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Pearl Jamboree 
 

 

10 - 11 - 12   Juli  2009 
 

                                        P-A1-A2-C1 
 

 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   3 dagar 350 kr  

     
Afterparty med grillad gris inkl. 
grönsallad, baguette och smör.  
Dans till våra callers som spelar 
och sjunger.     

  
  
                   150 kr  
Anmälan till afterparty – bara vid 
inbetalning och anmälan före 25/6 

Jerry Story 

Johnny  Preston

Robert Milestad 

     Anna Johansson

  Freddie Ekblad

    

 Margareta Jensen

         Mera info: Margareta Jensen e-mail: margareta@johansdal.se 
  
                Norra Wadsbo Squaredancers:  http://www.nwsd.se 

Anmälan och mera info
om afterparty, 
Mariestad, hotell och 
övernattning 
på vår hemsidas flyer 

Restaurang Cafe Holmen
 50 m från danshallarna 
http://www.karlsholme.nu

  Parkeringsmöjligheter för    
  husbilar och husvagnar. 
  Beställ under anmälan 
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Från ordförandens horisont 

Årgång 25 
 

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

 

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 
 

 

Annonser Helsida Halvsida Kvartssida Åttondelssida 
 
Storlek bredd * höjd mm 

 
190*270 

Liggande
190*135

Stående
90*270 

Liggande 
190*65 

Stående
90*135

 
90*65 

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

  
840:- 

 
840:- 

 
420:- 

 
420:- 

 
210:- 

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

Kommande nummer Nummer 2 2009 Nummer 3 2009 Nummer 4 2009 Nummer 1 2010 
Bidrag senast (deadline) 1 april 1 augusti 15 oktober 1 februari 

Distribueras vecka 0918 0935 0947 1010 
 

Tryck Weinco Grafiska, Box 9191, 200 39 Malmö 
 

Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll 

Hur tar vi hand om medlemmar som från att ha varit aktiva helt plötsligt blir passiva?

Nu när jag sitter och skriver detta så har vi redan klarat 
av årets första månad. Här i södra Värmland vill inte 

Men vi är ju inte väderberoende i vår verksamhet. Det 
stämmer ju bara till viss del, för när vi tar oss till och från 
våra träningar och danser så är det ju bra om väglaget är 

och från vår verksamhet.

Det läggs ner mycket energi ute i klubbarna på att få 
igång nybörjarkurser varje år. Det är bra för vi behöver 
få in nya personer i vår verksamhet för att den skall 
utvecklas. Men vi får inte glömma bort att ta hand om 
de gamla medlemmarna. Medlemsvård är något som vi 
måste bli bättre på. För vad hjälper det om vi pytsar in 
nybörjare i ena änden, om tappet i den andra änden är 
lika stort eller större? Det är ju så att både nybörjare 
och gamla medlemmar behövs för klubbens fortsatta 
utveckling. 

Så vad gör vi ute i klubbarna när några medlemmar som 

Vad har vi för några handlingsplaner ute i klubbarna när 
det gäller dessa medlemmar som sakta försvinner ut ur 
verksamheten. Tar vi reda på varför de försvinner, eller 
rycker vi bara på axlarna och går vidare?

I Östersund så vet jag att det är en klubb som just nu 
jobbar och sliter för att det skall bli ett lyckat Conven-
tion i år. De jobbar för högtryck i dagsläget. Idéer och 
förslag bollas på olika möten, det är med andra ord 
kreativitet på hög nivå. Ni har väl inte missat vem som 
är deras ”joker”. Just det, glöm inte bort att skicka in 
anmälan till årets Convention. 

Lars Jonsson
lars@squaredans.se
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w w w . r i n g l a k e - s q d . s e  
 

 Ring Lake Square Dancers 

 
 
 

 

Ring Lake Square Dancers Hörby/Höör 
 

inbjuder  t i l l  årets  vårdans 
 

Vernal Equinox Dance 
 

Callers:  Roger och Annika Persson 
 

Lördagen den 21 :e  Mars  2009 kl .  13 .00  -  18 .00  
 

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

 

Nivåer :  B ,  M,  Plus ,  A1 
 

Serveringen öppen under  hela  dansen 

Entré: 120:- ,  ungdom < 18 år 60:-  
Hjärt l igt  välkomna t i l l  hjärtat  av  Skåne och 

dansa Square  Dance  
 

F ö r  i n f o r m a t i o n :  
A l f  O l s s o n ,  0 4 1 5 - 1 3 1  6 5  ( a l f @ e p s i l o n . t e l e n o r d i a . s e )  

Dags igen då för ytterligare ett förbundsnytt, det första år 
2009. Dagarna bara rusar förbi och SAASDC har redan hun-
nit avverka ett styrelsemöte. Nedan kommer ett sammandrag 
av vad som behandlades.

En stor del av mötet ägnades åt att diskutera Square-Info 
och det nya distributionssättet, dvs. direktutskick till med-
lemmarna. Square-Info skickas ut på detta sätt från och med 
nu, vilket förbundsstämman beslutade vid convention 2008. 
Styrelsen ser positivt på detta,f  då det leder till mindre arbete 
med att sända ut tidningen till medlemmarna. Dock vilar ett 
stort ansvar på klubbarna att registrera korrekta adresser till 
de medlemmar som önskar få sin tidning i tryckt form, möj-

Dessutom leder det till att pressen med vissa nummer inför 
kursstart/kursslut nu försvinner.

SACT, vilka var inbjudna till mötet, var med och diskuterade 
gemensamma frågor. Jag rekommenderar er att läsa igenom 
Tomas spalt i detta nummer, den är riktigt bra! Planeringen 

-
ter på. Temat denna gång är ”tag i hand – tag om hand”, ett 
lysande tillfälle för alla i klubben, alltså inte bara de från sty-
relsen, att få en vitaminkick mitt i terminen. Tillhör du den 

förslag till utmärkelser till stämman i Östersund. Några mo-
tioner har redan inkommit och dessa behandlades under 
mötet. Samtliga motioner samt förbundets synpunkter kom-

Vi vill även passa på att göra reklam för utbildningarna som 
squaredansens båda förbund tillhandahåller, Styrelseutbildn-
ing och SLUG. Nu i årsmötestider kanske många klubbar 
byter ut några av sina styrelsemedlemmar, ett utmärkt tillfälle 
är då att gå en styrelsekurs för att förenkla styrelsearbetet. Vill 
ni gå en styrelsekurs? Samla ihop ett gäng kursdeltagare och 
hör av er till Anders Sjöberg för mer information. Kursen 
anordnas nämligen på begäran. Ytterligare en SLUGkurs ar-
rangeras i Stockholm i april, tag tillfället i akt och missa inte 
den chansen.

