Läs det och fundera över det, vi vill gärna ha
synpunkter. Vi ses i Norrköping till hösten.

Calle, Inger, Erika och Marianne
OpNybörjare SAASDC och SACT

 
SACT 

Swedish Association of Callers and Teachers 

www.caller.nu

Ny kurs! Att undervisa med band/CD/dator! 

Kursen vänder sig i första hand till dansare utan undervisningserfarenhet som funderar på att försöka 
leda kurs. Måste behärska åtminstone Mainstream. 

Tid: 12 & 13 november 2005 
12 november 10.00 – 17.00 
13 november 10.00 – 14.00 

Plats: Göteborg 

Pris: 800 kr / deltagare (reducerat pris p.g.a. pilotomgång) 

Kursledare: Sten Götharson 

 Demo genomgång av bandspelare, CD och dator. 
 Diskussion om de olika utrustningarnas för och nackdelar. 
 Var/hur hittar man material. 
 Hur hantera gammalt material (figurer kommer och försvinner på listorna). 
 Praktisk träning på utrustningarna (en sköter maskin och de andra dansar). 
 Praktiska tips om hur man leder en kurs baserad på inspelat material. 
 Utlärning med mikrofonvana (Torrsim med ny figur, sedan dans till inspelat material). 

Om du är intresserad skicka en intresseanmälan till Sten snarast! 

Anmälan/frågor: Sten Götharson gotharson@comhem.se 031-52 78 36 (Kväll) 

Varmt välkomna!! 
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Freddie Ekblad & Robert Milestad 
28-30 oktober i Stockholm, Bålsta 

Anmälan görs på: 
Postgironr: 14 57 17 – 5 Buffalo Squares  
eller via E-Mail: buffalosquares@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansavgiften: 120: - för medlemmar  

och 150: - för icke medlemmar.  

Masslogi: 50: -/natt inkl. frukost. 

    

IInnffoo  aanngg..  UUnnggddoommssddaannsseenn::        
Ta kontakt med:   

Annika 031-48 29 12 / 0704-500401 

 

Titta gärna in på www.buffalosquares.se 

 

Info: Lars Olofsson, 040 – 23 42 11   Hemsida:www.energysquares.com 

Guestcallers samt Energy Staff  
medverkar i pauserna 

Malmö 
Kockum Fritid 

A1/A2     13.00 – 16.00 
MS53-P   16.00 – 21.00 

Lör 29 okt 2005 
Kl 13.00 – 21.00 

Jack Borgström 

17:th Fellowship Dance 
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24:e gången 

4 - 6 nov 2005 
Allhelgonahelgen som vanligt 

II  SSkkäärrhhoollmmeennss  iiddrroottttsshhaallll,,  SSttoocckkhhoollmm  
 

VViicc  CCeeddeerr,,  TToodddd  FFeelllleeggyy  
CChhrriisstteerr  BBeerrnn,,  JJaacckk  BBoorrggssttrröömm  
RRoollaanndd  DDaanniieellssssoonn,,  MMiicchhaaeell  ””SSoottaarrnn””  LLiinnddbbeerrgg  

 

Dans i fyra hallar – full M till C2 
 

Kontaktperson: Anders Petersson tel. 08-19 72 66 (hem), 08-568 69560 (jobb), 
epost: jamboree@ericssonsquaredancers.se 

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

 
ÄÄvveenn  ii  åårr!!  SSqquuaarree  GGaammeess  &&  ””pprroovvaa  ppåå””--ssqquuaarreeddaannss  fföörr  ddiinnaa  vväännnneerr  oocchh  bbeekkaannttaa!!  

VVäällkkoommmmeenn!!  
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Tillsammans med squaredansare
Första gången jag firade semester på Öland,
närmare bestämt på ”Bödabaden Dance Re-
sort” var under vecka 27. Varför blev det
Bödabaden? Det var min dotter Mia och
hennes Roger som tycket att jag skulle se-
mestra med dem och få uppleva stämningen
och få lite inblick i square dancing.

