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Fira Valborg, 1 maj och svenskt Convention i Motala 
5 dagars fest i staden vid kanalen 

 

 

Lock & Yellow Rock / Sluss o kram!  
Vi ses i Motala! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi dansar 20 timmar 
squaredans under 

fredag, lördag och söndag 
Aktuell information på: 

www.2008convention.se 
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Squaredans 
Ledar 
Utbildning

Grund 
SLUG  2 dagar i Stockholm 19-20 april 2008

2-dagarskursen innehåller bland annat:
• Squaredansens historia 
• Ledaregenskaper, pedagogik 
• Klubbfrågor, etik, konflikthantering 
• Kunskapslistan 
• Grundläggande calling-metodik 
• Ljudteknik, scenframträdande 
• Praktiska övningar 
• Fyllig dokumentation

Plats: Trevliga lokaler i Vuxenskolan, Järla i Nacka

Tid: Lördag-söndag 19-20 april 2008, 10-17 

Avgift: 1000 kr för hela kursen. Lunch och kaffe inkl

Kursledare: Calle Brunér och Lasse Rawet 

Logi: 500 kr för del i dubbelrum på Quality Hotel 

Anmälan: Senast 17 mars till lars.rawet@gmail.com. 

Flyer: Se SAASDC hemsida www.squaredans.se 

Square Dance Festival Square Dance Festival 
med Jerry Jestinmed Jerry Jestin

Märsta 1818--19 april 200819 april 2008
CabinenCabinen--Biokällan, Stockholmsvägen, MärstaBiokällan, Stockholmsvägen, Märsta

Crazy Flutters SDCCrazy Flutters SDC
i Märsta inbjuder tilli Märsta inbjuder till

Fredag 19:00Fredag 19:00--22:00  A1, A222:00  A1, A2
Lördag 16:00Lördag 16:00--21:00  B,M,P,A121:00  B,M,P,A1

Priser:

Fredag: 70:-
Lördag 90:-

Båda dagarna 120:-
Under 18 år: fri

För mer info, ring:
Christina Johnsson

0739 – 67 04 09 eller 
e-post:

info@crazyflutters.com

Jerry kommer från USA Jerry kommer från USA 
och är känd för sin och är känd för sin 
kreativa koreografi och kreativa koreografi och 
energirika framträenergirika framträ--
dande och använder en dande och använder en 
bred blandning av bred blandning av 
musik.musik.

Squaredance-
kryssning, /
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Årgång 24 
 

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

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

 

Annonser Helsida Halvsida Kvartssida Åttondelssida 

 
Storlek bredd * höjd mm 

 
190*270 

Liggande
190*135

Stående
90*270 

Liggande 
190*65 

Stående
90*135

 
90*65 

Priser, kronor 2400:- 1200:- 1200:- 600:- 600:- 300:- 
Reducerade priser för 
SAASDC-klubbar, kronor 

  
840:- 

 
840:- 

 
420:- 

 
420:- 

 
210:- 

Färgannons, kronor 3600:- 1260:- 1260:- 630:- 630:- 315:- 
 
             I priset ingår: publicering i Square-Info samt publicering av hela tidningen, inklusive annonsen, på SAASDC:s hemsida. 
  

Kommande nummer Nummer 2 2008 Nummer 3 2008 Nummer 4 2008 Nummer 1 2009 
Bidrag senast (deadline) 1 april 1 augusti 15 oktober 1 februari 

Distribueras vecka 0818 0835 0847 0910 
 

Tryck AB Ystads Centraltryckeri, Box 82, 271 22 Ystad 
 

Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll 

Från ordförandens horisont

 

Vi skriver nu 2008 och jag började året med att konstatera att jag i år spränger 20-
årsstrecket. Ja, alltså jag har dansat squaredans i 20 år. Själv är jag ju några år äldre.

20 år... Det är en lång tid och jag har varit med om mycket
under årens lopp. Det starkaste minnet är alla trevliga och
roliga människor jag lärt känna. Och alla spännande resor
som förmodligen aldrig blivit av om inte dansen funnits i
mitt liv.

Jag brukar ibland fundera över vem jag skulle vara utan 20
års erfarenhet från squaredansen. Förmodligen mer omogen
och absolut inte en ledartyp som jag fått möjligheten att
utveckla under åren. Främst i min roll som förbunds-
ordförande. Jag har gjort ett antal misstag men jag hoppas
att ni mest minns de positiva delarna.

Jag är väldigt stolt över att vi till slut fått ihop en
Conventiongrupp (äntligen!) som ska vara kommande arran-
görer behjälpliga i sitt arbete. Det har tagit tid, men nu är det
sjösatt och jag tror det varit värt att vänta på. Det andra
hjärtebarnet som jag haft är Square-O. Vår alldeles egen
ombudsman dit vem som helst ska kunna vända sig med
sina frågor och funderingar.

Dock blev jag lite snopen när jag just innan jul fick ett brev
från Lena & PO Nyholm i Norrköping. Det visar sig att
Square-O redan finns i vår verksamhet. Men där är det i
form av en peng, liknande Euro med ett värde på 14.50
svenska kronor. Mycket roligt initiativ. Och jag tackar så
mycket för bidraget!

Det här blev en summerande horisont. Jag börjar känna mig
sentimental eftersom jag på Convention i början av maj gör
mina sista dagar som ordförande. Och eftersom jag känner
mig sentimental redan nu är jag helt övertygad om att det
kommer att bli tuffa dagar på Convention. Samtidigt som
det stundtals har varit väldigt jobbigt så har det fram för allt
varit otroligt roligt och hedrande att få vara ordförande och
hjälpa till att föra squaredansen framåt.
Ni får ta det som ett hot eller löfte, välj själva. Men - jag
tänker inte sluta dansa. Det är alltför roligt för att lägga av
med det. Tack alla squaredansare för de första 20 åren. Jag
ser fram emot 20 år till. Minst!
Vi ses på ett dansgolv snart hoppas jag!
Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

Prao. Sarah Milestad praktiserade hos den avgående ord-
föranden, Jessica Dhyr på det sista styrelsemötet.
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Nytt år och nya möjligheter. För SAASDC kommer 2008 att bli ett spännande år. Ett Convention i Motala,
ett seminarium i Stockholmsområdet och fortsatt arbete med Europa Convention i Karlstad 2010.

Vad mer kan man begära?

Men först vill jag börja med att summera 2007. Man brukar
säga “mycket snack och lite verkstad”, men förra året blev
verkligen ett “verkstadsår”. Det blev mycket gjort -
SAASDC startade äntligen upp både SquareO och
Conventiongruppen. Två efterlängtade hjälpmedel i
squaredansen. Det första är till för alla och det andra för,
främst, kommande och eventuellt blivande Convention-
arrangörer.

Men samtidigt finns det saker som vi inte riktigt känner oss
100% nöjda med. SAASDC strävar efter att bli papperslösa
(förutom Square-Info), men där nådde vi inte målet förra
året. Fortfarande är det 14 klubbar som inte har någon
mailadress för att ta emot utskick från förbundet.
“Papperslöshetsmålet” ska vi nå 2008.

På SAASDC:s hemsida finns en hel del information för
dansare. När var du inne sist? Har du sett den nya fliken som
heter Tips? Har du något material som skulle kunna läggas in
där och kanske hjälpa andra klubbar eller dansare på traven
i någon fråga? Skicka till oss, vi tar tacksamt emot och
förmedlar goda tips.

Vårt mål var att färdigställa en ny klubbhandbok förra året,
men där nådde vi inte riktigt ända fram. På första styrelsemötet
i februari hade vi dock en, i stort sett, klar produkt. Några
enkla stavfel återstod, när du läser detta är den klar och
kommer att finnas tillgänglig till stämman.

På tal om stämman. I skrivande stund har inte en enda
utmärkelseförfrågan inkommit till SAASDC. Min förhopp-
ning är att ni tar chansen att skicka in en ansökan om att
premiera era klubbmedlemmar, caller, kassörer eller andra
som ni tycker gör ett bra jobb. Det är alltid lika kul.

Och på tal om kul - stämman är faktiskt kul trots att den
börjar klockan nio på Conventions lördagsmorgon. Den
innehåller spännande diskussioner och en möjlighet att på-
verka.

I år finns ämnen som ungdomsålder, Square-Infodistribution
och Rounddans. Alla är välkomna, inte bara klubbens
delegater.

SAASDC har fått en förfrågan om vad som gäller kring
moderklubbsmedlemmar. På Vett och Etikettsidan kan ni
läsa mer om det.

För styrelsen,
Jessica Dhyr

P.S. Har din klubb registrerat delegater till stämman? Det går
att göra på SAASDC:s hemsida nu. D.S.

 
 

 

 

 

KL 
Version 2.05

Från SACT 

 
Nyheter i version 2.05: 

• Utökad användning av kolumn 2 i 

programlistan 

• Tillägg av vissa startformationer 

• Utökade fotnoter 

• Rättning av vissa svårighetsgrader 

Hämta den nya KL på SAASDCs hemsida: 

www.squaredans.se/dansnivåer 

Där finns också en logg (versionslista) på gjorda 

ändringar och vilka sidor det berör. 

Ny kunskapslista att gälla från januari 2008
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Redaktörsspalten
Hej, nu är det dags igen, ett nytt år är det. Redan nu luktar
det vår i luften och fåglarna kvittrar, trots att vi bara är i
mitten på februari. När ni läser detta är vi i början på mars
och på väg mot påsk =).

Jag försöker att uppdatera tidningen allt eftersom, denna
gång är det Vett och Ettikettloggan som fått ett nytt utseende.
Ny grupp - ny logga. Jag tackar Johan som är en god vän
till mig, han har bra idéer. Det var för övrigt han som gjorde
Inbuffalologgan också.

Det är ju alltid roligt att få respons på det man gör - så jag
tar som vanligt emot Era tips på vad ni vill läsa, ändra på,
förbättra m.m. Många bra tips kom på seminariet och några
av dem får ni nog se framöver *ler hemlighetsfullt*.