Till slut vill vi meddela att en av förbundsstyrelsens ledamöter 
planerar att avgå i samband med stämman i Östersund. Vill 
du vara med i förbundsstyrelsen och påverka squaredansens 
framtid? Hör av dig till någon i valberedningen, vi i för-
bundsstyrelsen ser fram emot att få in en ny ledamot med 
nya friska ideér!

För styrelsen Therése Milestad

therese@squaredans.se



5

Redaktörsspalten

en del ger verkligen allt! Jag har hittat ett nytt sätt att få folk 

eftersom jag fått mycket respons.

Jag pratar såklart om squaredancebloggen 
(http://squaredance.blogg.se)! I den kan man läsa om vad 

Bloggen är till för dansare som vill vara uppdaterade, men 
framförallt för att visa icke-dansare hur kul vi brukar ha! Så 
in å kika och visa för både dansare och icke-dansare. Det enda 

Hälsningar Anna
http://squaredance.blogg.se

Hallå våren ?!? Var är du ? När ni läser tidningen har det för 
hoppningsvis börjat knoppas och solen skiner. Men när jag 

här i Västerås. Häromkvällen kändes det som julafton och det 
är ju inte riktigt det man vill ha just nu. 

Jag får alltid en nytändning såhär på våren - allt blir liksom kul. 
Att dansa, vilja göra om hemma, det blir ljusare osv. Dessutom 
har jag ju börjat dansa C1 *ehum* fast det är kul att känna 
att några call har fastnat, men än är jag som Bambi på hal is.  

Planeringen för årets seminarium är i full gång, så har ni några 
synpunkter eller idéer - hör av er. Främst ni som inte kom till  
seminariet, vad saknar ni, vad vill ni ha för att komma?  Berätta!

Detta nummer är hemskickat till din brevlåda och det har varit 
ett digert jobb som vi alla har gjort. Tack till alla klubbar som 
duktigt registrerat sig - det gick faktiskt mer smärtfritt än jag 
kunnat tro ;o). Detta gör att vi ju inte blir beroende av kursstart 
och kursslut och ni kan ju “nästan” hela tiden registrera nya 
medlemmar, ändra adresser osv. Tidningsregistret kommer 
bara att låsas inför varje nummer, och för detta är det samma  
deadline som för tidningen. 

Tänk på: 
Skickar ni foton, se till att de som är med på bilden är tillfrågade  
om det är okej att de publiceras i tidningen.  

Om ni sänder mig texter med bilder eller foton – bifoga dessa  
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.

Det händer tyvärr ibland att någon i klubben lägger in en dans 
direkt i danslistan och en annan anmäler dansen på “gammalt 
manér”. Detta kan resultera i att dansen står två gånger på 
dans-listan. Pia ser inte alltid detta och vill därför uppmana 
er att bara anmäla dansen en gång.  

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, mejla eller att ringa! 
Nästa gång skriver vi april 2009, njut tills dess av takdropp, 
vitsippor och kvittrande fåglar. 

Ing-Marie Lindh
Redaktörska  
ing-marie@squaredans.se

A1  A2 
 

Caller  

  Micke Gerkman
Andreas Olsson

 
                    VÄLKOMMEN! 
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KL 
Version 3.02

Från SACT

Nytt i version 3.02: 
Avsnitt om rekommenderad danstid 
Omarbetad och utökad lista med termer 

Du som har synpunkter på tillägg eller ändringar är 
alltid välkommen att maila till Calle Brunér: 

calle.bruner@swipnet.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. Hemsida: www.sollentunasq.se

Kontaktperson: 

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

IOGT-NTO-huset i Häggvik
Mantalsvägen 4

Entré 70:-
Under 25 
år fri entré

Fredag 17 april 2009   
19.00 – 22.00 

VÄST
SEMINARIUM

Lö 28 mars kl 10-18
Vingas lokaler

Göteborg

Medverkande:

Lars Jonsson

Tomas Bernhed

Svante Jordeskog m fl

På programmet:

Informationsfrågor

Kurser och utbildning

Samarbete och planering

Squaredans under kvällen

Arrangörer: Vinga Yellow Rockers och Göteborgsalliansen

OBS: Anmälan till seminarie@vinga-sdc.org. Mer info på www.vinga-sdc.org

Föreningsfunktionärer, caller och övriga intresserade i Västsverige inbjudes till
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“Squaredance - the world’s best kept secret”
Citatet kommer från Paul Bristow, en av callerna på High 
Coast Festivalen, som vi besökte för första gången i fjol. 
Först vill jag säga hur trevlig festivalen var - tre dagars dans i 

utsikt över Moälven. 

Som engelsktalande passade jag på att prata modersmålet med 
en av callerna, Paul Bristow från England.   

Han bor i Ruislip som är “just up the road” från där jag växte 
upp. Jag kommer från Norra London och bodde i ett radhus 
som ligger ett stenkast från Bounds Greens tunnelbanestation. 
Jag lockade dit Peter från Sverige och efter bröllopet bodde 

meter från huset ligger Bounds Green School. 

Paul Bristow berättade att från ca 1974 till 1984 var skolan en 
sorts Mecca eller Böda Baden för square-dansare i England. 
Där hölls kurser, danser, festivaler och möten. “Everyone in 
England who was dancing squaredance then, has heard of   
Bounds Green School!” sade Paul. Peter och jag gick dit en 
gång i veckan för att dansa skotsk dans utan att märka ett spår 
av squaredans. Så Pauls ord om att squaredans är världens bäst 
bevarade hemlighet stämmer verkligen. 
Tur att vi äntligen upptäckte squaredans till slut, även om jag 

Nu för tiden försöker Peter och jag ta upp squaredans som 
samtalsämne när vi är ute bland “vanligt” folk. Vi berättade 
för personalen på hotellet i Ö-vik att vi var där på en 
squaredansfestival, när Peter köpte skor sade han att de skulle 
användas för squaredans. När vi köpte lite smått och gott i en 
presentaffär berättade vi att sakerna skulle bli lotteripriser på 
squaredansklubbens dans i Alvik.

Alla borde öva på sin “hissversion” som Inger Johansson 
uppmanat oss till. Man ska ha några fraser i bagaget som man 
kan komma ut med under den tid det tar att åka upp eller 
ner några våningar i en hiss tillsammans med de “ofrälsta”. 
Till exempel: “Bra att det är dåligt väder – då har jag inget 
dåligt samvete att stanna inne och dansa squaredans !”  
Eller – “hoppas hissen inte krånglar, jag vill komma i tid till 
squaredanskursen!”  Om alla gör detta så kommer squaredans 
att bli lika känt som golf! (förhoppningsvis!)