Det får jag säga var en lyckträff. Har aldrig
träffat så mycket trevliga och glada männi-
skor. Det var dansare från Tyskland, Dan-
mark, Norge och Sveriges avlånga land och
de båda charmerande callerna Jack Borgström
och Johnny Preston från USA. Dessutom så
bodde jag väldigt bra och maten var otroligt
god. Det märktes på trivselvikten när jag kom
hem. Det är ju klart att dansarna behöver
ordentligt med energi för att dansa 32 timmar

squaredans under en vecka. Det är ju en pres-
tation i sig. Nästan alla dansare som bodde
på Bödabaden var väldigt erfarna och dan-
sade A2. I detta kunde jag inte delta men jag
uppfattade att callerna ibland gav komman-
don som skapade en del förvirring för en del
dansare. Men jag fick chansen att för första
gången ”prova på” Basic och det var verk-
ligen spännande och roligt.

Trots min ålder hoppas jag kunna anmäla mig
till en Basickurs i squaredans. Jag tror att min
dotter har haft som mål att få mig intresserad
av denna dansform. Genom att ha deltagit i
denna semestervecka tror jag mig våga bli
med i en squaredansklubb i Stockholm.

Hälsningar Mias pappa, Sven Ewert

 
 Vidareutveckla dig inom styrelsearbetet. 

Varför inte gå en kurs i Karlstad under hösten! 

Anmälan till kurserna senast 
2005.11.01 till: 
Lars Jonsson 070 – 627 81 54 
lars_jonsson@telia.com

Kassörsutbildning 

Den 13 november kl. 10 – 16.30

För dig som har ekonomiska 
uppgifter i din klubb samt övriga 

styrelseledamöter. 
 

Kurskostnad 300:-/deltagare 
inkl. kursmaterial. 

 
Kursledare: Lena Duell 

SLUG Styrelse 

Den 12 november kl. 9 – 18 

Kursen vänder sig till 
styrelseledamöter och 
föreningsfunktionärer. 

 
Ett utdrag ur kursplanen: 

Föreningsjuridik, Mötesteknik, 
Konflikthantering 

 
Kurskostnad 500:-/deltagare  

inkl. kursmaterial. 
 

   Kursledare:  Anders Sjöberg, 
       Svante Jordeskog
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Den 8 Maj tog vi emot våra nervösa, men
glada och uppspelta graduanter. Efter en
fördans började själva gradueringsdelen och
festligheterna. Det blev väldigt lyckat och alla
hade roligt, även om det var lite nervöst. Ett
särskilt tack till våra eminenta domare som
gjorde ett jättefint arbete. Efter gradueringen
hade vi fika. När alla fått lite mat i magen
körde dansen i gång igen och nu var det bara
glada miner på läpparna, inga nervösa leenden.

Vi var många som hjälptes åt för att fixa en
oförglömlig dag för våra graduanter och tack
till alla som var med, både graduanter och
alla ni som var med ”bakom kulisserna”

Birgitta Nilsson
Medlem i Energy Squares Malmö

Graduering i Samsqåne
Under ett Samsqåne-möte tidigt i våras,
beslutades det om en gemensam graduering
i Samsqåne-alliansen. Det var fyra klubbar
som hade graduanter och av dessa ville
Energy Squares Malmö, Gripen Staffanstorp
och South Coast Trelleborg vara med i en
gemensam graduering, samt Southern som
stöttade upp.

Sagt och gjort, vi startade förberedelserna och
var en till två från alla fyra klubbarna i
förberedelsegruppen. Vi hade ett gemensamt
aktivitetsschema, vilket var ett mycket bra
hjälpmedel när väl dagen kom. Det var som
vanligt ett evigt hemlighetsmakeri för att våra
nybörjare inte skulle få veta vad vi sysslade
med. Det var inte lätt alla gånger, att försöka
prata bakom ryggen så att inget avslöjades.

