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Se till att du får nästa nummer av Square-Info!
Fråga om din klubb har registrerat adresserna!

Ur innehållet:
Ordförandens
horisont
&
Förbundsnytt
Sidorna 3 och 4

Dansglädje i
Kilsbergen
Sidan 6

Jag läser min Square-Info på
nätet numera.

Vett & Etikett
Sidan 8

Påminnelseavgift

Jag får inte min Square-Info alls.
Min klubb glömde registrera min adress.

Sidan 10

Danslistan
Sidorna 12-13 & 16-17

SLUG 2008
Sidan 20

Registrering av
tidningsregister
Sidan 22

SACT-sidan
Jag får min Square-Info hem i brevlådan.
Min klubb kom ihåg att registrera min adress på hemsidan.

Sidan 23

High Coast Festival
Sidan 25
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Squaredansresa till Peru
Squaredansresa till Peru – 15 dagar
2-16 oktober 2009.
Caller: Slättas Squaredancers Monica
Arvidsson

Resor till Peru och Latinamerika
Tfn: 0512-129 26 / 0733-80 50 05
www.peruexplorer.se
info@peruexplorer.se

Norma Segura Norberg från Slättas Squaredancers arrangerar en exklusiv resa till sitt
hemland Peru hösten 2009. Reseledare blir
Norma och maken Daniel Norberg ägarna
till Peru Explorer med mångårig erfarenhet
av resor till Peru. Resan inkluderar bl.a.
Machu Picchu som nyss blev framröstat till
ett av världens 7 underverk. Vi besöker
också Titicacasjön samt tillbringar tid längs
Stillahavskusten. Det blir fina tillfällen till
dans i anrika koloniala miljöer. Mitt bland
bomullsfälten bor vi på en gammal hacienda
och deltar i en kurs i afro-peruansk dans
med dansare, vars förfäder kom från Afrika
för att arbeta hos de stora landägarna.
Resans pris: 25 900.Info och anmälan: kontakta Peru Explorer

Så här trevligt hade vi på seminariet

Foto: Ing-Marie Lindh
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Från ordförandens horisont
Så var det dags för en ny horisont, många tycker att vi just nu är inne i en mörk och
tråkig årstid. Men det finns ljuspunkter!
När jag sitter här och försöker att få ihop några rader till
denna spalt så har vi här i sydvästra Värmland invid Vänerns
strand några fina höstdagar med all den vackra färgprakten
som hör hösten till.
Men när ni läser detta då har vintern kommit lite närmare,
och för många av oss så är vi inne i den tunga perioden när
det bara tycks vara mörk och grått.

Nu sitter jag och spänt väntar på att samtliga klubbar skall ha
lämnat in svar på inregistreringsuppgifterna, för då får vi
färska uppgifter om hur det ligger till ute i landet. Det jag
hoppas på är att det är många nybörjarkurser på gång, för
det är ju det som vi behöver. För nya medlemmar ute i
klubbarna det är ju mycket positivt för klubbarnas framtida
utveckling och en positiv utveckling ute i klubbarna är bra
för hela Squaredanssverige.

Men vad gör det att det är mörkt och grått ute? Vi har ju ett
stort gemensamt intresse som innebär att vi på kurskvällar
och ute på danser hela tiden träffar på en massa glada
människor. Människor som vi delar ett gemensamt intresse
med nämligen squaredansen. För onekligen så är det ju så att
när det känns tungt och jobbigt, då kan det verkligen vara ett
riktigt vitamininjektion efter att man har tagit sig iväg till
kurskvällen eller ut på dansen, för man får ju alltid några
roliga minnen efter en kväll i goa och glada vänners sällskap,
och det är ju bra att ha i bakfickan när vardagen känns jobbig.
Förutom våra ljuspunkter i form av vårt stora fritidsintresse
så närmar vi oss ju advent och jul med alla trevliga ljus som
lyser upp under denna tid.

Detta är troligen ett historiskt nummer av Square Info, hur
kan det komma sig? Jo våra planer är ju att nummer 1 2009
då skall Square Info distribueras direkt hem i brevlådan till
dem som önskar den i pappersformat. Detta innebär att vår
tidning har genomgått några stora förändringar under de sista
åren. Nytt format samt möjlighet till att få in annonser i färg,
vilket flera av våra annonsörer har upptäckt.
Jag vill med dessa rader önska er alla en God Jul
och ett Gott Nytt År ute i klubbarna.
Lars Jonsson

Årgång 24
Ansvarig utgivare: Lars Jonsson
Redaktör: Ing-Marie Lindh
Adress: Antikvarievägen 4, 724 81 Västerås
Telefon 021 – 35 28 35
E-post: ing-marie@squaredans.se

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

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

Helsida

Halvsida

190*270
2400:-

Liggande Stående
190*135 90*270
1200:1200:-

3600:-

840:1260:-

840:1260:-

Kvartssida

Åttondelssida

Liggande
190*65
600:-

Stående
90*135
600:-

90*65
300:-

420:630:-

420:630:-

210:315:-

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

Kommande nummer
Bidrag senast (deadline)
Distribueras vecka

Nummer 1 2009
1 februari
0910

Nummer 2 2009
1 april
0918

Nummer 3 2009
1 augusti
0935

Nummer 4 2009
15 oktober
0947

Tryck Weinco Grafiska, Box 9191, 200 39 Malmö

Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll
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Så var det dags igen för information från förbundet. Jag
har några tunga saker att komma med. Det är hög tid att ta
tag i dessa ute i klubbarna.

– En trevlig sak jag vill påminna om är att ni ute i klubbarna
kan skicka in förslag på personer som ni anser är värda en
utmärkelse i form av diplom eller förtjänstmärke. Regler
för utmärkelser och ansökningsblanketter hittar ni på hemsidan.

– Ni som känner för utmaningen att ta er an att arrangera
Convention 2011, nu är det hög tid att skicka in ansökan.
Senast den 31 december 2008 vill vi ha in ansökan så vi kan
ta ett beslut på vårt nästkommande styrelsemöte som är i
månadsskiftet januari/februari 2009. Det låter som att det
är lång tid kvar till 2011 men det är det inte! Tiden går fort
och det är mycket som skall göras innan Conventionhelgen.
Men det är en rolig utmaning som kan stärka klubben i ert
arbete framöver. Har ni funderingar, tveka inte, ta kontakt
med undertecknad.

– Sitter ni i klubbarna med frågor till förbundet, tveka inte
ta kontakt med oss. Kanske vill ni träffa oss i era lokala
allianser eller så samlar ni ihop ett antal klubbar för ett möte.
Hör av er så får vi försöka sy ihop detta.
– Till sist så vill jag jaga på våra så kallade pappersklubbar
det är ni som inte har anmält någon mailadress till oss. Gå
igenom alla i klubben och jag är helt övertygad om att ibland
era medlemmar så finns det någon som har en dator och är
uppkopplad mot Internet. Detta innebär att ni hjälper oss i
vårt arbete, och ni säkerställer att ni får all information vi
numera mejlar ut till klubbarna.

– Inför nummer 1 2009 av Square-Info så skall samtliga
klubbar ha registrerat vilka som vill ha tidningen i pappersformat hem i brevlådan. Mer information om detta på annan
plats i tidningen samt på vår hemsida.

För styrelsen
Lars Jonsson
lars@squaredans.se

INBJUDER TILL:

Efterlysning!!
HYLLINGE FOLKETS
HUS

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.

Söndagen den 7:e Dec. kl. 13.00 – 20.00
MED :

Christer
Bern

Kontakta mig på 070-633 70 22.
Hoppfulla hälsningar
Ingrid Löf
Örebro Squaredancers

KL. 13.00 – 14.30 : A2 KL. 14.30 – 20.00 : M – PLUS – A1 KL. 16.00 – 16.30 : Paus
KÖKSBAREN SERVERAR:
JULMACKOR,
KAKOR,
KAFFE, THE, LÄSK m.m.

Pris: 100:INFO: Kenth +46(0)70 3099703 eller Kalle +46(0)70 2721824
HEMSIDA: http://home.swipnet.se/SeeSeven/Hbg/BRILLIANT.htm
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Redaktörsspalten
Det är senhöst när jag knåpar ihop detta nummer. De flesta
träden har nu tappat sina löv. När ni läser detta står julen för
dörren. Med alla pepparkakor, julstök, julbak och allt som
hör högtiden till. Vi umgås med nära och kära. Precis det
som squaredansen handlar om.

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.

När jag skriver detta har jag nyss kommit hem från en helg
fylld av squaredans på ett annorlunda sätt - seminariet. Vi
har utbytt tankar och goda idéer. Skrattat ihop och sjungit
ihop. Apropå sjunga ja, jag blev sjungen för på seminariet min 30-årsdag närmar sig. Tack alla för den fina sången!
Festen för 30-årsdagen kräver planering - det gör seminariet
med så har ni några synpunkter eller idéer - hör av er.
Främst ni som inte kom seminariet, vad saknar ni, vad vill ni
ha för att komma? Berätta!