Brenda Brattlund, Ekerö Square-Dancers

 
SQUAREDANS I ÖSTERGYLLEN 

 
Blue Blossom Dancers Mjölby inbjuder till 

 
SKRÄDDARSYDD FERIESKOLA 

 
Inlärning – repetition – dansträning 

B M P A1 A2 C1 C2 C3A C3B 
 
Tycker du att det är långt mellan dansterminerna? 
Under sommaren arrangerar vi skräddarsydda dagar på den nivå 
du och din grupp önskar. 
 
Lärare är Roland Danielsson, squaredanslärare på heltid. 
 
Platsen är Hogstad Folkets Hus utanför Mjölby, nära till Omberg 
och Tåkern, granne med Arn-aktuella Bjälbo, Skänninge och 
Vadstena. Där ryms 4-5 dansande squarer. 
 
Det du behöver göra är att samla (minst) 8 dansare, bestämma 
tider som passar gruppen, och höra av dig till oss. 
Erbjudandet gäller tiden mellan 4 maj och 20 augusti 2009. 
 
Välj mellan 1, 2 eller 3 dagar. Vi hjälper till att arrangera mat och 
husrum för er som kommer långväga ifrån. 
 
Gruppen väljer själv hur många timmar ni vill dansa. 
Kostnaden är 30 kr per timme för varje dansare. 
 
Vill du veta mer, kontakta Margareta Svensson 076-763 27 29 
(svensson@sandmaden.se) eller Roland Danielsson 070-590 59 10 
(redan@telia.com). 
 

VÄLKOMNA 
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Vi har fått några mail och dessutom pågår en debatt på 
hemsidan om klädsel. Det man mest frågar om är längden 
på killarnas skjortärmar, damernas kjollängd och byxor på 
tjejer. Det frågas också om squaredanskläders vara eller inte 
vara över huvud taget.

Det vi i dag anser vara traditionell squaredansklädsel har sin 
uppkomst under 1950-talet (se klädhistorik inom squaredans 
i USA) Om vi går längre tillbaka i tiden så var både damer 
och herrar tvungna att ha långärmat när man dansade. Damer 
skulle ha långkjol där varken strumpor eller skor skulle synas. 
Callern skulle vara klädd i röd rock, sämskskinnsbyxor, svarta 
strumpor och gröna skor. När såg ni senast en caller i denna 
mundering?

När diskussionen ändå gäller traditionell klädsel så undrar jag 
om en kvinnlig caller måste ha kjol när hon callar, i och med 
att många tycker att manliga caller skall ha långärmad skjorta. 
Tänk er en kort, vid kjol på en caller på en hög scen.
Långa eller korta skjortärmar har också diskuterats under 
en längre tid, inte bara här i Sverige. På nätet har man också 
diskuterat om det är ok att ha uppkavlade ärmar. I diskussionen 
ingår att det inte är trevligt att ta i en svettig arm. Men ärligt 
talat, spelar det någon roll om armen tillhör en man eller en 
kvinna, och är det trevligare att ta i en bar svettig rygg när 
tjejen bara bär ett litet tunt linne? Ursäkta frågan men är vi 
inte lite diskriminerande?

Längden och vidden på kjolen borde väl ärligt talat vara upp 
till var och en. Men det vore bra om man kollar en sväng vad 
spegeln säger. Vissa kanske varken passar eller trivs i en viss 
modell på kjol, detta borde vara mer avgörande än hur modet 

tar på sig kjol. Skall de inte kunna squaredansa över huvud 
taget? Allt här i världen utvecklas och förändras och tur är väl 
det. Annars hade inte vi dansat i dag utan fortfarande klättrat 
omkring i träden och ätit löv. Är det viktigare att dansarna 
har traditionell squaredansklädsel än att vi är många dansare 
inom squaredansen undrar vi i Etikettgruppen?

från Callerlab och är internationella. 
Traditional: långärmat på killarna och tjejerna i “traditionell” 
squaredansklädsel (kjol/klänning och underkjol).
Proper: ovanstående samt kortärmat på killar och snygga 
byxor eller jeans både på killar och tjejer.
Casual: ovanstående samt “kom som du är”.

ju människor som är allergiska mot allt möjligt, men det är 
omöjligt att anpassa så att allt skulle vara till belåtenhet för 

alla. Det är bra om man som dansare tänker efter lite när man 

som luktar mindre, använd med måtta är väl ett gott råd men 
använd dem. Andra sidan på problemet är ju de, som tror 
att det räcker att vädra squaredansskjortan mellan danserna. 
Har man stora svårigheter så får man prata med sin klubb 
och se om man kan nå en tillfredsställande lösning.  Är det 
någon särskild som luktar mycket så kan man prata med 
denna dansare enskilt, det brukar fungera. Något som också 
är värt att tänka på är att även användning av medicin och 
olika kryddor kan göra att man luktar annorlunda.

Ett mycket större problem än längden på ärmar och olika 
dofter kom till vår kännedom i veckan. Var går gränsen för 
vad man skall tåla innan man lämnar en square? I våra 10 
regler står att man inte får lämna squaren om man inte blir 

på” av en mogen man? Måste hela ansvaret ligga på henne och 

sin squaredansgemenskap så att det även för henne blir roligt 
att komma på en klubbkväll. Saken blir inte bättre av att höra 
“han gör så, det är inget att bry sig om”! Här måste det vara 

dansare i klubbar där sådant förekommer – sätt punkt nu! 
(Vi vill förekomma gissningar genom att säga att den som 

Det mesta av detta har vi suttit och skrivit under en dans där 
vi har haft möjlighet att iaktta diverse olika klädstillar. Och 
ja, vad skall vi säga – ombyte förnöjer…

Med hopp om ett härligt squaredansår!

Etikettgruppen med Heidi, Louise, Rolf  och Marianne
etikett@squaredans.se

Glöm inte att ansöka till 

för ansökan fram t.o.m 31/12-2009

För mer information se hemsidan: 
www.squaredans.se
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/ översatt med tillstånd från ???????????????

Förändringar i klädstil anses ofta som skadlig för squaredansen, 
men så accepteras förändringarna och livet fortsätter.

1920-tal: Henry Ford bygger sin danshall och anställer 
Benjamin Lovett för att lära ut danser. Man var formellt 
klädd, Mr Ford och Mr Lovett bar frack och de andra manliga 
dansarna bar detsamma eller möjligen smoking. Damerna var 
klädda i balklänning, som på 1920-talet slutade någonstans 
på vaden.

1930-tal: Dr. Lloyd Shaw grundade en uppvisningsgrupp 
som framförde “danserna från den gamla västern”.  
Kvinnorna bar en romantiserad variant av pionjärkläder, 
långa bomullsklänningar med volanger, band och puffärmar. 
Männen bar väst, skjortor, slacks, snusnäsduk och hatt.

