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Från ordförandens horisont
Detta är min första horisont som jag skriver, och det känns som att jag redan har
skrivkramp. Vad har jag att berätta som du som läsare kan vara intresserad av?
Efter årets förbundsstämma i Motala så stod det klart att jag
har fått nya arbetsuppgifter i styrelsen. Jag ser det som en
stor utmaning, för det är det verkligen när man efterträder
en sådan person som Jessica. Hon har verkligen lagt ribban
högt.
Men jag vet att jag har goda medarbetare i styrelsen samt två
goda bollplank i form av Ann-Margret och Jessica.

Vi är många som kommer att ha ljusa minnen av Bula både
som caller och ljudtekniker i samband med Convention.
Bula, du gjorde en strong insats i samband med årets Convention. Tack för allt du har gett oss under alla dessa år.
När det gäller framtida Convention så vet ju många av oss
vart vi skall åka 2009. Det är nu dags för oss att besöka
Östersund igen. Vi vet ju hur trevligt det var förra gången så
jag tror att Östersundsgänget känner pressen att lyckas lika
bra även denna gång, det är jag säker på att dom gör.
2010 är det Karlstad som står som arrangör för ett Europa
Convention kombinerat med vårt eget Convention.
Men vart skall vi resa 2011? Jag ser fram emot att få in
ansökningar nu under hösten. Tänk på att det låter långt till
2011 men fråga en som vet, tiden går fort.

Jag vill ännu en gång tacka Motalagänget Lock & Yellow
Rock för ett väl genomfört Convention. Jag har ju haft
förmånen att få följa deras arbete på nära håll. Det har varit
många och långa möten med många olika viljor och mycket
kreativitet. Ibland kändes det som att jag var där på deras
möten som den stränge läraren med pekpinnen.
Men de löste problemen samt tog till sig förbundets önskemål
och krav, och resultatet vet vi ju som var där det blev bra.
Europa Convention i år hölls i Hochheim am Main i Tyskland
den 6 – 8 juni, där EU-flaggan överlämnades till Sverige
närmare bestämt till Karlstad.
Så nu har man inte längre några fritidsproblem i Karlstad
längre.

Så vill jag samtidig lyckönska alla klubbar som får igång
nybörjarverksamhet under hösten för det är ju ett stort behov
av det ute i landet. För utan nybörjare så kommer vår verksamhet att sakta gå åt fel håll.
Ha en bra höst ute i klubbarna.
Lars Jonsson
lars@squaredans.se

Onsdagen den 9 juli kom det tråkiga beskedet om Bengt
“Bula” Erikssons bortgång. Bula har under en lång tid kämpat
mot sin svåra sjukdom men till slut så tog sjukdomen
överhand.
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Annonser
Storlek bredd * höjd mm
Priser, kronor
Reducerade priser för
SAASDC-klubbar, kronor
Färgannons, kronor

Helsida
190*270
2400:-

3600:-

Halvsida

Kvartssida

Åttondelssida

Liggande Stående Liggande Stående
190*135 90*270 190*65 90*135
1200:1200:600:600:840:1260:-

840:1260:-

420:630:-

420:630:-

90*65
300:210:315:-

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 4 2008
15 oktober
0847

Nummer 1 2009
1 februari
0910

Nummer 2 2009
1 april
0918

Nummer 3 2009
1 augusti
0935

Tryck Weinco Grafiska, Box 9191, 200 39 Malmö

Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll
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Ja så var det dags för lite information från förbundet. Det
mesta som jag kommer att skriva om vet nog dom flesta,
för det är sådant som var uppe i samband med stämman i
Motala. Årets stämma fortsatte att visa en tidigare trend
nämligen ett ökat intresse för stämman, vilket är trevligt.
Det är roligt att det är god representation från klubbarna
men även att enskilda medlemmar kommer på stämman.
Det bevisar ju att det finns ett intresse ute ibland klubbarnas
medlemmar av vad som händer.

När det gäller distribution av Square-Info så beslutades att
det skall läggas upp ett prenumerationsregister så att klubbmedlemmar får tidningen hem i brevlådan. Mer information
om hur detta kommer att fungera kommer.
Tre motioner som handlade om annonseringsförbudet i
samband med Convention togs upp, och beslutet blev att
annonseringsförbudet vid Convention tas bort.
Ytterligare en motion togs upp och det gällde ett önskemål
om en flik på förbundets hemsida där klubbar kan annonsera
om sin kursverksamhet. Stämman beslutade med stor majoritet att bifalla motionen.

Beslut som togs på stämman var i dom frågorna som Jessica
skrev om i nummer 2.
Frågan om rounddans i samband med Convention, beslutet
blev att rounddans är tillåtet i separat hall om arrangören så
vill.

Det blev ju även några ändringar i styrelsen vid årets stämma
eftersom Jessica och Ann-Margret valde att lämna oss. Det
är tråkigt när duktiga ledamöter väljer att avgå men det är ju
samtidigt bra när det kommer in nytt blod i arbetet.
Som nya ledamöter är Åsa Bratt, Sollentuna och Henrik
Kjellgren, Lomma invalda. Åsa har tagit sig an posten som
kassör och Henrik som ledamot. Övriga ändringar är att
Therése Milestad är vår nye vice ordförande. Samt att undertecknad skall försöka ta över efter Jessica.
Övriga ledamöter sitter kvar, så nu har vi en geografisk
spridning från Sundsvall i norr till Malmö i söder.

Frågan om ändrad ungdomsgräns kom i år till ett beslut
enligt följande:
Stämman beslutar med stor majoritet att bifalla propositionen. Ungdom är man tom det år man fyller 25 år.
Beslutet gäller entré på svenska Convention från 2009 samt
medlemsavgift till Förbundet att betalas 2009. Samtidigt
rekommenderar styrelsen klubbarna att följa samma riktlinjer
men vi kan inte kräva detta utan det är upp till varje enskild
klubb att besluta om sina regler.

För styrelsen
Lars Jonsson
lars@squaredans.se

Golvet som lutade

Efterlysning!!
Jag har glömt en svart skopåse med lila snöre innehållande
två par dansskor på någon dans i maj-juni men jag vet inte
var.
Det var mina favoritdansskor så jag skulle vara jätteglad om
någon har hittat dom och kan hjälpa mig att få tillbaka dom.

Tidigt en lördagsmorgon i mitten av april lämnade vi
Göteborg med bil för att ta oss till Stockholm och senare
med båt till Finland. Där skulle vi dansa squaredans till Micke
och Mathias, med olika nivåer, som vanligt full fart från
början.

Kontakta mig på 070-633 70 22.

För er som dansar squaredans så vet ni att golvet alltid lutar,
squaren brukar aldrig avsluta där den börjar. Detta hände
även på båten, inte på grund av att fartyget lutade utan att
golvet (durken) var som en liten båge tvärs båten. Detta
gjorde inget för stämningen var på topp hela tiden.

Hoppfulla hälsningar
Ingrid Löf
Örebro Squaredancers

Vi hoppas att denna dans på Silja Line fortsätter, för det var
jättetrevligt!
Varma hälsningar
Gunnel & Eric Bowall
Medl. Vinga Yellow Rockers
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Redaktörsspalten
När ni läser detta är augusti till ända och jag har hunnit med
2 varv av Square-Info.
Vi har varit på Convention och fått lite nytt blod i styrelsen.
Där tog vi också en hel del beslut om Square-Info. Varje
medlem får den inom inte allt för avlägsen framtid hem i
brevlådan (mer info om det när det närmar sig). Dessutom
är annonsförbudet i anslutning till Convention borttaget.

Tänk på:
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.
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.

En annan stor rockad som sker är att vi fr o m detta nummer
har bytt tryckeri. Vi trycker numera hos Weinco Grafiska i
Malmö. Förhoppningsvis märker ni bara förändringar till
det bättre nu. Men 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.
Förutom att lapa sol som vi ju faktiskt har kunnat göra i
sommar så har vi nåtts av en sorglig nyhet. Bengt “Bula”
Eriksson har gått bort. Bula vila i frid, du finns i vårt minne.
UGH!

Det händer tyvärr ibland att någon i klubben lägger in dansen
direkt i danslistan och en annan anmäler dansen på “gammalt
maner”. 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.
Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila eller att ringa!
Nästa gång skriver vi november 2008, njut tills dess av röda
löv och kyliga kinder.

Är du en färsking på squaredans och har fått ditt första
nummer i din hand? Välkommen! Berätta gärna för oss om
din första kurskväll, din första dans, dina tankar.
Jag är en nyfiken prick ;o)
Observera att klubbinformationen (sidan 28) är uppdaterad med ny hemadress till Björn Persson ansvarig
för beställningar.

Ing-Marie Lindh
Redaktörska för Square-Info
ing-marie@squaredans.se

Välkommen till
Välkommen
Helsingborg
Squaredancers 2008

Lördag 13 september 2008
kl 14.00 – 21.00
Västerängsskolan, Bålsta
B - A2, två hallar

TEMADANS
C1

A2 DBD
Caller:

Svante
Jordeskog

Barry
Sjolin

*Kursnivå se hemsidan*

Christer Bern
Lörd. den 6 sept. 2008
Kl. 14.00 - 19.00

Hebe
Bergström

Janne
Wiklund

Klubblokalen Planteringsvägen 5
Helsingborg
Dansavgift: 100 kr. Under 18 år 50 kr.
Kaffe
Ingår: Bagett /
/Te, i pausen.

INTRÄDE:
120 kr

SERVERING

I övrigt servering.

under 18 år 60 kr
Info:
Lasse 08-761 26 50, 073-326 50 70
Hebe 070-493 15 16

www.squaredancers.balsta.tv

För mer information:
Jan Nyman: 070 566 59 04

OBS! Sportgolv – Skor med sulor som svärtar
eller högklackat får inte användas!

Försäljning från

www.hbgsquaredance.se
5

Inregistreringsuppgifter
för 2008
Efter sommarens sköna uppehåll är det snart dags att dra
igång med klubbverksamheten igen och det innefattar även
att registrera klubbens inregistreringsuppgifter.
Registreringstiden är mellan den 1 oktober och den 1
november. Vid minsta tveksamhet hur man fyller i formuläret,
kontakta Therése på therese@squaredans.se eller 070-417 26
80.
Caller

För att statistiken skall bli korrekt krävs att samtliga klubbar
registrerar sina uppgifter. Formuläret hittar klubben under
sin inloggning på SAASDCs hemsida, ordförande och
kontaktperson skall ha inloggningskod och lösenord, om inte
hör av er!
Lördag 20 september 2008
Kl. 17.00 – 21.00
IOGT- lokalen i Norrtälje

Mer information och utförliga instruktioner kommer att skickas ut via e-post till klubbens kontaktperson och ordförande
under september.
Observera att i år skickas inga pappersblanketter ut, utan all
hantering sker elektroniskt via hemsidan eller mail.

B – A1

Hälsningar
Therése Milestad
SAASDC

dans i två våningar

Servering och lotterier

Entré 100 kr

Kontaktperson:
Marianne Lundqvist
0706-31 19 39
www.eightmakers.se

under 18 år gratis
från Sthlm buss 676, KTH

VÄLKOMMEN!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tack för alla år
Så står det på det otroligt vackra halsbandet jag fick i Motala.
Jag bär det med stolthet på varje dans, det är numera lika
självklart som mina badgar.
Och jag vill återigen passa på att tacka er alla för mina år i
SAASDC:s styrelse. Det har varit jätteroligt, men tio år är en
lång tid och nu är det dags för mig att göra annat, som till
exempel att dansa på heltid!
Vi ses väl på dansgolvet snart?
Kram Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se
(Ja, ok! Jag kunde inte riktigt släppa allt utan ingår i
valberedningen inför nästa årsmöte. Men det återkommer
jag om...)
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GSI 2008
Vi hade förmånen att få följa GSI:s caller-clinic i Malmö
vecka 28. En fantastisk upplevelse som vi önskar att alla
squaredansare skulle få uppleva.