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.
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.

Vi närmar oss verkligheten då vi ska skicka tidningen till
varje medlem. Om det finns det mer att läsa på sidan 22.
Det är en ganska kort information, men under inloggning
på hemsidan finns mer info för de som ska knappa in
informationen.

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, mejla eller att ringa!
Nästa gång skriver vi februari 2009, njut tills dess av
pepparkakor, glögg och nära och kära.
God Jul och ett Gott Nytt Squaredansår önskar jag er!

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

Squaredans
Ledar
Utbildning
Grund
SLUG

2 dagar i Stockholm 4-5 april 2009
Hjärtligt välkommen att dansa med oss på

2-dagarskursen 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

I Södertälje
den 26 dec 2008
kl 16:00 - 20:00
Caller:
Plats:
Tälje folkdansgille, Björklundsgatan 4 C
Nivåer:
B35, M, P, B35, M, 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

Plats:
Trevliga lokaler i Vuxenskolan, Järla i Nacka
Tid:
Lördag-söndag 4-5 april 2009, 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 1 mars till calle.bruner@tele2.se
Flyer:
Se SAASDC hemsida www.squaredans.se

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

Skinkdansen
Söndag 28 dec kl 1400 – 2000
Prästängshallen, Eksjö

Lördag 27/12 2008
i Rotebro Dansträff

Tomas Hedberg Anna Johansson
Pär Lundborg

Hertig Karls väg 13, Sollentuna

B35, M, P, A1, A2
2 hallar 3 callers 5 nivåer nonstop
Kl 15 – 18
Kl 19 – 22

P – A1
B* – M – B* – P*

Entré:
70 kr för 1 pass.
120 kr för 2 pass.

Tag med dansbadge för komplettering

* = kursnivå

Under 25 år fri entré.
Fribiljett gäller för 1 pass.

100 kr Ungdom gratis
Traditionell dress
OLD OAK CAFÉ

Servering finns

VÄLKOMNA

Majs julgodis
stj@eksjo.se

0381-140 05

www.sollentunasq.se

Dansglädje i Kilsbergen
Under vecka 30 var vi vid Ånnaboda i Kilsbergen och dansade squaredans/plusvecka hos Richard Björk, Jack Borgström och Stefan Sidholm. Det var premiär för Squaredansklubben “Dansglädjen” och vi kan verkligen säga att denna
klubb gjorde skäl för namnet. Dessa fantastiska killar gjorde
allt för att vi skulle trivas från tidiga morgonen till sena kvällen.
Det var ett härligt gäng som höll ihop både i vått och torrt.

Vi vill tacka våra callers för en underbar dansvecka samt
naturligtvis även tack till deras härliga familjer och till alla
våra trevliga danskompisar. Vi önskar “killarna” lycka till i
fortsättningen med initiativet till dans vid Kilsbergen
Konferens & Lodge och att det ska komma många dansare
till nästa år.
Yellow Rock
Lisbeth och Ronnie Johansson
Varamon Squaredancers i Motala

Dagarna startade tidigt med morgondopp i Ånnabodasjön.
Veckan började lite trevande, men allteftersom vädret blev
bättre kom fler och fler “doppingar” ner för att svalka sig.
Vår badansvarige kompis Erling rapporterade under workshopen om temperatur både till lands och till sjöss samt även
om dagens utvalda kommentar från någon av badarna.
Vid ett tillfälle under veckan tidigarelades kvällspasset
eftersom det skulle grillas på kvällen. Just denna eftermiddag
hade Kilsbergen den högsta temperaturen i hela Sverige,
snacka om att det var svettigt. Jack var framme med sin
kamera överallt, både ute i sjön och högt uppe på tak med
sitt “take a picture” så det blir nog till att kalla honom Jack
“take a picture” Borgström hädanefter. Vissa av bilderna
kan ses på deras hemsida.
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Änglakurs i Karlstad
även olika frågor i små och stora grupper. Mycket av det
som man kan ha tyckt att vår instruktör Nilsowe har pratat
om visade sig vara saker som är viktiga i dansen. Bland annat
hur gör man om någon helt plötsligt blir dålig i squaren, eller
vad gör man när squaren bryter ihop?
Efter denna dag så for jag och Lars till Påskfestivalen i Örebro
med mycket nyttigt i min packning, och tänk vilken trevlig
påskhelg jag fick med mina nya kunskaper.

Den 15 mars var det planerat en änglakurs i Sun Towns regi,
med Marianne Hjelm och Svante Jordeskog som “ärkeänglar”.
Jag blev tillfrågad av vår ordförande Ingrid Rohlin om jag
ville gå änglakursen bland annat för att lära känna fler av
klubbens medlemmar, men även för att jag skulle känna mig
säkrare såsom blivande ny squaredansare.
Jag tackade ja till en kurs som jag inte visste så mycket om, så
lördagen den 15 mars begav jag mej till kurslokalen.

Ulla Robertsson
Sun Town Squaredancers

På kursen var vi 17 st. med varierande danskunskaper allt
från nybörjare till dom som har dansat i ett antal år. Vi fick
prova på att vara änglar med störande moment, vi diskuterade

Jubileum!
25:e Arbogadansen
Cafeteria finns.
Squaredansshopar
besöker dansen.

3 januari 2009 kl. 15.00-21.30
Sturehallen Arboga
B35-M-B35-P

Caller Anders Blom

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

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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En fråga som dykt upp är hur vi tar hand om våra gäster.
Hur svårt är det att komma upp på dansgolvet på en vanlig
klubbdans om jag kommer ensam och inte är “så framåt”.
Ser någon mig eller blir jag sittande tip efter tip. Önskar någon
mig välkommen, frågar vad jag heter, undrar var jag kommer
ifrån eller vilken nivå jag dansar? Sitter jag ensam under
kaffepausen eller talar någon om hur kaffeserveringen
fungerar just i den klubben och sedan sätter sig bredvid mig
och småpratar? Enkla åtgärder men oj så mycket lättare det
blir för gästen!

* Om dansarna kan nivån som callas skall ingen hjälp
behövas. Att då knuffa runt dansare är ju att säga jag
tror inte du fixar det här. En del använder fysiskt “våld”
för att förflytta sina meddansare även när dansaren är
säker. (Tänk så praktiskt om alla hade ett handtag bak
i ryggen så vi kunde styra dem.)
Under senaste styrelsemötet väcktes frågan om vi i
etikettgruppen kunde tänka oss klubb- eller kursbesök för
att berätta just om etikett mm. Mycket av detta skall ju ingå i
nybörjarkurserna men hinns inte alltid med. Eftersom vi håller
hus i Värmland och Göteborg vore det ju en bra start om
klubbar i närområdet hörde av sig.

Senare under kvällen kan man ju ta upp frågan om dansavgift
men då har kanske gästen själv hunnit fråga om detta. Man
blir inte så glad om man innan ett välkommen möts i dörren
med ett: Det kostar 20 kr att dansa här!

Hör av er, det är väldigt tyst från er alla!
Vett&Etikettgruppen med Heidi, Louise, Rolf och Marianne

Finns det andra sätt att hjälpa våra meddansare på? Har nyligen
haft en änglakurs i Göteborg och i samband med förberedelserna för den läste jag några artiklar på Callerlabs hemsida
(How May I Help av Clasper samt Helping in a Square av
Baker) och några rader där fick mig att tänka till en extra
gång.

etikett@squaredans.se

* Attityden betyder mycket för att en osäker dansare
skall bli säkrare, du skall inte hjälpa till för att visa hur
bra du själv är. Se hjälpen till andra som en personlig
utmaning och en möjlighet att själv bli en säkrare
dansare.

INTENSIVDANS

* Märker dansaren att du har hjälpt henne har du
misslyckats. Att säga att en dansare skall stå där istället
för där säger också att dansaren gjort fel.

för nybörjare i squaredance B 35

Söndagen den 4 jan & söndagen den 11 jan 2009

* Den bästa hjälpen kan vara att sju dansare är så säkra
att de är på rätt plats i rätt tid och därmed visar den
osäkre var det finns en plats över. Det är lättare att
uppfatta en square som består av en line av fyra och
en av tre än om fler är ute för att knuffa rätt på den
vilsegångne.

kl.12-17 (1h matpaus)
Plats: IOGT- lokalen
Stockholmsvägen 1, Norrtälje

Kostnad: 100 kr per gång
(under 18 år 50 kr per gång)

Caller: Micke Gerkman

* En del försöker hjälpa genom ett rikt flöde av ord.
Det är svårt att känna sig osäker och försöka lyssna till
både hjälparen och callern samtidigt. En bra hjälp kan
däremot vara att upprepa callet eller ett hjälpord som
split/right/boys osv.

