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Välkommen till
13.30- 21.00

Lördagen den 1 Mars 2008
Lördag 26 januari 2008
kl 14.00 – 21.00
FUTURUM, Bålsta
B - A2, två hallar

Parketten Folkets park Lidköping

Thorsten Geppert

Tomas
Hedberg

Jack
Borgström

Nivå: B40 – C1 i 3 lokaler
Entré: 195 kronor inkl. varmrätt och dessert
som serveras 16.30 – 18.00.

Janne
Wiklund

Hebe
Bergström

OBS Föranmälan för kökets skull OBS
Ingemar.friden@comhem.se 0510-66424
Börje Andrén 0512-42825

SERVERING
varmrätt,
smörgåsar,
kaffe m m

Som vanligt serverar vi kaffe med kaka, fralla till humana
squaredance-priser. Bussar bjuder vi på kaffe å fralla.

INTRÄDE:
100 kr
under 18 år 50 kr

Info:
Fia 08-582 479 46, 070-209 02 55
Hebe 0171-823 57, 070-493 15 16

www.squaredancers.balsta.tv

www.lacko-sq.se
OBS! Sportgolv – Skor med sulor som svärtar
eller högklackat får inte användas!

Vi i Norra Wadsbo Square Dancers önskar er alla en Glad Jul
Välkomna att dansa med oss 2008
Robert Milestad Lör 24 Maj
Margareta Jensen

Jerry Jestin Sön 20
April Otterbäckens
Folkets Hus Kl. 14 – 20
M – P – A1

Karlsholme Folkets Park
kl. 12 – 20 B till C1

Johnny Preston Fre 4 juli
Otterbäckens Folkets hus
kl. 18 – 22 B – M – P

Special Dance
Jerry Story Mån 14 Juli
Karlsholme Folkets Park
kl. 18 – 22.30 M – P – A1
Norra Wadsbo Square Dancers – Mariestad
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http://www.nwsd.se

Från ordförandens horisont
Höst en otroligt vacker årstid. Jag tillbringade en helg i början av
oktober i Ammarnäs. Svenska fjällen när det är som vackrast
både i färg och i form. Och väldigt skönt eftersom det inte
fanns så mycket att göra där, mer än att promenera upp och
ner för den välkända potatisbacken. När jag gick där kom
jag att tänka på squaredans. Det är, precis som potatis, ganska
knöligt.

Nu ser jag fram emot ytterligare en vacker årstid, nämligen
vintern. Jag längtar efter mycket snö, ljudet av knastrande
skor och adventsljusstakar i vartenda fönster. Vem vet, kanske
blir det ytterligare ett besök till Ammarnäs för att se om
hundarna sitter kvar på ljugarbänken...
Vi ses på ett dansgolv snart hoppas jag!
Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

Vår verksamhet bygger på samarbete och det är oftast svårt.
Många viljor ska samlas till en gemensam. I squaredans är
det åtta viljor (förutom callerns, men den räknar jag bort just
nu) som på väldigt kort tid ska bli en enda. Ibland går det
och ibland går det inte. Men som Robert Broberg sjunger:
“Målet är ingenting, vägen är allt”..
Jag tycker att vi ständigt är på resande fot i vår verksamhet.
Och det känns positivt. För om vi inte var det skulle vi vara
avstannande. Och det skulle aldrig kunna göra oss ännu bättre,
trevligare och roligare. På min squaredans-agenda inför hösten
och våren tyder allt på vi INTE är avstannande. En mängd
spännande projekt väntar och en del har precis startats upp.
Läs mer om detta i Förbundsnytt på nästa sida.

Årgång 23
Organ för SAASDC, Svenska Squaredansförbundet,
Box 457, SE-191 24 Sollentuna
Hemsida: www.squaredans.se
ISSN 0283-6572
Ansvarig utgivare Jessica Dhyr
Plusgiro 82 54 68 – 2

Annonser
Storlek bredd * höjd mm
Priser, kronor
Reducerade priser för
SAASDC-klubbar, kronor
Färgannons, kronor

Helsida

Redaktör Ing-Marie Lindh
Adress: Antikvarievägen 4, 724 81 Västerås
Telefon 021 – 352835
E-post: ing-marie@squaredans.se

Halvsida

Kvartsida

Åttondelssida

190*270
2400:-

Liggande
190*135
1200:-

Stående
90*270
1200:-

Liggande
190*65
600:-

Stående
90*135
600:-

90*65
300:-

3600:-

840:1260:-

840:1260:-

420:630:-

420:630:-

210:315:-

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

Kommande nummer
Bidrag senast (deadline)
Distribueras vecka

Nummer 1 2008
1 februari
0810

Nummer 2 2008
1 april
0818

Nummer 3 2008
1 augusti
0835

Tryck AB Ystads Centraltryckeri, Box 82, 271 22 Ystad

Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll
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Nummer 4 2008
15 oktober
0847

En spännande höst väntar. SAASDC:s styrelse har startat en
mängd spännande nya projekt. Jag återkommer till de nya,
först vill jag berätta vilka vi precis sjösatt.

På tal om nybörjare så finns marknadsföringsbroschyren klar
att användas. Kontakta Therése Milestad så hjälper hon er
med utformning om ni så önskar.

En Conventiongrupp har tillsatts och precis startat sitt arbete.
I flera år har det efterfrågats och funderats kring en grupp
som kan tillvarata alla lärdomar kring arrangerandet av ett
Convention. Och nu finns det äntligen. Gruppen kommer
att kunna bistå kommande Conventionarrangörer på ett sätt
som vi tidigare inte kunnat göra. Det här kommer att
underlätta arbetet kring det största arrangemanget vi har.

Vi tittar på ytterligare förbättringar av Square Info ut till er
dansare. Vår högsta önskan är att varje medlem ska få
tidningen utskickad direkt till hemadressen, på så sätt undviker
vi förseningar eller att en del blir utan tidning. Men det är inte
så enkelt som man kan tro och krävs många vändor. Men
det ligger väldigt högt upp på vår agenda just nu och vi
återkommer med rapport om hur arbetet går.

När det gäller Convention kan jag också berätta att arrangörer
till Convention 2009 är klart. Det stod mellan två intressenter
som båda presenterade ett väldigt bra koncept. Lika bra
faktiskt och det som till slut avgjorde var det geografiska
läget. Men vart kosan styrs får ni inte veta förrän i Motala.
Lite spänning ska det vara! Däremot kan jag redan nu avslöja
var Europa Convention 2010 kommer att bli. Karlstad har
utsetts att arrangera det stora arrangemanget.

Till sist kan jag berätta att GSI återvänder till Sverige och
Malmö. I juli 2008 kommer 25 callers att få gratis utbildning
av några av världens bästa callers. Och vi dansare får dessutom
möjlighet att dansa till dem. En möjlighet som känns alltför
bra för att missa, eller hur!?
För styrelsen,
Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

Ett annat projekt som precis startats upp är Square O. Tanken
är att gruppen ska finnas till för dem som behöver ge röst åt
något som de inte tycker om. Vår förhoppning är ju så klart
att gruppen ska bli så gott som sysslolös, eftersom det skulle
betyda att alla mår bra inom dansen. Men samtidigt är detta
en viktig funktion för dem som behöver den. Vett och
etikettgruppen har återuppstått, även det är en viktig fråga
för oss.

Skinkdansen
Fredag 28 dec kl. 1500 – 2100

I övrigt så har inregistreringsuppgifterna för året öppnats
upp. Jag hoppas att ni svarar på dem så fort som möjligt.
Det är viktigt, både för klubbarna och dansarna men även
för oss inom SAASDC. Vi får en inblick hur det ser ut ute i
landet. Vilka nivåer är störst och kommer det nybörjare?

Prästängshallen, Eksjö
Anders Blom Svante Jordeskog
Pär Lundborg

B35, M, P, A1, A2
Hjärtligt välkommen att dansa med oss på

2 hallar 3 callers 5 nivåer nonstop
I Södertälje
den 26 dec 2007
kl 16:00 - 20:00
Caller:

Tag med dansbadge för komplettering

100 Kr Ungdom gratis
Traditionell dress

Plats:
Tälje folkdansgille, Björklundsgatan 4 C
Nivåer:
B35, M, B35, P
Inträde: Vuxen 80 kr, under 18 år 40 kr
Klädsel: “Traditional” eller “Proper”, se vår hemsida...
Förtäring: Vi har cafeteria!
Frågor:
Ring Birgitta 08-550 663 60

OLD OAK CAFÉ

Har du några squaredans-prylar att sälja?
Tag med dem, det är LOPPIS!
http://hem.passagen.se/fig8dans

VÄLKOMNA

fig8dans@passagen.se
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Majs julgodis
stj@eksjo.se

0381-14005

Redaktörsspalten
Danslisteansvarig ber er tänka på följande: det händer tyvärr
ibland att någon i klubben lägger in dansen direkt och en
annan anmäler dansen på “gammalt maner” till danslistan,
detta resulterar i att dansen står två gånger på danslistan. Pia
ser inte alltid detta och vill därför uppmana er att bara anmäla
dansen en gång.

Ja julen närmar sig med stormsteg. Det är ca 2 månader
kvar. Jag hoppas att vi slipper strulet som var förra året och
att ni i år kan krypa upp i soffhörnet med en mugg glögg
och läsa Square-Info. Om ni givetvis inte tar mellandagarna
i akt till att dansa squaredans.
Det är så roligt att läsa om vad som händer i vårt avlånga
land och även utanför det lilla landet Sverige. Men jag saknar
nybörjarartiklarna som jag efterlyste i förra numret.
Saxat ur nummer 3 för de som missat: Skriv om varför du
började, hur du upplever dansen …berätta! Vi (jag) är
nyfiken.
Ja ni är ju givetvis välkomna att skriva allihopa. Minns ni
känslan då ni tog de första trevande stegen? Behåll alltid den
och dansglädjen =).

Ha en god jul och ett gott nytt år och njut av knarrande
vinterskor, snötyngda granar och nära och kära tills vi hörs
igen - då vi har hunnit skriva februari 2008.
Ing-Marie Lindh
Redaktörska för Square-Info
ing-marie@squaredans.se

Så den lilla pekpinnen igen:
Om ni sänder mig texter med bilder – bifoga bilderna som
separata original. Du får gärna markera i din text var du vill
ha bilden, men jag måste montera in den separat och ibland
även kunna beskära den.
Om ni tänker på följande, slipper jag en hel del dubbeljobb.
Alla delar i tidningen utom omslaget är i svartvitt. Således
måste jag sitta och göra om era färgflyers till svartvitt.
Dessutom vill jag be er tänka på att små plottriga bilder
(t ex “Clipart-bilder” som gubbar osv.) kan vara svåra att få
snygga i tryck.

Intensivkurs för nybörjare i Squaredance
B35
söndag 6 januari

och söndag 13 januari
2008
på IOGT-lokalen i Norrtälje
kl. 12.00 – 17.00 (1h lunch)
caller:

Glöm inte att
ansöka till Convention!

Michael Gerkman
2011 års Convention
är öppen för ansökan

Kostnad 150 kr för båda söndagarna (under 18 år 75 kr)
Enkel fika finns att köpa och lunchrestauranger finns i närheten.
Kontaktpersoner: Dagny Thöming 0176-914 82,
Kerstin Sjölund 0175-610 68, 0705-17 79 95
www.eightmakers.se
Buss 676 Tekniska Högskolan Sthlm, (se karta baksidan)

För mer information se hemsidan:
www.squaredans.se
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Rekordsquare!
Nu är rekordet slaget! Det jag talar om är rekordet på antal
dansare som dansar i samma square samtidigt, alltså inte tjuvar
ut och in utan genomför callen tillsammans som tvilling,
trilling, tandem eller skuggdansare. Det tidigare rekordet var
23 personer.

skuggdans ett bra sätt att se till att alla får vara med och
dansa (se bilden).
Rekordsquaren var inte det enda vi gjorde. Vi fick också
träna hexagon, både basic, mainstream och +, dansa barstol
med hel square,
tjuva, dansa kastanj,
osv.

Den 15 september
2007
anordnade
Heby squaredancers
Squaregames med
Inger Johansson som
caller/lekledare.

Om du inte vet vad
allt detta betyder ska
du gå på en squaregamesdans och
prova. Det är
fantastiskt roligt!