Nivå: B-B-M på golvets nivå

Lördagen den 12:e November 2005
17.00 – 21.00    

Rotebro Dansträff

Kontaktperson: Mimmi Ingerhed, 08-562 91 417
Jan Sundström 070-2345 790

Välkommen till

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Entré 80:-, under 18 år gratis!

Servering finns
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Det var en midsommar-
afton för ca 25 år sedan. Jag
och min kusin var på mid-
sommarfest med våra för-
äldrar och deras syskon. En
midsommar som många
andra i vår släkt när jag var
liten. Det var mat, lekar,

tävlingar och dans runt stången.

Jag minns denna midsommar speciellt. Vvåra
föräldrar ville att vi skulle pröva på att dansa
squaredans, för det var vad dom nyligen
börjat med. Jag och min kusin tyckte det var
töntigt, men sa väl efter mycket tjat från
föräldrar – OK, vi gör det väl. Efter denna
midsommarafton har mycket vatten runnit
under broarna. Jag och min kusin har callat i
dryga 20 år. Vi har varit på Bödabaden sedan
starten. Vi har hållit otaliga kurser på otaliga
nivåer.

Jag minns den glädje jag kände första gången
jag dansade till en caller, för när jag började
dansade vi till kassettband. Det var på
Ericsson Jamboree. Vi var helt överväldigade
av att vi klarade av det och av stämningen på
golvet. Jag kan fortfarande komma ihåg hur
det var att lyckas komma till cornern flera
gånger under samma tip. Känslan när det
flyter i en bra square.

Jag och min kusin hade i år en Basicvecka
tillsammans på Öland. Jag såg dansarnas
glädje i dansen, när de hittade sin corner och
tillsammans lyckades lösa det pussel som vi
kallar squaredans.

Jag har pratat med en hel del dansare som
var på GSI och hört dom säga att det var
som förr, dom var som förr. Jerry Story och
Tony Oxendine framförallt, har varit mycket

i Sverige och varit mina och även min kusins
förebilder, lärare och mentorer. Deras sätt att
presentera squaredans på, deras entusiasm
och showmanship finns för alltid i mitt minne
som en bild av glädje och ”showfaderittan”.
Min dröm är att vi på något sätt ska kunna
komma tillbaka till denna känsla, till denna
entusiasm, till en gemenskap som vi vill dela
med oss av till alla som ännu inte har börjat
dansa squaredans.

Jag har sett ljuset tändas hos många som
börjat dansa squaredans. Ni vet den där spe-
ciella glöden i ögonen som säger mer än tusen
ord, vi klarade det, det här är ju så j-vla kul,
varför håller inte fler på med det här.

Jag tror att vi ska dra oss till minnes våra
första minnen som squaredansare och för-
medla dom till de vi träffar. Vi ska ha dessa
minnen på näthinnan när vi kliver upp och
gör en uppvisning. Då kommer vi ha den
rätta glöden i ögonen och det rätta leendet
som gör att fler kommer vilja börja dansa
squaredans.

Många tänker; Men vad kan jag göra? Ingen
kan göra allt men alla kan göra något. Var
med på uppvisningar, börja prata med folk i
hissen, på jobbet, i idrottsföreningen, i ICA-
butiken, på dagis. För om vi inte gör något
alls så kommer vi till slut inte ha någon
aktivitet kvar. Alla har det ansvaret och då
menar jag alla som håller på med vår aktivitet.
Från Basicdansare till C4-dansare, styrelser
och callers.