Enkel fika finns att köpa och lunchrestauranger i närheten
Kontaktperson: Dagny Thöming 0176-914 82
www.eightmakers.se
Buss 676 Tekniska högskolan, Sthlm

Välkommen!
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9-10 Januari 2009

Reine Hjärtström

Hanna Tenenbaum

Bengt Geleff

Marie Tjörnhed

Catrine Dellbing

Vinga Yellow Rockers SDC
... hälsar välkommen till Trettondansen
9-10 januari på Kvarnkullen i Kungälv
Dans i två hallar
Fre 9 jan

Kl 18 - 22

Plus, A1 & A2

Kl 12 - 16

Tuff dans med
lite Workshop

Kl 16 - 21

B, M, Plus & A1

Catrine Dellbing
Bengt Geleff

B, M, Plus & A1
Lör 10 jan

Hanna Tenenbaum
Reine Hjärtström
Marie Tjörnhed

Cafeteria finns
Priser:
Bägge dagar: 170:Fredag: 70:Lördag: 120:Ungdomar under 18 år, halva priset
Mer info: www.vinga-sdc.org
Roger Tjörnhed 031-56 32 44, Lena Duell 031-57 14 36
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Välkommen till
Välkommen

Lördag 24 januari 2009
kl 14.00 – 21.00
VÄSTERÄNGSSKOLAN, Bålsta
B - A2, två hallar

17 jan 2009 kl. 17-21
B 35 – A1

Jack
Borgström

Tomas
Hedberg

Hebe
Bergström

Janne
Wiklund

Plats: IOGT- lokalen, Stockholmsväg. 1, Norrtälje
Caller:

Andreas Olsson & Roland Reihell
Inträde: 100 kr
Vi har
även
lotteri

INTRÄDE:
120 kr

SERVERING
varmrätt,
smörgåsar,
kaffe m m

(under 18 år gratis)

Enkel fika finns till försäljning
Kontaktperson: Christer Adlerz 0176-26 98 88

Info:
Lasse
Hebe

www.eightmakers.se

t o m 25 år 60 kr
www.squaredancers.balsta.tv

073-326 50 70
070-493 15 16

Buss 676 Tekniska högskolan Sthlm
Nytt för i år: Ny lokal med bättre och dansvänligare golv!

Välkomna!

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

Påminnelseavgift

KL

Nu är årets inregistrering av klubbuppgifterna gjord och det
är dags att göra fakturor för klubbarnas medlemsavgift.
Styrelsen har efter diskussion tagit ett beslut att från och med
2009 införa en påminnelseavgift på 50 kronor för samtliga
fakturor.

Version 3.01
Från SACT

Orsaken till att denna påminnelseavgift införs är för att alla
klubbar inte betalar sina fakturor i tid. Under de senaste åren
har det tyvärr varit samma klubbar som slarvar med sin
betalning.

Ny kunskapslista att gälla från november 2008

Denna gång innehåller kunskapslistan endast smärre
justeringar. Se dokumentet: Versionsförändringar.
KL är nu en mogen referens och hjälp för kursledare,
kursvärdar och dansare som vill förkovra sig.

Påminnelseavgiften är för att täcka de extra kostnader som
förbundet har med att kontakta de klubbar som inte betalar
sin faktura i tid. Detta görs via brev, telefon och e-post samt
att nya fakturor skickas ut.

Du som har synpunkter på tillägg eller ändringar är
alltid välkommen att maila till Calle Brunér:
calle.bruner@swipnet.se

Om din klubb inte betalar sin medlemsavgift i tid så får
klubben dessutom inte rösta på årsstämman i Östersund!
För styrelsen
Åsa Bratt
asa@squaredans.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.
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Insjön Square Dancers och Track 8, Mora/Orsa 20 år
Klubbarna vid Siljan har firat 20 år med dans på utedansbanan vid Östbjörka bystuga utanför Rättvik.
I den bystugan dansades det squaredans för mer än 20 år
sedan.
Då var det Rättvik Square Dancers som var väldigt aktiv
och hade kurser i Basic/M.
Kursdeltagare kom från både Mora och Insjön för att lära
den nya dansen.
Sedan startades nya klubbar, Track 8 och Insjön Square
Dancers, medan Rättviksklubben lades ner efter ca 15 års
verksamhet.
Flera av de medlemmar, som var med från starten, är fortfarande aktiva dansare och dansar varje vecka.
Paul Wurk, Track 8 och Mats Sundström, Falu SD var callers
vid jubileumsdansen, där alla medlemmar bjöds på mat mm.

Alla som var med

Hälsningar
Ove Sjörs

Paul Wurk och Mats Sundström callar

MOTIV8’s FEBRUARIFESTIVAL 2009

JOHN MARSHALL

Challengedans 2009
i Kristianstad

Adress till hemsidan:
http://hodosi.com/motiv8

v.26 - 21/6 – 26/6 C3b
v.27 - 28/6 – 3/7 C3a
C1 & C2 se Glössbos annons
anmälan görs till Glössbo

1
2
3
4
5
6
7

Fredag 6 Feb
Lördag 7 Feb
Söndag 8 Feb
Måndag 9 Feb

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

A2
C3B
C1
C2
C2
C3A
C3B (*)

Caller: Ingvar Jönsson
Vi dansar på Föreningarnas Hus Kristianstad
Norretullsv. 9
Dansstart söndag kväll 21/6 resp. 28/6 kl. 18.00

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 2 februari 2009.
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 2 februari 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

Pris: 800 kr i dansavgift
fika och kvällsaktiviteter ingår
För info och anmälan ring Rauni
Telefon: 044-23 53 22 eller 070-691 43 48
E-post: square@telia.com

Varmt välkomna!

08-646 35 27
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Här dansar vi - Nummer 4 2008
Datum/Tid Program
O 19 nov
18.30-21.30
O 19 nov
19.00-20.20
20.40-22.00
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
L 22 nov
13.00-14.30
14.30-21.00
17.00-18.00
S 23 nov
11.00-13.00
13.00-14.00
14.00-17.30
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
To 27 nov
19.00-21.30
F 28 nov
19.00-22.00
F 28 nov
13.00-16.30
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
L 29 nov
16.00 - 21.00
L 29 nov
13.00-21.00
S 30 nov
09.30-16.00
L 29 nov
15.00-20.00
S 30 nov
13.00-16.00
S 30 nov
17.00-20.00

Caller

B23 - A2

Vainor Törnqvist

A1
P

Micke Gerkman

B - P kursnivå

Reine Storberg

P A1 P A2

Bronc Wise

A1

Anders Blom

A2

Anders Blom

P A1

Stefan Sidholm

B
P, A1
Matpaus

Micke Gerkman

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

Norra Härene
Bygdegård
Vallentuna
Ekebyskolans matsal Teknikvägen 25
Klubbdans
Mölnlycke
Ekdalaskolans aula (i centrum)
Eskilstuna
Volvo Customer Centre
Mölnlycke
Ekdalaskolans Aula (i centrum)

Slättas Squaredancers Vara
Roger 070-3457669
Jarlabanke Square Dance Club
Peter M 08-511 777 85 / Siv 070-625 16 28
Ulf W 08-511 744 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
Jomala Kyrkby
Föreningslokalen

Ekerö Square Dancers
Peter Brattlund 08-37 02 57
Alandia Square Dancers
Siw Kyrkslätt-Henriksson +35 8 407 265 921

Träningsdans

P, A1
B
P, A1
MPMP

Robert Milestad,Sven Andréason

M P M A1

Stefan Sidholm

B - A1

Mathias Alfredsson

B-P

Louise Andersson

B-P

Martin

P A1 P A2

Thomas Bernhed

B-P

Anders Blom

A1 A1 A2

Michael Sotarn Lindberg

P A1
A1 A2

Joe S Kromer

Stockholm Park Folkets Hus
Götalandsvägen 181 Örby
Täby Centrum
Föreningsgården
Surte
Kulturhuset
Göteborg
Gräfsnäsgårdens Annex, Slottsskogen
Ödsmål
Skepplanda
Bygdegården
Huddinge
ABF-Huset
Stockholm
Tunet, Råcksta
Tyresö
Bollmora NYA Föreningsgård

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
Bygdegillets Squaredancers
Göran Waldolf
Dansföreningen Hörnet
Kathe Sköldborg 070-594 06 11
Huddinge Square Swingers
Göran Ervik 08-774 17 92
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

B - A1 *

Svante Jordeskog

C1

Bronc Wise

C2 (ev.C3A)

Medtag kaffekorg

B34 - P

Leif Snuffe Eriksson

M P M A1

Sven Andréason

B - A2

Hanna Tenenbaum, Mats Nilsson

Sollentuna
Rotebro dansträff
Nybörjardansen
Sundsvall
Folkets Park
Skövde
Horns bygdegård
Stockholm
Axelbergs Servicehus, Axelsbergs Torg 3

Sundsvalls New Wave
Lars-Erik Berg 060-56 71 93
Skövde Squaredancers
Pia Quist 0500-48 38 60
Motiv8's
Anna Larsson 08-646 35 27

Katrineholm
Nyhemsskolans matsal
Täby Centrum
Föreningsgården
Malmö
Carlsgatan 6

Cathrineholm Square Dancers
Hildegun 0150-104 88 / 070-262 32 10
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Energy Squares
Lars Olofsson, 070-527 20 37
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Sollentuna Square Dancers
Agneta Lindhé 070-732 70 43

Datum/Tid Program

Caller

M 1 dec
12.00-16.00

B M P A1

Anders Blom, Sven-Olof Nilsson

B34* M P19*
(ev A1)

Hebe Bergström
Janne Wiklund

M - A2

Reine Storberg m.fl.