Inger utmanade oss
att slå det tidigare
rekordet och det
gjorde vi med råge! 31
dansare i samma
square!

Vi som var med i
Heby utmanar nu
resten av Squaredans-Sverige.

Det var trångt och det gick inte fort men vi genomförde
callen. Själv dansade jag trilling och hade dessutom tandem
bakom och det var jag inte ensam om. En verklig
samarbetsövning! Det var jättekul och vi kom verkligen nära
varandra.☺ Som Inger påpekade är tvilling-, tandem- och

Slå vårt rekord om ni kan!
Yellow rock!
Ingrid Löf
Örebro Squaredancers

9lONRPQDWLOO

.QXGDGDQVHQ
/|UGDJMDQNO
+|JDVWHQVKDOOHQ(OHNWURJDWDQ+HOVLQJERUJ

&DOOHU%URQF:LVH86$6ZH
6|UHQ/LQGHJDDUG'.
'DQVLYnKDOODU%03$$

ZZZKEJVTXDUHGDQFHUVPVH
,QIRUPDWLRQ*XQ+DUVWHGW
(SRVWJKDUVWHGW#VZLSQHWVH
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Sensommardramatik
För första gången i mitt liv tackar jag gudarna för modern
teknologi – fram med mobilerna! Vilka callers bor på
rimligt avstånd i Stockholm? Först ett samtal till Sven
Andréason: Hej Sven, var är du?” “I stan” (bra!) “kör
buss” (inte så bra!) Nästa samtal till Jack Borgström:
“Hej Jack var är du?” “På en golfbana i Uppsala!”
(Suck!)

Man lär sig något nytt varje dag, sägs det. Det gjorde vi
som arrangerade Sensommardansen i år. Det handlar
om en liten detalj som vi ska komma ihåg i
fortsättningen när vi bokar caller till någon av våra
danser.
30 minuter kvar: Förberedelserna är i full gång i
Brommasalen, den fina lokalen i Alvik som vi hyr för
våra danser. Festkommittén brer smörgåsar för
brinnande livet i köket. Bord, stolar och dekorationer
är på plats. Dansarna är redan på ingång.

15 minuter före dansen: Tredje gången gillt. “Hej Inger,
var är du?”. “Hemma!” “Har du möjligen en
musikanläggning vi skulle kunna få låna?” “Jajamän –
jag är på väg, jag är där om en kvart” (hon bor på andra
sidan stan!)

25 minuter kvar: Vår eminente caller Tomas Hedberg
anländer direkt från Örebro. Presidenten och First Lady
tar emot med leende på läpparna.

DANSEN KOM IGÅNG ENDAST 5 MINUTER
SENT.

20 minuter kvar: Tomas tittar sig omkring– “var har
ni musikanläggningen?” frågar han snällt. Presidenten
blir vit som ett lakan, First Ladys mun blir torr som en
öken – ingen anläggning = ingen dans. PANIK !!!
Tydligen har det blivit ett missförstånd någonstans. Vi
trodde callern skulle ha med sig sin anläggning, han
trodde vi hade med oss en sådan….

Det blev en lyckad dans, Tomas var i toppform och
arrangörerna pustade ut!
Jag vet att jag surrar väldigt ofta om “änglar” i mina
artiklar, men ni måste medge att det finns gott om dem
i squaredansens värld. Vi vet att både Sven och Jack
hade hjälpt oss om möjligt, men den här gången var det
Inger Johansson som räddade dagen för oss! Jag törs
inte tänka på vad vi gjort om hon inte hade släppt allt
där hemma och åkt över hela stan till Alvik!
Så klart fick hon en stort kram som tack, en blomma
och lite till för hennes generositet. Så ännu en gång
änglar? Ja de finns!
Brenda Brattlund, Ekerö Square-Dancers

Kom och dansa på Eightmakers

lördag 19 januari
kl.18 - 22
IOGT i Norrtälje
Dansnivå B35 – A1
Dans i två våningar

callers:

Roland Reihell
och

Andreas Olsson
Entré 80 kr (under 18 år gratis)
Servering och lotterier

Kontaktperson Kerstin Sjölund 0175-610 68, 0705-17 79 95
www.eightmakers.se
Buss 676 Tekniska Högskolan Sthlm, (se karta baksidan)

“Tomas och vår sensommarängel Inger”
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Presentation av Vett- & Etikettgruppen
Jag funderar ibland på vart vi är på väg. Det första stora
diskussionsämnet när vi startade Vett & Etikett var nämligen
singeldansares vara eller inte vara. Exakt samma åsikter som
nu förs fram på hemsidan stöttes och blöttes då i mitten på
90-talet. (Jag som har partner med mig skall inte behöva
dela med någon singeldansare, ensamma damer kan fylla ut
squarer vid behov osv.….)

Heidi Lovnér:
Jag är medlem i Sun Town
Squaredancers i Karlstad.
Jag blev graduerad -92 och
min första dans var
Convention i Örebro. Det
var jättehäftigt att komma dit
som helt ny dansare, och sen
var jag så klart fast! Efter det
har jag varit på alla svenska
Convention, det har alltså
blivit 16 st. I 14 år har jag
också varit en sommarvecka
varje år på Bödabaden. Och så alla “vanliga” danser – jag
har träffat mycket folk, pratat med många, sett mycket, hört
mycket…
Att styrelsen frågat om jag vill vara med i Vett- och
etikettgruppen ser jag som ett hedersuppdrag, och jag hoppas
kunna tillföra något i alla fall.
Trots våra tio budord finns det ju vissa ämnen som orsakar
irritationer och problem, och jag ser fram mot många
kontakter med givande diskussioner (och kreativa lösningar)?
Vår förhoppning är ju att så många som möjligt ska kunna
trivas i squaredans-familjen.

Rolf Alvsenius:
Jag heter Rolf Alvsenius och
ingår i Vett och Etikettgruppen. Jag är sambo sedan
två år och bor i Hagfors,
Värmland. Jag har dansat
sedan 1991 och har Grums
Squaredancers som moderklubb. Då jag bor i Hagfors
är jag numera även aktiv i
Wolf Dancer´s där jag är
suppleant i styrelsen. Jag
dansar på nivå C1.
Det skall bli intressant att ingå i gruppen då jag ofta är ute på
olika danser och träffar mycket folk från olika klubbar. Jag
hoppas kunna bidra med synpunkter från en “icke helt ung
man”, som lika gärna dansar Basic som C1.

Marianne Hjelm:
Kvar sedan tidigare i den återupplivade Etikettgruppen är
jag, Marianne Hjelm. Jag började dansa 1985 och har sedan
klubben bildades tillhört Vinga Yellow Rockers. Numera är
jag också medlem i
Pingvinerna. Eftersom jag
varit
ledamot
i
Förbundsstyrelsen drygt 10 år
har det blivit ett antal
Conventions och seminarier.
Mitt stora intresse har alltid
varit nybörjare, att utbilda
squaredansare och inte bara
lära ut olika call. Jag har
därför deltagit i olika
ledarutbildningar både
inom- och utomlands.

Från och med nästa nummer av Square-Info kommer vi tre
att skriva i vår spalt. Hör gärna av er med frågor eller
diskussionsämnen.
Marianne@squaredans.se
Heidi@squaredans.se
Rolf@squaredans.se

Vad gör Vett & Etikettgruppen?
Etikettgruppen kommer, som tidigare, att skriva om allt
som rör dansen. Uppförande, kläder, dansnivåer, regler
för klubbtillhörighet, bära badge, singeldansare, statiska
squarer är något vi avhandlat under åren. Det finns säkert
fler funderingar ute bland landets alla dansare. De svåra
konflikterna hänvisar vi till SquareO.
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C4 del 2 på Öland 2007, vecka 38
Kan man skratta när man dansar C4?
Vid alla nivåer där man håller på att lära sig något nytt måste
man förvisso koncentrera sig maximalt för att inte göra fel
och ställa till elände för de övriga i squaren. Då är det minsann
inte så lätt att också hinna se glad ut och vara fullkomligt
obesvärad. Titta på höstens nybörjare i Basic. De ser
antagligen ibland ut att vara ganska lidande, men frågar man
dem har de nog hjärtligt roligt ändå. Så är det även med C4.

Av hjärtans lust workshoppades och dansades det på Öland
under vecka 38: A2 i logens hall A och C4 del 2 i hall B. Vid
måltiderna sitter man oftast med deltagarna i sin egen
dansgrupp, men en gång var C4-bordet just fyllt, jag kände
mig lite ensam och frågade om jag kunde få sitta tillsammans
med A2-dansarna i stället. Jag fick då deltaga i ett mycket
trevligt samtal. Bl.a. fick jag veta att nästan alla A2-deltagarna
kom från Seniorerna i Stockholm, i motsats till C4-gruppens
13 personer som kom från olika delar av världen. De flesta
naturligt nog från Sverige, men även från Danmark, Norge,
England och USA. Eftersom tidpunkterna för dans är exakt
samma i hallarna A och B hinner man sällan orientera sig
om vad som händer på den andra sidan väggen. Därför
blev jag av A2-dansarna ombedd att skriva något om Bhallens aktiviteter.

Fantomer, finns inte bara på Operan
Den som börjar dansa på Challenge-nivåer, C1 osv, finner
att det ganska ofta dyker upp fantomer i squaren, vilka man
måste respektera och vara vänligt inställd till för att kunna
dansa tillsammans med.
Exempel från C1: Antag att man har två parallella Ocean
Waves, med same sex together, alltså boy-boy, girl-girl. Om
callern då säger Boys Hinge kommer grabbarna att stå i tänkta
Ocean Waves innehållande 2 fantomer vardera, tjejerna stå i
två andra Ocean Waves, 90o däremot, innehållande andra,
egna fantomer.
När callern sedan kanske säger Circulate eller Acey Deucey
gäller det för varje dansare att försöka “se” var positionerna
finns för de Ocean Waves som du själv tillhör, utan att bry
sig om att där också finns andra, korsande waves som skulle
kunna störa bilden. En fantom tar lika mycket plats som en
synlig människa, är jättedålig på ögon- och handkontakt, men
dansar å andra sidan alltid rätt - om vi synliga människor
dansar helt rätt.

Efter den här nivån skall jag inte gå längre!
Hur många dansare har inte uttalat sig så? Minst en gång för
varje nivå som de stått på?
Vilken nivå som man för tillfället jobbar med beror förvisso
på hur spännande man tycker det är att se nya koreografier
och rörelsemönster och hur länge man har sysslat med
squaredans. Själv var jag med redan när Inger & Gösta Toreld
startade med sommarkurser i Lofsdalen innan deras hela 20
somrar på Öland (Bli alltså inte alltför imponerad när någon
pratar om C4, ty det är alltså kanske bara en tidsfråga innan
du själv börjar med den nivån också).
Nivå C4, “vafför då då”?
Till dem som inte känner till något alls om Squaredans brukar
jag säga att C4 är nivå 10, den sista, efter de nio dessförinnan
(B, M, +, A1, A2, C1, C2, C3A, C3B).
Lite vulgärt skulle man kunna säga att C4 innehåller alla calls
som inte har fått plats på de 9 andra nivåerna, samt även
calls som är relativt nyligen påhittade. Calls som har dåligt
“flyt” kommer i praktiken sällan att användas och sägs då
bli “iskalla” och förpassas till “kylskåpet”. Trots en naturlig
rensning bland calls, särskilt inom nivå C4, finns det ändå
kvar ca 350 C4 calls och concepts, vilka relativt ofta användes.
Mängden utgör ett ganska stort problem, ty vem vill kämpa
med att lära sig så mycket nytt bara för att kunna dansa
ytterligare en nivå?
Men, som tur är har en dam i USA, Lynette Bellini,
tillverkat en serie av totalt 7 MD/CD-skivor där 5 innehåller
träningsdanser för C4 calls och 2 skivor är för C4 concepts.
För närmare info se www.lynette.org. Tack vare hennes skivor
har den alltför stora C4-nivån indelats i lagom stora bitar à
ca 50 calls..
Det som vi nu höll på med på Öland var C4 del 2, med calls
som finns på Lynettes skiva 2 (inkl. repetition från skiva 1).
Thomas Bernhed callade där egna, intressanta tillämpningar.
I april 2008 finns det ett tillfälle att “ute” dansa denna delnivå, vid Challenge Convention i Göteborg.