Inom loppet av 10 minuter lyckas han få alla blyga, osäkra,
tillbakadragna elever, med ibland ett något svävande tonläge,
att kliva fram, sträcka på sig i sin fulla längd och verkligen
sjunga ut. De flesta blev på några minuter medvetna om att
de kan sjunga och det med en klar och tydlig stämma.

Det är den ideella organisationen GSI (Grand Square Inc.)
som står för hela kalaset. Den grundades 1999 av ett
amerikanskt par som ett år tidigare hade blivit så förtjusta i
dansen att de donerade en stor summa pengar till organisationen så att dansen kunde fortsätta att spridas över hela
världen.

Det är svårt att beskriva allt som hände denna vecka men ett
är säkert, vi dansare kommer att få många välutbildade callers
både inom och utom Sverige tack vare GSI.
Veckan avslutades med en öppen dans fredag-lördag och
närmare 400 dansare deltog.
Slutligen ett varmt tack till Hanna och Lasse i Energy Squares
som gav oss möjligheten att bevittna detta evenemang.

Det var många som ansökte om att få vara med och lära sig
mer om callning, men bara totalt 35 stycken från bl.a. Sverige,
Danmark och Holland blev utvalda. Det ligger ett otroligt
arbete bakom en callers utveckling. Många hemligheter
avslöjades av några av världens bästa callers nämligen Tony
Oxendine, Jerry Story och Paul Bristow.
Paul med sin lugna framtoning delgav eleverna sina
erfarenheter både på och utanför dansgolvet. Jerry, denna
explosiva amerikan, lärde ut flera tekniker för att få dansarna
i rätt position. Slutligen Tony…..vi ryser bara vi tänker på
honom.

Om ni vill se fler bilder så hänvisar vi till vår hemsida:
www.sundsvallsnewwave.com.
Arne & Bitte
Sundsvalls New Wave

6:e
5 oktober
Live music i

Jubileum!

Dieselverkstaden !

25:e Arbogadansen
3 januari 2009
kl. 15.00-21.30
Sturehallen Arboga
B35-M-B35-P

Vi dansar till Cold Mountain Band
Callers: Jack Borgström och Calle Brunér
Program: Basic, Mainstream och Plus
Lägre tempo för B & M
Tid: 14.00 – 18.00
Entré: 90 kronor
Servering: Kaffe och smörgåsar
Klädsel: Gärna denim
Info: Pipu Enbacka tel 0736426371
Hemsida: www.saltsjo.se
Adress: Marcusplatsen 17, Sickla, Nacka

Alla är
hjärtligt
välkomna!
Speciellt
välkommen är
du som börjat
dansa under
2008!

Caller Anders Blom
Mer upplysningar: www.rsd.arboga.se/arbogadansen2009
eller kontakta Torbjörn eller Carita tel. 019-31 46 64
E-post torbjorn.orebro@telia.com
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Denna gången har vi tänkt skriva lite om bland annat kurser,
nivåer och självkritik.
Vi har följt förbundets debattsida angående svaga dansare
och nivårusning, många har bra inlägg men ingen har en
fungerande lösning. Det är inte första gången vi tar upp dessa
frågor – och inte sista heller.
Gå gärna in och läs direkt och var med i debatten där för
nästa nummer av tidningen kommer inte ut förrän till jul.

Oavsett vilken kursnivå man går och änglar på bör man tänka
på hur man uppför sig som ängel. Det är väldigt viktigt att
man som ängel är säker på nivån som man skall ängla på.
Vilka kunskaper behöver en bra ängel, nivåmässigt,
“kursmässigt” och socialt? Med “kursmässigt” menar vi att:
det är kursledaren som lär ut, ängeln gör callet i rätt tid och
efter rätt definition, låter dansaren dansa - “hjälper” inte för
mycket. På de olika änglakurser vi deltagit i påpekas alltid att
som instruktör eller caller kan man bara ge kursdeltagarna så
bra förutsättningar att lära sig som möjligt, det går inte att
tvinga någon att lära sig.

Alla kan dansa squaredans! Hur många gånger har vi hört
detta? Stämmer det eller kan det vara så att vissa av de som
kan lära sig squaredans inte kan lära sig alla nivåer. Var skall
gränsen dras och vem skall dra den? B, M och Plus är
grundnivåer där man bygger på med fler call. Upp till
Advanced är det (eller bör vara) ett stort steg och för att
klara steget måste man behärska underliggande nivåer med
de tillägg som finns i förordet till varje nivå. Advanced kräver
större engagemang, fler träningskvällar, att man läser definitioner mm. Det är naturligtvis personligt hur mycket man
behöver träna för att bli en bra dansare. Det finns några som
automatiskt fortsätter kurs efter kurs eller läser in nivåer på
egen hand, klarar det hela med glans och blir den dansare
alla vill dansa med. Men alla i samma nybörjarkurs kan inte
lära sig i samma takt, och en del kanske inte bör gå vidare.
Challenge innebär ett ännu större trappsteg och nu kan vi
inte hålla någon i handen hela tiden för att få hjälp. Man
måste kunna “gå på egna ben”. Tycker man att C1 är svårt
skall man inte gå vidare till C2 utan kanske fundera över om
det inte var roligare att lyckas på A2.

Vi har ingen lösning på problemen men helt klart skall vi inte
ha så bråttom, det är inte en självklarhet att om jag avslutar
en kurs i april börjar jag på nästa nivå i september samma år.
Har jag dessutom gått en “snabbkurs” och sedan gjort
uppehåll under sommaren kommer jag att ställa till det för
mina meddansare i squaren. Varför ha så bråttom? Flera
personer har uttryckt en förundran över att många dansare
tycker att de haft en perfekt tipp när de bara breakat två-tre
gånger. Tänk att aldrig ha fått uppleva en tipp utan break, att
inte få uppleva den underbara känsla av att tillsammans med
övriga i squaren lyckas klara callerns klurigheter. Eller att tro
att hinner jag inte med alla call är det bara att hoppa över en
del av dem så löser det sig (A2-golv).
Squaredans är inte för alla – det är inte fallskärmshoppning
heller.
(Detta kommer från en squaredansledarkurs under Convention i St Paul, USA.)

Åter till frågan om gränsdragning. Skall man tillåta alla att gå
vidare? Vem bestämmer vilka som skall gå vidare till nästa
nivå? Den enskilde dansaren? Övriga dansare på kursen? Eller
skall någon annan ha ett ord med i laget? Kursledaren anpassar
ofta utlärningen till golvet. Men är det en pluskurs som är
utannonserad skall kursledaren inte behöva traggla Scoot Back
eller vanliga Circulates flera kvällar utan gå igenom det som
tillhör kursen. Antalet kurskvällar är ju anpassat efter
kursinnehållet. Vad gör vi om en dansare inte har tillräckligt
med självkritik? Vem vågar säga ifrån? Vid ett samtal med en
tysk dansare förstod han inte problemet för det är ju bara att
säga att “vi vill inte ha dig i den här kursen”
En bieffekt i storstan är att om man blir tillsagd att inte gå
upp på nästa nivå så går man till en annan, mer tolerant klubb
och går kursen där. Vad gör detta för nivån?

Vi önskar er alla en bra start på squaredans-hösten.
Heidi, Louise, Marianne & Rolf
etikett@squaredans.se

KVARNDANSEN
Kungälv
Kongahälla Senior Square Dancers
inbjuder alla till dans i två hallar
måndagen den 1 december 2008
kl. 12.00 till ca 16.00
Callers: Anders Blom och
Sven-Olof Nilsson

Till skillnad från engelska-kursen så får det konsekvenser för
alla på kursen om du är borta. Dels fattas en dansare och
dels lär du dig inte det som lärs ut när du är frånvarande.
Detta är något som bör påpekas i början av kursen. Det är
dansarens ansvar att på något sätt skaffa sig kunskapen man
missat när man varit borta.

Lokal: Kvarnkullen Kungälv
Nivåer: Basic, Mainstream, Plus och A1
Dansavgift: 100 kronor. Kaffe och fika ingår.
Vägbeskrivning: Kvarngatan. Kartblad 7 i telekatalogen, intill kvarnen.
Vid frågor ring 0303-121 26, 139 01, 24 96 64, 070-568 46 80
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MOTIV8’s OKTOBERFESTIVAL 2008

Huddinge Square Swingers – Panther Squares
Näsbyparks Squaredansklubb
Squaredansklubben Seniorerna

RICHARD TUCK

1
2
3
4
5
6
7

Fredag 3 Okt

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

Lördag 4 Okt
Söndag 5 Okt
Måndag 6 Okt

A2
C3B
C1
C2
C2
C3A
C3B (*)

Lidingövägen 1, Stockholm
Kom, träffas och trivs!!
Vi dansar i 3 salar på nivåerna Bg - M53 – M – Plus – A1 - A2
Callers :

Roland Danielsson, Svante Jordeskog,
Robert Milestad
Linedansledare: Inga-Lill Arrehed

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 29 september 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 29 september oavsett medlemskap.
Session 7 betalas på plats.
Lokal: Fruängsgården servicehus, Fruängen
Korsningen Gamla Södertäljevägen / Vantörsvägen
(*) Måndag: Segersjö Folkets Hus, Tumba (preliminärt)
Fika finns Mera Info ?
att köpa
Yvonne
Arne
Anna
08-669 26 28

08-530 680 51

Vår egen servering finns på plats hela dagen.
Entré för hela dagen 100 kronor
Kontaktman: Birgitta Öhlund tel 08-833230

Gratis parkering på Valhallavägen

08-646 35 27

Välkomna till

Nya definitioner för
Basic och Mainstream

med

I juni kom Callerlab ut med nya definitioner för Basic och
Mainstream. Det är inga stora förändringar för själva dansen,
utan mer förtydliganden på sånt som tidigare gett upphov
till diskussion. Dock finns några förändringar som även
dansare måste känna till.

Lördag 18/10 2008
i Rotebro Dansträff
Kl 15 – 18
Kl 19 – 22
Entré:
70 kr för 1 pass
120 kr för 2 pass

Vi vill därför uppmana alla som håller kurser att snarast
hämta de nya definitionerna och vara uppdaterade inför
höstens kurser. Extra viktigt är det förstås för Basic- och
Mainstreamkurserna så att de får lära sig det nya från början,
istället för att lära sig det gamla först.

P – A1 – P – A2
B–M–B–P

KL är uppdaterad med de förändringar som skett och finns
att hämta på SACT:s hemsida, www.caller.nu.
Under 25 år gratis
Fribiljett gäller för 1 pass

Tomas Hedberg
SACT

Kontaktperson: Agneta Lindhé
08-768 51 08, 070-732 70 43
www.sollentunasq.se
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En helg i april med SLUG
Jag fick tillfälle att delta i en SLUG-kurs 19-20 april 2008.
Utbildningen hölls i Vuxenskolan, Järla i Nacka. Kursledare
var Calle Brunér och Lasse Rawet. Vi var 16 deltagare från
olika klubbar, bl a Örebro, Västerås och Åland.
Jag hade inte riktigt klart för mig vad denna kurs skulle
innebära. Det visade sig bli en helg späckad med intres-sant
och matnyttig information om squaredansen som verksamhet.

Vi luftade också idéer om hur vi kan marknadsföra squaredansen så att vi får fler deltagare. Vi trodde att många blir
skrämda av de tårtliknande kjolarna som de då tror att
damerna måste bära. Linedans lockar i dag många fler
dansare. Hur kommer det sig?
Detta är ett axplock ur de två dagarna med S L U G. Kursen
var upplagd mest i dialogform, det kändes inte som
korvstoppning trots att vi fick mycket fakta till dels. Calle
och Lasse var lysande som kursledare och jag är glad att jag
fick vara med!