B24 B

Lasse Rawet

P - C1

Jack Borgström
Krister Pettersson

BMBP

Stefan Sidholm

M P M A1

Micke Gerkman

M P M A1

Olle Nilsson

A1 A2
B-P

Thomas Bernhed

O 3 dec
19.00-22.00
O 3 dec
19.00-22.30
To 4 dec
13.00-16.00
L 6 dec
13.00-21.00
L 6 dec
15.00 - 21.00
S 7 dec
14.00-17.00
S 7 dec
13.00-16.00
S 7 dec
14.00-15.30
16.00-18.00
S 7 dec
13.00-14.30
14.30-20.00
To 11 dec
19.00-22.00
L 13 dec
15.00-20.00
L 13 dec
16.00-20.00
F 26 dec
17.00 - 21.00
F 26 dec
16.00-20.00
L 27 dec
15.00-18.00
19.00-22.00
S 28 dec
14.00-20.00
S 28 dec
13.00-15.30
16.30-20.00
S 28 dec
11.00-15.00
O 31 dec
19.00-01.00
L 3 jan
11.00-20.00
L 3 jan
15.00-21.00
L 3 jan
12.00-17.30
18.00-20.30
S 4 jan
10.00-16.00
16.30-19.00
M 5 jan
10.00-12.30
13.30-19.00
Ti 6 jan
09.00-11.30

A2
M - A1

Christer Bern

B-P

Gugge Törnquist

B-P

Svante Jordeskog

P A1 P A2

Tomas Hedberg

B34 - P

Tomas Hedberg

B35, M, P

Robert Milestad

P A1
B* M B* P*

Svante Jordeskog
*kursnivå
Tomas Hedberg
Anna Johansson
Pär Lundborg

B35 M P
A1 A2
A1 A2
BMP
B - A1

Lars-Inge Karlsson
15.30-16.30 Paus, Fläskfile a la Nyår
Sten Götharson
Banddans

B P B A1

Christer Bern

B - A2

Mattias Alfredsson

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

Kungälv
Kvarnkullen
Bålsta
Dansbacken, Knarrbacken
Bålstadans
Mölnlycke
Lokal medd. senare. Se flyer!
Stockholm
Pumpan
Mölnlycke
Mölnlycke Församlingshem
Lussedansen
Enköping
Litslena Bygdegård, Skolsta
Stockholm
Nybrogatan 18
Täby Centrum
Föreningsgården
Sjöbo
Solvalla
Klubbdans
Hyllinge
Folkets Hus
Juldansen
Göteborg
Kyrkbytgt 5, Vingas lokaler
Nybro
Kungshallshemmets aula
Örebro
Klubblokalen, Beväringsg. 2
Västerås
Klubblokalen Eriksborg
Södertälje
Björklundsgatan 4 C
Sollentuna
Rotebro dansträff
Mellandagsdansen
Eksjö
Prästängshallen
Skinkdansen
Helsingborg
Lokalen Planteringsv 5 Helsingborg
Nyårsdansen
Göteborg
Kyrkbytgt 5, Vingas lokaler
Norrköping
Klubblokalen, Frans Bloms Gata 50-52
Umeå

Kongahälla Senior Square Dancers
S-O Josefsson 0303-121 26 / 070-568 46 80
Bålsta Square Dancers
Hebe Bergström 070-493 1516

Arboga
Sturehallen
B35 M B35 P

Anders Blom

C1
C2

Ross Howell

C2
C3A

Mölndal
Lackarebäckshemmet

Nyårsdans med Ross Howell

C3A
C3B
C4
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Western Airport Square Dancers
Siri Pettersson 031-52 73 43
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08-718 13 72
Pingvinerna
Margit 070-289 88 29 / Kathe 070-594 06 11
Pepparrötterna
Folke Stange, 070 - 237 91 84
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-604 05 20
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Sjöbo Bears Square Dance Club

Brilliant Squares Helsingborg
Kenth Farsäter 0418-155 09
Vinga Yellow Rockers
Marianne 0302-416 65
Crystal Squaredancers
Lars-Gösta Skanbäck 0481-307 21
Örebro Squaredancers
Kristina Luhr 073-339 66 11
Västerås Square Dance Club
Curt Johansson / info@vsdc.se
Figure of 8 Dancers
Birgitta 08-550 663 60
Sollentuna Square Dancers
Agneta Lindhé 070-732 70 43
Old Oak Squaredancers
Jarl Sturek
Helsingborg Squaredancers
Jan Nyman 070-566 59 04
Vinga Yellow Rockers
Marianne 0302-416 65
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Reimer 011-141 71 77 / 070-814 71 77
Umeå Square Dancers
Linnea Jakobsson
Riverbend's Square Dancers
Torbjörn 019-314664
torbjorn.orebro@telia.com
Pingvinerna
Christer 031-322 05 05

DANSGLÄDJEN FORTSÄTTER 2009!
Squaredans i de Blå Bergen, Kilsbergen!
22 km NV om Örebro ligger Ånnaboda friluftsområde i Kilsbergen!

CALLERS

Robert Björk, Jack Borgström,
Richard Björk, Stefan Sidholm

Special guest på Plusveckan
Mike DeSisto

PLUS vecka 29 (11 juli - 17 juli)
Mike DeSisto, Richard Björk & Jack Borgström

A1 vecka 30 (18 juli – 24 juli)
Richard Björk, Stefan Sidholm & Jack Borgström

A2 vecka 31 (25 juli – 31 juli)

OBS! A2 Fullbokad!

Robert Björk, Stefan Sidholm & Jack Borgström

Program
Dag
Lördag
Söndag-fredag
Söndag-fredag

Tider
19.00 – 21.00
09.00 – 11.00
18.00 – 21.00

Dans
Dans
Workshop
Dans

Paus
Kaffe 19.45
Kaffe 19.30

Välkomstparty lördag – Callers Night tisdag – Avskedsparty fredag
Vad händer under workshopen?
Nya variationer av det program som vi dansar och kanske några nyuppfunna call!

Dans utomhus när vädret tillåter på nybyggd bana!
INFORMATION

DANS- / ANMÄLNINGSAVGIFT
1 000 kr / pers / vecka

Jack Borgström
Tel: 46 8-530 252 13, 46 70-219 75 55
E-post: info@dansgladjen.se
Hemsida: www.dansgladjen.se

50 % är anmälan och betalas till Pg 39947-7,
Squaredansklubben Dansglädjen.
De andra 50 % betalas vid ankomst.
Inkluderar dans från lördag till fredag med kaffe
eller te och kaka/bulle varje kväll.

Max 75 personer/vecka!
Se anmälningsläget på www.dansgladjen.se
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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. Det finns även en äventyrsstig för barn. Många aktiviteter för alla åldrar erbjuds under
veckan.

Boende
Stuga
21 stugor med 4 eller 6 bäddar.
Stugbyn ligger på en lummig slänt med utsikt
över Ånnabodasjön.
Pris: 6 bäddar 7.560 kr
4 bäddar 5.040 kr

Annexet
Hotelldel med 24 nyrenoverade rum. 100 meter
från huvudbyggnaden där bl a lunch och middag
serveras.
Pris: Enkelrum 3.150 kr/vecka (7 nätter)
Dubbelrum 2.065 kr/vecka (7 nätter)
Egna lakan medtages.

Camping ***
Campingen är populär, tack vare sin höga
standard och de natursköna omgivningarna.
Pris: 150 kr/natt inkl el
Obs! Bokas via Caravan Club 076-140 8008.

Mat
Restaurangen har alltid något gott på menyn, lagat efter årstid och på råvaror från trakten.
Specialiteterna är viltbuffé, älgfärsbiffar, kokt eller rökt fisk.
Pris: Halvpension 935 kr (frukost och middag) (7 dagar)

Hitta hit! Från Örebro:
Från E18/ E20 avfart mot Garphyttan.
Följ skyltar Garphyttan och Ånnaboda.
GPS: N 59ż 20´ 14,15" E 14ż 56´ 18.23"
Ånnaboda, 719 41 GARPHYTTAN.
Med tåg: Till Örebro, från Resecentrum
buss nr 522 eller 523 till Ånnaboda.
För tidtabell ring 0771 - 22 40 00.