Kuriosa om C4-calls
C4-calls är förvisso många, men inte alltid långa. Betydligt
längre calls kan man faktiskt hitta på lägre nivåer, t.ex. Relay
the Deucey på + och Grand Square på Basic.
Vissa C4-calls har namn som är så unika att namnet av det
skälet är ganska lätt att komma ihåg, t.ex. Follow the Yellow
Brick Road (“Följ den gula tegelstensgatan”), Roll Out the
Barrel (“Rulla ut tunnan”) och Cast an Anchor (“Kasta i ett
ankare”). Callens definition bygger, som i alla andra fall, på
calls från lägre nivåer.
Ett Concept är en generell regel, som kan användas i
många tillämpningar.
Många tycker mera om Concept än om calls, ty har man väl
lärt sig hur konceptets regel fungerar så kan konceptet
användas vid många olika situationer, utan att man behöver
lära sig en massa nytt. Ett mycket vanligt concept som du
nog känner till är As Couples där regeln är ≈ “Hålla handen”.
Ett annat är Tandem, där en leader jobbar med en tänkt
ryggsäck innehållande den bakomvarande trailern. YoYo är
ett roligt C4-concept där regeln är att den första Arm turn
1/2 som man påträffar i början av eller inuti ett call skall
ersättas med Arm turn 3/4. Från waves: YoYo Swing Thru,
YoYo 1/4 Thru, YoYo Mix.
Alf Berg, Västerås
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Pontus resa till USA
Vi vill först av allt tacka alla för en helt underbar dans. Det
blev en otrolig upplevelse med alla glada dansare och två
engagerade callers, Jack och Stefan. Pontus var så glad och
sålde lotter som aldrig förr, de tog slut efter ca 45 minuter.
Som tur var hade Affe fixat en stor lokal för det kom ca 250
personer. De pengar som kom in gick till resan och forskning
om F.O.P.

Han undersökte Pontus samtidigt som han berättade för ca
tio kollegor från hela världen om hur sjukdomen kan se ut
och fungera. Han tyckte att Pontus under omständigheterna
verkade ganska bra, men vi måste ha extra koll på hans höfter.
Om han få ont i dem måste han ha kortison med en gång.
Pontus fick lämna blod- och DNA prov medan Sara och jag
också lämnade DNA-prov.

Den 1 augusti lyfte vi med ett plan till Orlando, Florida via
Reykjavik. Jag var väldigt orolig för hur flygresan skulle
fungera, då Pontus nu är 197 cm lång och har problem med
höfterna, men han fick precis plats i stolen. Första delen av
resan tog 3 timmar och den andra ca 7 ½ timme så vi var
ganska trötta när vi var framme i Orlando mitt i natten svensk
tid. Med på resan var jag Birgitta och mina barn Pontus och
Sara. Även min syster Anette och hennes dotter Lovisa var
med och naturligtvis betalade de sin resa själva för att kunna
åka.

På symposiet var det ca 80 personer som är drabbade av
sjukdomen och totalt med familjer, läkare, assistenter och
några få tolkar var vi ca 450 personer. Av dem var det tre
familjer från Sverige. Hugo 9 år från Eskilstuna och AnnSofie 26 år från Umeå har också F.O.P. Vi träffade många
som är hårt drabbade av sjukdomen med många olika
felställningar på kroppen. Det är svårt att förstå hur en del
klarar vardagen men den stora känslan som låg över hela
symposiumet var hoppet om att ett botemedel kommer snart
(inom 5-10 år). Vi blev också uppdelade i olika grupper. En
“mammagrupp” och en “syskon, anhöriggrupp” (Pontus
följde med Sara till hennes grupp eftersom han har lite
problem med engelskan). Det är så otroligt viktigt att träffa
andra i samma situation och med liknande erfarenheter. Sara
fick dessutom tolka åt en norsk familj i sin grupp.

Vi hade bokat några dagar i Orlando först så vi var bl.a. på
Sea World, en otroligt stor och bra djurpark med vattendjur.
De har späckhuggare, som de får att göra de mest fantastiska
konster. Delfinshower, matning av delfiner, tunnlar genom
akvarier med hajar, sjölejon som visade upp sig och mycket
mer. Pontus är en stor djurvän så han och vi hade en underbar
dag trots en del regnskurar. Men det absolut bästa med resan
var när vi badade med delfiner nere vid Key West. Det var
nästan en andlig upplevelse att vara i poolen och röra
delfinerna. Vi gick som på moln länge efteråt.

Det var ett otroligt möte med många tips och idéer, och nu
har vi också lite mer erfarenhet och vet vad vi behöver göra
ifall det skulle hända Pontus något. Stort tack till hela Sveriges
squaredansvärld för att vi kunde delta i symposiet, samt att
Pontus fick sitt livs resa och uppleva fantastiska saker. Hans
prognos är inte sådan att han kommer att kunna göra en
liknande resa om några år så denna resa var så viktig.

Själva symposiet började med ett läkarbesök där vi fick träffa
de som vet mest i hela världen om F.O.P. Fredrik Kaplan är
en läkare som har lagt ner hela sin själ för att hitta ett botemedel
för den här extremt sällsynta och otäcka sjukdomen. Vi har
haft turen att ha träffat honom tidigare och vet vilken fantastisk
människa han är.

Birgitta, Pontus och Sara
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MOTIV8’s FEBRUARIFESTIVAL 2008

SACT

MIKE J ACOBS

Caller
School
Vill du öka ditt kunnande som caller?

1
2
3
4
5
6
7

SACT Caller School
riktar sig till

nya callers
och mer

Fredag 1 Feb
Lördag 2 Feb
Söndag 3 Feb
Måndag 4 Feb

19 – 22
10 – 13
15 – 18
18:30-21:30
11 - 14
15 – 18
9:30 – 16

A2
C3B
C1
C2
C2
C3A
C3B (*)

Förhandsinbetalning för 1 till 6 sessioner, endast medlemmar
70, 130, 180, 220, 250, 280 (priserna i kronor)
Betala till pg 85 56 69-8 senast 28 januari 2008.
Ange sessionerna som avses (nummer och nivå).
Vid återbud före festivalens start återbetalas hela avgiften.
Vid dörren: 80, 150, 200, 250, 290, 330 (priserna i kronor)
Dörrpris gäller efter 28 januari oavsett medlemskap.
Session 7 betalas på plats.
Lokal: Fruängsgården servicehus , Fruängen
Korsningen Gamla Södertäljevägen / Vantörsvägen
(*) Måndag: Segersjö Folketshus, Tumba (preliminärt)
Fika finns Mera Info ?
att köpa
Yvonne
Arne
Anna

erfarna callers
Kursen på 2x2 dagar innehåller bland annat:
x Praktiska övningar med callning
x Koreografi, bodyflow och timing
x Musik och ljudutrustning
x Utlärning
Intresseanmälan sker till: Sven Andréason
0704-41 61 63, sven.andreason@telia.com

08-669 26 28

08-530 680 51

08-646 35 27

Vi fyller 25 år!
Lördag 8 mars, 2008
Välkomna till Skutboudden Brunskog (Gammelvala)
Dans i 2 lokaler 13.00 – 20.00
Callers:

Mathias Alfredsson & Krister Pettersson
M.P.A1.A2

Vuxna 150:- Ungdom under 18 år 75:I pausen bjuder vi på mat

Anmälan senast 25 februari till
Anna-Maria Danielsson 0570-35225 och Lars Jansson 0570-22177

Välkomna

Arvika Squaredancers
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Square Dance deserves several months of our lives
We will celebrate 20 years of Square Dance (SD) in the Czech Republic and Slovakia in 2008. As I was its part from the beginning, I see certain parallels between the evolution of SD abroad and the evolution here when I look back today.

I think that the major part of problems of present SD (locally as well as world-wide) lies in
the psyche. Let me show you a comparison.
Certain sexologist said that we should never
ask ourselves: „Am I good in bed?“ She suggested that it was much better to ask: „Do we
have a good time in bed?“ If I start to discuss
the quality of our relation with my partner, we
will probably come to a quarrel finally. Similarly, discussing what the perspective of SD is,
will often lead to needless dismal. When I hear
such talk, I declare that I am happy, that I do
not contemplate over the sense of all this, and
that SD will exist as long as I am calling -. So,
what to look for a solution for?

can be achieved with one dance – not only with
the promotion, not only with the unique cooperation with Austrian clubs, not only with
the quality of organization (it is hard to describe everything, visit www.1sc.dosado.sk or
www.dosado.sk). We want to show what can
be done with the overall feeling from the
dance. People come to my mind who were
leaving the Non-Traditional Maytime Special
Dance in Bratislava (it has been taking place
since 1991) in the past, saying that it was one
of the best dances they had ever attended. I
believe that we are able to evoke a similar feeling at a big international dance, too. I do wish
that our event inspires the others and that the
words of the caller Miroslav “Šerpo” Škorupa
get fulfilled. He wrote: “...maybe some other
Fords will appear thanks to the Convention
who can give a push to the course of events in
their countries and clean that dust off the SD.”

It is normal that any kind of human entertainment experiences periods of boom and periods
of depression. Boom cannot be predicted, as it
often depends on a personal initiative of an
individual and it is random. Let us have an example. SD in USA was said to be started by the
financial support of Henry Ford. Let us imagine that somebody would have come (before
Henry Ford ventured into it) and start to declare how SD had perspective. Frankly, he
would have been seen as a fool most likely
(imagine how the callers of that time, who had
been not supported by Ford, could object that
this project was too commercial and it had not
any chance of success because it was clear to
everybody that Ford's exclusive goal was his
self-promotion). However, no matter what
Ford's contemporaries were thinking, his activity gave support to SD for several decades.

Iveta, the President of the Karolína SDC Bratislava club, sent an e-mail to the Czechoslovak
SD mailing list and she wrote in part: „I am
convinced that the way is the goal. And it is
clear to me as early as now that there is an interesting year ahead of us.“ I agree with her.
Although it will take several months before the
dance will start, things are already happening.
Old members of Karolína SDC Bratislava who
have not been dancing for a long time are registering for various tasks and some of them
have been working for months with a great
intensity. We are attending more dances and we
cooperate with Austrian clubs in a greater extent. Dancers from the Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany, Netherlands, United
Kingdom and Australia registered as early as in
August 2007. 300 of promotion ribbons were
handed out and we had to print another batch
of 300 as early as in September 2007. Even if
there was nothing else, we have something to
live for until the beginning of May 2008 -.

The explosion of SD in former Czechoslovakia
also came thanks to an initiative of an individual. Jiőí "Jeff" Vašák convinced the contra
dance clubs of that time of the perspective of
SD, he brought several ambitious projects (for
example Prague's Calling, a really big special
dance) into effect during the course of several
years and he was trying to promote SD in a
great extent. However, as he did lack the financial background of Henry Ford and as it was
not possible to make one's living with SD in
that time, he had to project his energy somewhere else. Though, all he did was enough to
last for more than ten years.

I cannot say for sure that what we are doing
will start the boom. However, I think that if
there is as little as a chance to advance, it
should be used. SD deserves several months of
our lives. Even after twenty years -.
Jirka Šÿobák,
Caller of the Karolína SDC Bratislava club

As I mentioned above, we are preparing the 1st
Slovak Convention (16th CSCTA Convention)
at the beginning of May 2008. It is not a dance
just for the dance. We do it because we want to
show to ourselves as well as the others what

I started to dance in the autumn of 1988 when I was eighteen. I have been calling since 1989, I have founded the
Country Farrow club in Prague as well as the ABC Records.
I was the President of the CzechoSlovak Callers & Teachers
Association for two years.
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Västerås Square Dance Club
- en ny förening sedan 2007 Den nya föreningen kom till genom ett samgående mellan
Västerås Square Dancers och Västerås Grand Square.

anordnande av och besök på många festivaler och en hel
mängd uppvisningar som dessutom har lockat nya dansare.

Squaredansen i Västerås föddes i början på 1980-talet i
Föreningen Dansens Vänner. 1982 blev Squaredansen en egen
sektion under namnet Västerås Square Dancers och blev
senare en fristående klubb. Från 1982 räknade vi också starten
för Västerås Square Dancers och vi firade därför 20 års
jubileum 2002, då vi också arrangerade en dans med Paul
Bristow från England som caller.