S L U G står för Squaredans Ledar Utbildning Grund.
Kursen vänder sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper
inom squaredans. Man måste inte inneha en ledarfunktion.
Innehåll bl a: squaredansens historia, ledarens uppgift,
pedagogik, callingmetodik, ljudteknik, scenfram-trädande
med praktiska övningar samt genomgång av kunskapslistan.
Den första squaredanskursen i Sverige startades 1978 av Peter
Myhr. År 2006 fanns det 149 klubbar med knappt 7 000
medlemmar. 1985 startade Inger och Gösta Toreld Bödabaden, som har blivit en squaredansens metropol.

Yellow rock!
Gunnel (Gugge) Gahmberg
Squaredansklubben Seniorerna

Kunskapslistan (KL) är ett dokument med samlad
information om squaredans. Vi fick lära oss om termer och
begrepp, koreografins uppbyggnad, Emphasiscalls m.m.
Nivåernas alla call ur olika positioner. Vikten av att kunna
definitionerna! Det kan verka lite tungt vid första påseende
men jag rekommenderar verkligen alla att läsa på. Det ger
mycket!
Proper klädsel, traditionell klädsel – vad innebär det? Vilken
badge skall man bära? Vad är hashcall och singingcall och
hur är de uppbyggda? Vad bör kursvärden hålla reda på?
Vad är callerns respektive ordförandens ansvar? Kurstid på
varje nivå? Nödvändigheten av att dansträna innan man går
upp i nivå!

Caller

Callerns sätt att skapa en dansvänlig koreografi. Det var
spännande att höra och jag blev mycket imponerad. En
callerhjärna är inte vilken hjärna som helst!

Lördag 8 november 2008
Kl. 17.00 – 21.00

Ledarstilar diskuterades, vi enades om att en demokratisk
ledarstil når bästa resultat. En ledare måste fundera på varför
hon/han vill vara ledare. En ledare måste kunna verksamhetens innehåll, ha en ambition och sätta mål. Att tala tydligt,
vara en god lyssnare och att kunna bjuda på sig själv, är
egenskaper som måste till.

B30 – P
IOGT-lokalen i Norrtälje

Entré 80 kr

Servering och lotterier

(under 18 år gratis)
Buss 676 fr. Sthlm, KTH
www.eightmakers.se

Vi diskuterade problem som kan uppstå och olika sätt att
hantera konflikter. Hur för man ett samtal, exempelvis då en
dansare/kursdeltagare inte respekterar dansens regler? Hur
hjälper man svaga dansare på bästa sätt?

Kontaktperson:
Marianne Lundqvist
0706-31 19 39

KOM UTKLÄDD OM DU TÖRS! PRIS FÖR HÄFTIGASTE DRÄKT!

VÄLKOMMEN!
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Välkomna till vår

Fredag 14/11 18.00-22.00
Lördag 15/11 12.00-22.00

i Rotebrohallen, Hertig Karls väg 17
B-A2 i två hallar

Entré

Jubileumstårta med
saft/kaffe serveras
på lördagen

Fredag: 80 kr
Lördag: 160 kr

Servering finns

Hela helgen: 230 kr
ungdomar under 25 år: fri entré

Hemsida: www.sollentunasq.se
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Här dansar vi - Nummer 3 2008
Datum/Tid
F 22 aug
18.30-21.30
L 23 aug
13.00-21.30
S 24 aug
09.30-12.00
L 23 aug
15.00-20.00
S 24 aug
16.00-20.00
Ti 26 aug
19.00-22.00
O 27 aug
19.00-22.00
O 27 aug
18.30-21.30
To 28 aug
19.00-21.00
L 30 aug
14.00-16.00
16.00-21.00
L 30 aug
13.00-18.30
L 30 aug
14.00-19.00
O 3 sep
19.00-22.00
L 6 sep
14.00-21.30
S 7 sep
11.00-15.00
L 6 sep
13.00 - 16.00
L 6 sep
14.00-19.00
S 7 sep
14.00-17.00
To 11 sep
19.00-22.00
L 13 sep
14.00-16.00
16.15-20.00
L 13 sep
14.00-21.00
S 14 sep
14.00-17.00
S 14 sep
12.30-18.00
F 19 sep
19.00-22.00
L 20 sep
14.00-19.00
L 20 sep
14.00-17.00
17.00-22.00

Program

Caller

B M P A1 A2

Paul Bristow, Thorsten Geppert

Ort/Lokal
Örnsköldsvik
Hampnäs Folkhögskola

Klubb/Kontaktperson
Ö-viks Squaredancers
Eva Hedström 073-820 26 14

High Coast Festival

B M P A1 A2
BMP
BMP

Christer Bern

P A1 A2

Owe Magnusson, Hans Lindgren

B - A2

Reine Storberg

BMP

Jack Borgström

BMBP

Vainor Törnqvist

BM

Peter Myhr, Sven Erik Wingmyr

A1 A2
BMBP

Jack Borgström

B - A2 (2 hallar)

Svante Jordeskog, Krister Pettersson

BMP

Vainor Törnqvist

B - A2

Reine Storberg

B M P A1 A2

Thorsten Geppert
Robert Milestad

BM

Sven Andréason

C1*kursnivå
A2 DBD

Christer Bern

A1 A2

Micke Gerkman

B - A2

Mathias Alfredsson

A1 A2
BMBP

Reine Storberg
Fika finns att köpa

B - A2
2 hallar

Barry Sjolin, Canada, Svante Jordeskog
Hebe Bergström, Janne Wiklund

MP

Björn Jerneborg

P - A2 (2 hallar)

Tomas Fingalsson, Monica Arvidsson

M P M A1

Fredrik Einarsson

M - A1

Mathias Alfredsson

A1 A2
MP

Krister Pettersson

Mönsterås
Kaffetorpet Oknö
Deje
Logen i Nyckelby
Logdans Nyckelby
Mölnlycke
Blåbärskullen (under tak)
Vallentuna
Teknikv 25 Ekebyskolans matsal
Linköping
Logen, Folkets Park
Sommardans
Brandbergets Centrum
Dansbanan
Västerås
Klubblokalen Eriksborg
Westerndansen
Sjöbo
Sjöbo Folkets Park
Karlsborg
Kanalscenen
Mölnlycke
Församlingshemmet
Kil
Sporthallen
Solstá Dansen

Stranda Squaredancers
Johnny Ivarsson 0499 - 120 74
Präriefolket Square Dancers
Irene 0552-200 87

Bromma, Alvik
Brommasalen
Helsingborg
Lokalen Planteringsv 5

Ekerö Square Dancers
Peter Brattlund, 08-37 02 57
Helsingborg Squaredancers
Jan Nyman 070-566 59 04

Stockholm Park Folkets Hus
Götalandsvägen 181 Örby
Göteborg
Kyrkbytorget
Västerlösa
Bygdegården
Höstdansen
Bålsta
Västerängsskolan
Bålstadansen
Stockholm
Nybrogatan 18
Lidköping
Järpås Bygdegård
Skepplanda
Bygdegård
Filipstad
Ordenshuset, Persberg
Floda
Floda Lada
25-års Jubileum

SateLlite SD
Bertil Ström 08-88 81 04
Vinga Yellow Rockers
Marianne 0302-416 65
Blue Ribbon Squares
Bertil Carlsson 070-521 16 20
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Western Airport Square Dancers
Reine Storberg 031-795 23 10
Jarlabanke Square Dance Club
Ulf Weståker 08-511 74 404 / 070-283 60 62
Blue Ribbon Squares
Bertil Carlsson 070-521 16 20
Fika finns att köpa
Tyresö Square Dancers
Sven E Wingmyr 08-740 20 93
Västerås Square Dance Club
Curt Johansson / info@vsdc.se
Sjöbo Bears Square Dance Club
Jerry Nilsson
Tivedens Square Dancers
Inga-Maj Persson 0505-448 66
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson 031-88 59 37
Sun Town Squaredancers
Föranmälan till
solstadansen@suntownsquaredancers.se

Bålsta Square Dancers
Lars Wahlund 073-326 50 70
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-604 05 20
Läckö Square Dancers
Börje 0512-428 25 / 070-861 99 78
Dansföreningen Hörnet
Kathe Sköldborg 070-594 06 11
Clear River Dancers
Per Hellberg 0590-132 86 / 070-511 16 19
Lerum Square Dancers
Margareta Pollak 0302-352 70

Datum/Tid
L 20 sep
14.00-16.30
17.30-20.00
S 21 sep
12.00-15.00
15.30-18.30
L 20 sep
11.00-17.00
S 21 sep
13.00-16.00
S 21 sep
17.30 - 20.30
S 21 sep
16.00-20.00
To 25 sep
19.00-21.30
F 26 sep
20.00-24.00
L 27 sep
12.00-21.00
S 28 sep
10.00-14.00
L 27 sep
13.00-16.00
S 28 sep
13.00-16.00
S 28 sep
17.00-20.00

Program

Caller

BMP
P A1 P A2

Jack Borgström

Rounddans
Linedans

Britt-Marie Ekström
Olle Geiborg, Christer P Söderström

C1

Margareta Jensen

M P M A1

Roland Danielsson

B - A1

Marie Tjörnhed

M-P

meddelas senare

B-P

Thomas Bernhed

B - A2

Barry Sjolin
Stefan Sidholm
Jack Borgström
Tomas Hedberg

O 1 okt
19.00-22.00
O 1 okt
19.00-22.00
F 3 okt
19.00-22.00
L 4 okt
10.00-13.00
15.00-18.00
18.30-21.30
S 5 okt
11.00-14.00
15.00-18.00
L 4 okt
13.00-14.30
14.30 - 20.00
L 4 okt
11.00-17.00

B M

Calle Brunér

M P M A1

Andreas Olsson

B - A2

Birgitta Nilsson, Rolf Walldén

B M P (ev A1)
"Soft Basic"

Hebe Bergström, Janne Wiklund
Håkan Adolfsson

B-A

Meddelas senare

A2

Richard Tuck

Klubb/Kontaktperson
Square Dance People Bagarmossen
Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42

Västerås
Klubblokalen Eriksborg
Täby Centrum
Föreningsgården
Surte
Kulturhuset
Kristianstad
Föreningarnas Hus
Göteborg
Gräfsnäsgårdens Annex, Slottsskogen
Örebro
Risbergska skolan

Västerås Square Dance Club
b.eskilsson@esonkonsult.eu
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Surte Swingers
Ulf Persson 031-65 44 64
Christianstads Square Dancers
Börje Englesson 070-854 04 04
Gothenburg Square Dancers
Kristina Nilsson 0303-121 83 / 073-906 44 06
Örebro Squaredancers
Hans Hovander 070-202 57 09

Örebro Country Jamboree

Stockholm
Pumpan
Täby Centrum
Föreningsgården
Malmö
Carlsgatan 6
Bålsta
Dansbacken, Knarrbacken
Bålstadans
Mölnlycke
Församlingshemmet
Stockholm, Fruängsgården
korsn. Ga Södertäljev - Vantörsv

Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08-718 13 72
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Energy Squares
Lars Olofsson 070-527 20 37
Bålsta Square Dancers
Hebe Bergström 070-493 15 16
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson 031-88 59 37
Motiv8's
Anna Larsson 08-646 35 27

Oktoberfestivalen 2008

C3B
C1
C2
C2
C3A
A2
B M P A1

Björn Andersson DK
OBS! Mat, anmälan till Margareta

A1

Roland Danielsson
bind. anm. sen. 15 sep.