1950-tal: Kortare kjollängd börjar bli allt mer populärt men 
de når fortfarande nedanför knäna. Precis som till vardags 
blir också underkjolarna större.

Männen bär fortfarande byxor och skjorta men det varierar 

till bolo. 
I mitten å 50-talet dök “squaw” - klänningen upp, denna 
påminner mycket om våra korta klänningar.

1960-tal: Kjollängden fortsätter att bli kortare och kortare. 

1970-tal: Vissa damer har underkjolar med så mycket tyg att 
det knappt går att göra en swing med dem.
Många kommer till danser i jeans, shorts eller kortkort kjol, 
detta uppskattas inte av alla. Frågan ställs: Kan vår aktivitet 
överleva om varje dansare bryter de regler denne inte gillar?

dansar i byxor och de gör det varje gång. Detta tar död på 
dansens själ.”

 
Välkomna till 

Tyresöfestivalen 2009 

OBS!! 
ÄNDRADE DAGAR & 2 NYA LOKALER med parkettgolv, servering finns 
Lördag 25 april kl. 13-22      (paus 17-18) 
Söndag 26 april kl. 10-14 
Pris: lördag 180 kr - söndag 100 kr - Hela festivalen 250 kr 
Fri entré för er som är födda 1991 eller senare 

                                        Callers 
 

 
 

Stefan Förster                          Freddie Ekblad 

       M-A2 

 
Info:

Hebe 070-493 15 16

Rotebro Dansträff
Koordinater: N 59° 28’ 35.78”, E 17° 54’ 40.83”

Entré 75 kr
Under 25 år 15 kr
inkl. fika och tårta

Lördag 9 maj 2009             
19.00 – 22.00

Hebe Bergström
Tommy Holmberg
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Påminnelseavgift

söndag 10 maj 2009  
Kl. 12.00 – 17.00  

IOGT- lokalen i Norrtälje 

 
 
 

Servering och lotterier            Entré 100 kr 
kontaktperson               under 25 år 50 kr 
Christer Adlerz    
0702-92 06 90              från Sthlm buss 676, KTH 
www.eightmakers.se                

 

 

UPPSALA VIKING SQUAREDANCERS 
inbjuder till 

 

NATIONALDAGSDANSEN 
lördag 6 juni  2009 

ÄNGBYPARK i KNIVSTA 
 

Du hittar dit med bil från motorvägen (E4) genom att svänga av mot Knivsta, 
köra över järnvägen och ta andra vägen till höger. 

Det går också att åka tåg från Uppsala och Stockholm till Knivsta. 

 
Caller: Tomas Hedberg 

Dansnivåer: A1-A2 kl.14-16     B M P kl.16-20 
Kostnad; 100 kr, 50 kr under 20 år    

Kaffeservering  
 

Info: Björn Jonasson tel. 0731-41 83 12 
 

En glad vinnare
Vid Höstdansen i Bålsta drogs högsta vinsten på lotteriet, 
en GPS-navigator av Ulla Runberg medan Redaktörskan 

tillverkad av en av klubbmedlemmarna. 

Men eftersom Ing-Marie inte hade någon lämplig plats att 

för GPS-en bytte de glada vinnarna vinster. 

tjänst i Ing-Maries bil.

Nils Runberg
Bålsta Square Dancers

Nu är 2008 års inregistrering av klubbuppgifterna gjord och 
vi har skickat ut fakturorna för klubbarnas medlemsavgift.

Styrelsen har efter diskussion tagit ett beslut att från och med 
2009 införa en påminnelseavgift på 50 kronor för samtliga 
fakturor. Orsaken till att denna påminnelseavgift införs är att 
alla klubbar inte betalar sina fakturor i tid. Under de senaste 
åren har det varit tyvärr samma klubbar som slarvar med sin 
betalning.

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 
genom att nya fakturor skickas ut.

Om din klubb inte betalar sin medlemsavgift i tid så får klub-
ben dessutom inte rösta på förbundsstämman i Östersund! 

För styrelsen
Åsa Bratt
asa@squaredans.se
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Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, guidad tur i Gdansk 
samt frukost och middag. Enkelrum finnes, tillägg 400:- Sv.Kr/vecka 
 

Förskottsinbetalning 1000 Sv.kr senast 4 april 2009. 
Sverige: Postgiro  442 16 44-8   (Glöm ej ange namn) 
 

442 1644-8 SEK, IBAN SE40 9500  0099 6018 4421 6448, BIC NDEASESS 
 

Danmark: Kontakta Thomas Samuelsson 
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum 
Pris inkl. 300:- anmälningsavgift som ej återbetalas vid avbokning  
efter den  1 maj  2009

25 jul – 1 aug  1 aug – 8 aug 
   

Plus dans med A1 intro  A2 dans, DBD 
 ( Förkunskap: God Plus )   ( Förkunskap: full A2 ) 

A1-dans med A2 intro  C1-dans 
 ( Förkunskap: God A1 )    ( Förkunskap: hela C1 ) 

Thomas Samuelsson 
Christer Bern 

 Thomas Samuelsson 
Christer Bern 

+ /A1
A2 /  C1

              Thomas Samuelsson (Dk) --  Christer Bern (S)  
 

Polen - Gdansk 
Hotell Dom Tancerza 

2009 

Begränsat antal 
deltagare Pris: 3 900 Sv.Kr 

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

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

Mera info på hemsidan:  www.aspdance.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellanhedsskolan, Gyllebogången i Malmö 
2 Maj 13.00 - 20.00, MS Plus och A1 i gemensam hall 

workshop 13.00 – 15.00 
 

Leif Ekblad 
Stefan Carlsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spring

Inträde 120 Kronor 
(Vi tar även emot danska pengar men ger svenska i retur) 

 
Fika finns att köpa i vårt café 

Information 0739-24 71 87, 040-92 69 55 
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Här dansar vi - Nummer 1 2009
Datum/Tid Program Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

M 2 mars Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
Medtag kaffekorg

11.00-15.00 P A1  P A2 Lars Asplund Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72
M 2 mars Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-21.30 A1 Sten Götharson Kyrkbytgt, Vingas lokaler Marianne 0302-416 65 
O 4 mars Bålsta Bålsta Square Dancers

Dansbacken, Knarrbacken
19.00-22.00 B44 M P24 Hebe Bergström, Janne Wiklund Bålstadans Lars Wahlund 073-326 50 70
To 5 mars Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
19.00-21.00 M P Mats Björkman Ödsmål Bygdegård Göran Waldolf
F 6 mars Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.30 P - A2 Don Moger Församlingshemmet.  
L 7 mars Don Moger, Freddie Ekblad Djupedalsskolan Lennart 031-88 59 37 / 073-157 53 22