Jag tror att vi ska minnas det som var bra
förr, men det behöver inte vara som förr eller
göras som det gjordes förr. För då var då
och nu är nu. Vi behöver tänka nytt på många
sätt, t ex. hur vi ser ut när vi gör våra

I saw the light
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Välkommen till 

Catharinadansen 
Lördag 19 november 2005 

Kl 15.00 – 20.00 
Nävertorpsskolans gymnastiksal, Katrineholm 

 
Caller 

Bengt ” Bula ” Ericsson,  
 

M53  M  P   
 

Entré: 

Vuxna 80:-   -  Ungdom 40:- 
Alla som heter Katarina gratis 

Traditionell klädsel 

Kaffeservering 
Info: 

Guy Karlsson 011-13 27 04 eller 0706-05 48 55 
Hitta dit? Från Vingåkersvägen: Kör Kerstinbodagatan, tag vänster på

Skalltorpsgatan 

 

uppvisningar, vilka som ska dansa upp-
visning, var vi gör uppvisningar, för vem vi
gör uppvisningar. Alla dessa parametrar bör
vägas in för att anpassas till rätt tillfälle, tid
och plats för att vi skall kunna få fler att hitta
in till vår glädje och gemenskap.

Min dröm är att vi skall få fler nybörjare än
förra året. Trenden hittills är en minskning
med 100 nybörjare per år och det har pågått
i minst tre år. Jag vet att vi kan vända detta
OM vi bestämmer oss. Det finns en sång med
texten ”tänd ett ljus och låt det brinna”. Jag
har det som min målsättning när jag träffar
nya dansare att få dom att se ljuset, få dom
att trivas, att lyckas, att bli delaktiga, att känna
gemenskapen i lyckan att hitta sin corner!

Jack Borgström

James Wyatt
Tid: Lördagen den 26/11 2005  kl 15.00-21.00
Plats: Volvo Customer Center i ESKILSTUNA

Vägbeskrivning finns på klubbens hemsida
Nivå: Plus - A1 - Plus - A2
Entré: 100:-
Info: Lennart Kühne 016-259 52
Övrigt: Tag med egen förtäring

Aktuell information finns på webbsidan  http://welcome.to/conamore

SméDansen 2005
med

Eskilstuna Con Amore Dancers
hälsar alla hjärtligt välkomna!!!
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Var, när och vad dansar vi…… 
 

 Var? Karlstads Universitet (Skyltat från E18) 
 När? Mellan 12.00 – 20.00 
 Vad? M, P, A1, A2 (två hallar) 

Det kommer även att finnas möjlighet att prova 
på Hexagon! 
Några lokala pausfåglar kommer också. 

 Klädsel: Traditionell 
 Cafeteria: Finns med ett rikligt utbud. 
 Entré: 100:- /Under 18 år 50:- 
 Info: Laila H.  054 – 83 53 63, 070 – 60 89 121 
  

Vi kommer även att  få besök av några försäljare! 

Brobyggarna hälsar er Välkomna 

Clear River SD,  Präriefolket SD,  Sun Town SD,  Wolf Dancers
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KVARNDANSEN
vi firar 10-års jubileum

Kongahälla Senior Square Dansers 

inbjuder alla till dans i två hallar

måndagen den 5 december 2005

kl. 12.00 till ca 16

Callers: Anders Blom, Svante Jordeskog 

och Sven-Olof Nilsson

Lokal: Kvarnkullen Kungälv

Nivåer: Basic, Mainstream, Plus och A1

Dansavgift: 100 kronor. Kaffe och fika ingår. Drycker finns att köpa.
Vägbeskrivning: Kvarngatan. Kartblad 7 i telekatalogen, intill kvarnen.

Vid frågor ring 0303-121 26, 125 30, 070-568 46 80
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 Fredag 6/1 2006 
 

 
 

 

Christer Bern 

Bengt " Bula" Eriksson 
 

 Samt Pausfåglarna 

 Marie Tjörnhed  Catrine Marie Tjörnhed  Catrine Dellbing Jörgen Höjer   
 

Dans i 2 Hallar 
 

M53-A2 

Tid: 12.00-22.00   Pris: 120kr 
 

 Cafeteria finns Skyltas från E6. 