Det pågår ju en ny översyn av distribuerandet av Square-
Info. Jobbar du på ett tryckeri eller har du några tips på ett
bra (och gärna billigt) - kontakta mig så fort som möjligt -
gärna innan påsk. Om tryckeriet distribuerar tidningarna har
vi inga låsningar på var det ligger.

Nu måste alla våra nybörjare varit på sin första dans eller
hur? Skriv om varför du började, hur du upplever dansen
…berätta! Vi (jag) är nyfiken. Ja ni är ju givetvis välkomna
att skriva allihopa.

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.

Glöm inte att
ansöka till Convention!

2011 års Convention
är öppen för ansökan

För mer information se hemsidan:
www.squaredans.se

TRANDANSEN
Lördag 26 April 2008 kl. 14.00-21-00

Nästegårdshallen Kvänum
Caller: 

Henrik Nilsson, Krister Pettersson,
Mathias Alfredsson

JORDGUBBSDANSEN
Lördag 28 juli  2008 kl. 11.00-14.00

Badhusparken Vara
(Vid regn: Allehallen)

Caller: Vainor Törnqvist

KLUBBDANSER
Norra Härene bygdegård kl. 18.30-21.30
Onsdag 12 mars Caller: Vainor Törnqvist
Onsdag 16 april Caller: Svante Jordeskog

INBJUDER 2008 TILL

SLÄTTAS 
SQUAREDANCERS 

Info. Annika 0703-359729

www.slattas-sd.se

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.

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.

Observera att klubbinformation (sidan 28) är
uppdaterad med ny hemadress till danslisteansvarig.

Ha en glad påsk men ät inte för många ägg. Kanske ses vi på
Påskfestivalen i Örebro eller på Convention i Motala. Haffa
mig gärna i dansvimlet! Ha det bra till nästa gång - då vi har
hunnit skriva april 2008.

Ing-Marie Lindh
Redaktörska för Square-Info
ing-marie@squaredans.se
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Södertälje
24 mars 2008
16.00 - 20.00

Hjärtligt välkommen att dansa med oss på

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

Plats: Tälje folkdansgille, Björklundsgatan 4 C

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

 

 

SACT 
Caller 

School 
 

12-13 april 
Bålsta 

Vill du öka ditt kunnande som caller?

Kursen på 2x2 dagar innehåller bland annat:
• Praktiska övningar med callning 

• Koreografi, bodyflow och timing 

• Musik och ljudutrustning 

• Utlärning 

Intresseanmälan  sker  till:  Sven Andréason 

0704-416163      sven.andreason@telia.com 

SACT Caller School 
riktar sig till 
nya callers 

och mer 
erfarna callers 

Årets Convention
Vid Vättern ligger staden Motala och bara väntar på att
invaderas av squaredansare.
I december skrevs det i Corren - Östgöta Correspondenten
– tidningen man läser i Motala: “Våren ska firas med dans i
Motala. Varamon Square dancers bjuder in till Convention i början
av maj och hoppas på 1500 deltagare. I tre dagar, 2 till 4 maj nästa
år (läs 2008), samlas Sveriges squaredansare …. Convention ordnas
i samband med förbundets årsmöte och hålls för första gången i Motala.”
Staden är van att invaderas av 16 000 cyklister varje år, de
kommer för att cykla Vättern runt. Vår (i jämförelse) ringa
skara kommer ändå att sätta färg på Motala!

I år sammanfaller Kristi Himmelsfärdsdagen och 1 maj. Det
gör att vi kan välkomna Conventionbesökarna redan på
Valborgsmässoafton. Den firas i hamnen med bl a
squaredansuppvisning för de ca 3000 Motalabor som brukar
samlas där. Turistbyrån – Upplevelse Motala - erbjuder
trevliga arrangemang till squaredanspriser under både
onsdagen och torsdagen.

I Folkets park och den angränsande Mariebergsskolan öppnar
danshallarna 2 maj kl 13.00. Redan första timmen erbjuder
vi dans på B – C1 programmen. Dansen och de många
goda vännerna man träffar är ju (nästan) det viktigaste med
ett Convention.

För att säkerställa att alla träffar alla och får dansa till alla
callers har vi lagt in 3 timmars extra dans kl 21 -24 i den hall
vi kallar Gullvivan. Vi har givit hallarna namn efter
blommorna vi dekorerar med.

Lördag 3 maj har vi SAASDC:s stämma på morgonen,
presentation av den nytillträdda förbundsstyrelsen och
presentation av nästa års Conventionarrangör. Vi dansar till
kl 20 och kl 21 slår vi upp portarna till afterpartyt. Dans till
Cavalkad i Blåklint. Afterpartyt ingår i Conventionavgiften.
De som så önskar har förbeställt middag som serveras i
Anemonen. Folkets park har fullständiga rättigheter och håller
öppet i barer och pubar.

Söndag 4 maj börjar dansen kl 9, vi avtackar våra callers vid
13.30 och avslutar, som sig bör med gemensam dans till kl
15. Parallellt med detta håller vi i L&YR öppet i Mariebergs-
skolan. Där har vi inregistreringen från onsdag kl 16.00
(öppnar fredag kl 11 i Folkets park), alla shoppar, masslogi
och vår egen Grill Kafeteria.

L&YR hälsar alla squaredansare varmt välkomna till Motala!

För L&YR
Mia Mutembei

BRILLIANT SQUARES 
FLYTTAR FRÅN PÅARP 
TILL HYLLINGE 

 
 
 
 
 

 
Välkomstdans med Reine Hjärtström 

16/3 kl. 13.00 – 18.00 
B45-MS-B45-PLUS 

Karta finns på vår hemsida 
http://web.telia.com/~u43110714/ 

VÄLKOMNA 
Info 0418-15509 
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 Ring Lake Square Dancers 
  H Ö R B Y  –  H Ö Ö R  
 

 

 
  

 

Ring Lake Square Dancers Hörby/Höör 
 

inbjuder  t i l l  årets  vårdans 
 

Vernal Equinox Dance 
 

Caller:  Bengt ”Bula” Eriksson 
 

Lördagen den 29 :e  Mars  2008 kl .  13 .00  -  18 .00  
 

Plats:  
Folkets Hus, Hörby 

 
V ä g s k y l t n i n g  f r å n  I C A  K v a n t u m  

 

Nivåer :  B,  M,  Plus ,  A1.  
 

Serveringen öppen under  hela  dansen.  
 

Entré: 120:- ,  ungdom < 18 år 60:-  
 

Hjärt l igt  välkomna t i l l  hjärtat  av  Skåne och 
dansa Square Dance  

 

För  information:  
Alf  Olsson,  0415-131 65  ( a l f @ e p s i l o n . t e l e n o r d i a . s e )  

Ring Lake
Square
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Skall du åka till Convention i Motala? Självklart! Du, som är
ny i vår verksamhet frågar naturligtvis de andra i klubben
och får sällskap dit. Information kan du få i form av flyer
(pappersversion) eller via hemsidan. Din första Convention
är något du inte glömmer.

Mitt minne från Göteborg 1986 (själv ny Basic-dansare) är
från en Work Shop på Plus där några väldigt duktiga, erfarna
dansare fick lära sig några call på en nivå som hette A1! Har
man dessutom inte deltagit i någon annan större dans blir
det en riktigt aha-upplevelse när man inser att man är en
kugge i hela denna stora mängd dansare.

Många ser Convention, som årets stora squaredansevene-
mang. Det man då inte tänker på är att årsmötet, stämman,
är anledningen till att vi samlas. Alla klubbar kan utse
representanter till stämman. Dessa har rösträtt men alla
dansare har rätt att närvara och yttra sig på stämman.

Något annat man bör veta om Convention är att en särskild
Conventionbadge skall bäras hela tiden. På denna fästs en
årsribba, som visar att du betalat dansavgiften. Detta är
obligatoriskt. Badgen köps enklast på Convention i
Förbundets infodisk.

En fråga som kommer upp med jämna mellanrum är klub-
badgen. Vad gäller? Några enkla rekommendationer följer
här. Som elev på Basic bär man sin elevbadge. Vid gradue-
ringen får man sin ordinarie klubbbadge som sedan bärs vid
alla squaredanstillfällen. Ibland blir man av olika anledningar
medlem i fler klubbar och har då fler badgar.

Hur gör man då? Är man medlem i arrangerande klubb bär
man den badgen, i alla andra fall bär man sin moderklubbs
badge.
Och vad är då moderklubb? Den klubb man väljer som
“sin” kallas moderklubb och betalar bl a avgift till Förbundet.
Som medlem i moderklubb är man försäkrad, får Square-
Info och annan information om danser. Bär man aldrig fler
badgar samtidigt? Nej, varför skulle man det? Vill man visa
att man tillhör fler klubbar kan man hänga på danglers på sin
moderklubbsbadge.Och naturligtvis bär man inte en badge
från en klubb man inte längre tillhör!

Och till sist – vi har blivit fyra!

Hej, jag heter Louise Andersson,
35 år gammal, och bor i
Göteborg. Började dansa 1989
och calla 1991. Efter det har jag
bott ett år i USA där jag både
dansade och callade. Har sedan
dess haft ett antal egna kurser
samt änglat på ännu fler. Det är
intressant, kul och givande att lära
“nya” människor att dansa
squaredans.Under åren jag dansat
har många ämnen diskuterats,
både på klubbnivå och på riksplanet. Detta är något som
engagerat mig. Jag är glad att jag får möjligheten att vara
med i Etikettgruppen och hoppas jag skall kunna dra mitt
strå till stacken, kanske ur en callers synvinkel

Hälsningar från oss alla fyra, dvs.
Heidi, Rolf, Louise och Marianne
Du når oss lättast via vår
gemensamma mailadress etikett@squaredans.se

 
 

 

Söndag 13 april 2008 
BASIC och PLUS 

Caller  

Roland Reihell och Andreas Olsson 
 
 

Söndag 27 april 2008 
A1 och A2 

Caller  

Michael Gerkman och Roland Reihell 

 
Kl.12.00 – 17.00 (1 h lunch) 

 
IOGT-lokalen Norrtälje (dans i två våningar) 

Entré 80 kr, under 18 år 40 kr 
Lunchrestauranger finns i närheten. Fika och lotterier finns på plats. 