Höjdpunkten var när vi tillsammans med övriga
squaredansare i Västerås anordnade ett mycket lyckat
Convention en solig och varm försommarhelg i juni 1990.
Vi var totalt fem klubbar i Västerås vid den tiden och hade
ett fantastiskt gott och roligt samarbete. Vi hyrde hela
Bellevuestadion, engagerade callers från USA, England och
Sverige. Nästan 2000 dansare kom och dansade i dagarna
tre, ett minne för livet!
——————————
Efter flera års samarbete och då flera dansare var med i
båda föreningarna så började några av dessa för ett par år
sedan tycka att klubbarna borde gå ihop. Under 2005 hölls
det möten i båda klubbarna för att se om det fanns intresse
för ett samgående. Våren 2006 röstades det och till hösten
fanns det en interimsstyrelse för den nya föreningen. Sedan
den 1 januari 2007 finns det alltså en ny klubb i Västerås,
Västerås Square Dance club. Det fanns ca 80 medlemmar i
varje klubb och efter samgåendet blev det ca 140 medlemmar
i den nya klubben.
Den nya badgen kanske ni har sett ute på danserna? Bannern
är på gång och följer snart med ut på dans den med.

Inger Ohlsson berättar hur Västerås Grand Square startade:
Hösten 1983 drog Lasse Håkansson ihop sina arbetskamrater
och vänner för att börja dansa squaredans.
Ingen kunde!
Man läste instruktionsböcker och lärde sig call under skratt
och glam. Detta var roligt! Den 13 maj 1984 hölls årsmöte
och klubben Västerås Grand Square bildades. Hösten 1984
utannonserades om nybörjarkurs och 20 nya dansglada
anlände till kursen.
Aktiviteten steg med åren och många dansare tillkom och
ett aktivt “dansliv” har således pågått i många år med

Väl mött ute på dansgolvet.
Inger Karlsson
Västerås Square Dance Club

Eightmakers inbjuder till

lördag 15 mars
kl.16-20
IOGT-lokalen i Norrtälje
dansnivå B40 – A1
dans i två våningar
callers:

Janne Wiklund
och

Michael Gerkman

Förklaringar till danslistan:
B35, B40 etc.
B*, M*, P* etc.

Entré 80 kr (under 18 år gratis)
Servering och lotterier

DBD
WS

kontaktperson Kerstin Sjölund 0175-61068, 0705-177995
www.eightmakers.se
buss 676 Tekniska Högskolan, Sthlm (se karta baksidan)
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Basic upp till call nr 35, 40
“Golvets nivå” dvs. B, M, P etc. upp till
den nivå årets kurser normalt har nått
Dance by definition
Workshop

Här dansar vi - Nummer 4 2007
Datum
M 12 nov
19.00-21.30
F 16 nov
18.30-21.30
L 17 nov
13.00-20.00
F 16 nov
19.00-22.00
L 17 nov
13.00-16.00
L 17 nov
11.00-17.00
L 17 nov
11.00-13.00
13.30-21.00
L 17 nov
11.00-16.00
S 18 nov
13.00-16.00
S 18 nov
13.00-16.30
S 18 nov
15.00-20.00

Program
WS M
M - A2

Ort / Lokal
Göteborg
Kyrkbytorget 5
Karlstad
Rudskolan

B - C1
A1 A2
B MB P
Nivådans
P
C1
B - A2
C1
del: ca 70 call
A1 A2
Träningsdans
M P M A1g
B25 M P

Tyresö
Bollmora Föreningsgård
Stockholm
Pumpan, Katarinasalen
Mölnlycke
Ekdalaskolans aula (i centrum)
Helsingborg, Elektrogat. 1
Högastenshallen
två hallar
Bålsta
Skeppet, Kalmarvägen 3
C1 dansträning (vår nivå)
Stockholm
Nybrogatan 18
Täby Centrum, Föreningsgården
Eksjö
Linnéskolan

S 18 nov
13.00-17.30
M 19 nov
19.00-21.30
F 23 nov
19.00-21.30

A2
kursnivå
B-P

Sjöbo
Solvalla
Göteborg
Kyrkbytorget 5
Mölnlycke
Ekdalaskolans aula (i centrum)

F 23 nov
13.00-16.30

BMP

Huddinge
ABF-huset

F 23 nov
19.00-22.00
F 23 nov
18.30-21.30
L 24 nov
14.00-21.00
L 24 nov
11:00-17:00
L 24 nov
13.00-16.00
17.00-20.00
L 24 nov
16.00-21.00
L 24 nov
13.00-15.00
16.00-21.00
L 24 nov
14.00-20.00
L 24 nov
12.00-21.00
L 24 nov
14.00-20.00
S 25 nov
13.00-18.00

Arrangör / Kontaktperson
Vinga Yellow Rockers
Marianne Hjelm 031-3302381
Brobyggarna i Värmland
Värmlandsdansen
Ingrid Rohlin 054-15 70 75

B M B Plus

Skepplanda Bygdegård
P A1 A2
P

Märsta
Kunskapens hus

P A1 A2

Eskilstuna
Volvo Customer Center

Nivådans
A1
C1
C1
BMP

Hexagon B
B M P A1 RD
B34 - A2
B M A1 A2 C1

M P A1
B-A2
Dans non-stop

Mölnlycke
Ekdalaskolans aula (i centrum)
Stockholm Fruängsgården
Korsningen Ga SödertäljevägenVantörsvägen
Skövde
Horns bygdegård
Anm. 16/11
Märsta
Kunskapens hus
Säter
Solvarbo bystuga
Sundsvall
Folkets Park
Halmstad
Söndrum Folkets Hus
Stockholm
GIH, Bakom Stadion
två hallar

Tyresö Square Dancers
Tom Lindström 08-712 33 39
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08 718 13 72
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson 031-88 59 37
Helsingborg Squaredancers
Mårtensdansen 20-årsjubileum
Gun Harstedt 042-13 77 15
Bålsta Square Dancers
Ulla Runberg 0171-59204
Sigge Olofsson 08-768 1092
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08 6040520
Panther Squares
Info: Maj-Britt 08-7686038
Old Oak Squaredancers
1:a Dansen
Jarl Sturek 0381-14005
Sjöbo Bears Square Dance Club
Ulf Jönsson, 070-5533563
Vinga Yellow Rockers
Marianne Hjelm 031-3302381
Western Airport Square Dancers
Nybörjardans
Siri Pettersson 031-52 73 43
Huddinge Square Swingers
Fyrklöverdans
Göran Ervik 08-774 17 92
Dansföreningen Hörnet
Kathe Sköldborg 070-5940611
Crazy Flutters
Norrortsdansen
Christina Johnsson 0739-670409
Eskilstuna Con Amore Dancers
Smédansen
Lennart Kühne 016-259 52
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson 031-88 59 37
Motiv8's
Anna Larsson, 08-6463527
Skövde Squaredancers
Adventsfest
Pia Quist 0500-483860
Crazy Flutters

Falu Squaredancers
Mats Sundström 070-645 68 83
Sundsvalls New Wave
Novemberdansen
Guninger Grahn 060-589191
Salmon Town Dancers
Eva Nilsson 035-37572 0738-077207
Ocean Waves Square Dance Club
Novemberdansen
Marie Fernulv 08-765 33 32
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Caller
Mats Björkman
Wade Driver
Wade Driver
Christer Bern
Bengt Bula Eriksson
Robert Milestad
meddelas senare
Nils Trottman (GER)
Mathias Alfredsson
Stefan Carlsson
Bronc Wise
Föranmälan
Robert "Robban" Milestad
Henrik "Hedda" Nilsson
Pär Lundborg

Reine Hjärtström
Bengt Geleff
Reine Storberg

Anders Blom

Thomas Bernhed
Janne Wiklund

Nils Trottmann
Medtag egen kaffekorg
Anders Blom
Dave Wilson

Svante Jordeskog

Lars Jägdahl
Stefan Sidholm
Lars Jägdahl/Urban Danielsson
Jenni Sandberg
Tomas Hedberg, Jan Wiklund
Roine Eriksson, Karin Lindberg
Annika & Roger Persson
Robban Milestad
Tomas Hedberg
Freddie Ekblad

Datum
S 25 nov
10.00-16.00
S 25 nov
13.00-16.30
S 25 nov
09.30-16.00
S 25 nov
11.00-17.00
S 25 nov
17.00-20.00
M 26 nov
19.00-21.30
To 29 nov
19.00-21.30
L 1 dec
12.00-13.00
13.00-16.00
L 1 dec
13.00-14.30
14.30-20.00
L 1 dec
17.00-21.00
S 2 dec
13.00-16.00
S 2 dec
13.00-16.30
S 2 dec
14.00-18.00
M 3 dec
12.00-16.30
O 5 dec
19.00-22-00
To 6 dec
13.00-16.00
F 7 dec
18.30-21.30
F 7 dec
19.00-22.30
L 8 dec
12.00-21.00
S 9 dec
11.00-14.00
14.30-17.30
L 8 dec
15.00-21.00

Program
Nivådans
A2
Träningsdans
M P M A1g
C3A

C1 dans

B - A2
ws Plus
MP
A2
P P A1
A2
M P A1
*golvets nivå
B* B* M*

BM
M P M A1g
A1 B M P
B - A1

B* M* P* A1*

B35 B
M P M A1
A2 - C1
P - C1
C2
C3A

Ort / Lokal
Mölnlycke
Ekdalaskolans aula (i centrum)
Täby Centrum
Föreningsgården
Stockholm Fruängsgården
Korsningen Ga SödertäljevägenVantörsvägen
Ågårdsskogens Vårdcentrum
i Lidköping - Mat och fika
inslag av workshop
Malmö
Carlsgatan 6
Göteborg
Kyrkbytorget 5
Göteborg
Gräfsnäsgården, Slottsskogen
Stockholm
Servicehuset Tunet Råcksta

Arrangör / Kontaktperson
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson 031-88 59 37
Panther Squares
Info: Maj-Britt 08-7686038
Motiv8's
Anna Larsson, 08-6463527

Caller
Anders Blom

Norra Wadsbo Squaredancers
Läckö Squaredancers
anm. t. Astrid 0510-546163
Energy Squares
Blådansen
Vinga Yellow Rockers
Marianne Hjelm 031-3302381
Gothenburg Square Dancers

Margareta Jensen
Monica Arvidsson
filsback@yahoo.se
Hanna Tenenbaum
Birgitta Nilsson
Catrin Dellbing

Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08 718 13 72

Anders Blom

Påarp
Folkets Hus

Brilliant Squares Helsingborg

Krister Petterson

Sollentuna, Mantalsvägen 4
IOGT-NTO-huset i Häggvik
OBS! lokalen
Stockholm
Servicehuset Tunet Råcksta
Täby Centrum, Föreningsgården
Träningsdans
Söndrum
Folkets hus
Kungälv
Kvarnkullen

Sollentuna Square Dancers
Nybörjardansen
Agneta Lindhé 070 732 70 43
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08- 718 13 72
Panther Squares
Info: Maj-Britt 08-7686038
Salmon Town Dancers

Sven Andréason

Bålsta
Dansbacken, Knarrbacken
2 salar
Stockholm
Mariahissen
Stockholm
Nybrogatan 18
Mölndal
Folkets Hus Möllan
Mölndal
Lackarebäckshemmet
Mölndal
Lackarebäckshemmet
Litslena Bygdegård, Enköping

B -M-P

L 8 dec
14.00-17.00
S 9 dec
13.00-16.30
S 9 dec
17.00-20.00
L 15 dec
15.00-20.00

BMP

Stockholm Park Folkets Hus
Götalandsvägen 181 Örby
Täby Centrum, Föreningsgården
Träningsdans
Malmö
Carlsgatan 6
Nybro
Kungshallshemmets aula

O 26 dec
16.00-20.00

B35 M B35 P

Södertälje
Björklundsgatan 4 C

O 26 dec
17.00-21.00

B34 M B34 P

Eriksborg
Klubblokalen

MP
M P M A1g
B - A2

Stefan Sidholm
Dave Wilson

Gunilla Hammarlund

Anders Blom
Bengt Bula Ericsson
Bente the ole Lady

Kongahälla Senior Square Dancers
S O Josefsson
0303-12126/070-5684680
Bålsta Square Dancers
Bålstadans
Hebe Bergström 070-493 1516
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08 718 13 72
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-6040520
Pingvinerna
Lussedansen
Annica o Gert 031-875158
0708-859878