L 4 okt
10.00-16.30

A1

Tomas Hedberg

S 5 okt
14.00-18.00

BMP

Jack Borgström
Calle Brunér

C1 m. WS

Björn Andersson
Margareta Jensen
Monica Arvidsson

M P M A1

Gunilla Hammarlund

A1 A2
BMP
C3B

S 5 okt
11.00-17.00
S 5 okt
13.00-16.00
S 5 okt
12.00-14.00
14.30-17.00
M 6 okt
09.30-16.00

Ort/Lokal
Bagarmossen
Folkets Hus, Lillåv. 44
Jubileumsdansen 25 år

Otterbäcken
Folkets Hus, Allmänna vägen
Mexicodansen
Norrköping
Klubblokalen
Frans Bloms Gata 50-52
Örebro
Klubblokalen Beväringsgatan 2
Nacka
Dieselverkstaden, Sickla
Dieseldansen
Otterbäcken
Folkets Hus
Med mat

Norra Wadsbo Squaredancers
margareta@johansdal.se / 0501-521 55
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Reimer 011-14 71 77 / 070-814 71 77
Örebro Squaredancers
Dick Bülow 019-33 58 54
Saltsjö Square Dancers

Sven Nilsson

Täby Centrum
Föreningsgården
Sundsvall
Folkets Park

Norra Wadsbo Squaredancers
Frågor: margareta@johansdal.se
Anmälan till Astrid Johansson
0510-54 61 63 / filsback@yahoo.se
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Sundsvalls New Wave
Kerstin Karlsson 070-247 53 23

Richard Tuck

Tumba, Segersjö Folkets Hus
Scheelevägen 41-43

Motiv8's
Anna Larsson 08-646 35 27
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Datum/Tid
To 9 okt
19.00-21.30
L 11 okt
11.00-17.00
L 11 okt
15.00-20.00
L 11 okt
12.00-14.00
14.30-18.00
L 11 okt
15.00-21.00
L 11 okt
12.00-16.00

L 11 okt
13.00-20.00
L 11 okt
12.00-20.00
L 11 okt
13.00-14.00
15.30-20.00
S 12 okt
14.00-17.00
S 12 okt
13.00-18.00
S 12 okt
13.00-16.00
S 12 okt
13.00-19.00
S 12 okt
16.00-20.00
L 18 okt
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-20.00
L 18 okt
13.00-16.00
L 18 okt
13.00-14.45
15.00-20.00
L 18 okt
15.00-18.00
19.00-22.00
L 18 okt
14.00-20.00
S 19 okt
11.00-15.00
L 18 okt
13.30-20.30
S 19 okt
10.00-14.00
L 18 okt
12.00-14.00
15.00-20.00
S 19 okt
13.00-16.00
S 19 okt
13.00-16.00
S 19 okt
17.30 - 20.30
S 19 okt
11.00-15.00

Program

Caller

B - A2

Vainor Törnqvist

C1

Jack Borgström

P A1 P

Crister Bern

A1 A2
BMBP

Micke Gerkman

B - A2

Freddie Ekblad

B40 - A2
(3 hallar)
Linedans (1 hall)

Roland Danielsson, Svante Jordeskog
Robert Milestad
Inga-Lill Arrehed

M - C1

Tomas Hedberg, Janne Wiklund

B - A1

Hanna Tenenbaum
Malte Innala

A1 A2
B40 M P

Krister Pettersson

P A1 P A2

Stefan Sidholm

A1 A2 WS/Dans Björn Andersson (DK)

Ort/Lokal
Göteborg
Kyrkbytorget
Norrköping
Föreningslokalen
Nybro
Kungshallshemmetsaula
Hargshamn
Folkets Hus
Bruksdansen
Varberg
Påskbergsskolan
Stockholm
GIH Lidingöv.1
(bakom Stadion)
Stora Seniordansen
Bollnäs
Kilbergsskolan
Boden
A-Center, Färgaregatan 1
Festivaldans
By-Skymnäs
Folkets Hus
Vargdansen
Stockholm Park Folkets Hus
Götalandsvägen 181 Örby
Hyllinge
Folkets Hus
Täby Centrum
Föreningsgården
Halmstad
Folkets hus. Stenhuggeriv
Kristianstad
Föreningarnas Hus
Trollhättan
Folkets Park

M P M A1

Svante Jordeskog

B - A1

Bertil Carlsson

B - A1 *

meddelas senare

A2
P A1
BMBP

Krister Pettersson

A1* A2

Sven Andréason

P A1
BMBP

Rickard Björk

P A1 P A2
BMBP

Tomas Hedberg

BMP

Sören Lindergaard

Jubileumsdans
Sollentuna
Rotebro dansträff
Sollentunadansen
Västerås
Klubblokalen Eriksborg

Kaj Wikholm, Reko Märsylä

Oktoberfestival
Larsmo, Finland
Cronhjelmskolan, Norra Larsmov. 60

A1 A2
B - C1
B - A2
A1 A2
BMBP

Mikael Christersson

M P M A1

Vainor Törnqvist

M P M A1

Stefan Sidholm Medtag fikakorg

B - A1

Martin Jansson

C1

Mikael Christersson

Höstdansen
Stockholm
Tunet, Råcksta
Motala

Höstdans
Norrköping
Lokalen, Frans Bloms Gata 50-52
Oktoberdansen
Täby Centrum
Föreningsgården
Lidingö
Läroverksv.17, Hersby skola Matsalen
Surte
Kulturhuset
Norrköping
Frans Bloms Gata 50-52
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Klubb/Kontaktperson
Vinga Yellow Rockers
Marianne 0302-416 65
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Anne-Marie 011-26 53 74 anmälan sen. 3 okt.
Crystal Squaredancers
Anders Cedmert 0481-148 63
Roden Square Dancers
Stefan Nordström 070-656 37 34
West Coast Dancers
Benny Söhrström 0340-806 77
Fyrklövern
Birgitta Öhlund 08-83 32 30

Woxnadalens Squaredancers
Marianne Alsing 0278-161 69
Boden Square Dance Team
Britt-Marie Kjäll 0921-123 94
Wolf Dancers
Irene Karlsson 070-603 67 61 / 0563-301 12
SateLlite SD
Bertil Ström
Brilliant Squares Helsingborg
Kenth 0418-155 09
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Salmon Town Dancers
Eva Nilsson 073-807 72 07
Christianstads Square Dancers
Börje Englesson 070-854 04 04
Troll8an Squaredancers
Lars-Ewert Lööfh 0520-42 90 29

Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08-718 13 72
Varamon Square Dancers
Mats Wirebro 070-651 51 70
Lokal ändrad: Idrottsparken Bangårdsg.
Sollentuna Square Dancers
Agneta Lindhé 070-732 70 43
Västerås Square Dance Club
Curt Johansson / info@vsdc.se

Larsmo Squaredansare
Erling +358405801576
ronnbacka.erling@surfnet.fi
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Reimer 011-14 71 77 / 070-814 71 77
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Ocean Waves Square Dance Club
Marie Fernulv 070-844 44 07
Surte Swingers
Ulf Persson 031- 65 44 65
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Reimer 011-14 71 77 / 070-814 71 77

Bengt “Bula” Eriksson

Hej alla squaredansvänner!
Skulle bara vilja tacka alla er squaredansvänner som finns i
detta långa land. Jag visste att den världen var mycket stor
och att det fanns mycket värme där. Men jag har, under den
sista tiden i Bulas liv och efter hans bortgång upptäckt att
den är mycket större än man kunde ana.
Så därför skulle jag vilja framföra ett stort tack till alla mina
och Bulas squaredansvänner som har tänkt på oss. Ett extra
stort tack till Bodil, Carita och Torbjörn, Kenneth och Anita,
Pia, Rolf och Pia, Guy och Annette samt mina tre barn med
familjer.
Många varma squaredanskramar
Gumpan
P.S Bula uppskattade sin utmärkelse på Convention i Motala
väldigt mycket och var mycket lycklig över alla applåder han
fick. D.S
Country Jamboree, Örebro 2006

Minnesdansen
Den 9 juli nåddes vi av det tråkiga beskedet att Bengt “Bula”
Eriksson hade gått bort efter sin sjukdom. Bula Bandits och
Bula hade tidigare beslutat att genomföra en dans vars intäkter
skulle tillfalla Cancerfonden. Guy och Anette började ringa
runt den 5 juli och inbjudan spreds vidare mellan squaredansare så att så många som möjligt skulle få tillfälle att
komma till dansen på Kolmårdens Campings dansbana. Vi
hoppades alla att även Bula skulle kunna närvara men tyvärr
blev det inte så.

Men, som sagt, Bula ville att det skulle vara glädje i
squaredanseriet så vi fortsatte att dansa och tjoa ända fram
till klockan 20. Länge kommer vi att minnas allt det roliga,
trixiga och oväntade som Bula bidrog med på sina danser.
Dom var ju, för att citera Bula, oonödigt bra.
Naturligtvis ställde alla callers upp utan ersättning och betalade
även inträde. Lasse Rawet hade samlat ihop dryga 3 000:när han var på Öland. Över 20 000:- samlades denna dag in
till Cancerfonden.
Ett stort TACK till Guy och Anette som drog igång det hela
med Bulas samtycke. Våra tankar går till Bulas närmaste.

Den 19 juli samlades hela 172 dansare för att dansa och ha
trevligt enligt Bulas intention. Squaredans skall vara en glad
tillställning och det blev det verkligen med Bulas ande
närvarande. Det började med att Guy hälsade alla välkomna
med ett litet minnestal.

Bula, vår vän, Vila i Frid.
Kerstin och Snuffe

Därefter startade dansen med de 12 callers som med kort
varsel hade möjlighet att medverka. Snuffe och Lasse Rawet
var först ut. Sedan följde Freddie och Leif Ekblad, Per
Lundborg, Margareta Jensen, Sotarn, Ines Huebener, Robert
Milestad, Roland Danielsson, Krister Pettersson och Hedda.
Flera av dem berättade minnen om Bulas framfart som caller
och dansare.
På ett iordningsställt bord fanns en bild på Bula, ett tänt ljus
och en minnesbok. Där kunde alla skriva en sista hälsning till
allas vår Bula. Framemot aftonen så hölls en liten ceremoni
och vi böjde våra huvuden i en stund av tystnad och
eftertanke.

Minnesdansen, Kolmården 2008
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24 oktober 1950 - 9 juli 2008

Minnesdansen för Bula
Förutom allt detta så hade Lasse Rawet på eget initiativ ordnat
en insamling från dansare på Öland som inte kunde vara
med på dansen. Han överlämnade 3 720 kronor, och i och
med detta kan vi skänka över 21 000 kr till cancerfonden.

Vi i Bula Bandits vill tacka alla som kom för att hedra Bulas
minne på vår dans den 19 juli.
Denna dans ordnade vi så snabbt vi kunde efter att vi fått
besked att Bulas dagar var räknade. Det tog oss två veckor,
och under den tiden så gick Bula bort. Han hade fått reda på
att vi tänkte ordna en dans för honom, och han hade lovat
att komma, i alla fall en stund.
Nu blev det inte så, men vi ville i alla fall genomföra dansen
eftersom tanken på den hade glatt honom. Vår önskan med
dansen var att visa Bula att han hade vänner som tänkte på
honom. Men även för att visa honom vad han lärt oss alla
“squaredans ska vara kul, och är det inte kul så är det inte
squaredans”. Så på denna dans skulle vi ha kul, och det hade
vi alla dansare som var där.