 

Info: sön 13/4 Dagny Thöming 0176-914 82      sön 27/4 Ulla-Britt Wahlgren 0176-26 36 41 
                                                                          www.eightmakers.se 

                  
            VÄLKOMMEN!  
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Freddie & Leif 
Ekblad

19 april 

Mellanhedsskolan
Gyllebogången i Malmö 

12.30 - 20.00 
Basic – A2 i 2 hallar 

+/A1 workshop 12.30 – 14.00 

Inträde 120 kr 
 

Kontaktperson 

Henrik Kjellgren 0701-883325 

henrik@kjellgren.com 
Hemsida: www.sollentunasq.se

Kontaktperson: 

Agneta Lindhé 08-768 51 08 alt. 070-732 70 43

Söndag 20 april 2008         
17.00 – 21.00 

IOGT-NTO-huset i Häggvik
Mantalsvägen 4

Entré 80:-
Under 18år 
gratis

B - B - M
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Resan till Squaredansseminariet
En lång resa till Seminariet på Djurönäset, fyra mil ut mot
Östersjön från Stockholm börjar tiotiden fredag förmiddag.
Tar mig först ca. fyra mil till Jakobstad där jag ska träffa min
instruktörskompis Mayvor.

Vid elvatiden är vi klara för avfärd från Jakobstad. Vi åker
med Mayvors bil och ska ta riktning mot Åbo. Navigatorn i
bilen  visar på 77 mil och mina fyra till  blir det 81 mil totalt.
Ca 25 mil av dessa är ju resan med färja också inräknade i de
77 milen på navigatorn.

Vi startade ju rätt tidigt men det är bra att inte behöva åka så
fort. Vi håller i vanliga fall hastighetsgränserna för att inte
riskera några extra utgifter för fortkörning. Man behöver ju
också paus för både mat och fika och det känns också gott
att få sträcka på sig emellanåt. Vi kör vanligen i entimmes
intervaller och byter förare för att spara lite på orken. När vi
åkt en stund kommer frågan upp att varför ställer man sig
på en resa över fyra dagar för att övervara ett Squaredans-
seminarium som ändå är så långt borta. Det är inte svårt att
finna orsaken att åka till Seminariet.

Har man varit fem gånger förut i samma ärende kan man
nog endast se att man fått en massa vänner som också ska
vara med, alla med samma intresse och som också vill försöka
förbättra och föra squaredansen mot nya mål, både att hitta
nya dansare och att kunna bibehålla de gamla kvar. Ska man
åka från det relativt glest trafikerade Österbotten till
Stockholm bör man ju också göra upp en strategi för att
komma enkelt fram till målet.

Vi valde därför Viking rederiet som har sin hamn vid
Stadsgården och gatan som för oss rakt på vägen till
Djurönäset.

När vi hade åkt med färjan i tio timmar från Åbo och efter
en stadig frukost, sätter oss i bilen och åker ut  är det endast
en liten timme tills vi åker över den fina bron som tar oss till
Djurönäsets Konferenscenter. Vi hinner knappt in förrän vi
möter många glada och välkomnande ansikten från förr.

När seminariet börjar vid tiotiden och vi blir välkomnade av
våra ordförande Jessica Dhyr SAASDC och Tomas Hedberg
SACT, då vet vi att vi kommer att trivas och ha det bra.

Ett tätt och späckat program ligger framför oss i dagarna
två. Lördagseftermiddagens tid med Elaine Bergqvist var
nog det som vi tänker starkast på så här en tid efteråt. Allt
var helt bra men det var toppen. Middagen på kvällen inte
att förglömma. Sångerna och dansen till sena kvällen var också
en upplevelse av stora mått. Att man får en kick framåt av
det som diskuteras och frågas under en helg som denna är
inte att ta miste på. Söndagseftermiddagen kom bara allt för
fort. Hemresan gick sedan som på räls.

Ett stort tack till alla våra vänner på seminariet för den fina
tid vi hade där.
Kanske börjar man fundera över hur det ska bli nästa gång.
Ett år framåt och vi vet.

Tack än en gång till alla som gjorde att vi trivdes så bra.

Erling Rönnbacka Larsmo Squaredansare.

Damen som Erling och Mayvor inte glömmer
 i första taget - Elaine Bergqvist
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13/5
Caller:

Hebe
Bergström

27/5
Caller:

Robert 
Milestad

20/5
Caller:

Janne 
Wiklund

Hemsida: www.sollentunasq.se

Kontaktperson: Agneta Lindhe 08-768 51 08                                                  

alt. 070-732 70 43

Servering finns!
Inträde 60 kr
Under 18 år gratis

Vi dansar 

19 till 22

Nivåer
B - M - B - P

Välkommen till

Rotebro dansträff

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vi dansar varje onsdag kl 19.00 – 22.00 
fr o m 11 juni  t o m  20 augusti 

P, A1, P, A2 
28 maj och 27 augusti dansar vi 

Round Dance 
 

I Bagarmossens Folkets Hus 
 

Kontaktpersoner: Inga-Lill Teljebäck 
08-647 12 42, mobil 070-647 13 47 och 

Ann-Marie Carlsson 08-776 22 77, 
mobil 070-433 13 69. 

Se Danslistan på SAASDC hemsida och 
annons i nästa nummer av Square-Info. 

 

Hemsida: http://tredamer.net/squaredancepeople/ 
 

 

Efterlysning
 U.S. Polo tröja

Du som hämtade ut en kasse hos Blue Corner på Ericsson
Jamboree innehållandes kvarglömda kläder från Böda Baden.

I den kassen låg även våran tröja av märket U.S. polo. Tyvärr
hade du fått hela kassen innan vi hade hunnit hämta våran
tröja. Tyvärr vet vi inte ditt namn men har fått följande
beskrivning; kvinna som inte bara dansar squaredance utan
även linedance. Vid tillfället gick du på kryckor.

Vi skulle vara mycket tacksamma om du ville kontakta oss.
Vänliga hälsningar
Jenny och Fredrik
070-226 95 97
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Dansprogram Convention 2008  

Boka boende ring Turistbyrån 0141-225254 
För info ring Squaredanstelefonen 0708-490911 
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High Chaparral 2008 

Lördag - Söndag 28-29 juni 
Robert Milestad 

Se annons i nästa Square-Info 

http://welcome.to/finnveden 

OBS Datumet!  Välkomna 
 

Emphasis = tonvikt, vilket i squaredans innebär att man rekommenderar callers att under en period använda vissa utvalda calls
lite extra. Tanken är att man identifierar calls som används mycket lite, eller calls som används mycket men från bara några få
olika uppställningar, för att sedan ge alla dansare lite mer träning på dessa calls även på danser. 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, där vi även har
hjälp för alla medlemmar i form av koreografi mm.

Under perioden 1/11 2007 — 30/4 2008 är följande calls utvalda för Emphasis

Basic:
- Stars – t o m 29/2
- Dopaso – t o m 31/3
- Lead Right – t o m 30/4

Mainstream:
- Dixie Style to a Wave – t o m 29/2
- Cast Off ¾ - t o m 31/3
- Tag the Line/Half  Tag – t o m 30/4

Emphasis

Plus:
- Spin Chain and Exchange the Gears - t o m 29/2
- Coordinate – t o m 31/3
- Peel Off – t o m 30/4

För SACT
Tomas Hedberg

i Rotebro Dansträff
Måndag 19 maj 2008

kl 19.00 – 22.00

Caller:

Kontaktperson:Agneta Lindhé 08-768 51 08

alt. 070-732 70 43

Entré 60:-
Under 18 år gratis

Hemsida: www.sollentunasq.se

Välkommen till

Sommardans i Semestertid 
Lördagen den 2 augusti 2008 

Caller: 

Johnny Preston USA 
Kl. 14.00 – 16.00 A1, A2, A1, C1 

Kl. 16.30 – 20.00 B, M, B, P 
Föreningslokalen:  

Frans Bloms Gata 50-52 Norrköping 
(Följ skyltar mot sjukhus tills ni ser våra squaredansskyltar) 

Entré: Vuxna 90:-, ungdom t.o.m. 18 år 40:- 
Klädsel: Traditional,  

Servering finns 
Info: Reimer Oscarson 

 011-14 71 77, 0708-14 71 77 
Hemsida: www.pekingstars.com 

Välkomna! 
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Här dansar vi - Nummer 1 2008
Datum/Tid Program Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

O 5 mars Bålsta Bålsta Square Dancers

19.00-22.00 B* M P* (A1) Barry Sjolin, Canada Dansbacken, Knarrbacken Hebe Bergström 070-493 15 16

F 7 mars Mölnlycke Western Airport Square Dancers

19.00-22.30 P - A2 Kenny Reese Församlingshemmet-Djupedalsskolan Lennart Carlsson 031-88 59 37

L 8 mars Robert Milestad

14.00-21.00 B40 c:a - C1 Marine Ramsby 19:e Westernfestivalen

Djupedalsskolan Thomas Bernhed

3 hallar Reine Storberg

F 7 mars Urban Danielsson Märsta Crazy Flutters

18.30-21.30 B M B P Lars Jägdahl Cabinen-Biokällan Christina Johnsson 0739-670 409

L 8 mars Krister Pettersson Brunskog Arvika Squaredancers

13.00-20.00 M - A2 Mattias Alfredsson Skutboudden Lars Jansson 0570-221 77

L 8 mars Örebro Örebro Squaredancers

10.00-16.30 B M golvets nivå Rojne Eriksson ÖSD:s klubblokal Dick Bulow 019-33 58 54

(din kursnivå) Nivådans

L 8 mars

14.00-17.00 P A1 Jörg Biewald Tyresö Tyresö Square Dancers

18.00-21.00 B M P Bollmora Föreningsgård Tom Lindström 08-712 33 39

L 8 mars Gävle Gefle Square Dancers

14.00-19.00 P A1 Michael Gerkman Strömsbro NTO-lokal Anders Sjöberg 026-65 27 37

L 8 mars Österstad Blue Blossom Dancers

13.00-16.15 P A1 P A2 Pär Lundborg Klubblokalen  Östvalla IP Jens Dossel 070-640 96 84

16.30-20.00 B45 M B45 P Kvarndansen

L 8 mars Skellefteå Skellefteå Squaredancers

12.00-21.00 B M B P,   A1 A2 Jerry Jestin, Barry Sjolin Clemensnäs Folkets Hus Sara Lindström 0910-77 85 76

S 9 mars sara.lindstrom1@bredband.net 

10.00-14.00 P A1 A2 Vårfestivalen 25 år!