Mat, hotell & stugor bokas via Kilsbergen Konferens & Lodge
www.kilsbergen.se I info@kilsbergen.se I 019-29 55 00 I Johanna Uddling
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Datum/Tid Program
L 3 jan
13.00-14.30
14.30-19.00
L 3 jan
13.00-18.00
S 4 jan
12.00-15.00
O 7 jan
19.00-22.00
F 9 jan
18.00-22.00
L 10 jan
12.00-21.00
F 9 jan
19.00 - 22.00
L 10 jan
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
18.00 - 21.00
L 10 jan
15.00-20.00
S 11 jan
13.00-16.00
L 17 jan
13.00-16.00
17.00-20.00
S 18 jan
09.30-16.00
S 18 jan
14.00-17.00
L 24 jan
14.00-21.00
L 24 jan
14.00-20.00
L 24 jan
13.00-14.45
15.00-20.00
S 25 jan
13.00-16.00
S 25 jan
17.00-20.00
F 30 jan
19.00-22.00
L 31 jan
10.00-16.30
L 31 jan
13.00-16.00
S 1 feb
13.00-16.00
O 4 feb
19.00-22.00
O 4 feb
19.00-22.00
F 6 feb
19.00-22.00
L 7 feb
10.00-13.00
15.00-18.00
18.30-21.30
S 8 feb
11.00-14.00
15.00-18.00

Caller

A1 A2
B-P

Christer Bern
Annika och Roger Persson

P A1 P A2

Robert Milestad

WS golvets nivå

Christer Bern

M - A2

Fredrik Einarsson

P - A2
B - A1

Catrine Dellbing, Bengt Geleff
Hanna Tenenbaum,
Reine Hjärtström, Marie Tjörnhed

B35 M B35 P

Stefan Sidholm

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

Halmstad
Folkets hus, Stenhuggeriet
Laxadans
Stockholm, Fruängsgården
korsn. Ga Södertäljevägen - Vantörsv.
Halmstad
Folkets hus.Stenhuggeriet
Mölnlycke
Församlingshemmet
Kungälv
Kvarnkullen

Salmon Town Dancers
Eva Nilsson 073-807 72 07
Sofie Gubelius 073-577 10 95
Coordin8's
Bonnie Lindholm 08 - 648 45 51
Salmon Town Dancers
Eva 073-807 72 07 / Sofie 073-577 10 95
Western Airport Square Dancers
Lennart 031-88 59 37 / 0731-57 53 22
Vinga Yellow Rockers
Marianne 0302-416 65

Trettondansen
Sollentuna
Rotebro dansträff

SHSD
Stefan Sidholm 070-508 33 84

Fun Weekend

A2 WS
A1 WS
P A1 P A2
B - A1

Tomas Hedberg

M P M A1

Roland Danielsson

C3A
C2

Thomas Bernhed

Fagersta
Folkets Hus B-salen
Täby Centrum
Föreningsgården
Stockholm
Fruängsgården,
korsning G:a Södertäljevägen-Vantörsv.

Mountain Team Square Dancers
Gunnar Falk 0223-164 07
Panther Squares
Ingvor 08-732 008 9
Motiv8's
Anna Larsson 08-646 35 27

Älvsjö Stockholm
Götalandsvägen 181
Bålsta
Västerängsskolan
Stora Bålstadansen
Segmon
Folkets Hus
Motala
Gillet, Varamon
Midvinterdansen
Täby Centrum
Föreningsgården
Malmö
Carlsgatan 6
Alingsås
IOGT
Örebro
ÖSD:s klubblokal

SateLlite SD
Bertil Ström 08-88 81 04
Bålsta Square Dancers
Lars Wahlund 073-326 50 70

C3B
A1 A2

Meddelas senare

Två hallar
B - A2

Jack Borgström, Tomas Hedberg
Hebe Bergström, Janne Wiklund

P, A1, P, A2

meddelas senare

A1 A2
B35 M B35 P

Sven Andréason

M P M A1

Anna Johansson

B - A2

Hanna Tenenbaum, Rolf Walldén

B35 M B35 P

Svante Jordeskog

A2

Sven Andréason

B35 B B35 M

Lasse Rawet

M P M A1

Andreas Olsson

M (kursnivå)-A2

Vainor Törnqvist

B* M P* (ev A1)

Hebe Bergström, Janne Wiklund

A2

John Marshall

C3B
C1
C2

meddelas senare
Täby Centrum
Föreningsgården
Mölnlycke
Församlingshemmet
Bålsta
Dansbacken, Knarrbacken
Stockholm
Fruängsgården,
korsning G:a Södertäljevägen-Vantörsv.

Februarifestivalen

C2
C3A
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Grums Squaredancers
Gunilla 054-54 28 14 / gunkar55@telia.com
Varamon Square Dancers
Mats Wirebro 070-651 51 70
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Energy Squares
Lars Olofsson 070-527 20 37
Dansföreningen Hörnet
Patrik Andersson 070-681 40 42
Örebro Squaredancers
Dick Bulow 019-33 58 54
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08-718 13 72
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Western Airport Square Dancers
Lennart 031-88 59 37 / 073-157 53 22
Bålsta Square Dancers
Lars Wahlund 073-326 50 70
Motiv8's
Anna Larsson 08-646 35 27

Datum/Tid Program

Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

L 7 feb
14.00-20.00
S 8 feb
13.00-16.00
M 9 feb
09.30-16.00
L 14 feb
10.00-16.30
L 14 feb
14.00-16.00
16.15-20.00
L 14 feb
11.00-16.00
L 14 feb
16.00-21.00
L 14 feb
14.00-20.00
L 14 feb
15.00 - 21.00
S 15 feb
13.00-17.00
S 15 feb
13.00-16.00
L 21 feb
13.00-16.00
L 21 feb
13.00-16.00
L 21 feb
11.00-18.00
S 22 feb
11.00-16.00
F 27 feb
19.00-22.00
L 28 feb
11.00-13.00
14.00-16.00
L 28 feb
14.00-20.00
S 1 mars
13.00-16.00
S 1 mars
11.00-13.00
14.00-16.00
S 1 mars
11.00-16.00
O 4 mars
19.00-22.00

B42 - A2

Svante Jordeskog
Owe Magnusson, Hans Lindgren

M P M A1

Michael Gerkman

C3B

John Marshall

A1

Janne Wiklund

A1 A2
B34 M B34 P

Mathias Alfredsson
Fika finns att köpa

Präriefolket Square Dancers
Birgitta 0552-210 06
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Motiv8's
Anna Larsson 08-646 35 27
Örebro Squaredancers
Dick Bülow 019-33 58 54
Blue Ribbon Squares
Bertil Carlsson 070-521 16 20

C1 dansträning

meddelas senare

B40 - P

B34 - A1

meddelas senare
inkl. SquareGames
Inger Johansson
Marine Ramsby,
Martin Andersson, Louise Andersson

meddelas senare

meddelas senare

Deje
Mölnbacka Bygdegård
Täby Centrum
Föreningsgården
Stockholm/Tumba
Segersjö Folkets Hus, Scheelev. 41-43
Örebro
Klubblokalen Beväringsgatan 2
Linghem
Åkerbogården
Kanaldansen
Bålsta
Skeppet, Kalmarvägen 3
Västerås
Klubblokalen Eriksborg
Säter
Solvarbo bystuga
Alafors
Medborgarhuset
Stockholm
GIH (bakom Stadion)
Täby Centrum, Föreningsgården

M P M A1

Margareta Jensen

MP

Michael "Sotarn" Lindberg

P P A1

Calle Brunér

A1 A2 C1

Thomas Pettersson

B-P

Roland Danielsson, Anders Blom

P A1 P A2

Mathias Alfredsson

A2
A1

Svante Jordeskog

F 6 mars
19.00-22.30
L 7 mars
12.00-21.00
L 7 mars
10.00-16.30
L 7 mars
13.00-15.00
15.15-20.00
L 7 mars
11.00-16.00
S 8 mars
13.00-16.00
S 8 mars
14.00-17.00

B34-A1

C1 - C2

Lars Asplund
Dans med inslag av Workshop

M P M A1

Sven Andréason

P
M

Svante Jordeskog

C2 med WS

Lars Asplund

B* M P* (ev A1)

Hebe Bergström, Janne Wiklund

P - A2
Djupedalsskolan
B40 - C1 (2 hallar)