Våra callers på dansen, med Lasse Rawet i spetsen, bad oss
att göra detta till en årlig dans, och vi svarade att fixar du
gratis caller så fixar vi resten. Så gott folk, ni som var med i
år och ni som inte kunde komma – välkomna nästa år samma
helg, samma plats, och intäkterna kommer även då att skänkas
till cancerfonden för att hedra Bula.
Tack än en gång till Er alla från oss i Bula Bandits
genom
Annette och Guy Karlsson

Med tanke på att dansen var känd under så kort tid var
antalet dansare fantastiskt – det kom 172 personer. Alla
underbara callers, ingen nämnd eller glömd - det var faktiskt
12 callers på denna dans. De inte bara callade gratis – de
betalade även entré. De bjöd på extra mycket Marble-musik,
och Leif Ekblads medley på Bula-musik väckte många
minnen från glada danser.

När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Bula, Vila i Frid.

High Chaparral 2006

Trettondansen, Kungälv 2006

Foto: Thomas Kristoffersson,
Bertil Carlsson & Leif Ericsson
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Datum/Tid
To 23 okt
19.00-21.30
F 24 okt
19.00-22.00
L 25 okt
18.00-21.30
S 26 okt
10.00-13.00
L 25 okt
10.00-16.30
L 25 okt
17.00 - 22.00
S 26 okt
14.00-17.00
S 26 okt
13.00-16.00
S 26 okt
13.30-17.30
S 26 okt
14.00-20.00
F 31 okt
18.00-21.30
L 1 nov
11.00-21.30
S 2 nov
09.30-13.30
F 31 okt
18.20-22.30
L 1 nov
15.00-20.00
L 1 nov
13.00-15.00
15.30-20.00
L 1 nov
12.00-16.00
15.30-20.00
O 5 nov
19.00-22.00
O 5 nov
19.00-22.00
L 8 nov
13.00-16.00
L 8 nov
10.00-16.30
L 8 nov
11.00-16.00
L 8 nov
14.00-16.15
16.30-20.00
L 8 nov
11.00-17.00
S 9 nov
13.00-17.00
S 9 nov
13.00-16.00
To 13 nov
19.00-22.00
F 14 nov
18.00-22.00
L 15 nov
12.00-22.00
L 15 nov
14.00-20.00

Program

Caller

B-P

Jörgen Höjer

BMBP

Vainor Thörnqvist

MP

Nils Trottman

WS A1
A2

Jesper Wilhelmsson

B-P

Bengt Geleff

P A1

Robert Milestad

M P M A1

Marie Tjörnhed

B-P

Reine Storberg

B - A2

Christer Bern
Svante Jordeskog

B - C2

Ray Brendzy, Anders Blom
Michael "Sotarn" Lindberg
Jack Borgström, Roland Danielsson
Anna Johansson, Inger Johansson

A1 - A2

Krister Pettersson, Mathias Alfredsson

BMBP

Pär Lundborg

A1 A2
BMP

Mathias Alfredsson, Krister Pettersson
OBS! Föranm. senast 25 okt.

B23 B
BMBP

Kursledare
Svante Jordeskog

Hebe Bergström
B* M* P* (ev A1) Janne Wiklund
B - A2

Mathias Alfredsson

P

Michael Gerkman

Plus

Catrine Dellbing

C1 dansträning

Jack Borgström

A1 A2
M P

Mathias Alfredsson

Plus nivådans

Reine Storberg

NyB - A1

Robert Milestad, Micke Gerkman

M P M A1

Rojne Eriksson

B - A2

Svante Jordeskog

B - A2
(2 hallar)

Freddie Ekblad, Stefan Sidholm
Hebe Bergström, Tommy Holmberg

B - A1

Anna Johansson

Ort/Lokal
Göteborg
Gräfsnäsgårdens Annex, Slottsskogen
Alingsås
IOGT
Tyresö
Bollmora NYA Föreningsgård
Höstmötet
Örebro
Klubblokalen Beväringsgatan 2
Surte
Kulturhuset
Stockholm
Nybrogatan 18
Täby Centrum
Föreningsgården
Mölnlycke
Församlingshemmet
Malmö
Kockum Fritid, Malmö
20:nd Fellowship
Skärholmen
Skärholmens Sim- & Idrottshall
Ericsson Jamboree

Göteborg
Björlanda skola, Björlanda
Norrköping
Föreningslokalen
Segmon
Folkets Hus
Allahelgonadansen
Göteborg
Björlanda skola, Björlanda
Halloween Dans
Bålsta
Dansbacken, Knarrbacken
Bålstadans
Mölnlycke
Församlingshemmet
Stockholm
Meddelas senare
Örebro
Klubblokalen Beväringsgatan 2
Bålsta
Skeppet, Kalmarvägen 3
Motala
Östvalla IP, Österstad
Mjölnardansen
Mölnlycke
Ekdalaskolans aula (i centrum)
Stockholm
GIH (bakom Stadion)
Täby Centrum
Föreningsgården
Göteborg
Kyrkbytorget
Sollentuna
Rotebrohallen/Hertig Karls väg 17
25 års Jubileumsdans
Säter
Solvarbo bystuga
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Klubb/Kontaktperson
Gothenburg Square Dancers
Kristina Nilsson 0303-121 83 / 073-906 44 06
Dansföreningen Hörnet
Patrik Andersson 070-681 40 42
Tyresö Square Dancers
Sussie Östman 08-770 30 59

Örebro Squaredancers
Dick Bülow 019-33 58 54
Surte Swingers
Ulf Pesson 031 - 65 44 64
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-604 05 20
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Western Airport Square Dancers
Siri Pettersson 031-52 73 43
Energy Squares
Lars Olofsson 040-23 42 11
Ericsson Square Dancers
jamboree@ericssonsquaredancers.se

Vinga Yellow Rockers
Lennart Bodmar 070-639 87 01
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Reimer Oscarson 011- 14 71 77
Grums Squaredancers
Gunilla Karlsson 054-54 28 14 / 070-218 98 24
Gothenburg Square Dancers
Karl-Axel 070-570 10 05
Kristina 073-906 44 06
Bålsta Square Dancers
Hebe Bergström 070-493 15 16
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson 031-88 59 37
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08-718 13 72
Örebro Squaredancers
Dick Bülow 019-33 58 54
Bålsta Square Dancers
Nisse 0171-592 04, Sigge 070-568 10 92
Blue Blossom Dancers
Jens Dossel 070-640 96 84
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson 031-88 59 37
Ocean Waves Square Dance Club
Marie Fernulv 08-765 33 32
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Vinga Yellow Rockers
Marianne 0302-41 665
Sollentuna Square Dancers
Agneta Lindhé 070-732 70 43

Falu Squaredancers
Mats Sundström 070-645 68 83

Datum/Tid
L 15 nov
10.00-13.00
13.30-21.00
17.00-18.00
S 16 nov
15.00-20.00
S 16 nov
13.00-16.00
S 16 nov
16.00-20.00
F 21 nov
19.00-22.00
L 22 nov
14.00-21.00
L 22 nov
11.00-17.00
S 23 nov
10.00-16.00
L 22 nov
13.00 - 16.00
S 23 nov
14.00-17.00
S 23 nov
13.00-16.00
S 23 nov
17.30 - 20.30
To 27 nov
19.00-21.30
F 28 nov
19.00-22.00
L 29 nov
13.00-16.00
L 29 nov
14.00-17.00
18.00-21.00
S 30 nov
10.00-13.00
L 29 nov
18.00-22.00

L 29 nov
12.00-19.00
S 30 nov
13.00-16.00
S 30 nov
17.00-20.00

Program

Caller

C1
B - A2 (2 hallar)
Gåsmiddag

Jet Roberts USA, Anders Blom
Stefan Carlsson
Gästcaller

B25 M P

Pär Lundborg

M P M A1

Inger Johansson

A1 - A2

meddelas senare

B-P kursnivå

Reine Storberg

P A1 P A2

Bronc Wise

A1

Anders Blom

A2
P A1

meddelas senare

MPMP

Rober Milestad, Sven Andréason

M P M A1

Stefan Sidholm

B - A1

Mathias Alfredsson

B-P

Louise Andersson

P A1 P A2

Thomas Bernhed

A1 A1 A2

Michael "Sotarn" Lindberg

P A1
A1 A2

Joe S Kromer

Ort/Lokal
Helsingborg
Högastenshallen Elektrogatan 1
Mårtensdansen

Klubb/Kontaktperson
Helsingborg Squaredancers
Gun Harstedt 042-13 77 15

Eksjö
Hemvärnsgården
Täby Centrum
Föreningsgården
Kristianstad
Föreningarnas Hus
Mölnlycke
Ekdalaskolans aula (i centrum)
Eskilstuna
Volvo Customer Centre
Mölnlycke
Ekdalaskolans Aula (i centrum)

Old Oak Squaredancers
Jarl Sturek
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Christianstads Square Dancers
Börje Englesson 070-854 04 04
Western Airport Square Dancers
Siri Pettersson 031-52 73 43
Eskilstuna Con Amore Dancers
Lennart Kühne 016-259 52
Western Airport Square Dancers
Lennart Carlsson

Nivådans
Bromma, Alvik
Brommasalen
Stockholm Park Folkets Hus
Götalandsvägen 181 Örby
Täby Centrum
Föreningsgården
Surte
Kulturhuset
Göteborg
Gräfsnäsgårdens Annex, Slottsskogen
Skepplanda
Bygdegården
Stockholm
Tunet, Råcksta
Tyresö
Bollmora NYA Föreningsgård

Ekerö Square Dancers
Peter Brattlund 08-37 02 57
SateLlite SD
Bertil Ström 08-88 81 04
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Surte Swingers
Ulf Persson 031-65 44 64
Gothenburg Square Dancers
Kristina Nilsson 0303-121 83 / 073-906 44 06
Dansföreningen Hörnet
Kathe Sköldborg 070-594 06 11
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08-718 13 72
Tyresö Square Dancers
Sussie Östman 08-770 30 59

Adventsdansen
Workshop P
B* B* M*
*kursnivå

Hebe Bergström

B - C1

Tomas Hedberg, Jennie Sandberg
Thomas Pettersson

M P M A1

Sven Andréason

B - A2

Hanna Tenenbaum, Mats Nilsson

Sollentuna
Rotebro dansträff
Nybörjardansen
Sundsvall
Folkets Park

Sollentuna Square Dancers
Agneta Lindhé 070-732 70 43

Täby Centrum
Föreningsgården
Malmö
Carlsgatan 6

Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Energy Squares
Lars Olofsson 070-527 20 37

Sundsvalls New Wave
Lars-Erik Berg 060-56 71 93

Glöm inte att ansöka till
Convention!

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

2011 års Convention är öppen för
ansökan
För mer information se hemsidan:
www.squaredans.se
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VÄLKOMMEN TILL

Fwww.osd.just.nu E

Nivådanser

27:e
Örebro 10-12 april 2009

Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630

Afterparty med dans till

4/10
25/10
8/11

A1
A2
P

Elegance

Tomas Hedberg

B-C1 i tre dagar till

Jesper Wilhelmsson

Bronc Wise Nils Trottman
Jack Borgström Tomas Hedberg

Chatrine Dellbing

Hjärtligt välkomna önskar
Örebro Squaredancers

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

Basic till A2 i tre hallar i tre dagar!
Afterparty på lördagen!
Basicdansare – dansa hela helgen, men betala endast för lördagen!

För information: Hans Hofvander
tfn: 019-26 27 28
e-mail: 019262728@comhem.se
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Ekerö Square-Dancers jubilerar
Jag undrar vad det var som hände ute i universum, uppe
bland stjärnorna året 1983. Det måste ha skett någon sorters
Big (eller mini) Bang eftersom impulserna räckte ända ut till
squaredansens värld.

Hon gästade oss med några dansare som gjorde en
uppvisning och sedan fick vi prova på själva. Det var mycket
trevligt tyckte alla, fast inte så lätt!
Nästa evenemang blir ett klubbfirande av någon sort. Detaljerna är hemliga och eftersom jag inte känner till dem så kan
jag inte berätta mera.
Som avslutning på årets firande tänker vi ha en “Grandiosaslut-på-vårt-25års-Jubileumsfirande-dans”, som ersätter vår
årliga “Mårtens Dans”. Mycket välkomna till den här dansen
i Alvik i november.