 

Kom 10 pers gemensamt från samma klubb betala för 9 

  Upplysningar: Roger  031-56 32 44 

                                             Kjell    031-40 57 93 
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Den i år soliga! weekenden 2-3 juli bjöds de
många dansarna som sökt sig till High
Chaparral på mycket trevligt. Dansades i
fyrkant gjordes det till Christer Bern och
undertecknad. Nytt golv var utlagt, en lagom
stor scen fanns det också. Allt var alltså som
gjort för två dagars trevlig samvaro och dans
bland vänner i den småländska westernstaden

Mycket annat fanns det naturligtvis också att
beskåda om man ville ta sig en liten paus i
dansandet. Hela den väldiga westernanlägg-
ningen fanns runt hörnet om dansgolvet. Åka
tuff-tuff-tåg och bli överfallen, kolla årets
show i River City, besöka trapperlägret,
indianerna m.m. m.m. Eller bara sätta sig ner
och vila benen, nju-tandes en glass eller fika.
Och det.... Det kunde ju behövas denna
varma sommarhelg.

Liksom förra året så hade Ranch Horse
Association ordnat tävlingar i westernridning
och boskapsföseri. Ävenledes ett stort gäng
med Linedansare fanns på plats på Chappis.
Mycket folk var det i rörelse under dessa
dagar. Trevligt och kul på alla sätt och vis.
Dessutom bjöds det på party-party med dans
till Håsebandet på lördagskvällen.

För oss alla squaredansare så tog alltså
Karlskronaiten Christer Bern med oss runt i

dansens virvlar. Och visst kunde en del turer
vara nog så kluriga när dom kom från en
inte helt vanlig position. Tänka, Tänka,
Tänka....  ah-haa.

Under middagspausen gjorde Leif Ekblad
ett inhopp och callade en timma. Inga döda
punkter här inte. Full rulle ska det vara.
Förhoppningsvis fick alla sitt lystmäte till-
godosett. Ni dansare såg då ut att trivas
väldeliga. Vi i Finnveden Square Dancers
hoppas att Ni trivdes så väldeliga att Ni
kommer tillbaks den 1-2 juli nästa år.

Väl mötta då och Tack för i år.

Leif  ”Snuffe” Ericsson
Medlem i Finnveden Square Dancers

High Chaparral 2005

Entré:             Vuxna 90:-/ungdom till 18 år 30:- 
Golv:              Sporthall, använd inneskor 

Cafeteria:       Försäljning av dricka, kaffe, smörgåsar, 

                        kaffebröd, korv och panpizza. 

                        Utrymme med sittplatser finns för förtäring av egen  

                        matsäck. 

Upplysningar Dora Nilsson 0589-13002. 

                       dora.nilsson@swipnet.se 

Skyltar finns från infarten E18/E20 Sätra trafikplats 

Riverbend´s  Square Dancers 

16.00 - 18.45       B35-M-B35-P 

 

18.45-19-15         Paus 

 

19.15-22.00         B35-M-B35-P 
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mot Nävertorp, följ kartan ovan. 
 
 
Vägbeskrivning:  
 
Från Örebro, kör c: a 1 km in i stan, vid Statoil-mack sväng höger mot Nävertorp, följ kartan 
ovan. 
Från Nyköping och Norrköping, kör mot Örebro, sväng vänster vid Statoil-macken mot 
Nävertorp, följ kartan.  
Från Stockholm och Eskilstuna, kör nya förbifarten mot Örebro, första trafikljus sväng 
vänster, vid Statoil-mack sväng höger 

Cathrineholm Squaredancers bjuder till dans med 

Paul Bristow och Bengt ”Bula” Ericsson  

lördagen 4 februari 2006.  

Vi dansar M, P och A1 kl 15.00 – 20.00. 