Anders Blom
Sven Olof Nilsson

Pepparrötterna
Luciadansen
Anne-Marie Sandberg 070-2494292
Satellite Square Dancers
Bertil Ström 08 88 81 04
Panther Squares
Info: Maj-Britt 08-7686038
Energy Squares
Lussedans
Crystal Squaredancers
Lussedansen
Lars-Gösta Skanbäck 0481-307 21
Figure of 8 Dancers
Annandag Jul-dansen
Birgitta 08-550 663 60
Västerås Square Dance Club
Annandagsdansen
Curt Johansson info@vsdc.se

Henrik Hedda Nilsson
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Hebe Bergström
Janne Wiklund
Lars Rawet
Michael "Sotarn" Lindberg
Bronc Wise
Bronc Wise
Freddie Ekblad
Bronc Wise

Robert Milestad
Olle Nilsson
Peter Kallträsk
Hanna Tenenbaum
Rolf Walldén
Mattias Alfredsson

Robert Milestad

Tomas Hedberg

Datum
O 26 dec
15.00-21.00

B - A2

Ort / Lokal
Alafors
Medborgarhuset

To 27 dec
19.00-21.30

B - (A1)

Göteborg
Kyrkbytorget 5

To 27 dec
19.00-22.00

B - A2

Malmö
Carlsgatan 6

F 28 dec
15.00-21.00

B35 M P A1 A2

Eksjö
Prästängshallen

F 28 dec
19.00-22.00

*golvets nivå
B* M* B* P*

S 30 dec
13.00-15.30
15.30-20.00
M 31 dec
19.00-01.01
F 4 jan
19.00-22.00
L 5 jan
10.00-12.30
13.30-16.00
17.00-19.30
S 6 jan
09.30-12.00
13.00-15.30
L 5 jan
14.00-21.00

Program

A1 - A2
B-P

Sollentuna, Mantalsvägen 4
IOGT-NTO-huset i Häggvik
OBS! lokalen
Helsingborg
Klubblokalen Planteringsv. 5
Norrköping
Föreningslokalen
Göteborg/Mölndal

C1

L 5 jan
15.00-21.00

B35 M B35 P

Arboga
Sturehallen

L 5 jan
13.00-18.00

P A1 P A2

L 5 jan
11.00-20.00

O 9 jan
19.00-22.00
To 10 jan
19.00-22.00
F 11 jan
19.00-22.00
L 12 jan
15.00-20.00
L 12 jan
13.00-21.00

Sten Götharson

Energy Staff

Anders Blom
Svante Jordeskog
Pär Lundborg
Tomas Hedberg

Lars-Inge Karlsson (DK)

Christer Bern

Ross Howell

C3B
C3A
Halmstad
Söndrum Folkets Hus

S 6 jan
12.00-17.00

Caller
meddelas senare

C2
C3A
C4 full

A1 NyB M P

S 6 jan
11.00-15.00
S 6 jan
11.00-13.30
14.00-20.00

Arrangör / Kontaktperson
Vidfamne Swingers
Annandagsdansen
Hugo Lorentsen Tlf. 0303-336035
Vinga Yellow Rockers
Banddans
Marianne Hjelm 031-3302381
Energy Squares
Mellandagsdans
Tel 040-234211
Old Oak Squaredancers
Skinkdansen
Jarl Sturek 0381-14005
Sollentuna Square Dancers
Mellandagsdansen
Agneta Lindhé 070 732 70 43
Helsingborg Squaredancers
Nyårsdans
Gun Harstedt 042-13 77 15
Peking Stars Norrköpings SDC
Nyårsaftondans
Reimer Oscarsson 011-147177
Pingvinerna
Willhelm Delfs 031-29 04 54

Workshop
dansar nivå

Stockholm Fruängsgården
Korsningen Ga Södertäljevägen
Vantörsvägen
Umeå
meddelas senare

ws B - A1
dans B - A1

Halmstad
Söndrum Folkets Hus
Kungälv
Kvarnkullen
två hallar

B35 intensivkurs

Norrtälje IOGT-lokalen
Stockholmsvägen 1

M(kursnivå)-A2
B - A1

Mölnlycke
Församlingshemmet
Göteborg
Kyrkbytorget 5

B - A2

Sollentuna
Rotebro Dansträff
Fagersta
Folkets Hus B-sal

Två hallar
B35 M P A1 A2

Helsingborg
Högastenshallen Elektrogatan 1

B34 M B34 P

Salmon Town Dancers
Laxadans
Bente Olsen 035 34 269
Riverbend's Square Dancers
Arbogadansen
Dora Nilsson 0589-13002
Coordin8's
Trettondansen
Bonnie Lindholm 08-648 45 51
Umeå Square Dancers
Trettondagsdansen
Irene Löfroth 070-392 64 78
Salmon Town Dancers
Laxadans
Vinga Yellow Rockers
Trettondansen
Ingela o Lennart 0303-225254
Eightmakers
Nybörjarintensivkurs
Dagny Thöming 0176-91482,
Kerstin Sjölund 0175-610 68
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson 031-88 59 37
Vinga Yellow Rockers
Månadsdans
Marianne Hjelm 031-3302381
SHSD
Stefan Sidholm 08-444 32 14
Mountain Team Square Dancers
Tjugodagsdansen
Gunnar Falk 0223-16407
Helsingborg Squaredancers
Knudadansen
Gun Harstedt 042-13 77 15
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Svante Jordeskog
Bente the ole Lady
Henrik (Hedda) Nilsson

Robert Milestad

Anders Blom

Svante Jordeskog
Bente The ole Lady
Krister Pettersson
Henrik Nilsson
Mathias Alfredsson
Bengt Geleff
Michael Gerkman

Fredrik Einarsson
meddelas senare

Stefan Sidholm
Bengt Bula Ericson

Bronc Wise (USA/SWE)
Sören Lindegaard (DK)

Datum
L 12 jan
13.00-16.00
L 12 jan
13.00-15.00
15.00-17.00
18.00-21.00
S 13 jan
12.00-17.00

S 13 jan
13.00-16.30
L 19 jan
13.00-16.00
L 19 jan
18.00-22.00
S 20 jan
14.00-17.00
F 25 jan
19.00-22.00
L 26 jan
14.00-21.00

L 26 jan
13.00-14.45
15.00-20.00
L 26 jan
13.00-18.00
L 26 jan
10.00-16.30
L 26 jan
11.00-17.00
S 27 jan
13.00-16.30
S 27 jan
17.00-22.00
M 28 jan
19.00-21.30
F 1 feb
13.00-16.00
L 2 feb
14.00-20.00
S 3 feb
13.00-16.00
S 3 feb
13.00-16.30
O 6 feb
19.00-22.00
L 9 feb
15.00-21.00

Program
B34 B

A2 Workshop
A1 Workshop
P A1 P A2
intensivkurs
B 35

Träningsdans
M P M A1g
B35 B B35 M
B35 - A1

P P A1
B35 M B35 P
Dans i 2 hallar
B M P A1 A2

Ort / Lokal
Göteborg
Kyrkbytorget 5
Sollentuna
Rotebro Dansträff

Norrtälje IOGT-lokalen
Stockholmsvägen 1

Täby Centrum
Föreningsgården
Stockholm
Pumpan , Katarinasalen
Norrtälje IOGT-lokalen 2 vån.
Stockholmsvägen 1
Stockholm Park Folkets Hus
Götalandsvägen 181 Örby
Alingsås
IOGT-lokalen
Bålsta
Futurum

Motala Gillet Varamon
P A1 A2
B35 M B35 P
Göteborg/Mölndal
C-dans
Nivådans
A2
C1
Träningsdans
M P M A1g
B - A2
Workshop
A1
Bg
i 2 lokaler
B42 M P
A1 A2
P P A1
Träningsdans
M P M A1g
M(kursnivå)-A2
BMP

Örebro
ÖSD:s klubblokal
Västerås
Klubblokalen Eriksborg
Täby Centrum
Föreningsgården
Malmö
Carlsgatan 6
Göteborg
Kyrkbytorget 5
ABF-huset, Huddinge
Kommunalv. 26 Huddinge
Deje
Mölnbacka Bygdegård
Stockholm
Tunets servicehus, Råcksta
Täby Centrum
Föreningsgården
Mölnlycke
Församlingshemmet
Enköping, Skolsta
Litslena Bygdegård

L 9 feb
10.00-16.30
S 10 feb
13.00-18.00

Nivådans
A1
B - A2

Örebro
ÖSD:s klubblokal
Stockholm
GIH, Bakom Stadion

S 10 feb
13.00-16.30
M 11 feb
19.00-21.30

Träningsdans
M P M A1g
Workshop
A2

Täby Centrum
Föreningsgården
Göteborg
Kyrkbytorget 5

Arrangör / Kontaktperson
Vinga Yellow Rockers
Nybörjardans
Marianne Hjelm 031-3302381
SHSD
Stefan Sidholm 08-444 32 14

Eightmakers
Nybörjarintensivkurs
Dagny Thöming 0176-91 482
Kerstin Sjölund 0175-610 68
Panther Squares
Info: Maj-Britt, 08-7686038
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08 718 13 72
Eightmakers
Januaridansen
Marianne Lundqvist 0706-31 19 39
Satellite Square Dancers
Bertil Ström 08 88 81 04
Dansföreningen Hörnet
Patrik Andersson 070-6814042
Bålsta Square Dancers
Stora Bålstadansen
Hebe Bergström 070-493 15 16
Fia Norén 08-582 479 46
Varamon Square Dancers
Midvinterdansen
Mats Wirebro 070 349 0 421
Pingvinerna
Willhelm Delfs 031-29 04 54
Örebro Squaredancers
Dick Bulow 019-33 58 54
Västerås Square Dance Club
Björn 070-4930867
Panther Squares
Info: Maj-Britt, 08-7686038
Energy Squares
Vinga Yellow Rockers
Marianne Hjelm 031-3302381
Huddinge Square Swingers
Nybörjardans
Göran Ervik 08-7741792
Präriefolket Square Dancers
Starlight Dans
Birgitta Modin 0552-210 06
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernquist 08 718 13 72
Panther Squares
Info: Maj-Britt, 08-7686038
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson 031-88 59 37
Pepparrötterna
Pepparrotsdansen
Folke Stange 070-237 91 84
Örebro Squaredancers
Dick Bulow 019-33 58 54
Ocean Waves Square Dance Club
Valentindansen
Marie Fernulv, 08-765 33 32
Panther Squares
Info: Maj-Britt, 08-7686038
Vinga Yellow Rockers
Marianne Hjelm 031-3302381
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Caller
Marie Tjörnhed
Catrine Dellbing
Stefan Sidholm

Michael Gerkman

Sven Andréason
Roland Danielsson
Andreas Olsson, Roland Reihell

Mikael Gerkman
Svante Jordeskog
Jack Borgström
Tomas Hedberg
Hebe Bergström
Janne Wiklund
Mathias Alfredsson

Thomas Bernhed
Jesper Wilhelmsson
Margareta Jensen
Hebe Bergström
Meddelas senare
Catrine Dellbing
Roland Danielsson

Ej klart
Hans Lindgren
Owe Magnusson
Michael Gerkman
Andreas Olsson
Mathias Alfredsson
Bengt Bula Eriksson

Tomas Hedberg
Jack Borgström,
Robban Milestad
Bronc Wise
Jan Wiklund
Sten Götharson

Datum
To 14 feb
19.00-22.00

Program
B - A1

Ort / Lokal
Göteborg
Kyrkbytorget 5

F 15 feb
L 16 feb
S 17 feb
F 15 feb
19.00-21.30
L 16 feb
15.00-21.00

C-dans

Göteborg

L 16 feb
16.00-21.00
L 23 feb
13.00-16.00
L 23 feb
10.00-16.30
L 23 feb
11.00-15.00
S 24 feb
13.00-16.00
S 24 feb
13.00-16.30
M 25 feb
19.00-21.30
F 29 feb
19.00-22.00
L 1 mars
13.00-16.00
L 1 mars
13.30-21.00
S 2 mars
11.00-13.00
13.45-16.00
S 2 mars
13.00-16.30
F 7 mars
19.00-22.30
L 8 mars
14.00-21.00
L 8 mars
13.00-20.00
L 8 mars
10.00-16.30
S 9 mars
13.00-16.30
M 10 mars
19.00-21.30
To 13 mars
19.00-22.00
L 15 mars
14.00-16.00
16.00-21.00
L 15 mars
16.00-20.00
S 16 mars
13.00-16.00
S 16 mars
13.00-16.30