När man bläddrar genom Square Info nr.2 ser man att
åtminstone 4 klubbar, en festival och en caller firar sina 25
års jubileum. Även Ekerö Square Dancers hör till den här
skaran. Vi firar 25 år i år och det gör vi med buller och bång.
Någon gång när jag har tid tänker jag gräva genom arkiven
och se hur det hela började. Men just nu koncentrerar vi oss
på nuet.

Som en “ny” medlem i klubben, (endast 10 år), vill jag rikta
ett stort tack till alla ni som har besökt våra danser och kurser,
alla callers som vi har haft kontakt med genom åren.
Dessutom ett särskilt stort tack till alla gamla och nya medlemmar. När allt kommer omkring är det medlemmar som
gör klubben.

Vi började med Jubileumsdansen i Alvik. Med Robert
Milestad i spetsen blev det en lyckad dans. Han hade samlat
lite fakta om året 1983, bland annat att han då hade var en
liten grabb på 4 år!
På vårens klubbdans var temat Round Dance. Nästa gång ni
träffar en medlem, titta noga på klubbens badge. Då ser ni
ett kombinerat square- och round dance tecken. Round
Dance var en del av vår verksamhet i början. En klubbmedlem och rounddansare, Harry Danielsson, hjälpte oss att
ta kontakt med cuer Gunilla Jägdahl.

Hälsningar från
Brenda Brattlund

Smédansen

KL

Lördagen den 22 november 2008
14.00 – 21.00

Version 3.00

Volvo Customer Center, Eskilstuna

Bronc Wise

Från SACT

P – A1 - P – A2

Ny kunskapslista att gälla från juli 2008

Entré: 100 kr (ungdom: 50 kr)
Medtag egen kaffekorg!

Nyheter i version 3.00, bland annat:
x Tillägg av flera nya termer
x Tillägg i koreografilistan
x Definition av nygammal regel: Squared Set
Convention
x Ny numrering av Basic/Mainstream call

Välkomna!
Eskilstuna
www.conamore.se
Kontaktperson: Lennart Kühne 016-259 52, info@conamore.se

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.

Övernattning: http://www.eskilstuna.nu/Turism-Eskilstuna/Boende/

Dansen sponsras av
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High Chaparral 2008
Robert Milestad var årets eminenta caller på Chappisdansen.
Mycket folk hade mött upp denna sista helg i juni då det
nästan inte regnade. Bara 10 minuter ungefär. Värre var det
ju förra året, men trots det då usla vädret återvände ca 60
dansare även i år. Totalt sett var vi ca 140 dansare under
dagarna två.
Robert Milestad höll oss igång väldeliga på dansgolvet. Många
timmar blev det och många härligt kluriga turer bjöd han
på. Stämningen var mycket god på dansgolvet som var
beläget inne på High Chaparrals anläggning. Publik kom och
gick. Cowboys, indianer, hästar och allt annat som hörer
Vilda Västern till fanns att beskåda när man gick runt på
området för en stunds vila från dansen.

Squaredans
Ledar
Utbildning
Grund

Vi i Finnveden Square Dancers tackar alla Er som kom i år
och hälsar Er väldans välkomna tillbaka 27-28 juni 2009 då
James Wyatt kommer och callar.
Med fyrkantig hälsning
Leif “Snuffe” Ericsson
Finnveden SD

SLUG riktar sig till alla dansare som vill
fördjupa sina kunskaper inom squaredans
2-dagars-kursen innehåller bland annat:
x Squaredansens historia
x Ledaregenskaper, pedagogik
x Klubbfrågor, etik, konflikthantering
x Kunskapslistan
x Grundläggande calling-metodik
x Ljudteknik, scenframträdande
x Praktiska övningar
x Fyllig dokumentation
En ny kurs planeras till våren 2009 i Stockholm. Datum
meddelas senare. Annan tid eller plats kan ordnas vid
intresse. Kostnad: 1000:-/deltagare inkl. lunch och kaffe.
Anmälan sker till:
Calle Brunér 08-7180618 eller calle.bruner@swipnet.se
Tala med styrelsen i din klubb

Foto: Ulla & Nils Runberg

B* - B* - M*
* = kursnivå

Lördag 29/11 2008 kl 18.00-22.00 i Rotebro Dansträff

Entré: 80 kr, under 25 år gratis
Kontaktperson: Agneta Lindhé 08-768 51 08, 070-732 70 43
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Hemsida: www.sollentunasq.se

888104
883911
7121397

B.Nilsson
B.Ström
B.Kalén
A.Glesing
B.Nilsson
B.Ström

B.Nilsson
B.Kalén
A.Glesing
B.Ström

C. Brunér/I.Johansson
C. Brunér/I.Johansson
C.Brunér
S. Andréason
Brunér/Danielsson
R.Danielsson
S.Andréason
R.Danielsson
C.Brunér
L.Rawet
T.Dahl
C.Brunér
Andréason/Milestad
B.Jerneborg
Andréason/Milestad
T.Dahl
J.Borgström/B.Wise
B.Jerneborg
Andréason/Milestad
S.Wingmyr/S.Berggren
R.Danielsson
T.Dahl
J.Borgström/B.Wise
Andréason/Milestad

Ekenalliansen

Ekenalliansen

Saltsjö SD

Ekerö SD

Ocean Waves

Forum SD

Ekerö SD

Forum SD
Saltsjö SD

SDP Bagarmossen

Mälarhöjdens SD

Saltsjö SD

Satellite SD

Forum SD

Satellite SD
Mälarhöjdens SD

Vita Bergen SD

Forum SD

Satellite SD

Tyresö SD

Forum SD
Mälarhöjdens SD
Vita Bergen SD

Satellite SD

Ons 18.00-19.30
Vuxenskolan, Sickla
MAINSTREAM träning varannan dans M varannan P
Ons 19.00-21.30
Ekebyhovskolan Ekerö
MAINSTREAM repetition med PLUS inslag
Tis 20.00-21:30
Torsviks Fritidsgård,Lidingö
PLUS termin 1
Mån 18.00-19.50
Nybrogatan 18
PLUS dansträning varannan dans M varannan P
Ons 19.00-21:30
Ekebyhovskolan
PLUS dansträning
Mån 19.50-21.20
Nybrogatan 18
Ons 16.30-18.00
Vuxenskolan,Sickla
PLUS med A1 inslag
Ons 19.00-21.00
Folkets Hus Bagarmossen
A1 kurs
Axelsbergs serv.hus
Tors 18.00-19.20
A1 kurs termin 2 av 3
Ons 19.30-21.00
Vuxenskolan,Sickla
A1 kurs termin 3 av 4
Mån 18.00-20.00
Park Folkets Hus
A1 kurs term 3
Tors 18.00-19.30
Nybrogatan 18
A1 dansträning
Mån 18.00-20.00
Park Folkets Hus
Axelsbergs serv.hus
Tors 18.00-19.20
A1 dans med A2 inslag
Tors 18.00-20.00
Katarinasalen Pumpan
A2 kurs termin 3
Tors 19.50-21.20
Nybrogatan 18
A2 kurs termin 3 av 4
Mån 20.00-22.00
Park Folkets Hus
A2 repetition
Ons 19.00-21.00
Njupkärrs skola Tyresö
A2 dans
Mån 16.30-17.55
Nybrogatan 18
Axelsbergs serv.hus
Tors 19.30-20.30
Tors 20.00-22.00
Katarinasalen Pumpan
A2 dans för erfarna dansare
Mån 20.00-22.00
Park Folkets Hus

Brunér/Danielsson
C.Brunér
A.Johansson

Ocean Waves
Saltsjö SD
Vita Bergen SD
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S.Wingmyr

B.Ström

C.Brunér

888104

17 sept.

0702143350
6040520
883911
7121397

8 sept.

8 sept.
18 sept.
4 sept.

8 sept.

28 aug.

4 sept.

8 sept.
18 sept.

28 aug.

8 sept.

3 sept.

18 sept.

888104

6040520

6040520

888104

7180618

883911

De caller som medverkar är:
Paul Bristow GB, Christer Bern S, Bronc Wise USA/S, Søren
Lindergaard DK, Lars-Inge Karlsson DK, Carsten Nielsen
DK och Bjørn Andersson DK.

B.Kalén

Convention hålls i DGI Byen där också EuroConvention
2002 blev arrangerat. Köpenhamns Kommun och DGI Byen
där man har arrangemanget ställer upp utan att ta betalt.
Arrangörerna hoppas på att många vill hjälpa till.

10 sept.

8 sept.
3 sept.

10 sept.

8 sept.

2 sept.

10 sept.

3 sept.

7 sept.

7 sept.

3 personer - Claus Hansen - Holbäk SD, Björn Andersson Fredensborgs SD och Leif Lykkegård - Kalundborg SD har planerat Convention 2009 där hela överskottet tillfaller
Barncancerfonden.

914873

6040520
7180618

370257

6040520

7678625

370257

7180618

7121397

7121397

2 sept.
3 sept.
4 sept.

START

5-7 juni, 2009 arrangerar DAASDC ett Convention i Köpenhamn i DGI byen.

M.Geiborg

B.Nilsson
C.Brunér

P.Brattlund

B.Nilsson

S.Hållberg

P.Brattlund

C.Brunér

A.Glesing

A.Glesing

S.Hållberg
C.Brunér
A.Glesing

7678625
7180618
7121397

CALLER

DAG O TID
LOKAL
NYBÖRJARKURS
Tisd 18.30-20.00
Torsviks fritidsgård,Lidingö
Ons 18.00-19.30
Vuxenskolan, Sickla
Tors 20.00-21:30
Sofiasalen Pumpan
ABC Basic från call 25, graduering i december.
Sönd 16.00-18.00
Vuxenskolan, Sickla
MAINSTREAM kurs
Sönd 14.00-16.00
Vuxenskolan, Sickla
MAINSTREAM dansträning

KONT.PERS.

ALLA ÄR VÄLKOMNA OBEROENDE AV KLUBBTILLHÖRIGHET!

KLUBB

KURSER & DANSTRÄNING HÖSTEN 2008

Saltsjö SD, SateLlite SD, S.D.P. Bagarmossen, Tyresö SD, Vita Bergen SD

Ekerö SD, Forum SD, Grödinge SD, Mälarhöjden SD Ocean Waves SD

18. Danskt Convention 2009 i Köpenhamn
Arrangörerna kommer att starta Convention med en “Open
air Dance” på Rådhusplatsen mitt i hjärtat av Köpenhamn,
vilket är till glädje för squaredansarna. Hela Convention stöder
ett gott ändamål: att hjälpa till med forskning om barncancer
som drabbar många barn i hela världen.

Om du vill veta mer om barncancerfonden så besök:
http://www.boernecancerfonden.dk

Utöver detta donerar DAASDC DKR 25.000.
Arrangemanget är nästan färdigplanerat, några få saker återstår
att planläggas därefter görs en flyer.

Vill du ha information om Convention, boende eller annat
omkring Köpenhamn besök: http://www.dc2009.dk

Har du ytterligare frågor om arrangemanget, besök:
http://www.squaredance.nu efter 30 september, 2008
och få svar.