S 9 mars Täby Centrum Panther Squares

13.00-16.30 M P M A1g Anna Johansson Föreningsgården Maj-Britt 08-768 60 38

S 9 mars Kristianstad Christianstads Square Dancers

15.00-19.00 B - * (golvets nivå) meddelas senare Hemgården, Föreningarnas Hus Börje Englesson 0708-54 04 04

M 10 mars Göteborg Vinga Yellow Rockers

19.00-21.30 A2 Bengt Geleff Kyrkbytorget 5 Marianne Hjelm 031-330 23 81

To 13 mars Göteborg Vinga Yellow Rockers

19.00-22.00 B - A1 Vainor Törnqvist Kyrkbytorget 5 Marianne Hjelm 031-330 23 81

L 15 mars Eriksborg Västerås Square Dance Club

14.00-16.00 C1 Anders Blom Klubblokalen Curt Johansson, info@vsdc.se

16.00-21.00 P-A1-P-A2 Marsdansen

Norrtälje IOGT-lokalen 2 vån. Eightmakers

L 15 mars Michael Gerkman Stockholmsvägen 1 Marianne Lundqvist 0706-31 19 39

16.00-20.00 B40 - A1 Janne Wiklund Vårdansen

L 15 mars Lidingö, Hersby gymnasium Ocean Waves Square Dance Club

13.00-16.00 B P Micke Sotarn Lindberg Läroverksvägen 17 Marie Fernulv 08-765 33 32

L 15 mars Halmstad Salmon Town Dancers

ca 16.00-20 Golvets nivå Hanna Tenenbaum Söndrum Folkets Hus

Norrköping, klubblokalen Peking Stars Norrköpings Squaredance Club

L 15 mars Roland Danielsson Frans Bloms Gata 50-52 Reimer Oscarson 011-147 177 / 0708-147 177

11.00-17.00 P Bindande anmälan sen 25 feb Nivådans

S 16 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 P  A1   P  A2 Anders Blom Alviks Medb.hus, Brommasalen Anita Tjernquist  08-718 13 72

S 16 mars Täby Centrum Panther Squares

13.00-16.30 M P M A1g Stefan Sidholm Föreningsgården Maj-Britt 08-7686038

S 16 mars Hyllinge Brilliant Squares Helsingborg

13.00-18.00 B45 M B45 P Reine Hjärtström Folkets Hus Kenth Farsäter 0418-155 09

M 17 mars Anders Blom Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

11.00-15.00 B M P Ta med kaffekorg Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70

To 20 mars Kyrkbytorget Vinga Yellow Rockers

19.00-21.30 B - A1 Ungtupparna Göteborg Marianne Hjelm 031-330 23 81

Gugge, Reino, Mats och Hasse Påskdans

F 21 mars Stockholm Park Folkets Hus Satellite Square Dancers
14.00-17.00 B M B P Bengt "Bula" Eriksson Götalandsvägen 181 Örby Bertil Ström 08-88 81 04
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Datum/Tid Program Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

F 21 mars Täby Centrum Panther Squares

13.00-16.30 M P M A1g Rojne Eriksson Föreningsgården Maj-Britt 08-768 60 38

F 21 mars Örebro Örebro Squaredancers

13.00-21.00 B40 - C1 Bronc Wise Universitetet Urban Svensson 070-663 04 97

L 22 mars Jet Roberts

13.00-20.15 B40 - C1 Tomas Hedberg Påskfestivalen

S 23 mars Jack Borgström

11.00-14.30 B40 - C1

F 21 mars Skövde Tivedens Square Dancers

14.00-19.00 B M P Linda Ek Sventorps Bygdegård Inga-Maj Persson 0505-448 66

M 24 mars Södertälje Figure of 8 Dancers

16.00-20.00 B M B P Tomas Hedberg Björklundsgatan 4 C Birgitta 08-550 663 60

To 27 mars Göteborg Gothenburg Square Dancers

19.00-21.30 M P Gunilla Hammarlund Gräfsnäsgården, Slottsskogen Kristina Nilsson 0303-121 83 / 0739-064 406

F 28 mars Alingsås Dansföreningen Hörnet

19.00-22.00 B M B P Reine Storberg IOGT-lokalen Patrik Andersson 070-68 140 42

L 29 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 B40  B  B40  M Lars Rawet Pumpan, Katarinasalen Anita Tjernquist 08-718 13 72

L 29 mars Stockholm Eken-alliansen

13.00-16.00 B M Calle Brunér Forum, Nybrogat 18 Berit Nilsson 08-604 05 20

L 29 mars Hörby Ring Lake Square Dancers

13.00-18.00 B M P A1 Bengt "Bula" Eriksson Folkets Hus

L 29 mars Segmon Grums Squaredancers

13.00-15.00 A1 A2 Christer Bern Folkets Hus Gunilla  054-54 28 14 / 0702-18 98 24

15.30-20.00 B M P Vårdans

L 29 mars Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers

15.00-21.00 B - A2 Krister Pettersson Borgen, Skogstorp Lennart Kühne 016-259 52

S 30 mars Täby Centrum Panther Squares

13.00-16.30 M P M A1g Roland Danielsson Föreningsgården Maj-Britt 08-768 60 38

S 30 mars Halmstad Salmon Town Dancers

14.00-18.00 A1 Rept. och Dans Bente the ole Lady Söndrum Folkets Hus

S 30 mars Malmö Energy Squares

17.00-20.00 B-A2 Mats Nilsson Carlsgatan 6 Lars Olofsson 040-23 42 11

2 hallar Stefan Carlsson Elvis-Dolly-dansen

O 2 apr Mölnlycke Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 B - A1 Stefan Sidholm Församlingshemmet Lennart Carlsson 031-88 59 37

O 2 apr Bålsta Bålsta Square Dancers

19.00-22.00 B* M P* (ev A1) Hebe Bergström Dansbacken, Knarrbacken Hebe Bergström 070-493 1516

Janne Wiklund Bålstadans

F 4 apr Huddinge Huddinge Square Swingers

18.00-21.00 B M P Svante Jordeskog ABF-huset, Kommunalv.26 Göran Ervik 08-774 17 92

L 5 apr Enköping, Skolsta Pepparrötterna

15.00-21.00 B M P Bronc Wise Litslena Bygdegård Folke Stange 070-237 91 84

L 5 apr Bromma, Alviks Medborgarhus Ekerö Square Dancers

14.00-18.00  M P M A1 Robert Milestad Gustavslundsvägen 168A Peter Brattlund 08-370 257

L 5 apr Gugge Törnqvist Kyrkbytorget Vinga Yellow Rockers

11.00-15.00 Plus WS Mats Bergman Göteborg Marianne Hjelm 031-330 23 81

L 5 apr Insjön Insjön Square Dancers

14.00-20.00 B M P A1 Tomas Hedberg Åls församlingshem Ove Sjörs 0247-402 85

L 5 apr Husum Ö-viks Squaredancers

13.00-21.00 Rickard Björk IOGT-NTO-lokalen Lars-Erik Olsson 0660-502 33

S 6 apr Täby Centrum Panther Squares

13.00-16.30 M P M A1g Olle Nilsson Föreningsgården Maj-Britt 08-768 60 38

S 6 apr Lidingö Ocean Waves Square Dance Club

13.00-16.00 B P Calle Brunér Hersby Gymn., Läroverksv. 17 Marie Fernulv 08-765 33 32

Lidköping Norra Wadsbo Squaredancers

S 6 apr Margareta Jensen Ågårdsskogens Vårdcentrum Obs! Obl. anm. till Astrid 0510-546163

11.00-17.00 C1 dans Monica Arvidsson C1 dans med workshop

O 9 apr

19.00-20.20 B P Vallentuna Jarlabanke Square Dance Club

20.40-22.00 M A1 Ulli Hantke från Tyskland Ekebyskolans Matsal Teknikv 25 Ulf Ström 08-511 716 18 / 070-290 59 04

To 10 apr Kyrkbytorget Vinga Yellow Rockers

19.00-22.00 B - A1 Mathias Alfredson Göteborg Marianne Hjelm 031-330 23 81

L 12 apr Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 A1 A2 Robert Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
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Kilsbergen Konferens & Lodge 

 

 

 

 

 

 

I hjärtat av Sveriges Mälardalsregion ligger Kilsbergen. På gångavstånd från Kilsbergen 
Konferens & Lodge finns Ånnabodasjön med strand och badbrygga. Runt sjön går en vacker 
promenad och motionsslinga. Möjlighet finns till bastu och bad i tunna i en vik av sjön. Det 
finns även en äventyrsstig för barn. Många aktiviteter för alla åldrar erbjuds under veckan. 
  

Boende 
Stuga 

Stugby, 21 st stugor med 4 eller 6 bäddar. 
Stugbyn ligger lummigt på en slänt med utsikt 

mot Ånnabodasjön. 
Pris: 180 kr / person och natt 

 

 

 
 

Annexet 
Hotelldel med 24 st nyrenoverade rum. Ligger 
i direkt anslutning till skog och mark men ändå 
inte mer än ca 100 meter från huvudbyggnaden

Pris: enkelrum 495 kr /rum och natt 
dubbelrum 600 kr / rum och natt 

 

 

 
 

Camping *** 
Campingen är ett självklart mål för de flesta 

natur- och friluftsintresserade i hela 
mellansverige. 