B34 - A1

Göteborg
Kyrkbytorget 5
Alafors
Medborgarhuset

BMBP

Västerås
Klubblokalen Eriksborg

A1 kursnivå

BMBP
Nivådans
P
M
A1 A1 A2
Träningsdans
M P M A1g
Workshop
A1

Stockholm
Nybrogatan 18
Örebro
ÖSD:s klubblokal
Göteborg
Kyrkbytorget 5
Stockholm
Pumpan , Katarinasalen
Täby Centrum
Föreningsgården
Göteborg
Kyrkbytorget 5
Skepplanda

P A1 A2
B B M
OBS Ny dag!
B40-C1 3 lokaler
Workshop A1
Workshop P
Träningsdans
M P M A1g

Stockholm
Tunets servicehus, Råcksta
Lidköping, Parketten /Näcken
195 kr inkl.mat och dessert
Stockholm
Tunets servicehus, Råcksta

P - A2

Täby Centrum
Föreningsgården
Mölnlycke
Församlingshemmet

3 hallar
B40 c:a - C1

Mölnlycke
Djupedalsskolan

M - A2
Nivådans
BM
Träningsdans
M P M A1g
Workshop
A2
B - A1

C1
P A1 P A2

Brunskog
Skutboudden
Örebro
ÖSD:s klubblokal
Täby Centrum
Föreningsgården
Göteborg
Kyrkbytorget 5
Göteborg
Kyrkbytorget 5
Eriksborg
Klubblokalen

B40 - A1

Norrtälje IOGT-lokalen 2 vån.
Stockholmsvägen 1

P A1 P A2
Träningsdans
M P M A1g

Stockholm
Tunets servicehus, Råcksta
Täby Centrum
Föreningsgården

Arrangör / Kontaktperson
Vinga Yellow Rockers
Pjäxdans
Marianne Hjelm 031-3302381
Pingvinerna
Willhelm Delfs 031-29 04 54
Vinga Yellow Rockers
Marianne Hjelm 031-3302381
Surte Swingers
Alla Hjärtans Dansen
Ulf Persson 031-65 44 64
Västerås Square Dance Club
Alla Hjärtans Dans
Curt Johansson info@vsdc.se
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08 604 05 20
Örebro Squaredancers
Dick Bulow 019-33 58 54
Vinga Yellow Rockers
Marianne Hjelm 031-3302381
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernquist 08 718 13 72
Panther Squares
Info: Maj-Britt, 08-7686038
Vinga Yellow Rockers
Marianne Hjelm 031-3302381
Dansföreningen Hörnet
Kathe Sköldborg 070-5940611
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernquist 08 718 13 72
Läckö Square Dancers
anmälan Ingemar F. 0510-66424
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernquist 08 718 13 72
Panther Squares
Info: Maj-Britt, 08-7686038
Western Airport Square Dancers
19:e Westernfestivalen
Lennart Carlsson 031-88 59 37

Arvika Squaredancers
Lars Jansson 0570-221 77
Örebro Squaredancers
Dick Bulow 019-33 58 54
Panther Squares
Info: Maj-Britt, 08-7686038
Vinga Yellow Rockers
Marianne Hjelm 031-3302381
Vinga Yellow Rockers
Månadsdans
Marianne Hjelm 031-3302381
Västerås Square Dance Club
Marsdansen
Curt Johansson info@vsdc.se
Eightmakers
Vårdansen
Marianne Lundqvist 0706-31 19 39
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernquist 08 718 13 72
Panther Squares
Info: Maj-Britt, 08-7686038
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Caller
meddelas senare

Lars Asplund

Catrin Dellbing
Marie Tjörnhed
Martin Jansson
Marine Ramsby
Jörgen Höjer
Ej klart

Björn Jerneborg
Catrine Dellbing
meddelas senare
Sven Andréason
Micke Gerkman
Sten Götharson
Krister Pettersson
Svante Jordeskog
Torsten Geppert/Margareta J.
Vainor T. Monika A.
Svante Jordeskog

Anna Johansson
Kenny Reese

Kenny Reese, Robert Milestad
Marine Ramsby, Thomas Bernhed
Reine Storberg
Mattias Alfredsson
Krister Pettersson
Rojne Eriksson
Hanna Tenenbaum
Bengt Geleff
meddelas senare

Anders Blom

Michael Gerkman, Janne Wiklund

Anders Blom
Stefan Sidholm
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Presentation av SquareO
Inger Toreld:
Sven Nilsson:

Jag är född 1942-08-02. Lärde mig dansa
Square Dans i Saudiarabien 1980, startade
efter vår hemkomst till Sverige, tillsammans
med min man Gösta, Grödinge SD. Vice
ordförande i SAASDC åren 1982-85.
Grundare och ägare tillsammans med
Gösta av Bödabaden Dance Resort 1985 2004 på Öland. Dansar numera i Windmill
SD i Böda.

Jag är född och uppvuxen i Jämtland.
Blev tack vare min fru (Hélène)
intresserad av squaredans i början av
80-talet, varpå vi startade Jämtlands
första squaredansklubb, The Great
Lake Dancers. De enda instruktörer
vi hade att tillgå från början var ju vi
själva, så det var bara att sätta igång. Ganska snabbt blev jag
intresserad av calling, gick med i SACT och gick en callerkurs
1985. Sedan dess har jag varit aktiv, haft i genomsnitt en
kurs varje år och callat en del utanför klubben. Mellan åren
2001-2005 ingick jag i SACT:s styrelse och hade bl.a. ansvar
för SLUG-kurserna där jag dessutom var kursledare för ett
antal kurser.

Jack Borgström:
Jag började dansa 1980 och calla
1983 i Örebro SD. 1986 flyttade jag
till Stockholm där jag callade för
Grödinge SD. Där jag 1987 träffade
min fru Camilla som jag idag har två
underbara döttrar med, Isabel och
Elin. Jag hade förmånen att få vara
med från starten med Bödabaden
Dance Resort. Jag spelar in skivor på STING RECORDS
och har tack vare squaredansen och de vänner jag fått, haft
möjligheten att resa jorden runt ett par varv och callat på
många olika platser i världen. En caller är ingenting utan
dansare, tack alla ni som genom åren kommit på mina danser.
Inom squaredansen har jag varit verksam som ordförande i
SACT under fem år och är även medlem i Callerlab. Privat
driver jag ett eget företag som inriktar sig på ledar- och
organisationsutveckling där konflikthantering är en stor del
av arbetsuppgifterna. Jag känner mig hedrad av uppdraget
och känner mig trygg med mina kollegor som jag ser upp
till och hyser stor respekt för.

Helle Bernhed:
Jag har Lerums Squaredancers som
moderklubb, men dansar även i
Vinga Yellow Rockers. Jag började
dansa 1986, men gjorde uppehåll när
våra tre barn kom i ganska tät följd. Jag är 40 år, och är gift
med Thomas Bernhed. Tidigare har jag tillsammans med
Marianne Hjelm och Marie Tjörnhed sammanställt ett häfte
om nybörjarkurser. Är till yrket lärare för yngre barn. Jag är
bland annat intresserad av konflikthantering, människor,
förhållningssätt och så klart att dansa squaredans!

En devis som jag lever efter och Gandhi lär ha sagt:
“Lär som om du skulle leva för evigt, men lev som om du
skulle dö imorgon”
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Dags att sparka igång arbetet med SquareO
Efter ett gemensamt beslut av SAASDC och SACT inrättas här i Sverige ännu en ombudsman (bestående av fyra personer),
denna gång inom squaredansvärlden. Denna (i fortsättningen benämnd SquareO) är till för medlemmarnas bästa. I vår
squaredansvärld kan det hända att man som medlem i en klubb, eller riksorganisation hamnar i en konflikt som upplevs som
olöslig. Fr.o.m. nu finns en oberoende instans för att bistå vid dessa konflikter.
SquareO utses av SAASDCs styrelse och verksamheten kommer att utvärderas efter ett år. Alla inom SquareO har tystnadsplikt
när det gäller de ärenden som anmäls till oss och diskuteras enbart med inblandade personer.
SquareO skall vara ett rådgivande bollplank vid ev. konflikter mellan olika konstellationer av följande kategorier:
Enskild medlem/medlemmar – klubbstyrelse – instruktör - ev. allians – SAASDC eller SACT. Du som enskild medlem kan
alltså vända dig till SquareO när du känner att du behöver råd och vägledning från en utomstående, opartisk instans för att
komma vidare i en låst konflikt.
Här kommer utdrag ur de riktlinjer vi kommer att arbeta efter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inblandade parter har på egen hand försökt lösa konflikten innan SquareO kontaktas.
SquareO har ingen uppsökande verksamhet, ärenden anmäls till oss.
Anmälan till SquareO skall vara skriftlig. Blankett är framtagen och läggs in i Klubbhandbok och på hemsidorna.
Anonym anmälan behandlas inte.
SquareO bekräftar mottagandet av anmälan omedelbart. Senast en månad efter kontakt lämnas förslag till lösning,
alternativt önskan om ytterligare uppgifter. SquareO lämnar skriftligt svar.
SquareO arbetar under tystnadsplikt. Ingen rapporteringsplikt till styrelserna men väl möjlighet att informera och
använda styrelserna som bollplank. Detta sker isåfall utan att namnge inblandade personer.
SquareO har inga befogenheter att kommendera någon, detta kommer att bygga på rekommendationer.
SquareO skall vara till för alla – enskilda dansare, caller, klubbar. Däremot tas inte privata konflikter utanför dansen upp.
Arbetet sker med sikte på en lösning där alla inblandade blir nöjda och fortsätter sitt engagemang inom
squaredansvärlden.

Följ med till
Europaconvention 2008

KL

i Hochheim am Main

Version 2.03

Nästa år är Europaconvention förlagt nära den välbesökta
turistorten Rüdesheim. Många känner nog redan till orten
och har varit där.
För att även kunna turista någon dag extra i området har jag
tillsammans med Forumresor (som finns i den lilla skånska
byn Åhus), tagit fram en skräddarsydd bussresa.

Från SACT
Ny kunskapslista att gälla från november 2007

Hela resans program finns inlagd på deras hemsida.
www.forumresor.se (länk i vänstermenyn).
Det går också bra att ringa till Eva Alvesson, Forumresor på
telefon 044-24 13 30 med frågor eller till mig på telefon
044-971 31.

Nyheter i version 2.03:
•
•
•
•
•

Marianne Olsson
Kristianstad

Klädsel
Nytt om etikett
Annonsering
Fler termer
Fler förklaringar

Hämta den nya KL på SAASDCs hemsida:
www.squaredans.se/dansnivåer
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Squaredansbroschyren
På Convention i Sjöbo presenterades den färdiga framtagna Squaredansbroschyren som finns att tillgå för alla klubbar. Broschyren
tillhandahålls endast av SAASDC via Therése Milestad. D v s klubbarna skriver själva ut den eller ordnar ett tryckeri som trycker
upp broschyren. Möjlighet finns att få in klubbens logga och en eventuell kontaktperson och telefonnummer, kontakta i så fall
Therése på therese@squaredans.se eller 070-417 26 80.
Broschyren är tänkt att vara enhetlig över hela Sverige med undantaget av klubbens logga på baksidan, därför släpps den endast
i ett oredigerbart format. Broschyren kommer även att finnas på hemsidan för nedladdning, dock ej med klubbens logga på,
utan med ett tomt fält för etikett eller text.
Hitintills har inte så många klubbar hört av sig om broschyren, så detta är en uppmaning om att den finns att tillgå.
Hälsningar Therése Milestad, ledamot SAASDC

Utsida

Insida
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Parkering: Grupper som kommer i abonnerad buss kontakta Roger i god tid 070-2524140

Program: Callers:
B – C1
Jack Borgström
B – C1
B – A2
B – C2
B – A2
B – A2
B – A1
B – C2

Paul Bristow
Robert Milestad
Bronc Wise
Nils Trottman

Fredag
Lördag

Dans 13 -24
Dans 11 - 20
Afterparty 21 - 01
Dans 9 - 15

Söndag

Bengt Bula Ericsson

Catrine Dellbing
Roland Danielsson

L & Y R i Luxorrondellen i Motala

Aktuell information se: www.2008convention.se eller ring 0708-490911
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Presentation av Conventiongruppen
och afterparty. Hela jobbet var fantastiskt roligt. Jag hade
stort stöd av min sambo Roger. Nu är vi i gång igen, denna
gång som aktiva dansare i Cathrineholm Square Dancers. Tre
klubbar i Östergötland/Sörmland har gått ihop och
arrangerar Convention 2008 i Motala. Vi kallar oss L&YR
och där fungerar jag som sekreterare. Nyfiken och beskäftig
som jag är ser jag till att ha ett finger med i spelet i det mesta
som rör Convention.