Poul Jensen
NWSD

Hej du unga dansare!
Nu har höstterminen börjat och kurserna börjar komma
igång. En av årets roligaste veckor gick av stapeln vecka
30 på Öland då New-Beat gänget callade för många
glädjefyllda squarer. Tack alla ni bufflar som gjorde
denna vecka minnesvärd!
Själv längtar jag redan tillbaka men ser fram emot
ungdomsdansen som även den är på Öland, fast lite
mer söderut. Det kommer att bli en härlig dans.
Förhoppningsvis kommer många bufflar och andra unga
som älskar att dansa.
Ses snart i en square någonstans!
Anna Johansson
Vice ordförande i Buffalo Squares

Den 3-5 oktober 2008

Freddie Ekblad & Robert Milestad
24:e gången,
nu i Böda, norra Öland

Avgifter:
Dansavgift Medlemmar 120:Dansavgift Icke medlemmar: 150:Masslogi med frukost 50 :- / natt

Kontakt:
Info om dansen:
Anna Johansson 0735- 11 00 64
Monica Källgren 0739- 24 71 87

Info under dansen
Anna 0735-11 00 64
Monica 0739-24 71 87
Vägbeskrivning finns på hemsidan

Är du mellan 15-30 år så vill du inte
missa detta!

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

Det har kommit fler och fler ungdomar till squaredansen under åren,
och det fortsätter att öka! Ungdomar från hela landet träffas på de
stora danserna och har obeskrivligt roligt! Här lär man känna både
den ena och den andra och får vänner för livet.

Helgens program:
Fredag:
19-22 Squaredans B-A2
Afterparty

Vad får jag som medlem?

Lördag:
10:00-11:00 Frukost
12:00-13:00 gemensam aktivitet
14:00 Årsmöte
16:00-20:00 Squaredans B-A2
21:00 Gemensam middag
Afterparty med lekar

-Du får utskick några gånger om året via E-mail/Snail-mail(posten)
ang. diverse happenings t.ex. ungdomsdanser.
-Buffalo brukar ordna med ett eget masslogi på påskfestivalen och
nu på senare tid även Convention.

Söndag:
10:00-10:30 Frukost
10:30-11:30 Ihoppackning
11:30-12:30 Squaredans B-A2

-Du får äran att bära våran Badge samt Tröjor.
-Du får gå billigare på ungdomsdanserna.
Någon av oss hittar du alltid på de stora festivalerna.
Läs hur du blir medlem på hemsidan:

www.buffalosquares.se
eller maila: buffalosquares@hotmail.com

www.buffalosquares.se
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SACT
Organisationen för squaredansledare
www.caller.nu
Kontakt: Annika Persson
Tfn: 042-22 50 58 E-mail: skuttelina22@hotmail.com

Hur gör vi för att glädja alla?

Bula

Nu i sommar har jag callat i både Tyskland och England.
Dansen i sig är ju förstås mycket lika som i alla andra länder
jag callat, men en sak var klart annorlunda – det var ungefär
lika många squarer på golvet varenda tip. I Sverige varierar
antalet squarer ofta mycket, med enstaka squarer på Basic och
flest squarer på Plus. Rent matematiskt är det ju ganska
underligt med tanke på att alla kan Basic – då borde det väl
bli flest squarer på golvet?

Bula har lämnat oss, och Squaredanssverige låter inte
längre lika mycket. Vi kunde höra Bula som caller,
han satte ljud på många av våra Convention och
även andra festivaler och danser, och många klubbar
har sina egna ”Bula”-högtalare. Många är vi som
dansat till Bula och även callat med honom. Bulas
framträdanden var alltid avslappnade och man
kunde lätt få en uppfattning om att han tog allt med
en klackspark. Men även om Bulas framtoning var
avslappnad så var hans engagemang högst seriöst.
Genom allt arbete Bula gjorde för squaredansen och
med hans alltid så lättsamma personlighet blev han
mycket omtyckt och en profil som kommer att leva
kvar i squaredansen i mycket lång tid.

Danserna jag callade var endagsdanser i en hall, förutom en
dans i Tyskland som inleddes med 90 minuter i två hallar.
Sedan var även den dansen i endast en hall.
Jag började självklart att jämföra med hur det ser ut i Sverige,
med våra endagsdanser i en hall. Det är ganska tråkigt för mig
som caller att se hur svårt det är att få ihop squarer på Basic
när det sedan blir rusning till dansgolvet på Plus. Men hur
känns det för våra nya dansare när så många andra försöker
undvika en, för att sedan ha så roligt på Plus?
Så jämförde jag med våra svenska festivaler med flera hallar
och bara en eller två nivåer per hall, och då är det ungefär lika
många squarer varje tip. Visst varierar det något även då, men
inte alls i samma utsträckning. Den enda gemensamma
nämnaren jag hittade med danserna i Tyskland och England
var dansprogrammet, med en eller högst två nivåer per hall.

Squaredansen blir inte densamma utan dig Bula!
-------------------------------------

Detta händer i

SACT

Vad är då skillnaden mellan en till två nivåer i en hall mot det
vi ofta har i Sverige, tre nivåer i en hall? De som är mer
erfarna vill oftast dansa ”sin” nivå, och är det bara 25%
danstid på den nivån så kommer dessa dansare att dansa
betydligt färre tip. Alltså väljer Plusdansare att vila när det blir
Basic. Motsatsen på samma dans är att Basicdansarna är de
som vill dansa mest, men de kan bara dansa 50% av tiden.
Vad Basicdansarna däremot får se är alltså att det blir få
squarer när de är uppe, men rusning till Plus. Jag skulle känna
mig ovälkommen om det hände mig, eller möjligen skulle jag
tycka att jag snabbt måste lära mig Plus – alltså nivårusa.

www.caller.nu
xUtlärningsordning på C1 för svenska dansare är nu
klar och finns på hemsidan.
xCD-skivor planeras för programmen B, M och P, där
innehållet ska anpassas efter KL. Med dessa CD är det
tänkt att vi ska få ett enhetligt test på hur väl utbildade
våra dansare är. Det blir en CD per program och
endast på hela programmen. Tidsplan saknas, men mer
information kommer senare.
-------------------------------------

När Plusdansare undviker Basic så undviker de inte alls
personerna – de tycker helt enkelt inte att Basic är särskilt
roligt att dansa längre. Ja, visst KAN Plusdansare dansa Basic,
men handen på hjärtat: vem dansar squaredans för att den
kan??? Jag tycker inte alls det är konstigt att man tröttnar på
något man gjort mycket.

Kunskapslistan - KL

Måste vi då ha tre och ibland fyra nivåer på våra endagsdanser med bara en hall? Att vi har det beror väl på att vi vill
glädja så många som möjligt och därmed också få så många
gäster som möjligt. Men frågan är om vi verkligen glädjer så
många eller om vi rent av glädjer färre. Basicdansarna känner
sig knappt välkomna och ingen får ut särskilt mycket danstid
på ”sin” nivå. Vore det inte bättre att glädja hälften ordentligt
och andra hälften inte alls, för att nästa gång göra omvänt?
Jag vet inte om det är den bästa lösningen för oss i Sverige,
men jag hoppas att fler vill testa danser med en till två nivåer!

En uppdaterad version, med de senaste förändringarna
på Basic och Mainstream, finns att hämta på hemsidan.
-------------------------------------

Utbildning
SACT Caller School – Nästa kurs är del 2 och hålls
20-21 september. Se även hemsidan.

S.L.U.G. –Vi tar emot intresseanmälningar från
klubbar som vill stå som arrangör av nästa kurs.
Välkomna med intresseanmälan till styrelsen!

Bästa dansglädje!
Tomas Hedberg
Ordförande i SACT
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Den lilla nybörjardansen som blev en tradition
Det började som en diskussion inom
Arboga folkdansgilles squaredanssektion
om hur vi skulle få våra nybörjare att
uppleva en riktig squaredanskväll. Efter
några år var det en av landets största danser.
I januari 2009 är det 25:e gången dansen
arrangeras. Här är några minnen från
arbetet i bakgrunden, framför allt under
de första åren.

Antalet dansare ökade för varje år. Inom folkdansgillet kom
synpunkter att squaredansen och framför allt Arbogadansen
började ta en alltför stor del av verksamheten. Sektionen blev
då den fristående föreningen Riverbend’s Square Dancers.
År 1990 nåddes rekordet för Arbogadansen med 651 dansare
varav 134 ungdomar! Då var det varmt och trångt! Jag
tillbringade större delen av kvällen i en liten städskrubb med
att blanda saft och fylla vattendunkar.
Fram till slutet av 80-talet fanns det inte många
calleranläggningar i landet. Förbundet hade en anläggning
som hyrdes ut till klubbarna. Ett år fick jag äran att hämta
anläggningen från dansen Nattugglan i Eskilstuna. Jag hade
då försökt börja calla lite. Det var en fantastisk känsla att få
en pratstund med min idol och förebild Dave Clay, under
tiden anläggningen packades ner. På natten före vår dans
vaknade jag av tanken att jag inte provat anläggningen sen
jag kom hem. Klockan fem på morgonen var jag bara
tvungen att gå upp och provköra!

Under hösten 1984 började vi som var de första som
graduerats i Arboga diskutera vad vi skulle göra för att ge
vår nybörjargrupp mer danserfarenhet. Tanken på en
danskväll började ta form. Det fanns ingen större erfarenhet
av hur en dans skulle arrangeras, men entusiasmen var stor
och ambitionsnivån hög. Dekorationer tiggdes och lånades
från olika affärer. En stor välkomstbanderoll tillverkades på
ett komplicerat och arbetskrävande men billigt sätt. Med min
erfarenhet som rallyfunktionär tog jag uppgiften att göra
och sätta upp vägvisningsskyltar.

Vid ett betydligt senare tillfälle lämnade en förbipasserande
caller sin anläggning på mitt jobb. Jag packade aldrig upp
anläggningen, utan lämnade den vidare till den som var
ansvarig för scenbygget. Kvällen före dansen ringde han och
sa att nätsladden, med en speciell kontakt, saknades. Jag
kastade mig iväg till jobbet för att låna en sladd från ett
mätinstrument. Det var en mycket misstänksam vakt som
sent på kvällen släppte in mig i inre militärt skyddsområde,
för ett brådskande behov av en mycket viktig reservdel.

Sverige hade inte många callers på den tiden. Klubbar bjöd
till och med in till danser med kassettband av varierande
kvalité. För oss föll valet på två mycket unga och oerfarna
callers från Örebro. Tveksamheten var stor – Skulle dom
klara en hel danskväll? Jag intygade att de gjorde ett fantastiskt
jobb på en klubbdans i Örebro. Detta var början till ett
mångårigt samarbete med Robert Björk och Ingvar
Pettersson. Ingen ångrade att vi vågade ta chansen.

Jag och övriga i klubben hälsar alla välkomna till jubileet. Vi
räknar med att det ska bli någonting alldeles extra. Vi hoppas
att ni som varit med ett tag kommer och stöttar era och
andra klubbars nybörjare. Låt dem uppleva Arbogadansens
ursprungliga syfte – Den första riktiga squaredanskvällen med
andra dansare än den egna kursens.

I rädslan för att betraktas som allmän dans med krav på
ordningsvakter m m., var det då föranmälan på de flesta
danserna. När anmälningstiden gått ut var antalet anmälda
inte stort. Efter ett krismöte bestämde vi att ändå hålla
dansen. Efter det rasade anmälningar in i en takt som fick
oss att i stället bli oroliga för om vi skulle klara av det stora
antalet dansare. Det var med stor spänning vi började göra
i ordning lokalerna. När dansarna strömmat till och dansen
var igång började vi känna att det blev en succé. Det kom
238 dansare (27 % ungdomar). Visst hade vi gjort en hel del
misstag, men alla var nöjda och glada

Torbjörn Lindström
Samordnare Arbogadansen 2009
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7:e årliga

”Syns vi inte så finns vi inte”
25-26 oktober 2008
Djurönäset
(Djurö, utanför Stockholm)

Fullständig inbjudan finns på

Varför Squaredansseminarium?