Pris: 130 kr /natt och plats inkl el 
 
 
 

 

 
 

Mat 
Vår restaurang har alltid något gott på menyn, lagat efter årstid och på råvaror från trakten. Våra 
specialitéter är viltbuffé, älgfärsbiffar, kokt eller rökt fisk. 
Pris : frukostbuffé 65 kr,  lunch 75 kr, middag 85 kr 

  
Vägbeskrivning från Örebro till Kilsbergen 
Från E18/ E20 finns en motorvägsavfart i höjd 
med Scandic Hotell skyltad Garphyttan. Tag av 
från E18/ E20 mot Garphyttan och Ånnaboda. 
Följ sedan skyltningen. 
GPS: N 59  20´ 14,15"  E 14  56´ 18.23"  
Ånnaboda, 719 41  GARPHYTTAN 
Med tåg: Till Örebro, från Resecentrum buss nr 
522 eller 523 mot Ånnaboda.  
För busstider ring 0771 - 22 40 00 
 

 
 

För bokning av boende och mat kontakta Kilsbergen Konferens & Lodge 
Hemsidan: www.kilsbergen.se E-post:  info@kilsbergen.se Telefon: 019-295500 
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Datum/Tid Program Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

Söderhamn

L 12 apr Mattias Alfredsson Ljusne Folkets Hus Glada Hudik Squaredancers

13.00-20.00 B - A2 Henrik Nilsson Hälsingedansen Lasse Sörlin 0270-287485 070-335 12 86

L 12 apr Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club

15.00-20.00 B M B P Pär Lundborg Föreningslokalen Reimer Oscarson 011-14 71 77

L 12 apr Malmö Energy Squares

15.00-20.00 P A1 A2 Jerry Jestin Carlsgatan 6 Lars Olofsson 040-23 42 11

L 12 apr Madängsholm Tidaholm Square Dancers

12.00-17.00 Nivådans A1 Vainor Törnqvist Madängsholms Bygdegård Claes Törnqvist 0706-45 97 57

S 13 apr Stockholm Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 B Trän. Inför grad. Roland Danielsson Drakenbergssalen Anita Tjernquist 08-718 13 72

S 13 apr Stockholm Park Folkets Hus Satellite Square Dancers

14.00-17.00 A1 A2 Bronc Wise Götalandsvägen 181 Bertil Ström 08-88 81 04

S 13 apr Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club

13.00-17.30 B M P Jerry Jestin Solvalla

S 13 apr Surte Surte Swingers

17.30-20.30 B35 - A1 Bengt Geleff Kulturhuset Ulf Persson 031-65 44 64

S 13 apr Roland Reihell Norrtälje Eightmakers

12.00-17.00 B P Andreas Olsson  IOGT-lokalen   2 vån Dagny Thörning 0176-91482

O 16 apr Västerås Västerås Square Dance Club

18.30-22.00 B M B P Jerry Jestin Klubblokalen Eriksborg Curt Johansson, info@vsdc.se

F 18 apr Märsta Crazy Flutters

19.00-22.00 A1 A2 Jerry Jestin Cabinen-Biokällan Christina Johnsson 0739-670 409

F 18 apr Todd Fellegy Lerum Lerum Square Dancers

19.00-22.00 M P Dave Wilson Dergården Margareta Pollak 0302-352 70

L 19 apr Märsta Crazy Flutters

16.00-21.00 B M P A1 Jerry Jestin Cabinen-Biokällan Christina Johnsson 0739-670409

L 19 apr Karlstad Clear River Dancers

15.00-20.00 M P A1 Robert Milestad PRO-gården Thure Larsson 054-562339

L 19 apr Stockholm Forum Squaredancers

13.00-16.00 M P Sven Andréason Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08 604 05 20

L 19 apr Malmö Southern Square Dancers Malmö

12.30-20.00 B - A2 Leif och Freddie Ekblad Mellanhedsskolan Henrik Kjellgren

L 19 apr Lerum

11.00-21.00 C1 C2 C3A C3B C4 Dave Wilson Dergården

S 20 apr Thomas Bernhed 9:e SNCC Lerum Square Dancers

09.00-15.00 C1 C2 C3A C3B C4 Todd Fellegy Christer Pernblad 031-52 43 17

L 19 apr Stockholm - Åbo Falu Squaredancers

19.15- B - A2 Michael Gerkman Silja Festival Tallink Silja 08-666 33 33

S 20 apr

-18,15 Mathias Alfredsson Squaredance-kryssning

S 20 apr

14.00-15.00 A2 Jerry Jestin Otterbäcken Norra Wadsbo Squaredancers

15.00-20.00 M P A1 Max 100 dansare i lokalen Folkets Hus, Allmännavägen margareta@johansdal.se

S 20 apr Sollentuna Sollentuna Square Dancers

17.00-21.00 B B M Bronc Wise IOGT-NTO-huset i Häggvik Agneta Lindhé 070 732 70 43

S 20 apr Halmstad Salmon Town Dancers

14.00-18.00 A1 Rept.och Dans Bente the ole Lady Söndrum Folkets Hus

F 2 maj Bronc Wise Motala Swedish Convention

Cathrine Dellbing Folkets Park

Nils Trottman

L 3 maj Paul Bristow Arrangör: L&YR

Bengt Bula Ericsson

Jack Borgström

S 4 maj Robert Milestad

Roland Danielsson

Ti 13 maj Sollentuna Sollentuna Square Dancers

19.00-22.00 B M B P Hans-Erik Hebe Bergström Rotebro dansträff Agneta Lindhé 070 732 70 43

L 17 maj Birka Paradise (Sto-Mariehamn) Ocean Waves Square Dance Club

17.00- B M P (A1) Robban Milestad Marie Fernulv, 0708-44 44 07

S 18 maj
-16 Freddie Ekblad Load the Båt

Förklaringar till danslistan: 

 

B35, B40 etc.  Basic upp till call nr 35, 40  

B*, M*, P* etc.  “Golvets nivå” dvs. B, M, P etc. upp till  

 den nivå årets kurser normalt har nått  

DBD  Dance by definition  

WS  Workshop  
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C4
I förra numret av Square-Info kunde vi läsa Alf Bergs trevliga
artikel om förra årets C4-vecka på Öland. Jag skulle vilja
komplettera informationen om C4 för att ge en mer
fullständig bild.

Det finns ca 5000 call i squaredans som finns listade i
Burleson’s Dictionary. När man lärt sig Basic, Mainstream,
Plus, A1, A2, C1, C2, C3A och C3B så kan man ca 500 call
och concept.

Det är inte så att resten (4500) är C4. Långt därifrån. C4 har
ingen bestämd lista. De ledande C4-callerna har publicerat
sina listor och om man lägger ihop dem till en så blir det ca
500 call och concept.
Alf nämner att Lynette Bellini har spelat in “utlärningstejper”
där hon delat in det i 5 “weeks” med ungefär 50 call i varje.
Hon har ordnat callen i den ordning hon anser att de används
mest frekvent. Dvs. week 1 har de oftast förekommande
och week 5 de mest sällan förekommande.
I praktiken om man lyssnar eller dansar till C4-inspelningar
så är 90% call från de första 3 veckorna, alltså ca 150 call.

Vad är det då som skiljer Challengedans från annan
squaredans?
 Det viktigaste är förekomsten av concept. Alf nämner några.
På A1 finns As Couples, på A2 All 4 Couples och det blir
fler och fler ju längre man går. På C4 finns det ungefär 90
concept.

Vad är ett concept? Jo det är en regel som man tillämpar så
att det på något sätt förändrar hur du utför ett call. Det finns
olika typer av concept, t.ex.:

1. Man gör callet i någon gruppering där gruppen
agerar som en dansare. T.ex. Tandem, As Couples.

2. Man utför callet i någon annan formation än den
normala. T.ex Parallelogram, Trapezoid, Once
Removed, Concentric.

3. Man utför callet i någon formation med Phantoms.
T.ex Split Phantom Waves, Split Phantom Boxes,
Phantom Tandem Twosome.

4. Det finns concept där man ger sig på callens olika
delar. T.ex Interlace (call A with call B). Du dansar
det så här. A del 1; B del1; A del 2; B del 2; A del
3……….

5. Det finns meta-concept. Det är en typ av concept
som behöver ett annat concept. T.ex. Echo. Echo
Tandem Swing Thru. Först gör du callet i Tandem
och sedan gör du det normalt.

Sedan kan man kombinera dessa typer och “stacka” dem på
varandra. T.ex. Quadruple Waves Working Forward, Random
Tandem Swing and Mix. Var lugna, jag tänker inte förklara
☺.

25-årsjubileum 

HIGH COAST 
FESTIVAL 

Basic 
Mainstream 

Plus 
A1 
A2 

Caller: 

Paul Bristow, GB 
Thorsten Geppert, DE 

Örnsköldsvik 22–24 augusti

Flyer finns på 
www.ovikssquaredancers.com

Upplysningar: 
Eva Hedström, 0660-37 86 79 

e-post: info@ovikssquaredancers.com

Att dansa Challenge innebär också att man måste kunna utföra
ett call från en formation du aldrig har sett tidigare. Bara
tillämpa definitionen. Det gäller också att kunna definitionerna
på lägre nivåers call. Annars kan du inte dansa t.ex. Interlace
eller Random. Du måste kunna square breathing och snabbt
se vilken formation det blir efter ett call, även om det är
fantomer inblandade.

Om det bara vore att lära sig fler call då kunde man lika
gärna kalla det för A3, A4, A5.....som Clark Baker sa.

Vill du veta mera? Gå till:
http://www.lynette.org/chaldance.html
http://www.lynette.org/myths.html

Lars Erik Morell, Motiv8’s
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VÄLKOMMEN TILL 
 

 
 

 

 

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 
 

B40-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 
 

 Nivådanser 2008 
Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630

 

 

8/3 B-M 
Golvets nivå 

 

Roine Eriksson 
 

 

4/10 A1 

 

Tomas Hedberg 
 

 

25/10 A2 

 

Frank Sjöberg 
 

 

8/11 P 

 

Chatrine Dellbing
 Info: www.osd.just.nu – ”Nivådanser” 

eller Dick Bülow tfn: 019-33 58 54 
OBS! Föranmälan krävs för nivådanser! 
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SQUAREDANS PÅ ÖSTERSJÖN!
För andra året i rad kommer en squaredanskryssning att
äga rum på Östersjön. Det är Tallink/Silja Lines fartyg
“Silja Festival” som har en dygnskryssning till Åbo där ett
golv på hela 300 kvm utan några som helst väggar ställts
till förfogande för enkom squaredance under resan.