Don Moger
Don Moger, Freddie Ekblad
Thomas Bernhed, Reine Storberg
Marine Ramsby

Plus

Jesper Wilhelmsson

A1 A2
M - A1

Christer Bern
OBS: Matpaus mellan 17.00-18.00

A1

Micke Gerkman

M P M A1

Hanna Tenenbaum

A1 A2

Bronc Wise

Stockholm
Nybrogatan 18
meddelas senare
Umeå
Täby
Täby Park Hotel
Skepplanda
Bygdegård
Stockholm
Tunet, Råcksta
Work shop
Otterbäcken
Folkets Hus, Allmänna Vägen
Täby Centrum
Föreningsgården
Stockholm
Tunet, Råcksta
Work shop
Otterbäcken
Folkets Hus, Allmänna Vägen
Bålsta
Dansbacken, Knarrbacken
Mölnlycke
Församlingshemmet.
V.v. verifiera tider, etc. senare!
Westernfestivalen
Örebro
Klubblokalen Beväringsgatan 2
Brunskog
Skutboudden (Gammelvala)
Jössesvängen
Vallentuna
Ekebyskolans matsal Teknikvägen 25
Täby Centrum
Föreningsgården
Älvsjö Stockholm
Götalandsvägen 181
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Bålsta Square Dancers Nisse 0171-592 04
Jarlabanke SDC Sigge 070-568 10 92
Västerås Square Dance Club
Curt Johansson / info@vsdc.se
Falu Squaredancers
Mats Sundström 070-645 68 83
Surte Swingers
Ulf Persson 031-65 44 64
Ocean Waves Square Dance Club
Marie Fernulv 070-844 44 07
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-604 05 20
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08-718 13 72
Umeå Square Dancers
Linnea Jakobsson
Näsbyparks Squaredanceklubb
Förhandsanmälan Christina 08-758 11 70
Dansföreningen Hörnet
Kathe Sköldborg 070-594 06 11
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08-718 13 72
Norra Wadsbo Squaredancers
Margareta Jensen / margareta@johansdal.se
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
Squaredansklubben Seniorerna
Anita Tjernqvist 08-718 13 72
Norra Wadsbo Squaredancers
Margareta Jensen / margareta@johansdal.se
Bålsta Square Dancers
Lars Wahlund 073-326 50 70
Western Airport Square Dancers
Lennart 031-88 59 37 / 073-157 53 22

Örebro Squaredancers
Dick Bülow 019-33 58 54
Arvika Squaredancers
Lars Jansson 0570-221 77
Jarlabanke Square Dance Club
Ulf 08-511 744 04
Peter 08-511 777 85 / Siv 070-625 16 28
Panther Squares
Ingvor 08-732 00 89
SateLlite SD
Bertil Ström 08-88 81 04

ARVIKA SQUAREDANCERS
Välkomna till

har nöjet att inbjuda till:

Jössesvängen
lördag den 7 mars 2009
kl 13.00 – 20.00

Platsen är Skutboudden Brunskog
(Gammelvala)

med

Caller :

Christer Bern
kl 13.00 – 15.00 A1 A2
kl 15.15 – 17.00 M P A1
Paus kl 17.00 – 18.00 i pausen bjuder vi på mat
kl 18.00 – 20.00 M P A1

Dansnivå: Plus

Vuxna 150:- Ungdom 75:-

Lördag 17/1 2009
kl. 18.00-22.00
i Rotebro Dansträff

För upplysning och anmälan ring:
Lars Jansson tel. 0570-22177
Anna Maria Danielsson tel. 0570-35225

Hertig Karls väg 13, Sollentuna

OBS anmälan senast 25/2

Entré: 80 kr under 25 år gratis

Välkomna
ARVIKA SQUAREDANCERS

Servering finns

www.sollentunasq.se

Glöm inte att ansöka till
Convention!
2011 års ansökan för Convention är
öppen fram till 31/12-2008
14 mars 2009 kl.17-21

2012 års Convention är öppen för
ansökan

B45 – A1
Plats: IOGT- lokalen, Stockholmsväg.1, Norrtälje

För mer information se hemsidan:
www.squaredans.se

Caller:

Micke Gerkman & Roland Reihell
Inträde: 100 kr

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

(under 18 år gratis)
Enkel fika finns till försäljning
Kontaktperson: Christer Adlerz 0176-26 98 88
www.eightmakers.se
Buss 676 Tekniska högskolan Sthlm

Välkomna!
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Vi har
även
lotteri
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SLUG 2008
En vacker vårdag, egentligen två, i nådens år 2008, närmare
bestämt 19-20 april, tilldrog sig ännu en SLUG. Det var ett
glatt gäng deltagare, 16 stycken, inte bara från
Stockholmstrakten, som infann sig i Vuxenskolans lokaler i
Nacka för att förkovra sig i squaredansens mysterier.
Värdklubb denna gång var Saltsjö Square Dancers. Kursledare
var, som föregående år, Lasse Rawet och undertecknad, Calle
Brunér.

Annars gav utvärderingen ett gott betyg åt hela kursen. En
del goda idéer inkom också, vilka ska noteras inför kommande SLUG-kurser.
Den största stötestenen verkade vara att vädret var för bra
att vara inne. Dock fanns det många tillfällen att lapa lite sol.
SLUG är för närvarande den bredaste av de utbildningar
som SAASDC och SACT har.
Den är förberedande för både SACT Caller School och
SAASDC Styrelse.

Från min horisont, som kursledare, måste jag säga att det
var ett mycket trevligt och intresserat gäng. Det var mycket
som skulle förmedlas men intresset var på topp hela tiden.
Speciellt när det gällde inslaget om konflikthantering, där vi
skulle ha behövt mer tid i programmet.

Deltagarna fick en gedigen dokumentation att ta med hem
och förhoppningsvis också ett och annat matnyttigt från
kursen, som vi hoppas de ska kunna vidarebefordra till sina
hemmaklubbar.

Det var också en hel del dansinslag, som i praktiken åskådliggjorde teorin, samt en del andra praktiska övningar, exempelvis mikrofonteknik, som flera deltagare provade på för första
gången, men klarade alldeles utmärkt.

Dessutom verkade alla ha roligt – och det är ju också ett av
våra syften inom squaredansen – att förena nytta, kunskap
och vidareutbildning - med nöje!

För förplägnaden under de två dagarna stod “Hejdukarna”
en matpatrull utrustade med handdukar med “Hej” skrivet
på. Det var så de till stor munterhet för församlingen presenterade sig. Jag tror nog att patrullen, Marie Fernulv (känd
från Ocean Waves), Inger Sturk och Håkan Vernberg, tog
den högsta poängen i utvärderingen av kursen.

Calle Brunér
SACT

Foto: Ing-Marie Lindh
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Härliga Hälsingland igen!
Squaredancesommar på
Glössbogården 2009
Efter ytterligare en uppskattad sommar tar vi nya tag för att utveckla squaredansare.
Vi prioriterar utlärning av nya nivåer samtidigt som vi även prioriterar träningen i
att kunna dansa från flera olika positioner på den egna dansnivån.
Vårt motto är att ge Dig som dansare möjlighet att upptäcka och utveckla squaredansandet.

Squaredancevecka söndag till lördag

Vecka

Datum

24
7 - 13/6
Midsommar
26
21 – 27/6
27
28/6 – 4/7
28
5 – 11/7
29
12 - 18/7
30
19 – 25/7
31
26/7- 1/8
32
2 – 8/8

Basic Utlärning

33

9 – 15/8

34

16 – 22/8

Dansavgift för en vecka 1 000 kronor

Förkunskaper
Graduering!

Mainstream Utlärning
Plus Utlärning
C 1 Dans med Workshop
C 2 Utlärning/ Workshop
C 1 Utlärning 1:a halvan
C 1 Utlärning 2:a halvan
A 1 Utlärning
A 2 Utlärning
Basic ABC Grundutlärning

Minst B 34

Bosse Magnusson

Graduerad
Hela M 69
Hela C 1
God C 1
God A 2
God A 2
God Plus
God A 1
Inga

Bosse Magnusson
Bosse Magnusson

Ingvar Jönsson
Ingvar Jönsson
Mats ”Bobben” Bodin
Bosse/ John Lind
Bosse Magnusson
Bosse Magnusson
Bosse Magnusson

OBS! Någon amerikansk caller kan dyka upp under sommaren kolla vår hemsida !!!!
Vecka 24 och vecka 26 - 33 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.

Anmälan = Hälften av dansavgiften (500 kronor) betalas till
Postgiro 73 82 67-4 eller Bankgiro 5741-6794
OBS! Skriv in namn, adress, telefon och aktuell kursvecka/nivå samt boendeönskemål på talongen
eller sänd uppgifter via e-post eller vanlig post!
Obs! Först när betalningen är gjord är Du anmäld. Resterande del av dansavgiften kan Du betala på plats
Vid avbokning efter 28 februari 2009 återbetalas denna avgift endast mot uppvisande av läkarintyg!!