Thomas Bernhed,  Reine Storberg 20:e Westernfestivalen    
12.00-21.00 B40 - C1 Marine Ramsby 2 eller 3 hallar
S 8 mars Se ny flyer etc på websida
10.00-12.00 C1 Don Moger
12.15-14.00 C2
14.30-16.00 C3A
L 7 mars Örebro Örebro Squaredancers

Klubblokalen Beväringsgatan 2
10.00-16.30 P Jesper Wilhelmsson Nivådans Dick Bülow 019-33 58 54  
L 7 mars Brunskog Arvika Squaredancers

Skutboudden (Gammelvala)
13.00-15.00 A1 A2 Christer Bern Matpaus mellan 17.00-18.00
15.15-20.00 M - A1 Jössesvängen Lars Jansson 0570-221 77 
L 7 mars Vallentuna Jarlabanke Square Dance Club

Ekebyskolans matsal Teknikvägen 25 Peter M 08-511 777 85 / Siv 070-625 16 28
11.00-16.00 A1 Janne Wiklund A1 dansträning Ulf W 08-511 744 04
L 7 mars Skövde Skövde Squaredancers

Sventorps bygdegård
16.30-20.30 B - P Paul Ek Vårdans Pia Quist
L 7 mars Sölvesborg Sölvesborg Squaredancers
13.00-17.00 B - P Ingvar Jönsson Sölve G:a skola, Sölvevägen 25 Rauni Jönsson 044-23 53 22
S 8 mars
13.00-17.00 A1 A2 Ingvar Jönsson
L 7 mars Österstad Blue Blossom Dancers
13.00-16.15 A1 A2 Pär Lundborg Östvalla IP, Klubblokalen
16.30-20.00 M P Kvarndansen Jens Dossel 070-640 96 84
S 8 mars Täby Panther Squares

Föreningsgården, Täby Centrum
13.00-16.00 M P M A1 Hanna Tenenbaum Träningsdans Ingvor 08-732 00 89
S 8 mars Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 A1 A2 Bronc Wise Götalandsvägen 181, Älvsjö Bertil Ström 08-88 81 04
S 8 mars Sundsvall Sundsvalls New Wave

2 timmar P Folkets Park
12.00-17.00 miniB B M Sven Nilsson Söndagsdansen Kerstin Karlsson 070-247 53 23
O 11 mars Motala Varamon Square Dancers

Golvets nivå Gillet, Varamon
19.15-22.15 B M Anders Blomvik Klubbdans Mats Wirebro 070-651 51 70
To 12 mars Göteborg Vinga Yellow Rockers

Kyrkbytgt, Vingas lokaler
19.00-22.00 B - A2 Vainor Törnqvist Månadsdans Marianne 0302-416 65 
To 12 mars Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
19.00-21.00 M P Gunilla Hammarlund Ödsmål Bygdegård Göran Waldolf
F 13 mars Huddinge Huddinge Square Swingers

ABF-huset
13.00-16.30 B - A1 Sven Andréason Marsdans Göran Ervik 08-774 17 92
L 14 mars Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 P P A1 Sven Andréason Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
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Datum/Tid Program Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 14 mars Insjön Insjön Square Dancers
14.00-20.00 B - P Tomas Hedberg Åls Församlingshem Ove Sjörs 0247-402 85
L 14 mars Linda Bang - DK Otterbäcken Norra Wadsbo Squaredancers

Monica Arvidsson Folkets Hus, Allmänna Vägen
14.00-21.00 M - A1 Margareta Jensen 3 Tjejer callar för dig Margareta Jensen / margareta@johansdal.se
L 14 mars Norrtälje Eightmakers

IOGT-lokalen
17.00-21.00 B45 - A1 Michael Gerkman, Roland Reilhell Vårdansen Christer Adlerz 070-292 06 90  
L 14 mars Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 C1 Ross Howell Fruängsgården
16.00-17.30 Årsmöte M8 korsning G:a Södertäljevägen-Vantörsv. Anna Larsson 08-646 35 27
17.30-20.30 C2
S 15 mars Medtag kaffekorg
09.30-12.15 C3B
13.00-15.45 C3A
L 14 mars Göteborg Vinga Yellow Rockers

Kyrkbytgt, Vingas lokaler
11.00-15.00 P Catrine Dellbing Workshop Marianne 0302-416 65 
S 15 mars Täby Panther Squares

Föreningsgården, Täby Centrum
13.00-16.00 M P M A1 Stefan Sidholm Träningsdans Ingvor 08-732 00 89
S 15 mars Surte Surte Swingers

Kulturhus
17.30 - 20.30 B - A1 Kristian Äng Månadsdans Ulf Persson 031-65 44 64
To 19 mars Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
19.00-21.00 M P Marthin Jansson Ödsmål Bygdegård Göran Waldolf
F 20 mars Ängelholm/Förslöv Buffalo Squares
19.00-21.00 B - A2 Freddie Ekblad, Robert Milestad Hålehall-stugan
L 21 mars Monica 073-924 71 87
15.00-20.30 Årsmöte kl 13 Ungdomsdans
S 22 mars
10.30-11.30
L 21 mars Örebro Örebro Squaredancers

kursnivå Klubblokalen Beväringsgatan 2
10.00-16.30 B* M* Rojne Eriksson Nivådans Dick Bülow 019-33 58 54  
L 21 mars Trollhättan Troll8an Squaredancers
13.00-14.00 A2 Christer Bern Folkets Park
14.00-16.00 P A1 Lars-Ewert Lööfh 0520-42 90 29
16.00-20.00 B M B P Vårdansen

Vallentuna Jarlabanke Square Dance Club
L 21 mars Ekebyskolans matsal Teknikv. 25 Peter M 08-511 777 85 / Siv 070-625 16 28
11.00-16.00 A2 Micke Gerkman A2 dansträning Ulf W 08-511 744 04
L 21 mars Hörby Ring Lake Square Dancers

Folkets Hus
13.00-18.00 B - A1 Annika Persson, Roger Persson Vernal Equinox Dance Alf 0415-131 65
L 21 mars Mariehamn, Åland Alandia Square Dancers
14.00-20.00 M - A1 Andreas Olsson Plats meddelas senare beroende Johan Skantze +35-84-573 433 565 
S 22 mars på antalet dansare
12.00-17.00 17.00-18.00 matpaus Logi-Resa Carita Angerman 
S 22 mars Täby Panther Squares

Föreningsgården, Täby Centrum
13.00-16.00 M P M A1 Olle Nilsson Träningsdans Ingvor 08-732 00 89
S 22 mars Lidingö Ocean Waves Square Dance Club