Under förra årets resa deltog ett drygt hundratal dans-
sugna som under många timmar fick svänga runt i den
stora lokalen. De stortrivdes och förhoppningen är nu att
fler ska upptäcka att det går alldeles utmärkt att dansa
squaredans på en båt!

Två populära callers finns till förfogande, det är Michael
Gerkman och Mathias Alfredsson som turas om att hålla
reda på dansarna med dansnivå B – A2.

Fartyget avgår från Värtahamnen lördag 19/4 kl.19:15 och
återkommer till Stockholm igen söndag 20/4 kl 18:15.
Efter en god middag börjar kvällens dans kl 21:00 och
pågår till midnatt. Sedan finns utrymme för vanlig pardans
till fartygets orkester i “Dancing Palace” eller i nattklubben
för de som orkar.

Dagen efter startar dansen kl 10:00 och pågår hela dagen
till kl 17:00 med avbrott för lunch mellan kl 13 – 14.
Samtidigt kommer det dessutom även att bli squaredans
på någon av båtens övriga två dansgolv under dagen på
återresan till Stockholm, så det innebär att det kommer
att blir en hel del dansande mellan måltiderna!

Antalet deltagare är begränsat så det är först till kvarn
som gäller. Se även annons på annan plats här i tidningen
(omslaget på sidan 2 – reds anm.).

Tallink/Silja Line

bild lånad från http://www.tallinksilja.com/sv

Nu är sammanställningen klar för klubbenkäten 2007,
samtliga 144 klubbar i Sverige har registrerat sina uppgifter,
snyggt jobbat!

Generellt kan man i år säga att antalet dansare på nivåerna B-
P sjunker medan nivåerna A1-C1 ökar. De siffrorna stämmer
i förhållande till antalet nybörjare som börjar vid kursstarterna.
Antalet dansare som gick nybörjarkurs år 2007 var 469 st
vilket är 195 st färre än år 2006, dock skall vi komma ihåg
att år 2006 var ett bra år för squaredansen och nybörjar-
rekryteringen.
Till detta hör också att det startade 20 st färre nybörjarkurser
under 2007. Vad gäller antalet graduerade dansare så har dessa
de senaste 3 åren legat mellan 350-390 personer så trots att
nybörjarantalet varierar stort så lyckas klubbarna graduera i
stort sett samma antal dansare varje år.

Totalt antal dansare i Sverige under 2007 var 6232 personer.
Antalet ungdomar har sjunkit med 51 sedan 2006 till 155 år
2007, att detta antal varierar så stort hoppas jag beror på att
51 ungdomar nu är 19 år och inte att dessa försvunnit från
vår aktivitet.

Detta är en sammanfattning av enkäten, den finns även som
en PowerPoint presentation på SAASDC:s hemsida. En
muntlig presentation kommer att ske på stämman i Motala,
vi ses väl där!

Therése Milestad

Klubbenkäten 2007
Challengeveckor i Kristianstad 

 

 
Sommaren -08 

 

 
14 juni – 19 juni   C3b 

 
22 juni – 27 juni  C3a 

 
29 juni – 4 juli C1 

 

 
Caller: Ingvar Jönsson 

 
Vi dansar på Föreningarnas Hus, Kristianstad 

 
Startdagen dansar  vi kl. 18.00 -21.00 

 
Pris: 600 kr - inkluderar fika och afterpartyn 

 
 

För mer info och anmälning kontakta Rauni 
 

Tel: 044-235322, mobil: 0706-914348 
 

E-mail: square@telia.com 
 
 
 

Vi hälsar Er alla Varmt Välkomna ! 
 
 

Ingvar o Rauni 
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”Semestra med dans i norr i sommar...” 
 

 
 

 

DIAMANTDANSEN 

är en del i den stora Countryfesten på 

Gumboda Hed vid E4 mitt emellan Umeå och Skellefteå 
 

Fredag – lördag den 4-5 juli 
 

Squaredans fredag 18-20, lördag kl. 11 – 17.  Nivåer: Basic, M, P, A1 
 

Caller: Calle Brunér 
 

Servering, café, mat och lotterier. Husvagnsplatser kan bokas, tel. 0934-10896 
Info: Bengt G. 0934-551 33, bgn@robertsfors.se, Bengt W. 0934-10896 

 

Välkomna önskar Robertsfors Diamond Dancers 

SAASDC skall stimulera till glädje och god kamratskap, skapa
förståelse mellan människor både utifrån ålder och nationa-
litet.

Verksamheten inriktas som tidigare mot ett ökat antal med-
lemmar samt ökat intresse för squaredans.

Intäkterna för 2009 beräknas ligga lite lägre än
föregående år, tendensen pekar på en viss nedgång av
medlemsantalet. Kostnaderna utgörs i huvudsak av
Square Info, material, styrelsearbetet, seminariet,
försäkringen och STIM.

Arbetet fortsätter med att utveckla framtida Squaredans
Convention. Conventiongruppen kommer att aktivt arbeta
med framtida arrangörer för att på så sätt underlätta arbetet.
Arbetet med att genomföra ett Europa Convention i
Sverige år 2010 fortsätter.

SAASDC:s hemsida och Square-Info fortsätter att utvecklas
som de ledande informationskällorna samt stöd för
klubbarna. Under 2009 kommer alla utskick, förutom Square-
Info, från SAASDC till klubbarna att ske elektroniskt. Det
är också en förhoppning att distribueringen av Square-
Info underlättas, både för SAASDC och klubbarna.

För att underlätta och förbättra klubbarnas arbete tillhanda-
håller SAASDC en styrelseutbildning. SAASDC vill stimulera
till att fler klubbar deltar i styrelsekurser runt om i landet.

För att ytterligare utveckla squaredansen och öka intresset
ska vi främja debatt och dialog. Under 2009 kommer
tidningen och hemsidan fortsätta att utgöra en aktiv kontaktyta
mellan klubbar, enskilda medlemmar och SAASDC.

SAASDC fortsätter sitt fördjupade samarbete med andra
närliggande organisationer, både nationellt och internationellt.

SAASDC har ambitionen att stödja klubbarnas marknads-
föring och rekryteringsarbete. Marknadsföringsbroschyren
fortsätter att tillhandahållas för klubbarna.

SquareO och Conventiongruppen fortsätter att driva
sina verksamheter.
Samarbetet med SACT fortlöper.

Styrelsen planerar att genomföra 3-4 styrelsemöten,
omfattande en till tre dagar. Konstituerande möte hålls i
samband med SAASDC:s stämma där också ett styrelsemöte
hålls. Höstens möte kommer att förläggas till den ort där
Convention 2010 genomförs och vårens möte planeras
därefter.

Verksamhetsplan 2009
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Sommaren 1990 ? var jag på Larsmäss i Järnboås. Det var
då jag för första gången kom i kontakt med squaredans. Det
var uppvisning och vad det såg roligt ut att dansa. Dansglädje,
läckra kläder och countrymusik. Detta vill jag prova, jag som
alltid har tyckt om att dansa. Av någon anledning föll denna
upplevelse i glömska (ålder).

Några år senare så pratade en arbetskamrat om att hon
dansade squaredans. Hon berättade att till hösten var det en
prova-på-dag med squaredans och linedans. Veckan innan
träffade jag en väninna på Kvantumparkeringen i Kumla, jag
berättade om denna prova-på-dag.
Vi åkte in till Örebro denna söndag em. 2001. Dansar
squaredans och linedans. I bilen på väg hem så var båda
övertygade om att detta skall vi fortsätta med. Men
diskussionen var: Skall vi dansa squaredans eller linedans? Efter
lång, djup och intressant diskussion,  så vann squaredansen
vilket jag idag är glad över.

Varje söndagskväll åkte vi troget till ÖSD:s lokal för att lära
oss squaredans. Vi var över 20 nybörjare och nästan lika
många änglar, som hjälpte oss på vår väg att klara det ena
callet efter det andra. I bilen på väg hem så var det livlig
diskussion: hade vi gått rätt eller skulle vi åt höger eller vänster.

Trettondagen var det dags att prova våra vingar, det var dans
i Arboga. Vad nervösa vi var, men vilka underbara änglar
som drog upp oss på dansgolvet, stöttade och hjälpte oss
genom dansen. Vilken kväll! Vi kunde ju dansa squaredans
även om stegen var osäkra ibland. Under kvällen var det
någon som pratade om Öland till sommaren. Under våren
så träffades 5 tjejer för att planera denna resa. Vad som hände
då är belagt med sekretess.

Våren fortsatte med kurskvällar och vi upptäckte att vi hade
lättare för att höra vad callern sa och vi gick oftare åt rätt
håll. Vi startade Hasse fanclub, tryckte själva upp tröjor och
gav Hasse vår instruktör en egen tröja.

Sedan kom gradueringen som var en upplevelse. Där svär vi
en ed att inte berätta vad som händer, vilket konstigt nog alla
följer.

Så kom Påskfestivalen med cirka 500 dansare i Örebro. Vad
jag tittade på deras kläder och vad jag dansade mellan
toarundorna, det skulle ju städas också! Sedan var det after-
party, vad vi gjorde där har jag glömt av någon konstig
anledning.

Sommaren kom och vi hade bokat rum på bageriet eftersom
Gösta sa att 5 tjejer inte får rum i en husvagn med alla sina
kjolar. Det var tur med all packning som vi hade med oss.Vi
skulle vara med på allt, inget skulle vi missa. Troget varje

morgon cyklade vi iväg, vi fem från Örebro skulle vara där
tiiiiio i niiiiio och vara klara för ny utlärning. Vad som hände
mer på Öland var knäckebröd i sängar, tvål på tandborstar,
ihopsydda skjortor, sandig korv på stranden och fettet tog
slut i knäna av allt dansandet. Övrigt är en historia som jag
kanske skriver om en annan gång om kompisarna tillåter.