Ankomstdagen startar med information och förtäring 17.00 därefter dans.
Se även information på vår nya squaredancehemsida www.squaredance.be
Är Ni en grupp på minst en square är Ni välkomna att boka in Er hos oss
för dansträning även någon annan vecka än våra ordinarie kursveckor.
Längd och pris kommer vi överens om från fall till fall!
Välkomna önskar Mona och Bosse!!
Glössbogården
Tel. 0278- 66 71 70
www.squaredance.be

8595 Glössbogården
Fax 0278- 66 71 75
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Vi ses 2009!
821 98 RENGSJÖ
e-post squaredance@glossbo.se
e-post info@glossbo.se

Hej alla dansare!
En blåsig helg i början på oktober tillbringade klubbens
medlemmar på vackra Öland för en i raden av lyckade ungdomsdanser. Från hela landet strömmade det till ungdomar
och dansen varade i tre dagar. Vi dansade och hade roligt i en
gammal skola i närheten av ICA i Böda som många av er
dansare säkert känner till. En mycket lyckad helg.
Glädjande är att vi ser ett ökande intresse bland ungdomar,
dels för vår klubb men också för dansen i sig. Vi har i år fler
medlemmar än någonsin, i skrivande stund en bit över 50
stycken, och vi ökar hela tiden.

Är du mellan 15-30 år så vill du inte
missa detta!
Det har kommit fler och fler ungdomar till squaredansen under åren,
och det fortsätter att öka! Ungdomar från hela landet träffas på de
stora danserna och har obeskrivligt roligt! Här lär man känna både
den ena och den andra och får vänner för livet.

Vi i styrelsen jobbar aktivt för våra unga dansare och vill
framförallt ge möjligheten att hitta en gemenskap i dansen.
Det ska vara lättare att ta sig till danserna och till gemenskapen.
Vi låg bakom förslaget för höjd ungdomsålder inom dansen
som SAASDC och dess medlemmar tog beslut om vid senaste
årsstämman. Hoppas att ni med detta ser fler unga på era
danser i framtiden. Vi vill se fler unga dansare och jobbar
hårt för det!
Vi ser fram emot några ytterligare trevliga danser under 2008.
Squaredanskalendern ser väldigt välfylld och spännande ut!
Kika gärna in på vår hemsida www.buffalosquares.se.
Hoppas vi ses i en square snart, mitt i dansens virvlar!

Vad får jag som medlem?
-Du får utskick några gånger om året via E-mail/Snail-mail(posten)
ang. diverse happenings t.ex. ungdomsdanser.
-Buffalo brukar ordna med ett eget masslogi på påskfestivalen och
nu på senare tid även Convention.
-Du får äran att bära våran Badge samt Tröjor.
-Du får gå billigare på ungdomsdanserna.
Någon av oss hittar du alltid på de stora festivalerna.
Läs hur du blir medlem på hemsidan:

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

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Buffalo Squares
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Registrering av tidningsregister
Beslut togs på årsstämman 2008 i Motala om att det skulle
skapas ett tidningsregister för varje klubb och att SquareInfo skickas direkt till varje registrerad adress.

Det finns två sätt att skapa och underhålla detta register:
1. Hantera registret online, dvs logga in och uppdatera/
skapa ny/radera enskilda adresser.

För att detta skall vara möjligt måste varje klubb registrera
de medlemmar som Square-Info skall skickas till. SAASDC
kommer att årligen fakturera klubbarna på en avgift
motsvarande 20:- per år och Square-Info mottagare. Det är
sedan upp till klubbarna om och hur de vill ta betalt av sina
medlemmar.

2. Skapa en lokal Excelfil som importeras till registret.
Excelfilen måste ha ett speciellt format.
För mer information logga in med klubbinloggning på
SAASDC:s hemsida (www.squaredans.se). Där finner ni
utförligare hjälpfiler om hur ni går tillväga. Vid frågor
kontakta Björn Mattson, bjorn@squaredans.se eller via telefon.

Antalet Square-Info kan alltså regleras fram till deadline för
varje nummer av Square-Info.

/ SAASDC
Det är upp till varje klubb att skapa och underhålla sitt
tidningsregister på SAASDC:s hemsida.
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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 många kan man glädja?

Detta händer i

När jag för 25 år sedan började calla så gjorde jag det för att
jag ville glädja mig själv. Det kan ju låta lite egoistiskt, men jag
tänkte ju inte att ”nu ska jag börja calla för att göra dansare
glada”. Ganska snart insåg jag ändå att största glädjen i calling
är glada och nöjda dansare.

SACT

Callers är mycket olika och dansare väljer oftast vilka de vill
dansa till. Det ger squaredansen en större variation och totalt
sett glädjer det ännu fler dansare. Tycker man att en caller är
förutsägbar och tråkig att dansa till så kommer man inte på
den callerns danser, och tycker man att det är på tok för svår
koreografi så väljer man bort den callerns danser.

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.
xFör våra medlemmar byggs ett dokument upp med tips
för utlärning. Dokumentet har nyligen kompletterats
och finns att hämta på hemsidan – om man loggar in
som medlem.

Det kommer alltid att finnas en variation av dansare där en
del är osäkra och andra är mycket säkra och förstås allt
däremellan. För att som caller glädja så många som möjligt
när variationen är stor så finns det tekniker att använda. En
teknik är att calla varannan sekvens lätt, varannan svår
(sekvens är vad vi kallar en kombination av calls från starten i
hemposition tills man kommer tillbaka hem igen, och det blir
oftast ca 4-8 sekvenser i ett hashcall). En annan teknik som
kommer med erfarenhet är presentation – alltså hur man som
caller presenterar det man vill att dansarna ska utföra. Att
bara säga namnet på callet är det grundläggande, men hur
man flätar samman calls, hur man använder hjälpande ord,
hur man lägger till mellancalls för att dansare ska hitta sin
rätta position osv kan öka antalet dansare som uppskattar
dansen. En caller som är riktigt säker på presentation får fler
dansare att lyckas med svårare kombinationer, och därmed
glädjer callern både de som önskar svårare kombinationer och
fler av de som inte önskar detta.

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

Kunskapslistan - KL
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

Men hur många tekniker man än behärskar och hur man än
försöker så kommer squarer alltid att bryta pga att det blir fel.
Vad som går snett kan bero på att man inte hörde, tappade
koncentrationen, callern gjorde något näst intill omöjligt osv,
men tyvärr går det också snett pga att dansare inte har fått
den utbildning de enligt Callerlab har rätt till. Jag, och många
andra callers, räknar med att en viss procent av squarerna
brakar ihop till och från. Om det inte händer så kan vi
omvänt vara helt säkra på att det vi callar är mycket lätt och
förutsägbart, och därmed tråkigt för en betydligt större del av
de övriga dansarna. Det är en svår uppgift, för det känns inte
alls bra att ignorera vissa squarer. Lägg märke till att detta
gäller absolut inte på Basic. Där är det viktigaste att man får
dansa och ha roligt samt bygga upp sin säkerhet.

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

Utbildning
SACT Caller School – Ansvarig för Caller School är
numera Micke Gerkman. Nästa kurs hålls under 2009,
men datum är inte bestämt ännu.

S.L.U.G. – Nästa kurs hålls i april. Se mer information
i separat annons i detta Squareinfo.
-------------------------------------

Nästa SACT-Convention hålls
21-22 mars 2009
på Scandic Hotell Väst i Örebro

Känner du att du ofta hamnar i squarer som brakar ihop och
får göra ”square up” gång på gång? Känner du att du inte
riktigt förstår vad callern håller på med? Tycker du oftast att
det är enbart krångligt? Har du just gått igenom Basic så är
det inte konstigt eftersom du precis gått igenom grunderna i
squaredans, men har du kommit längre så tycker jag att du
ska kräva av din kursledare att du ska få den utbildning du
enligt Callerlab har rätt till!

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

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.

Bästa dansglädje!
Tomas Hedberg
Ordförande i SACT
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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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High Coast Festival 2008
helg! På lördagsförmiddagen var det också busstur till torgdans med sightseeing. Allt imponerande välordnat.

Äntligen blev det av att åka till High Coast Festival! Lång
resväg har gjort att vi inte kommit iväg tidigare. Vi åkte med
bussresan som utgick från Norrköping, smidigt och bekvämt.
Tidigt på fredagsmorgonen startade vi och under resvägen
klev det på fler och fler danssugna squaredansare. Ett längre
rast-stopp gjordes vid Högakustenbron, vilket byggnadsverk!

Ett trivsamt koncept med boende, mat och dans på samma
plats, vid en folkhögskola. Vårt rum låg mot Själevadsfjärden
och utsikten var riktigt sommarskön med klarblått vatten och
segelbåtar. Ett stort tack till Ö-viks Squaredancers för en härlig
weekend, vi kommer gärna tillbaka! Ett tack också till Roger
som körde oss lugnt och säkert.

Ö-viks Squaredancers firade 25-årsjubileum och många
grannklubbar var på plats och gratulerade. Till toppencallerna
Paul Bristow och Thorsten Geppert var det full fart på
dansen i tre dagar. Klubbens Grand March var en ny variant
för oss, väldigt trevlig. Den startade med ett par från varje
besökande klubb och vi var många! Bl a var både Skottland,
Finland och Ryssland representerade.