Hersby Skola, Läroverksv. 17
13.00-16.00 M P Micke "Sotarn" Lindberg Medtag fikakorg Marie Fernulv 070-844 44 07

O 25 mars Borås Borås HG Squaredancers
Björkhemsgatan 35

19.00-21.30 B* M B* P Ingemar Fredriksson Månadsdans Lasse Eriksson 070-335 41 62 
To 26 mars Göteborg Gothenburg Square Dancers

Gräfsnäsgårdens Annex, Slottsskogen
19.00-21.15 B - P Martin Jansson Månadsdans Kristina 0303-121 83 / 073-906 44 06
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Datum/Tid Program Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

To 26 mars Jönköping Match Town Dancers
Bäckadalssalen hus1

18.30-21.30 B - A1 Vainor Törnqvist Klubbdans Kjell-Åke 036-617 51 / 073-629 36 57
To 26 mars Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
19.00-21.00 M P Mats Björkman Ödsmål Bygdegård Göran Waldolf
F 27 mars Alingsås Dansföreningen Hörnet
19.00-22.00 B M B P Reine Storberg IOGT Patrik Andersson 070-848 60 13
L 28 mars Tyresö Tyresö Square Dancers
17.00-19.00 WS P Paul Bristow Bollmora Nya föreningsgård
19.00-22.00 P Susanne Östman 08-770 30 59
S 29 mars Vårdansen
10.00-12.00 WS A1
12.00-15.00 A1
L 28 mars Västerås Västerås Square Dance Club
14.00-16.00 C1 Klubblokalen Eriksborg Curt Johansson / info@vsdc.se
16.00-21.00 P A1 P A2 Anders Blom Marsdansen
L 28 mars Ross Howell, Marine Ramsby Söderhamn Söderhamns Squaredancers

Folkets Hus Ljusne
12.00-20.00 B - C1 Bosse Magnusson, Bobben Bodin Hälsingedansen Kjell Söderberg / P-O Norenius
L 28 mars Segmon Grums Squaredancers

Folkets Hus
13.00-15.00 A1 A2 Stefan Sidholm, Barry Sjolin Föranmälan senast 15/3 Gunilla 054-54 28 14 / 070-218 98 24
15.00-20.00 B M B P Vårdansen gunkar55@telia.com
L 28 mars Kalmar Kalmar Squaredansare

Läckeby bygdegård
16.00-20.00 B - P Christer Bern Vårfestival Annica Simonsson 070-633 23 45
S 29 mars Täby Panther Squares

Föreningsgården, Täby Centrum
13.00-16.00 M P M A1 Jan Wiklund Träningsdans Ingvor 08-732 00 89
S 29 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 P A1 P A2 Anders Blom Tunet, Råcksta Gugge Gahmberg 08-615 16 84
S 29 mars 2 hallar Malmö Energy Squares

Carlsgatan 6
17.00-20.00 B - A2 Hanna Tenenbaum, Gröngölingarna Gröndansen Lars Olofsson 040-23 42 11
M 30 mars Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Medtag kaffekorg
11.00-15.00 B - P Anders Blom Kvarntorpsgården, Näsby Allé72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
O 1 apr Bålsta Bålsta Square Dancers
19.00-22.00 B50 M P Hebe Bergström, Janne Wiklund Dansbacken, Knarrbacken Lars Wahlund 073-326 50 70

"Soft Basic" Håkan Adolfsson Bålstadans
To 2 apr Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
19.00-21.00 M P Mats Björkman Ödsmål Bygdegård Göran Waldolf
F 3 apr Huddinge Huddinge Square Swingers

ABF-huset
18.00-21.00 B - A1 Mikael Gerkman Kvällsdans Göran Ervik 08-774 17 92
F 3 apr Lerum Lerum Square Dancers
19.00-22.00 P A1 P A2 Dave Wilsson, Sandie Bryant Dergården Margareta  Pollak 0302-352 70
L 4 apr Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B40 M Bosse Magnusson Tunet, Råcksta Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 4 apr Bromma, Alvik Ekerö Square Dancers

Brommasalen
12.00-15.00 P A1 Michael "Sotarn" Lindberg Vårdansen Peter Brattlund 08-37 02 57
L 4 apr Örnsköldsvik Ö-viks Squaredancers

IOGT/NTO-lokalen i Husum
13.00-21.00 B* - A2 Pär Lundborg Squaredanceparty nr 87 Lars-Erik Olsson 0660-502 33
L 4 apr Lerum Lerum Square Dancers
11.00-21.00 C1 - C4w3 Dave Wilsson Sandie Bryant Dergården Christer Pernblad 031-52 43 17
S 5 apr Thomas Bernhed
09.00-15.00 C1 - C4w3 10:e SNCC   
L 4 apr Madängsholm Tidaholm Square Dancers
12.00-17.00 P Vainor Törnqvist Madängsholms bygdegård Claes Törnqvist 070-645 97 57
L 4 apr Vad Road 66 Square Dancers
14.00-20.00 B* - A1 ( A2 ) Jenni Sandberg Vads Bystuga Ing-Marie Lewerentz 0240-741 50
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Datum/Tid Program Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

S 5 apr Täby Panther Squares
Föreningsgården, Täby Centrum

13.00-16.00 M P M A1 Olle Nilsson Träningsdans Ingvor 08-732 00 89
M 6 apr Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-21.30 A1 Catrine Dellbing Kyrkbytgt, Vingas lokaler Marianne 0302-416 65 
O 8 apr Mölnlycke Western Airport Square Dancers

Församlingshemmet
18.30-22.30 B - A2 Stefan Sidholm Stefansdansen - 20-årsjubileum! Carina 031-46 16 96 / 070-826 29 29
To 9 apr Göteborg Vinga Yellow Rockers

Kyrkbytgt, Vingas lokaler
19.00-22.00 B - A2 Catrine Dellbing, Marie Tjörnhed Påskdans Marianne 0302-416 65 
F 10 apr Täby Panther Squares

Föreningsgården, Täby Centrum
13.00-17.00 M P M A1 Rojne Eriksson Våffeldans Ingvor 08-732 00 89
F 10 apr Stockholm SateLlite SD

Götalandsvägen 181, Älvsjö
14.00-17.00 B M Olle Nilsson Långfredagsdansen Bertil Ström 08-88 81 04
F 10 apr Örebro Örebro Squaredancers
14.00-21.00 B - C1 Bronc Wise, Nils Trottman, Universitetet GIH Björn Österdahl 019-13 15 17
L 11 apr Jack Borgström, Tomas Hedberg I-L Oscarsson 019-12 65 65
13.00-20.30 Påskfestivalen
S 12 apr
11.00-14.30
F 10 apr Sventorp Tivedens Square Dancers