Hösten kom och vi fortsatte med mainstream, vi dansade
troget varje söndag. Några i gruppen hade slutat och några
började dansa igen efter uppehåll. Däremellan så träffades vi
och dansade i trädgårdar, spelade bowling och satt på golvet
och åt kinamat. Det blev Jamboree, Påskdans och flera andra
danser däremellan. Vi lärde känna fler squaredansare från
andra klubbar. Denna gemenskap och kramandet när man
träffas, det är på danserna man får träna och lära sig det vi
hade tragglat med på söndagarna.

Mitt största problem var att hålla reda på höger eller vänster.
Jag trodde att nu skall jag äntligen lära mig men det blev
bara värre. Ibland dansade vi mer line än square. Mycket
glada skratt och hjälp av dessa underbara änglar. Ibland var
det någon som blev arg eller sur (ingen ängel). De hade glömt
våra 10 budord, som tur är det fler squaredansare som stöttar
och hjälper nybörjare. Alla har vi varit osäkra och även den
bäste gör fel ibland.
Sommaren kom och Öland igen. Bageriet och cyklar, nu var
vi ju vana och visste hur vi skulle boka. Inga strykjärn
nedpackade i år. Även denna sommar lärde vi oss mer
squaredans. Vi var också åter till Båt Pelles pizzeria, allsång
och disco, även squaredans där men då var Basic svårt att
klara av.

Till hösten var det dags för plus, roliga men svåra turer.
JAMBOREE 2003 där träffade jag han med stort H och det
sa klick.Vi fortsatte att dansa squaredans tillsammans. Träffade
nya människor och upptäckte fler danser. Pepparrötternas
danser är alltid hög prioritet, vilken dansglädje de har, Norra
Wadsbos danser i Mariestad och Otterbäcken är också en
upplevelse dit återkommer vi gärna. Vi börjar få traditioner:
Convention, midsommar i Boglösa, High Chaparall, Hebys
sommardans med stor camping efteråt, Solsta dansen,
nyårsafton med fulklappar m.m.

I Karlstad är det någon som trodde att square dansare var
seriösa, och det är de ibland. Det vi önskar oss nu är två
stycken almanackor för helgerna räcker inte till. Det är många
danser vi vill åka till.

Jag har inte ångrat att jag började dansa squaredans och detta
önskar jag att flera vill prova på. Denna gemenskap, glädje,
nya vänner och träning för både kroppen och knoppen!

YELLOW ROCK
Ann-Mari Arvidsdotter Örebro Squaredancers

VAD SQUAREDANSEN HAR BERIKAT
MITT LIV MED
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    Härliga Hälsingland igen!            
     Squaredancesommar  på 
          

Glössbogården  2008  
 

Efter ytterligare en uppskattad sommar satsar vi vidare på att utveckla Squaredansare genom  

att prioritera utlärning av nya nivåer samtidigt som vi även prioriterar träningen i 

 att kunna dansa från flera olika positioner på din egen dansnivå. 

Vårt motto är att ge Dig som dansare möjlighet att upptäcka och utveckla dansandet. 

         
         Kortveckor    OBS! se datum         Mycket Lugnt tempo!! 

Vecka Datum Förkunskaper  Instruktör 

20 14 - 17/5 Plus Workshop och dans Plus    Bosse Magnusson 

21 18 - 21/5 A 1 Workshop och dans A 1   Bosse Magnusson 

22 28 - 31/5 A 2 Workshop och dans A 2   Bosse Magnusson  
 

Hela veckor                     Söndag till Lördag 

Vecka Datum Förkunskaper   

23   1 - 6/6 Mainstream Utlärning Graduerad  Bosse Magnusson 

24  8 - 14/6 Plus Utlärning  Hela M 69  Bosse Magnusson  

25 15 - 21/6 Plus Dans med Workshop Hela Plus  Bosse Magnusson   

26 22 – 28/6 A 1 Utlärning God Plus  Bosse Magnusson 

27 29/6 - 5/7 A 1 Dans med Workshop Hela  A 1  Bosse Magnusson  

28   6 – 12/7 A 2 Utlärning God  A 1  BosseMagnusson   

29 13 - 19/7 A 2 Dans med Workshop Hela  A 2  Bosse Magnusson   

30 20 – 26/7 C 1 Utlärning 1:a halvan God  A 2  Mats”Bobben” Bodin  

31 27/7- 2/8 C 1 Utlärning 2:a halvan God  A 2          John Lind   

32  3 –  9/8 C 1 Dans med Workshop Hela  C 1   ?? 

33  10 - 16/8 C 2 Introduktion God  C 1  ??  

34 A 17 - 23/8 Basic Utlärning    Graduering! Minst B 34  Bosse Magnusson 

34 B 17 – 23/8 Basic ABC Grundutlärning Inga  Bosse Magnusson 

 
 Ovan nämnda instruktör är huvudansvarig för respektive vecka, men Du kommer även att möta andra callers 

Vecka 23 - 34 kommer torsdagar mellan 18.00- 21.00 att vara dans efter golvets nivå 
(locka hit Era kompisar)       Obs!! Reservation för ändringar! 

       
Program för våra hela dansveckor: Dans ca 30 timmar fördelade på förmiddagar och eftermiddagar.    

  

Ankomstdagen startar med information och förtäring 17.00 därefter dans. 

Se information även på vår nya squaredancehemsida www.squaredance.be 
 

Sänd gärna intresseanmälan via e-post för att garantera Dig plats! 
 

Välkomna önskar Mona och Bosse! Vi ses snart! 

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

  www.glossbo.se   e-post info@glossbo.se 
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 

Kontakt: Annika Persson 

Telefon: 042 - 22 50 58   E-mail: skuttelina22@hotmail.com 

  

Detta händer i 

SACT 
 

Behandlas just nu 
 

• Utlärningsordning på C1 för svenska dansare har
tyvärr försenats något, men kommer snart vara klar för
utvärdering. Mer information kommer så snart
utvärderingen är klar. 

• 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.
Dokumentet finns redan på hemsidan med några calls
till att börja med.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Nästa SACT-Convention hålls 
15-16 mars 2008 

på Scandic Hotell 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 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

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. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Utbildning 
 

SACT  Caller School – 12-13 april 2008 
 

S.L.U.G. – 19-20 april 2008 
 

Se också separata annonser för dessa utbildningar! 

Vad håller vi på med egentligen? 

  
Jag vet vad vi håller på med, men jag har upptäckt att 
många människor inte har en aning om det; jag menar att 
de inte har en aning om vad squaredans är. Hur kan det 
komma sig att man inte vet vad squaredans är när det 
funnits i snart 30 år i Sverige? Ok, det är också många 
som har hört talas om det, men de tror oftast att det är 
något annat än det egentligen är. 
 
Usch, det låter så negativt, men är det verkligen negativt? 
Om alla kände till squaredans och vad det är så vore det 
hemskt - det skulle då innebära att vi redan har hittat alla 
som är intresserade av dansen. Det är ju enormt positivt 
att så många är lyckligt (läs: olyckligt) ovetande. Vi måste 
alltså ut och marknadsföra oss, men vi ska göra det på rätt 
sätt, på rätt platser och vid rätt tillfällen. Jag pratar om att 
göra uppvisningar på strategiska platser vid strategiska 
tillfällen, men också väl genomförda med viss förklaring 
för åskådare som gör det lite lättare att förstå vad vi håller 
på med. Vi ska alltså inte bara gå ut på stan och dansa; det 
är ju enormt viktigt att vi vet vad vi håller på med även 
när vi planerar uppvisningar. Uppvisningar är vårt bästa 
sätt att marknadsföra! Seminariet visade faktiskt att en 
mycket stor andel av oss har hittat squaredans just efter 
att ha sett en uppvisning. En enkät i Örebro Square-
dancers visade exakt samma sak, där mer än 50% hade 
hittat till klubben efter en uppvisning. 
 
När jag själv callar på uppvisningar så berättar jag alltid 
lite kort om dansen som: historia, hur dansen går till, vilka 
vi är osv. Jag har däremot insett att jag ger information 
som är ovidkommande för åskådare. Därför håller jag på 
att ta fram en ny mall åt mig själv för vad jag ska berätta. 
Det bygger mer på att squaredans är problemlösning i 
grupp, att man får lära sig medel för att lösa dessa 
problem och där jag som caller är den som ger dansarna 
dessa problem att lösa. Jag ska också förklara hur lätt man 
får nya vänner, just genom att man alltid dansar med sju 
andra personer trots att man bara bjuder upp en person. 
Det med nya vänner kom också upp på Seminariet; cirka 
90% av deltagarna ansåg att det var just det som var den 
stora förändringen i livet. 
 
Jag tror det är många som tycker att uppvisningar är något 
nödvändigt, men inte särskilt roligt. Därför måste vi tänka 
ännu mer strategiskt och inte göra uppvisningar när som 
helst och var som helst. En uppvisning måste ge ett värde 
för klubben; antingen ett direkt ekonomiskt värde eller så 
ska man ha ett marknadsföringsmässigt värde. 
 
Vi har nu hela våren och sommaren på oss att visa upp 
oss inför den kommande höstens kurser - Kör hårt!!! 
 
Tomas Hedberg 
Ordförande i SACT 
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Det är nu det händer!
När du läser detta så har vi i Buffalo Squares just avslutat
vårens dans som gick av stapeln i Vinga Yellow Rockers
danslokal i Göteborg 29 feb – 2 mars. Du som var där vet
ju vad som hände. Under helgen ägde även vårt årsmöte
rum, om det blev några nyheter eller förändringar får ni läsa
om i nästa nummer.

Snart är det dags för Convention i Motala och jag hoppas få
se många ungdomar där, gärna rödklädda i våra fina
buffalokläder. Har inte du beställt några än? Tveka inte att gå
in på hemsidan och skicka iväg en beställning!