Välkommen också till C1 och A2 kl 12.00 – 14.45 

                      Entré  120 kr              
              60 kr (ungdom under 18 år) 
           Kaffeservering  
 

 

Information:     Guy 011-13 27 04 eller 0706-05 48 55, Bula 0705-91 59 41 
Från Vingåkersvägen: Kör Kerstinbodagatan, tag vänster på Skalltorpsgatan 

Klockan: 14.00 – 21.00

B, M, P, A1 och A2 

Entré: 120 kr
under 18 år gratis

Cafeteria
Hamburgergrillning

Varmt välkomna
Kontaktperson: Fredrik Thyr 0174-21010

www.rodensquaredancers.just.nu

Micke Gerkman, Richard Björk Gerkman, Richard Björk 
och Alexandra Lygdmanoch Alexandra Lygdman

Kom och fira med oss!
Lördagen den 20 maj 2006

Rodensquaredancers 
fyller 10 år!

Vi dansar i Frösåkershallen, Östhammar - 2 hallar -
till dessa Callers:

Skyltat från rondellen i ÖsthammarSkyltat från rondellen i Östhammar

Klockan: 14.00 – 21.00

B, M, P, A1 och A2 

Entré: 120 kr
under 18 år gratis

Cafeteria
Hamburgergrillning

Varmt välkomna
Kontaktperson: Fredrik Thyr 0174-21010

www.rodensquaredancers.just.nu

Micke Gerkman, Richard Björk Gerkman, Richard Björk 
och Alexandra Lygdmanoch Alexandra Lygdman

Kom och fira med oss!
Lördagen den 20 maj 2006

Rodensquaredancers 
fyller 10 år!

Vi dansar i Frösåkershallen, Östhammar - 2 hallar -
till dessa Callers:

Skyltat från rondellen i ÖsthammarSkyltat från rondellen i Östhammar

Challenge i Kristianstad
Efter 5 timmar på Bagarmossens Djur-
sjukhus och bara ett par timmars sömn, släpar
jag mig upp ur sängen. Ska bli hämtad om
en timme och jag har inte hunnit packa.
Springer yrvaket hit och dit samtidigt som
jag försöker komma på vad jag behöver ha
med mig. Riiing!!! Telefonen ringer och Lars
Erik står redan ute på parkeringen. Nu har
vi ca 55 mil framför oss. Äntligen framme!

Måndag morgon och nu är det dags. Träffar
alla de andra dansarna strax före nio. Det är
många nya ansikten den här gången som jag
inte sett tidigare. Vi är runt fyrtio dansare
från Umeå i norr till Trelleborg i söder.

Under veckan  har jag i alla fall hunnit med
några utflykter. Bl.a. ett besök i Tykarps-
grottan nära Hässleholm. Det var en kuslig

vandring, men nu efteråt är det bara kul att
ha varit där.

Veckan går fort och vips så är det fredag
eftermiddag och vi har gått igenom hela
danslistan call för call. Det har varit mycket
nötande och travande på golvet, vilket har
varit både jobbigt och roligt.

Jag vill tacka Ingvar och Rauni, Micke och
Pia samt Emelie för en fantastiskt rolig,
trevlig och lärorik vecka. Det har varit en
dansvecka som jag länge kommer att minnas
med glädje. Så många trevliga människor
samtidigt. FANTASTISKT!

Kram, vi ses på dansgolvet.
Vigdis Tengelsen

 Medlem i Tyresö Square Dancers
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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
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Vi har 20-års jubileum i år 
     Hos oss hittar du Europas största kollektion av 

Square Dance och Western Wear, 
Missa inte årets nyheter! 

 

Du hittar oss på följade danser i år: 
 

3 sept. Rosenbomfestivalen, Karlskrona 
 7-9 okt. STING-festivalen , Paderborn Tyskland 

22 okt. Fyrklöverdansen, Stockholm 
4-6 nov. Ericsson Jamboree, Stockholm 

13 nov. Novemberdansen, Stockholm 
19 nov. Värmlandsdansen, Karlstad 

 

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

Tel/fax 0485-222 43    www.bluecorner.nu 
OBS! Ny E-post:   bluecorner@tele2.se 
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