Lars Jonsson:
Hej jag heter faktiskt Lars
Jonsson men många förknippar mig med en annan
värmlänning, men han är mer
känd än vad jag är. Just nu så
är jag med i SAASDCs
styrelse och det är som deras
representant jag är med i
Conventiongruppen.
Jag började dansa Squaredans
1986, de första stegen tog jag
under en intensiv vecka på
Böda.
Mina erfarenheter av
Convention är att jag har varit på samtliga Convention sedan
1992, Jag har ju även varit med och arrangerat ett Convention
i Karlstad.
Jag hoppas att mina och de andras erfarenheter i gruppen
skall vara till hjälp och stöttning för kommande arrangörer.

Lena Duell:
Jag är med i Vinga Yellow
Rockers i Göteborg. Jag började
dansa squaredans 1996. År 2000
blev jag invald i styrelsen som
kassör och har suttit som sådan
fram till årsmötet i år. Är i dag
suppleant.
Klubben anordnade Convention 2005 och det var något
av det roligaste jag har varit med
om, inom squaredanslivet. Jag var
med i Conventiongruppen och
hade bl.a. ansvaret för ekonomin.
Har också under min tid som kassör anordnat
kassörutbildningar både på hemmaplan och ute i landet.
Jag tycker att det ska bli jättespännande att få ingå i förbundets
Conventiongrupp och ser fram mot detta arbete.

Mia Mutembei:
Jag är ordförande i Vita
Bergen Square Dancers. Jag
är nästan lika intresserad av
föreningsliv som jag är av
squaredance. Jag började
dansa hösten -95 och har
varit en trägen Conventionbesökare sedan 1996 i
Linköping. Jag har också
varit med om att arrangera
Convention 2002 i Tumba.
Då var vi 10 klubbar inom
Ekenalliansen som jobbade
ihop. Vita Bergen hade
ansvar för sådana trevliga delar som underhållning, invigning

Vad gör Conventiongruppen ?
För att underlätta och stödja intresserade klubbar att arrangera framtida Convention har SAASDCs styrelse beslutat att bilda en
conventiongrupp som handhar vissa gemensamma arbetsuppgifter. Gruppen kommer för varje arrangemang att skapa en
erfarenhetsbas som ökar för varje genomfört arrangemang. Detta kommer också att innebära att risken för misstag minskar
samt att det blir en mera enhetlig kommunikation med styrelsen i SAASDC.
Gruppen kommer tidigt att ha kontakt med arrangerande klubb och ta en diskussion med klubben om vem som gör vad och
hur framtida kontakter mellan gruppen och klubben skall ske.
Meningen är att gruppen skall bistå klubben men att den arrangerande klubben har ansvaret för arrangemanget.
Dock skall gruppen ansvara för SAASDC åtagande vid arrangemanget vilket kanske gör att viss styrning från gruppen kan
finnas.
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SACT
Organisationen för squaredansledare
www.caller.nu
Kontakt: Annika Persson
Telefon: 042 - 22 50 58 E-mail: skuttelina22@hotmail.com

Aftonbladet eller Expressen?

Detta händer i

Varje dag möts vi av negativa nyheter, och många gånger
är nyheterna vridna på ett sätt som ska få oss att köpa
tidningar. Jag tycker inte om negativt tänkande därför att
det biter på mig. Jag måste verkligen koncentrera mig på
att inte ta till mig det negativa, och ganska ofta vänder jag
därför på det och skrattar istället. Matas vi för mycket av
det negativa så blir vi bara passiva och ointresserade av att
ens försöka förbättra något. Får vi bara negativa nyheter
så blir hela tillvaron negativ.

SACT
Behandlas just nu
• Utlärningsordning på C1 för svenska dansare är på
gång inom kort för utvärdering. Mer information
kommer så snart utvärderingen är klar. Titta gärna in på
vår hemsida, www.caller.nu, lite då och då så blir du
kanske en av de första som får tillgång till den så snart
den finns att hämta.
• För SACT:s medlemmar byggs nu ett dokument upp
med tips för utlärning. Medlemmarna får också bidra
till dokumentet med egna tips, och det kan finnas flera
tips till ett och samma call. Med flera sätt att lära ut ett
och samma call kan fler dansare ta till sig nya calls.
-------------------------------------

I squaredansen finns det naturligtvis också negativa tankar
även om de är betydligt färre. Vi har sett dystra siffror på
antalet nybörjare och hur en del klubbar har svårt att hålla
igång verksamheten. Jag kan inte göra mycket åt alla
negativa nyheter i tidningar och TV, men jag kan
rapportera om hur jag ser på squaredansens framtid. Jag
vet att vi kan göra mycket och jag vet att squaredansens
framtid är ljus så länge vi vill och kan jobba för det. Här
följer därför lite positiva fakta för squaredansen:
Positivt 1 - landet
Som delansvarig för Seminariet har jag fått tillgång till
statistik som ska presenteras offentligt först på Seminariet,
vilket är efter det att detta skrivs. I flera år har vi sett
dystra siffror med antalet nybörjare minska, klubbar
försvinna, färre besökare på danser osv. Skulle detta
fortsätta så skulle squaredansen till slut försvinna, men!!!
siffrorna har vänt till det positiva!!! Antalet Basicdansare,
Plusdansare, ungdomar, klubbar med nybörjarkurser osv
har ÖKAT!!! Vi har ett trendbrott i en mycket positiv
bemärkelse!

Nästa SACT-Convention hålls
15-16 mars 2008
på Scandic Hotel Väst i Örebro
-------------------------------------

Kunskapslistan
Ett mycket genomarbetat verktyg samt checklista som är
lätt att använda för framförallt ledare men också för
dansare. Listan ger även helt nya dansare möjligheter att
kontrollera att de får den utbildning de har rätt till och
därmed kunna ställa krav på sina kursledare.
Hämta kunskapslistan på: www.caller.nu
-------------------------------------

Positivt 2 - Örebro
Sista helgen i september hade vi 13:e Country Jamboree i
Örebro. Den festivalen har också fått känna på de ”dystra
siffrorna”, men den har börjat återhämta sig. Örebro
Country Jamboree blev den största på tio år! Om man
sedan ser till hur våren såg ut med en mycket välbesökt
Påskfestival och 20 nygraduerade medlemmar så förstår
man att vi har en stor tillväxtkänsla här i Örebro.

Emphasis
Emphasis = tonvikt, vilket i squaredans innebär att man
rekommenderar callers att under en period använda vissa
utvalda calls lite extra. Aktuella calls kan man hitta på vår
hemsida, www.caller.nu under rubriken Sactuellt. Varje
månad utom sommarmånaderna så byts ett call/nivå ut
och varje call finns kvar i minst tre månader. Emphasis
finns f n för programmen Basic, Mainstream och Plus.
-------------------------------------

Positivt 3 - hjälpsamma och generösa människor
Pontusdansen i april visade tydligt vilken hjälpsamhet och
omtanke det finns inom squaredansen. Ingen av oss
kunde göra allt, men tillsammans kunde vi göra otroligt
mycket för Pontus och hans familj.
Positivt 4 - valfrihet
Aftonbladet eller Expressen? Tja, jag köper Aftonbladet
varje onsdag för att jag tycker deras TV-bilaga är bäst,
men jag slänger ”nyhets”-tidningen utan att läsa den. Jag
är så tacksam att jag kan välja bort det negativa och istället
koncentrera mig på det positiva - SQUAREDANSEN!!!

Utbildning
SACT Caller School
S.L.U.G.

De mest positiva hälsningar
Tomas Hedberg
Ordförande i SACT

Se separata annonser för dessa utbildningar!
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Ungdomsdans i Bålsta
Då har det återigen varit en ungdomsdans i Bålsta. Tyvärr
kom det inte så många dansare till denna dans, men vi var ett
tappert gäng på ca 20 personer bestående av både gamla
och nya bufflar som dansade och hade jätteroligt under de
tre dagar som dansen pågick.

Tack alla ni som var på ungdomsdansen och gjorde denna
helg till en kanonhelg. Tack även till Bålsta Square Dancers
som ställde upp och lånade ut sin lokal till oss under helgen!!
Gå gärna in på www.buffalosquares.se och titta på vår nya
hemsida, där du som är medlem kan titta på bilder från
dansen, beställa kläder, se vilka danser Buffalo
rekommenderar mm. Du som inte är medlem kan även göra
mycket på hemsidan men medlemskap lönar sig…

Callers var våra självklara ungdomscallers Freddie Ekblad
och Robert Milestad som gjorde ett kanonjobb under hela
helgen. Många ungdomar stannade kvar på masslogiet men
det som var extra roligt var att det till denna dans kom
ungdomar och hälsade på över dagen, jätteroligt att ni kom
dit. För dig som tyvärr inte har åldern inne för att få vara
med i Buffalo Squares, vill vi tipsa att du är väldigt välkommen
att vara med på våra aktiviteter på ungdoms-dansen, fast
inte sova över.

Vi ses i en Square framöver.
Hälsningar Therése Milestad, sekreterare i Buffalo Squares
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GSI World Square Dance Festival
Juli 11-12
2008

Malmö
Gratis Caller Clinic

Square Dance Festivalen
St Gertrud
Östergatan 7
i centrala Malmö

Med Tony, Jerry and Paul
6 – 10 juli 2008
Begränsat antal deltagare

Fredag 17.00 – 22.00
Lördag 12.00 – 21.00

Tony Oxendine

Anmälan till
www.hannainsweden.com

Jerry Story

Info: www.energysquares.com/gsi

Paul Bristow

eller www.grandsquareinc.com

Annorlunda bild

Det kom ett email med denna bild från Arne Henriksson som dansar i Sundsvalls New Wave.
Han skriver:“När man försöker ta bilder på squaredansare får man som regel bara med ryggar.
Kanske den här bilden är något annorlunda…
Den är tagen på vår ”Kick off” den 1/9-2007 på Norra Berget i Sundsvall”
Det kan vi väl alla skriva upp på?
Tack Arne för din “annorlunda” bild.
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Klubbinformation
(uppdaterad oktober 2007)

Hemsidan

På hemsidan www.squaredans.se kan klubben logga in och
uppdatera t ex klubbinformation, registrera danser och
delegater samt plocka ut etiketter.

I februari betala årsavgiften för föregående år
Senast april ska klubben haft årsmöte och registrerat
kontaktperson, ordförande och tillhörande uppgifter på Förbundets hemsida. I undantagsfall sänd informationen till
Marianne Hjelm, Västerslänt 119, 424 35 Angered. Ev. stadgeändringar skall skickas till Förbundet. Utse och anmäl representanter till Förbundets årsstämma. Stämmohandlingar
finns på hemsidan (efter inloggning).

- Välj logga in - nu kommer du till sidan med alla
klubbar
- Välj din klubb i listan och “klicka” så att namnet
dyker upp i rutan under
- Fyll i lösenordet i tredje rutan och tryck på “logga
in”

Senast augusti anmäla representanter till Squaredansseminariet.

En enkel användarhandledning finns även på denna sida.
Har lösenordet kommit bort? Kontakta Björn Mattson:
bjorn@squaredans.se, Therése Milestad: therese@squaredans
.se eller Marianne Hjelm: marianne@squaredans.se så skickas
nytt lösenord.

I oktober inregistreringsuppgifterna: uppdatera uppgifter
angående medlemmar, kursnivåer, callers/instruktörer på
hemsidan. Registeringstid 1 oktober till 1 november.
Året om skriva en trevlig artikel till Square-Info. Glöm inte
heller skicka in annonsunderlagen! Deadline 1 februari, 1 april,
1 augusti, 15 oktober.