Jag har glädje att skriva att fler klubbar får upp ögonen på
oss ungdomar och ger oss förmåner för att kunna komma
på fler danser. Jag önskar och hoppas att ni ungdomar
uppskattar och värdesätter det klubbarna gör för oss!

För er som inte redan vet om det så har Buffalo Squares
“ynglat” av sig. Ungdomar i Tyskland har precis startat upp
ungdomsklubben Lion Squares, som ska stärka unga dansares
gemenskap i Tyskland. Detta tycker vi är roligt och stöttar
dem så gott vi kan.

Glöm nu inte att åka på danser omkring dig och har just du
andra ungdomar i din klubb, tveka inte att locka med dem.
Många ungdomar finns i småklubbar ute i vårt avlånga land
som aldrig är ute på större danser och träffar oss andra
ungdomar.

Ses till påsk eller i Motala.
Monica Kjellgren,
ordf. Buffalo Squares

 

GSI World Square Dance Festival 
Juli 11-12 

2008 

 
Tony Oxendine Jerry Story Paul Bristow

Malmö 

Info: www.energysquares.com/gsi        eller www.grandsquareinc.com 

Gratis Caller Clinic 
Med Tony, Jerry and Paul

6 – 10 juli 2008 
 

Begränsat antal deltagare
 

Anmälan till 
www.hannainsweden.com

Square Dance Festivalen 
St Gertrud 

Östergatan 7 
i centrala Malmö 

Fredag 17.00 – 22.00 
 Lördag 12.00 – 21.00 
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Hemsidan

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

- 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”

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.

Synpunkter till Lars Olofsson webmaster@squaredans.se

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

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, Snapphaneg. 8,
280 60 Broby. OBS! Ny adress!

Beställningar
Beställningar till Björn Persson, Ahrenbergsgatan 26 B,
416 73 Göteborg, 031-21 00 71 eller nallepe@squaredans.se

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

Handböcker på svenska är utan bilder.

Diplom/Regler per set 5:-
Conventionbadge 40:-
Conventiondangler 10 års / 20 års 30:-

Kom Ihåg

I februari betala årsavgiften för föregående år.

Senast april ska klubben haft årsmöte och registrerat
kontaktperson, ordförande och tillhörande uppgifter på För-
bundets hemsida. I undantagsfall sänd informationen till
Marianne Hjelm, Västerslänt 119, 424 35 Angered. Ev. stadge-
ändringar skall  skickas till Förbundet. Utse och anmäl rep-
resentanter till Förbundets årsstämma. Stämmohandlingar
finns på hemsidan (efter inloggning).

Senast augusti anmäla representanter till Squaredans-
seminariet.

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.

CD-skiva
 “Introduktion till squaredans”

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.

En CD-skiva 50:-
Tre CD-skivor 100:-

Klubbstadgar

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 stadge-
frågor är Anders Sjöberg, telefon 026-65 27 37, anders@
squaredans.se.

Mottagare av Square-Info

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

Klubbinformation
(uppdaterad februari 2008)
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Woxnadalens Squaredancers 25 år 
 

Med mottot att sprida intresse och glädje med squaredans och att under lättare former träffas, förkovras 
och utveckla en god kamratanda, bildades vår förening Woxnadalens Squaredancers. Klubben är en av 

dom äldsta i Sverige och norr om Dalälven och bildades den 12 september 1982, då några ur Alfta 
folkdanslag 1981 lärde sig dansa och sedan körde igång kurser. 

 
25 år har vi firat, först med medlemmar och f.d. medlemmar, med mat, dans, film och en ”Göta” som 

gärna ville komma på kurs. Alla dansare blev bjuda på 25-års squaredansbakelse på vår sedvanliga 
Oktoberdans med Tomas Hedberg, som varit vår caller i över 20 år. 

 
Hälsningar 

Irene Lindström/Marianne Alsing 
Ordförande/Sekreterare 

 
 

 
 
                      
 

Tidiga Woxnadalingar, f.d.medlemmar och 
nuvarande: Barbro Heine (Norling), Ingela Hedblom 
(Dagh), Jusi Heine, Lillemor Kas-Jansson, Carin Hed, 
Tommy Jansson, Irene Lindström och Olle Söderlind 

”Göta”, Sten Berggren en riktig Göta, 
Englen och Janne Magnusson 

Tomas Hedberg 
callar 

Squaredansbakelser 
Åke Karlsson och Ulla Bergström 

Våra callers för kvällen avnjutandes 
 25-årsbakelse. Bobben Bodin, Bosse 

Magnusson och Tomas Hedberg 
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Verksamhetsberättelse 2007
Vid slutet av verksamhetsåret hade SAASDC 144 medlems-
klubbar med totalt 6 232 medlemmar (6 077 vuxna, 155
ungdomar). En minskning med 5 klubbar och 132
medlemmar jämfört med verksamhetsåret 2006.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten

1. Styrelsemöte 070202 i Stockholm (protokoll 2007:1)
2. Styrelsemöte 070518 i Sjöbo (protokoll 2007:2)
3. Konstituerande styrelsemöte 070520 i Sjöbo
   (protokoll konstituerande)
4. Styrelsemöte 070520 i Sjöbo (protokoll 2007:3)
5. Styrelsemöte 070914 i Stockholm (protokoll 2007:4)
6. Styrelsemöte 071201 i Motala (protokoll 2007:5)

Styrelsemötesprotokoll och årsmötesprotokoll distribueras
till klubbarna. De allra flesta klubbar tar emot utskicken
elektroniskt. Det är bara 14 klubbar som fortfarande inte
anmält en e-postadress till SAASDC. Årsmötesprotokoll
finns dessutom på SAASDC:s hemsida.

Convention 2007 ägde rum i Sjöbo och hela arrangemanget
genomsyrades av dansglädje. Arrangören Sjöbo Bears gjorde
ett strålande jobb, både innan och under hela helgen.

Glädjande är också att notera att intresset för Förbunds-
stämman fortsätter att öka. Det medför många deltagare,
förutom klubbarnas utsedda representanter och många
intressanta diskussioner. Under 2007 var det dessutom ett
flertal motioner och propositioner som behandlades. Bland
annat ledde en motion till en undersökning av distribueringen
av Square-Info i framtiden.

Square-Info är SAASDC:s viktigaste informationskälla till
medlemmarna och under verksamhetsåret 2007 har 4
nummer utkommit. En undersökning av eventuellt förändrad
distribuering har startats under året.

Arbetet med SAASDC:s hemsida pågår ständigt och under
året har ett flertal nya flikar tillkommit. Glädjande är också
att se att diskussioner är igång på debattsidan.

Klubbhandboken har fortsatt att revideras och är i slutet av
verksamhetsåret mycket nära ett slutförande. En generell
marknadsföringsbroschyr är färdig och finns tillgänglig för
medlemmarna. En översyn av materialpriser har också inletts.

Samarbetet med SACT fortsätter. Även under detta verksam-
hetsår har ett gemensamt seminarium genomförts, men
denna gång på en ny plats och ny tid. 68 deltagare fanns på
Djurönäset utanför Stockholm den sista helgen i oktober.
Temat för seminariet var Entusiasmera mera och Elaine
Bergkvist föreläste om konsten att sälja in vårt budskap.

Avtalet med STIM fortlöper.

Styrelsen fortsätter att vara aktiv med diskussioner och artiklar
om olika frågor som rör squaredans. En stående rubrik i
Square-Info är “Vett- och Etikett” där styling, etikett och
dansglädje behandlas. En ny grupp har tillsatts.

En Conventiongrupp har startats under året, med
huvuduppgift att delta i arrangörernas arbete ända från
början. Gruppen ska ses som ett stöd i arbetet med Con-
vention.

Sverige har fått ännu en ombudsman när SquareO har sett
dagens ljus. Gruppen består av fyra personer dit dansare,
caller, klubbar eller styrelser ska kunna vända sig om de har
frågor eller funderingar. SquareO har tystnadsplikt och ingen
rapporteringsplikt till styrelserna.

Samarbetet med de övriga europeiska förbunden fortsätter,
det mesta arbetet under året har rört Europa Convention
som kommer att genomföras i Karlstad 2010.

Kostnadseffektivisering är en ständigt återkommande fråga,
så även under verksamhetsåret 2007. Rationalisering av
verksamheten har bland annat gjorts när det gäller tryckning
och distribution av tidningen Square-Info. Arbetet med att
helt övergå till elektroniska utskick av SAASDC:s dokument
till klubbarna fortsätter. Detta är också ett led i att minska
kostnaderna.

Mycken möda har lagts ned på att göra SAASDC mer
utåtriktat och därmed öka kontakterna mellan SAASDC och
medlemmarna.

Eftersom det kommit frågor ang vilka danser som kommer
med i danslistan, ska jag försöka mig på ett svar. I detta
nummer är det är bara danserna fram till nr. 2 distribueras
som kommer med. Jag tar alltså med danser from v. 10 tom
v.19 - dvs  samma vecka som tidningen distribueras till veckan
efter att nästa nummer ska vara ute.  Alltså inte alla danser
som ligger på listan, utan bara de “aktuella” under den tiden
som tidningen “täcker”.
En dans i tex juni - syns på nätet från det att Pia godkänt
men kommer inte med förrän i nr 2 av Square-Info.

Ing-Marie Lindh

Vilka danser syns i
tidningens danslista?
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Vimmelbilder från seminariet på Djurönäset
27-28 oktober 2007
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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 
 

Danmark: Kontakta Thomas Samuelsson 
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum 
Pris inkl. 300:- anmälningsavgift som ej återbetalas  vid avbokning  
efter den  1 maj  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 
Svante Jordeskog 

 Thomas Samuelsson 
Christer Bern 

+ /A1
A2 /  C1

Thomas Samuelsson (Dk)  Christer Bern,  Svante Jordeskog (S) 
 

Polen - Gdansk 
Hotell Dom Tancerza 

2008 

Begränsat antal 
deltagare Pris: 3 400 Sv.Kr 

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

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

Mera info på hemsidan:  www.aspdance.com 