Linda och Lars-Göran
Medlemmar i Västerås Square Dance Club

High Coast Festival är så mycket mera än squaredans. Det är
surströmmingsfest (det finns också köttbullar…) med kvällsunderhållning på fredagen. Afterparty med härlig show och
tilltugg på lördagen följt av after-afterparty med grill och
allsång och kanske inte helt rumsrena historier. Vilken mysig

Dans vid Surströmmingsekvatorn
Vi har noterat det förr, och gör det gärna igen. Nämligen
hur squaredansandet lockat oss ut på många för oss obanade
stigar. Som en av många danser vi i år besökt, vill vi nog
gärna framhålla High Coast Festival i Ö-vik den 22-24 augusti
som någon av de mer minnesvärda.
Eftersom den delen av Norrland länge varit en “vit fläck”
för oss, och då så många lockat med all naturskönhet som
finns vid Höga kusten och då dansen dessutom var Ö-viks
25:e festival, så tog vi oss samman för att såväl delta i deras
jubileumsdans som att njuta av den omgivande vackra
naturen. Som inkvartering valde vi vandrarhemmet i
Överhörnäs, ca 5 km från dansplatsen

Callers, Paul Bristow (GB) och Torsten Geppert (DE), nöjde
sig dock enbart med det vi släckte törsten med. Att dessa
herrar avstod strömmingen kanske berodde på att denna
för oss njutbara läckerhet benämns som “Fermentet herring”
vilket direkt översatt blir “jäst sill”, vem vill äta sånt?
Dagen därpå, mera dans men även uppvisningsdans i staden
till vilken dansarna transporterades med buss med vidhängande släpvagn. Solen sken och squaredansmusiken
fläktade snart bort gårdagens torgmatsångor. Värdklubben
bjöd alla som deltog i dansen på en vådlig lift-tur upp på
Varvsberget, varifrån man fick en vidunderlig utblick över
denna storslagna norrlandsmetropol.

På förmiddagen innan dansen startade tog vi en tur in till
Örnsköldsvik. Det skulle bli uppvisningsdans på stora torget
dan därpå, så vi ville kolla var detta låg. Frågade man någon
så fick man svaret, ditåt, ni känner snart lukten. Visst gjorde
vi det, för där serverades det surströmming på “öppen gata”.
Vi avstod just då, för vi såg fram emot kvällens dans där just
denna förtärings utandning förmodligen inte skulle vara så
attraktiv.

Kvällens afterparty var ett helt unikt arrangemang. Förutom
dricka med tilltugg bjöds på en helt fantastiskt och rolig show
där temat var en jorden runt-tripp.
Vilka talanger ni har där uppe, varför kostar en del norrlänningar på sig teaterresa till Stockholm när ett så proffsigt
teatersällskap faktiskt finns på er egen hemmaplan.
Hjärtligt tack till er alla i Ö-viks Squredansklubb för ett mycket
minnesvärt 25-års jubileum.

Men, vi såväl som många andra, såg fram emot afterpartyt,
där surströmmingen åter skulle gå till. Visst gjorde den det,
för ur massor med öppnade burkar spred sig doften ljuvligt.
Till dessa läckerheter bjöds det på trevlig musik och sångunderhållning. Ibland är ju själva dansen underordnad, tillfället
att träffa gamla och nya vänner under dessa förhållanden är
av minst lika stort värde.

Hasse o Ann-Mari Berggren
Satellite SD / Ekerö SD
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Dansa squaredans i radio – går det?
I Radio Stockholm P4 direktsänds varje vecka ett underhållande program som heter “90 minuter”. Det går ut på att
en reporter, Lasse Persson, under 90 minuter ska tillägna sig
grunderna i en ny färdighet.

med squaredans. Det gick ok, jag försökte tänka på att inte
tala för fort. Men varken min särbo Göte eller min dotter
kände igen min röst när de lyssnade på programmet, så nog
var jag nervös alltid.

Lyssnarna får ringa in och föreslå ämne eller verksamhet.
Birgitta Öhlund, som är en initiativkraftig person, hade lyssnat
den gången Lasse skulle lära sig flugfiske. Hon tänkte att kan
man lära sig flugfiske på 90 minuter så borde det fungera
även med squaredans. Så Birgitta kontaktade Radio Stockholm
och tipsade om squaredans.
Redaktionen tyckte det lät som en utmaning och nappade på
förslaget. Onsdagen den 20 maj fick Janne Gezelius ett samtal
från Radio Stockholm med förfrågan om vi kunde hjälpa
Lasse att lära sig squaredans i ett direktsänt program fredagen
den 23 maj.

Lasse visade sig vara en mycket dansant och följsam man,
han hängde med riktigt bra i de 20 callen och fick diplomet,
som han blev mycket stolt över. Några foton på oss dansare
samt diplomet låg en hel månad på Radio Stockholm P4
hemsida. Vi tyckte alla det var en kul upplevelse att få vara
med i direktsändning och hoppas att vi får många nya dansare.
Lasse Persson har till vår squaredansklubb skickat två CD
skivor där hela programmet finns inspelat. Vi har fått många
trevliga och positiva kommentarer efter programmet. Någon
sa att om jag inte tidigare hade dansat squaredans och hörde
programmet så skulle jag direkt försöka att hitta en klubb
där jag kunde börja och pröva på att dansa squaredans. Vi
fick ett unikt tillfälle att under 90 minuter på ett trevligt sätt
via Radio Stockholm göra reklam för vår squaredans!

Häpp! Janne var tvungen svara ja eller nej, så det gavs ingen
betänketid. Detta var ju en unik chans att få marknadsföra
vår verksamhet, så efter viss tvekan svarade Janne ja och
hoppades på att få ihop en square och en caller, helst Jack
Borgström. Jack bokade genast om sina åtaganden och från
styrelsen kunde Kerstin, Ulla, Pia, Ragnar, Sisko, Gugge och
Janne ställa upp. Och naturligtvis Birgitta Öhlund som var
upphovet till detta äventyr.

Tack Birgitta för ditt initiativ!
Visst går det att dansa squaredans i radio!
Gugge Gahmberg

På fredagsmorgonen samlades vi på Pipersgatan 45 och togs
emot av en glad och frejdig Lasse Persson. Vi visades runt i
Radio Stockholms lokaler och fick se och höra hur reportrarna
direktsände trafikinformation, ekonyheter m m. Kl 09.30 var
det vår tur. Vi visades in i en liten studio, där vi verkligen fick
se till att hålla ihop squaren. Vid ett mixerbord satt en trevlig
kille, Björn Lindberg. Vi undrade hur skulle nu detta gå till?
Kan man prata squaredans i radio så att lyssnarna får ut något
av det? Det visade sig gå fint! Vi squarade upp med Lasse
som förhoppningsfull ny dansare. Målsättning var att Lasse
skulle lära sig 20 call på 90 minuter. Om han lyckades med
det, skulle han få ett diplom som Janne förfärdigat.
Så startade sändningen. Björn inledde och samspråkade med
Lasse och Jack Borgström på ett lättsamt sätt och så började
vi med att Lasse fick öva på Allemand Left och Right and
Left Grand. Jack varierade de få callen och sjöng så
medryckande att det blev en rolig dans trots att det bara var
utlärning. Vi blev snabbt avspända och hade kul. De är ju så
proffsiga dessa mediemänniskor!
Frågor, svar och lite mellansnack kom lika naturligt som om
de satt hemma i soffan och pratade. Janne blev intervjuad
förstås och berättade om Seniorernas verksamhet och sedan
skulle jag helt plötsligt berätta hur det kom sig att jag började
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Pearl Jamboree
Squaredance i Folkets Park
Mariestad
10 - 11 - 12 Juli 2009

22 – 23 Augusti 2009
ästegårdsskolan i Kvänum

Nivå B - C1 Dans i 2 dagar i 2 hallar

Jerry Story

Johnny Preston

Freddie Ekblad

Anna Johansson

Margareta Jensen

Monica Arvidsson
Paul Bristow

Vainor Törnqvist

Robert Milestad

P-A1-A2-C1
Afterparty – Hel Grillad Gris

http://www.nwsd.se

Läckö NWSD Skövde Slättas Tidaholm

Vi i Norra Wadsbo Square Dancers önskar er alla en Glad Jul
Välkomna att dansa med oss 2009
Karlsholme Festivalen
Lördag 16 maj 2009
Folkets Park Karlsholme
kl. 14 - 20 B - C1

3 Tjejer callar för dig
Lördag 14 mars 2009
Folkets Hus Otterbäcken
kl. 14 -21 M P A1
Linda Bang DK
Monica Arvidsson
Margareta Jensen

Christer
Bern

Bronc Wise

Mexicodansen
Lördagen 24 oktober 2009
Folkets Hus Otterbäcken
kl. 14 - 20 M P A1 A2

Margareta
Jensen

Svante
Jordeskog

C1/C2 Dans m inslag av Workshop
Söndagen 25 oktober
Folkets Hus Otterbäcken
kl. 11 - 17
http://www.nwsd.se
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