SAASDC:s hemsida: www.squaredans.se
SACT:s hemsida: www.caller.nu
Se Djurönäset på: www.djuronaset.com

x Klubbar som lyckats med satsningar
delar med sig av sina erfarenheter
x Klubbar som har idétorka får idéer
med sig hem via deltagarna
x SAASDC presenterar viktiga nyheter
för klubbarna via deltagarna
x Extern föreläsare som ger oss idéer
och förslag till nya tankesätt
x Allt som händer är för squaredansen!

Kontaktpersoner:
Ing-Marie Lindh
Tomas Hedberg
Christina Holopainen
Mathias Alfredsson

021-35 28 35
019-12 89 00
070-246 05 92
0706-99 22 77

På Seminariet 2007 fick vi tydliga siffror på hur vi hittat till squaredans och hur det har
förändrat våra liv. 90% av oss hade hittat squaredans genom att ha sett en uppvisning eller
genom att en bekant lockat med oss. 90% av oss tyckte att den sociala biten med fler
vänner, rikare fritid osv var den största förändringen i livet. Temat för årets seminarium
bygger därför vidare på det.
Lördagseftermiddagen handlar om marknadsföring. Det blir inte något avancerat, utan
anpassat efter våra behov – både för att hitta nybörjare och för att marknadsföra våra
danser. Söndagen inleds med flyerskola som ytterligare bygger vidare på marknadsföringen.

Vill du bidra till squaredansens framtid i Sverige?
Vill du ha nya idéer och intresseväckare?
Då är Squaredansseminariet rätt plats för dig och din klubb!
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Klubbinformation
(uppdaterad augusti 2008)

Hemsidan

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

Kom Ihåg

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 delegater till Förbundets årsstämma. Stämmohandlingar finns på
hemsidan.

- 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. Registreringstid 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 före 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, Snapphaneg. 8,
280 60 Broby.

En CD-skiva
Tre CD-skivor

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

Beställningar
Beställningar görs hos Björn Persson, Västerslänt 120, 424
35 Angered, 031-21 00 71 eller nallepe@squaredans.se
OBS! NY ADRESS!
Priser
Engelska
Mainstream 25:Plus
20:-

Mottagare av Square-Info

Svenska
15:15:-

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:-

5:40:30:-
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Med Travelling Squares till Europa Convention
En fullsatt buss med squaredansare från Mälardalsområdet
plus ett par från Finland for iväg i morgonrusningen den 4
juni från centrala Stockholm. Chauffören började resan med
en U-Turn Back för att komma ifrån den värsta trafiken.
Målet var Europa Convention i Hochheim am Main i södra
Tyskland. Som vanligt när man reser med Travelling Squares
började resan med information och välkommen frukostfralla
med kaffe/te, och som vanligt var Ann-Mari och Hasse
resefixarna. Vår chaufför var en viktig ingrediens i resan, vår
härlige Ulf “Riddarn”, en trogen underhållare och mycket
duktig förare. Efter ett antal fika-, toalett- och matpauser
(plus upphämtning av personer längs vägen) kom vi till
Trelleborg och nattfärjan till Travemünde.
Nästa längre stopp var i den lilla historiska staden Hann
Münden. Där visade Riddarn sin körskicklighet genom att
vända som på en femöring på torget. Inga onödiga
avståndscentimetrar där inte. Där fick vi två timmars paus
för bensträckare och lunch.

Många kluriga och roliga kombinationer callades, och tidvis
gick det riktigt fort. Och roligt hade man. “Do Paso and
Roll, Single File Promenade”, vad sägs om det på A-nivå!
Callern hade väldigt roligt när han såg alla squarer som
snurrade åt olika håll.
Efter dansen på kvällarna samlades vi och kopplade av med
god mat och vin eller öl på någon av de närbelägna
restaurangerna.
Något som vi saknade under Convention var gemensam dans
för alla dansarna, det förekom inte någon gång. Negativt
också var att den ceremoni med presentation av callers och
alla funktionärer m fl var alldeles för lång i den tryckande
värmen. Den inledande dansuppvisningen med amerikanska
1800-tals-dräkter och uniformer var däremot riktigt
underhållande.
Eftersom vi bodde kvar till måndagen, fick vi höra tyskarnas
glädje när de vunnit över Polen i fotboll på söndagskvällen.
Det tutades i bilhorn ett par timmar efter matchen.
Returresan på måndagen och tisdagen gick via Hildesheim,
Lübeck, Travemünde och Trelleborg och var lika
underhållande som nerresan och med rikligt med pauser.

Vi började festivalen med att på vår svenska nationaldags
förmiddag ta en tur till en vinodling i närområdet. Promenad
i solen bland vinstockarna och sedan vinprovning, och vi
viftade också med den svenska flag gan och sjöng
nationalsången, båda verserna.
I Hochheim bodde vi på Hotel Zur Rebe, mitt i stan och 2
minuters promenad från A1-A2-hallen. Mitt emot hotellet
fanns 2 restauranger, bara att välja mellan grekiskt eller
kinesiskt. Strax utanför hotellet hade shuttle-bussarna hållplats.
De skulle gå med 15 minuters mellanrum till de olika
danshallarna, men vi väntade aldrig mer än 3-4 minuter på
någon buss. Längst bort var registrering och försäljning, och
där fanns också Mainstream- och Plushallarna. Mitt emellan
fanns C-hallen. Lite emellanåt var det olika nivåer av
rounddans i alla hallarna. Gemensamt för alla hallarna var att
de blev väldigt varma, kanske orsakat av att det var runt 30
grader varmt ute och att det inte fanns någon bra ventilation.
Några amerikanska dansare efterlyste luftkonditionering, och
hoppades att det skulle finnas vid nästa Europaconvention i
Karlstad.

“Nu har alla marsipangrisarna kommit hem och får sova i
sina egna sängar.” Chefen (Riddarn) har återbördat bussen
till garaget. Ja, stämningen var hög hela resan ner till Hochheim
och tillbaks.
Tyvärr blev detta den sista resan med Travelling Squares,
eftersom nya regler gör det omöjligt att arrangera resor på
detta sätt.
Vi tackar Hasse och Ann-Mari för det som varit och hoppas
det går att fixa liknande resor på sikt trots allt.
Ulla Runberg

Av de callers som vi dansade till på festivalen, både tyska,
engelska, holländska, danska och svenska, var de flesta kända
för oss sedan tidigare och vi har dansat till dem i Sverige.
Danska Bjørn Andersson, som ersatte Carsten Nielsen, och
Edith Heitger var nya för oss. Edith Heitger har vi svårt att
bedöma, eftersom hon var svår att höra i den hallen och vi
var nya på nivån C1. Hon callade bara C-nivå. Alla verkade
ha lite svårt med ljudet när hon callade, och man måste
verkligen behärska nivån för att kunna gissa vad som callades.
Bjørn var en mycket positiv upplevelse. Han fick dessutom
testa sig och oss genom att calla i mörker. Klockan 22 mitt i
ett singing call slocknade ljuset. Men vi kom hem i all fall.
Våra svenska callers Mathias Alfredsson och Robert Milestad
platsade i gänget med internationella callers, och de verkade
vara mycket populära även därnere.
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Tack för att ni kom!
Vilket vidunderligt äventyr det har varit att arrangera något
så stort som årets svenska Convention. Vi började redan
hösten 2005 med ett försiktigt planerande som nästan hade
karaktären av önsketänkande. Platsen – Motala Folkets park
var vi klara med snabbt. Det överlägset bästa alternativet i
Östergötland/Sörmlands-regionen. Det skulle framför allt
vara mysigt, vackert, bekvämt, bra dansgolv etc. Vi skulle ha
de bästa callerna förstås och det bästa ljudet.

Vi har också 120 funktionärer att tacka för ett väl genomfört
Convention. De är squaredansare, linedansare och deras
släktingar från 3 klubbar som har utfört allt fotarbete. Det
har handlat om att vakta dörrar, vi hade 9 st! Patrullera utomoch inomhus på natten, 12 personer/natt. Laga funktionärsmat, frukostbuffé, sköta grillen, köra minibuss, dansa
uppvisning, visa vägen, sköta kassan, inregistrering, städa, sköta
kafeterian, bre smörgåsar, dra fram vatten, bära saker. Listan
på arbetsuppgifter tycks oändlig och jag har säkert glömt
många. Alla arbetsuppgifter är utförda med glatt humör och
väl värda sin belöning. Del av belöningen är förstås glada
och tacksamma dansare.

Sedan gällde det att bestämma sig för datum. Det brukar ju
vara pingsthelgen, synd bara att de har tagit bort den där
extra helgdagen, resonerade vi. Jag sökte efter pingsten 2008
i olika almanackor på Internet. I den svenska fanns den inte
med! Jämförelse med dansk almanacka visade att 1 maj låg
på en torsdag och sammanföll med pingsten. Då började
det spira en tanke om att vi kunde ha convention i 5 dagar:
valborg, 1 maj och så själva dansen fredag, lördag, söndag.
Vi bokade lokalerna och författande en ansökan till SAASDC.

Därför tar vi i L&YR nu chansen att säga tack för att ni kom
och gjorde C2008 till vårt bästa squaredansminne.
För L&YR/ Mia Mutembei

Det gick vägen, vi fick besked i Ronneby 2006 att förbundet
gav oss förtroendet att anordna Convention i Motala 2008.
Efter det har det varit roligt arbete som bara ökade i
omfattning ju närmare maj 2008 vi kom. Vi har haft outtröttlig
hjälp från förbundet. Per telefon (Björn – bokningsprogrammet), i reella möten (Lars och Jessica), via e-post
(Ing-Marie – Square-Info) och om pengarna (Ann-Margret
– kassören) förstås. Samtliga i SAASDC’s styrelse har
naturligtvis varit insatta i och intresserade av vårt arbete och
funnits tillhands om vi behövt dem.
Det jobbet förbundsstyrelsen gör liknar säkerligen jobbet
man gör som Conventionarrangör. Att man hela tiden har
något vid sidan om sitt vanliga liv/jobb som ska utvecklas
framåt.
Squaredanstelefonen
0708-49 09 11

För Conventionarrangören tar det slut några dagar efter sista
dansen (ekonomisk slutredovisning sker i oktober). För vår
del var dagarna som följde efter Convention bara glada dagar.
Vi fick så mycket positiva omdömen, e-post med tack och
uppmuntran. På www.supersquares.dk finns en helt underbar
recension av hela arrangemanget. De har verkligen upplevt
Convention så som vi hade tänkt att det skulle bli.

är fortfarande igång, ring den om
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•

lotteriet, ej uthämtade vinster

•

borttappade saker

•

du vill köpa en film på dvd/video
om hela Convention

Convention 12-14 juni 2009
Folkets Hus i Östersund
Vi dansar Basic–C1 samt traditionell squaredans
Callers:

Förslag på boende:

Torsten Geppert, Tyskland
Jack Borgström, Sverige
Thomas Hedberg. Sverige
Mattias Alfredsson, Sverige
Bente ”The Ole Lady”, Sverige
Jon Hansell-Nilsson, Sverige
Sven Nilsson, Sverige

Scandic Hotell 063-685 86 00
Östersunds Stugby & Camping 063-14 46 15
Östersunds Turist- och Kongressbyrå 063-14 40 01
Masslogi: Kurt Lanner 063-51 41 12 eller
Uno Funseth 063-13 36 35

http://convention2009.info E-post:kontakt@convention2009.info
Tel: Iréne Bergström 063-519341

VÄLKOMNA

Lördagen 15 november
Dansar vi på Rudsskolan i Karlstad mellan 13.00 – 20.00
Till bland annat:

Stefan Förster, Christer Bern, Margareta Jensen,
Christer
Bern

Samt några lokala Jokrar

Nivå: B – C1
Entré: 140:-/ungdom t.o.m. 25 år 70:Information: Ingrid Rohlin 054 – 15 70 75
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Stefan
Förster