B - P  Lena Blixt 0505-443 16
14.00-19.00 Golvets nivå Vainor Törnqvist Bygdegården I-M Persson 0505-448 66
M 13 apr Södertälje Figure of 8 Dancers

Björklundsgatan 4 C
16.00-20.00 B P B A1 Robert Milestad Annandag påsk-dansen Birgitta 08-550 663 60
To 16 apr Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
19.00-21.00 M P Martin Jansson Ödsmål Bygdegård Göran Waldolf
F 17 apr Sollentuna Sollentuna Square Dancers

IOGT-NTO-huset i Häggvik, Mantalsv.4
19.00-22.00 B B M Micke Gerkman Dans inför gradueringen Agneta Lindhé 070-732 70 43
F 17 apr Huddinge Huddinge Square Swingers

ABF-huset
13.00-16.30 B - M Inger Johansson Graduering Göran Ervik 08-774 17 92
F 17 apr Märsta Crazy Flutters
19.00-22.00 A1 A2 Jerry Jestin Cabinen, Biokällan, Stockholmsv.
L 18 apr Monica Thorell 070-475 46 08
13.00-15.00 Hexagon Lasse Jägdahl Norrortsdansen
15.00-19.00 B - P Jerry Jestin
19.00-22.00 A1 A2
S 19 apr
16.00-19.30 C1 (halva) Jerry Jestin
F 17 apr Skepplanda Dansföreningen Hörnet
19.00-22.00 M P M A1 Thomas Bernhed Bygdegård Kathe Sköldborg 070-594 06 11
L 18 apr Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 P A1 Björn Jerneborg Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 18 apr Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B Meddelas senare Drakenbergssalen Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 18 apr Umeå Umeå Square Dancers
11.00-20.00 B - A2 Robert Milestad Vårdans Linnea Jakobsson
S 19 apr Stockholm Eken-alliansen

Forum, Nybrogatan 18
14.00 - 17.00 B M Calle Brunér Nybörjardansen Berit Nilsson 08-604 05 20
S 19 apr Surte Surte Swingers

Kulturhus
17.30-20.30 B - A1 Martin Jansson Månadsdans Ulf Persson 031-65 44 64
S 19 apr Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club

Solvalla
13.30-17.30 B - P Stefan Carlsson Klubbdans Jerry Nilsson
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Datum/Tid Program Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

S 19 apr Norrtälje Eightmakers
IOGT-lokalen

12.00-17.00 A1 A2 Andreas Olsson, Micke Gerkman Nivådans A1 / A2 Christer Adlerz 070-292 06 90  
S 19 apr Täby Panther Squares
13.00-16.00 Squaregames Inger Johansson Föreningsgården, Täby Centrum Ingvor 08-732 00 89
O 22 apr Västerås Västerås Square Dance Club
18.30-22.00 B M B P Jerry Jestin Klubblokalen Eriksborg Curt Johansson / info@vsdc.se
O 22 apr Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Medtag kaffekorg
13.00-16.00 B35 B B35 M Bengt Lind Kvarntorpsgården,Näsby Allé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
To 23 apr Göteborg Gothenburg Square Dancers

Gräfsnäsgårdens Annex, Slottsskogen
19.00-21.15 B - P Marie Tjörnhed Månadsdans Kristina 0303-121 83 / 073-906 44 06
F 24 apr Malmö Energy Squares
18.30-21.30 B M B P Jerry Jestin Hyacintgatan 2 Lars Olofsson 040-23 42 11
L 25 apr Holma Folkets Hus
14.00-19.00 P A1 P A2 Jerry Jestin Special Event
L 25 apr Tyresö Tyresö Square Dancers
13.00-22.00 M - A2 Stefan Förster, Freddie Ekblad Bollmora Nya föreningsgård Susanne Östman 08-770 30 59
S 26 apr Dans i två hallar
10.00-14.00 M - A2 Tyresöfestivalen
L 25 apr Kvänum Slättas Squaredancers Vara
13.00-21.00 B - C1 Thomas Bernhed, Vainor Törnqvist Nästegårdshallen Roger 070-345 76 69
21.30-01.00 Afterparty Micke Gerkman, Monica Arvidsson Trandansen
L 25 apr Karlstad Clear River Dancers

PRO-gården, Brunnsgatan 9
15.00-20.00 M - A1 Svante Jordeskog Älvdansen Thure Larsson 054-56 23 39
S 26 apr Sundsvall Sundsvalls New Wave

Folkets Park
12.00-17.00 P - A2 Bobben Bodin Söndagsdansen Kerstin Karlsson 070-247 53 23
O 29 apr Borås Borås HG Squaredancers

Björkhemsgatan 35
19.00-21.30 B* M B* P Ingemar Fredriksson Månadsdans Lasse Eriksson 070-335 41 62 
O 29 apr Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Medtag kaffekorg
13.00-16.00 B  M  B  P Michael "Sotarn" Lindberg Kvarntorpsgården,Näsby Allé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
To 30 apr Göteborg Vinga Yellow Rockers

Kyrkbytgt, Vingas lokaler
19.00-21.30 B - A1 Mats Björkman Bakvända Marianne 0302-416 65 
L 2 maj Malmö Southern Square Dancers Malmö

Mellanhedsskolan 
13.00-20.00 M - A1 Leif Ekblad, Stefan Carlsson Springfestivalen Henrik Kjellgren 040-92 69 55
S 3 maj Hogstad Blue Blossom Dancers

Golvets nivå Hogstad Folkets Hus
14.00-20.00 B - A2 Roland Danielsson, Anders Blomvik Kursavslutningsdans Jens Dossel 070-640 96 84
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Försommardans
Workshop och dans 

 
Lördagen 23 maj 2009 

 
 

Vi dansar till 
 

Stefan Sidholm 
 

13:00-16:30 
<   Workshop   > 

 
17:30-21:00 
P-A1-P-A2 

 
Workshop 40kr/program 

Endast kväll 90kr 
Hela dagen inkl workshop 150kr 

 

Servering finns 
 

Plats: vår lokal på Beväringsgatan 2, Örebro
 

Kontaktperson: Kristina Luhr 
klluhr@hotmail.com 
tfn: 073-339 66 11 

 

 

 
 

27:e 

 
 
 

 
 

Örebro 10-12 april 2009 
 

Afterparty på lördagen med dans till 
Elegance 

 

                Årets påskharar är: 
Bronc Wise    Nils Trottman 

Jack Borgström   Tomas Hedberg 
 

B-C1 i tre hallar i dagarna tre 
 

Linedance fredag och lördag 
 

Hjärtligt välkomna önskar 
Örebro Squaredancers 

 
Kontaktperson: Björn Österdahl 

bjorn.osterdahl@telia.com 
tfn: 019-13 15 17 

 

 

A2
 

Workshop 
 

13:00-14:30

 

A1
 

Workshop 
 

15:00-16:30
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DIAMANTDANSEN 

 
är en del i den stora Countryfesten på 

Gumboda Hed vid E4 mitt emellan Umeå och Skellefteå 

lördag - söndag den 4-5 juli 
Squaredans lördag kl. 11.00-17.00 och söndag kl. 10.00-14.00 

Nivåer: Basic, M, P, A1 
Caller: Mikael Gerkman 

Servering finns 
Husvagnsplatser bokas hos Bengt Westman tfn: 0934-108 96 

Info: Bengt Gunnarsson tfn: 070-371 01 17, bgn@robertsfors.se 
Titta gärna på hela helgens program på www.gumbodahed.se 

 

Välkomna önskar Robertsfors Diamond Dancers! 