Synpunkter till Lars Olofsson webmaster@squaredans.se

Danslistan

CD-skiva
“introduktion till squaredans”

Danslistan på hemsidan uppdateras kontinuerligt. Om en dans
inte har anmälts till danslistan innan stoppdatum för SquareInfo kommer dansen heller inte med i tidningen!

Beställning görs hos Marianne Hjelm, Västerslänt 119,
424 35 Angered eller marianne@squaredans.se. OBS! Tänk
på att skivan är en introduktion för personer som aldrig
dansat, ingen kurs-cd.

Anmälningar till danslistan tas inte emot av
redaktören för Square-Info!
Anmälningar kan ske:
− via inloggning - klubbar kan efter inloggning
på hemsidan själva registrera sina danser.
Dansen visas på listan när den godkänts.
− med ett mail till danslistan@squaredans.se
− via blankett på hemsidan (under danslistan), skrivs
ut och skickas till Pia Henriksson, Norra Artillerivägen
2, 291 63 Kristianstad

En CD-skiva
Tre CD-skivor

Förbundets förslag till klubbstadgar finns i klubbhandboken
på nätet. Står ni i begrepp att ändra stadgarna, passa på att
delta i en styrelseutbildning. Där behandlas bl a varför stadgar
behövs och vad de bör innehålla. Kontaktperson för stadgefrågor är Anders Sjöberg, telefon 026-65 27 37, anders@
squaredans.se.

Beställningar

Svenska
15:15:-

Mottagare av Square-Info
Mottagare av Square-Info anges på hemsidan i samband med
registrering av klubbuppgifter, annars skickas SquareInfo till kontaktpersonen.

Handböcker på svenska är utan bilder.
Diplom/Regler per set
Conventionbadge
Conventiondangler 10 års / 20 års

50:100:-

Klubbstadgar

Beställningar till Björn Persson, Ahrenbergsgatan 26 B,
416 73 Göteborg, 031-21 00 71 eller nallepe@squaredans.se
Priser
Engelska
Mainstream 25:Plus
20:-

Kom Ihåg

5:40:30:-
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Emphasis
Plus:
− Spin Chain the Gears - t o m 30/11
− Crossfire - t o m 31/12
− Dixie Grand - t o m 31/1
− Spin Chain and Exchange the Gears - 1/12 - 29/2

Emphasis = tonvikt, vilket i squaredans innebär att man
rekommenderar callers att under en period använda vissa
utvalda calls lite extra. Att använda dessa utvalda calls är helt
frivilligt för callern.
Emphasis har vi till en början på prov, men vår förhoppning
är att det ska vara ett uppskattat inslag med enstaka korta
genomgångar även på vanliga danser. Vilka calls som ingår
kan man alltid se på SACT:s hemsida, www.caller.nu.

För SACT, Tomas Hedberg

Uppvisning

Under perioden 1/11-2007 — 29/2-2008 är följande calls
utvalda för Emphasis

Vi fick en förfrågan om vi ville ställa upp att dansa och visa
squaredans på en firmafest för ICA-Hjertberg i Lidköping.
De hade tänkt sig en kväll med amerikanskt tema vilket
innebar amerikansk mat, öl och underhållning.

Basic:
− Split Circulate, All 8 Circulate - t o m 30/11
− Run, Cross Run - t o m 31/12
− Separate, Come Down the Middle - t o m 31/1
− Stars - 1/12 - 29/2

Det gjorde vi mycket gärna och det blev en stor överraskning
för gästerna när vi kom in. Vi dansade några call och sedan
tog vi upp alla festens deltagare, ca 75 personer, för att prova
på squaredans. Vi gjorde detta några gånger under kvällen. Vår
caller för kvällen var Vainor Törnqvist som gjorde en fantastisk
insats för att höras över alla glada dansare.

Mainstream:
− Spin Chain Thru - t o m 30/11
− Recycle - t o m 31/12
− Fold, Cross Fold - t o m 31/1
− Dixie Style to a Wave - 1/12 - 29/2

Det blev mycket uppskattat och jag tror att alla tyckte det
var roligt. Detta kan vara en ide att sprida squaredansen
genom att ställa upp på firmafester.
Ingemar Fridén, Läckö Squaredancers Lidköping

+ /A1
A2 / C1

Polen - Gdansk
Hotell Dom Tancerza

2008
26 jul – 2 aug

2 aug – 9 aug

Plus dans med A1 intro

A2 dans med C1 intro

( Förkunskap: God Plus )

( Förkunskap: god A2 )

A1-dans med A2 intro

C1-dans

( Förkunskap: God A1 )

( Förkunskap: hela C1 )

Thomas Samuelsson
Christer Bern

Thomas Samuelsson
Svante Jordeskog

Thomas Samuelsson (Dk) Christer Bern, Svante Jordeskog (S)
Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, transport mellan färja
och hotell, guidad tur i Gdansk samt frukost och middag. Enkelrum finnes, tillägg 400:- Sv.Kr/vecka
Förskottsinbetalning 1000 Sv.kr senast 4 april 2008.
Sverige : Postgiro 442 16 44-8 (Glöm ej ange namn)
442 1644-8 SEK, IBAN SE40 9500 0099 6018 4421 6448, BIC NDEASESS

ANMÄLAN TILL
Hanna Tenenbaum 040 21 25 11
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö
hannainsweden@yahoo.com

Danmark: Kontakta Thomas Samuelsson
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum
Pris inkl. 300:- anmälningsavgift (som ej återbetalas vid avbokning

Lars Olofsson
040 23 42 11
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö
lars.g.olofsson@telia.com

efter den 1 maj 2008)

Pris: 3 400 Sv.Kr

Mera info på hemsidan:
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www.aspdance.com

Begränsat antal
deltagare

Trådlös hörlur
Visionen om ett hjälpmedel för hörselskadade square dansare
Klaus Weimbs, Tyskland
Hobby Horse Hoppers Warendorf, Triangle Squares Solingen
Den som är hörselskadad vet vad jag talar om: callen hörs
inte eller man blir osäker, man gör fel och blir arg på sig
själv. En plats nära högtalaren finns inte alltid tillgänglig och
om man dansar med computercards är man tvungen att
dansa längre bort ibland. Även en modern hörapparat hjälper
inte, för den förstärker inte bara callern och musiken utan
också alla ljud i omgivningen inklusive dansarnas glada skratt.

Både Joachim och jag, med erfarenhet av den stora hjälp
som en sådan trådlös hörlur ger, önskar att squaredansföreningarna ska införa ett enhetligt system för alla! Efter
ingående efterforskning på nätet har jag bara hittat två andra
system från välbekanta tyska producenter men de är betydligt
dyrare.
Hur kommer vi fram till introduktionen av ett enhetligt system?
Främst skulle alla hörselskadade dansare delta i den här
diskussionen. Då inte alla läser Square Info ber jag alla som
känner hörselskadade dansare om hjälp att ge dem
information. Vid införande av ett sådant enhetligt system
ska vi alla dra fördel, både vid befintliga hörselnedsättningar
resp. med ökande ålder kommande nedsättningar samt att
våra squarer skulle fungera bättre.

Själv hörselskadad kan jag ha roligt och skratta under dansen
för jag använder ett radiosystem sedan några år och jag är
väldig belåten med det. Detta enkla hjälpmedel består av en
radiosändare som kopplas ihop med musikanläggningen och
en liten radiomottagare som jag bär på mig. Via öronpropp
hör jag callern och musiken i hi-fi-kvalitet, men alla
omgivningsljud är inte förstärkta.
Under samtal med vår clubcaller Joachim Rühenbeck
framkom önskemål om ett enhetligt system med flera
radiokanaler som kan väljas fritt och användas utan att störa
varandra. Det skulle ge en hel rad fördelar. På conventions
och stora festivaler kunde man utrusta alla hallar med sändare
som arbetar på olika kanaler. Om en dansare vill byta hall
behöver han bara byta kanal på sin mottagare. Att koppla
upp och ner sändaren vid varje flyttning som de görs nu är
inte längre nödvändig och man har inga besvär med att ansluta
olika system. Sist men inte minst skulle det underlätta tillgången
för icke-tekniska hörselskadade.

Förmodligen kommer några dansare att vilja vara oavhängiga
och köpa sändare och mottagare åt sig själv som förut. Men
callers och klubbar med egna musikanläggningar kan göra
ett första steg till låg kostnad. Då olika system kräver olika
anslutningar skulle det underlätta situationen om det fanns
en passande sladd från anläg gningen till sändaren.
Naturligtvist skulle det vara idealiskt om klubbar eller caller
skaffade sig egna sändare och bjuder sina hörselskadade fans
en välbehövlig akustik. De kan också anges på flyers, hemsidor
(caller och klubbar med trådlös-hörlur-service, bara sladd
eller sändare). Callers och klubbarna skulle vara ansvariga
för detta. På stora danser skulle flera klubbar kunna låna ut
sina sändare som vi idag brukar göra med
musikanläggningarna, eller att SACT kan skaffa sig några
utrustningar och låna ut dem.
Också för squaredans-templet Bödabaden skulle det vara en
bra investering.

Med hjälp av min amatörradiohandlare har jag hittat ett
lämpligt system. På hemsidan www.monacor.de finns info
(även på engelska). Under produkter img Stage Line hittar
man i produkt navigatorn wireless transmission systems. Där
beskrivs PLL-receiver ATS – 16R (mottagaren) och PLLtransmitter ATS – 16T (sändaren) inkl. instruktionshanledning
och teknisk information. Detta radiosystem arbetar på
frekvenser som får användas fritt. Sändarens räckvidd ska
vara minst 50 m. 16 olika kanaler står till förfogande.
Sändarens och mottagarens storlek är 66 x 111 x 35 mm.
Mottagaren kan man bära i byx-, skjort- eller bältesficka då
vikten endast är 150 g inklusive batterier. Dessutom har den
ett stabilt bältesfäste och ger ett gediget intryck.
Min handlare offererade mig sändaren för 117,60 Euro och
mottagaren för 145,60 Euro netto, d.v.s. han ger 20 %
„rabatt”. (hans bruttopris var lite lägre än Monacor-priserna
på nätet) Jag har inte frågat om ev. mängdrabatt när man
beställer flera utrustningar. Naturligtvis är det inte billigt men
det är ett bra system och man kan ha roligt i vår underbara
hobby igen.

Jag bistår gärna med koordination av aktiviteter som kan
leda till introduktion och anskaffning av apparaterna.
Kontakta mig gärna på engelska eller via min dotter Sabine
på svenska.
Vi vill inte, och vi kommer inte att tjäna en enda krona på
detta själva.
Klaus Weimbs, Buchenweg 20, D-48361 Beelen,
Klaus.Weimbs@t-online.de, fax +49 2586 8477
Översättning: Sabine Aschemeier, Morper Allee 17, D-40699
Erkrath, ascheme@muenster.de
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Nivådanser
våren 2008
Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630

26/1
9/2
23/2
8/3

A2
A1
P
B-M

Jesper Wilhelmsson
Tomas Hedberg
Catrine Dellbing
Roine Eriksson

Info: www.osd.just.nu – ”Nivådanser”
eller Dick Bülow tfn: 019-33 58 54
OBS! Föranmälan krävs för nivådanser!

26:e
Örebro 21-23 mars 2008
Afterparty på lördagen med dans till

Elegance
Årets påskharar är:

Jet Roberts Bronc Wise
Jack Borgström Tomas Hedberg
B45-C1 i tre hallar i dagarna tre
NYHET!!! Linedance fredag och lördag

Hjärtligt välkomna önskar
Örebro Squaredancers
Kontaktperson: Urban Svensson
urbanisvensson@hotmail.com
tfn: 070-663 04 97
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Squaredans
Ledar
Utbildning
Grund
Tid, plats, kostnad annonseras senare.
Anmälan till: Calle Brunér 08-718 06 18
eller calle.bruner@swipnet.se

SLUG riktar sig till alla dansare som vill
fördjupa sina kunskaper inom squaredans
2-dagars-kursen innehåller bland annat:
• Squaredansens historia
• Ledaregenskaper, pedagogik
• Klubbfrågor, etik, konflikthantering
• Kunskapslistan
• Grundläggande calling-metodik
• Ljudteknik, scenframträdande
• Praktiska övningar
• Fyllig dokumentation

Tala med styrelsen
i din klubb

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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