Under år 2008 var det 25 år sedan föreningen bildades i 
Floda Lada, som ligger ca 3 mil öster om Göteborg, där vi 
fortfarande dansar varje tisdag. Den 20 september anordnades 
en jubileumsdans i Ladan med Krister Pettersson som 
gästcaller samt vår egen klubbcaller Thomas Bernhed. Det 
kom ca 80 dansare från Väst-sverige och föreningen bjöd 
på kaffe och tårta. Det var en uppskattad dans och vi blev 

en god middag med underhållning av en dragspelsorkester 
samt dans om man kände för det. Därefter intog vi våra 
platser i teatersalongen och såg “Guys and Dolls” som 
framfördes av ett 50-tal skådespelare och dansare med bl.a. 
Stefan Ljungquist. 

Föreställningen var till alla delar imponerande: riktig skönsång, 
bra dansnummer, ett fantastiskt kroppsspråk och scener från 

en “nattmacka” med dryck därtill. Vi anlände till Göteborg 

hade vi på tåget. 

Året avslutades med en julfest med julmat och underhållning 
av 11-åriga Sixten ifrån Västra Bodarna, som sjöng Elvis och 
Johnny Cash – låtar. Han var väldigt duktig och uppskattad.

Hälsningar 
Styrelsen 
Lerum Square Dancers
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6
En ny dansare är inte en siffra i statistiken utan en 

människa med känslor precis som vi

7
En ny dansare är inte någon att skylla på när något går 
fel. I allmänhet är det vi som har en stil som skiljer sig 

från det vi en gång lärde oss

8
En ny dansare är en person som delar med sig av sin 
entusiasm. Det är vår sak att se till att han/hon trivs 

hos oss och att vi inte kväver denna entusiasm

9
En ny dansare förtjänar den bästa uppmärksamhet vi 

kan ge

10
Våra nya dansare är livskraften i vår squaredansklubb

1
En ny dansare är den viktigaste personen i vår square

2
En ny dansare är inte beroende av oss, det är vi som är 

beroende av honom/henne

3
En ny dansare är inte ett störande avbrott i vårt 

dansande. Han/hon är anledningen till att vi dansar

4
En ny dansare gör oss en favör när han/hon ansluter 

till vår square. 
Det är inte vi som gör den nya dansaren en favör när 

vi dansar med honom/henne

5
En ny dansare är en del av vår aktivitet, inte en out-

sider

TIO BUD OM HUR MAN BEHÅLLER NYA DANSARE 
UR CLUB LEADERSHIP JOURNAL 

(av Forrest and Pat Haskins)
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Är du mellan 15-30 år så vill du inte 
missa detta! 

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

den ena och den andra och får vänner för livet. 

Vad får jag som medlem? 
-Du får utskick några gånger om året via E-mail/Snail-mail(posten) 

ang. diverse happenings t.ex. ungdomsdanser. 

-Buffalo brukar ordna med ett eget masslogi på påskfestivalen och 
nu på senare tid även Convention. 

-Du får äran att bära våran Badge samt Tröjor. 

-Du får gå billigare på ungdomsdanserna. 

Någon av oss hittar du alltid på de stora festivalerna. 
Läs hur du blir medlem på hemsidan: 

 
www.buffalosquares.se 

eller maila:  buffalosquares@hotmail.com 

Våren står för dörren och det sprudlar av danser som ni inte 
vill missa!

Först på kö kommer ungdomsdansen som denna gång blir i 
Förslöv, Ängelholm.
Den får man inte missa! På Påskfestivalen kryllar det ofta av 

vi våra medlemmar på lite extra skoj.
Läs mer om det på www.buffalosquares.se. Vi fortsätter samma 
helg med att bjuda våra medlemmar på hela dansavgiften och 
logi på Pearl Jamboree.

Buffalo Squares styrelse
www.buffalosquares.se

Kontakt: 
Info om dansen:  
Monica Johansson  
Tommi Rönnholm 0706-41 94 40 
 
Info under dansen 
Monica 0739-24 71 87
Tommi 0706-41 94 40 

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

Anmälan: 
Plusgironr: 14 57 17 – 5  
Buffalo Squares 
eller via E-Mail: 

 

Helgens program: 
Fredag: 
19-21 Squaredans B-A2 
Afterparty med matbeställning 
 
Lördag: 
10:00 Frukost 
11.30 Aktivitet 
13:00 Årsmöte 
15:00-20:30 Squaredans B-A2 
21:00 Gemensam middag 
Afterparty med lekar 
 
Söndag: 
10:00-10:30 Frukost 
10:30-11.30 Squaredans B-A2 

www.buffalosquares.se

Hur hittar jag?
 
Kör av E6 vid avfart 
Hjärnarp/Förslöv. Följ 
skyltar mot Förslöv, sen mot 
Margretetorp. I rondellen i 
Margretetorp följ skylten 
mot Förslöv. Efter ca 5 km är 
det skyltat Hålehall-stugan 
till höger. Hålehallskyltarna 
lotsar dig lååångt upp i 
skogen och fram till målet. 
Har du problem med att ta 
dig till dansen, hör av dig så 
hjälper vi till med 
samåkning.  

Kontakt:
Info om Buffalodagen:
Monica Johansson 040 92 69 55
Anna Johansson 0735 11 00 64

www.buffalosquares.se

Anmälan:
www.buffalosquares.se
buffalosquares@hotmail.com

OBSERVERA
Anmälan till festivalen är bindande
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 
Kontakt: Annika Persson 

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

  

Detta händer i 

SACT 
www.caller.nu 

 
Seminariet 

 

är ett samarbete mellan SACT och SAASDC, och är ett
arrangemang för alla squaredansklubbar och dansare som
är anslutna till SAASDC. Seminariet syftar till att utbilda
och informera i ämnen som ska bidra till att square-
dansen lever vidare. Klubbar som har lyckats delar med
sig av recepten och klubbar som vill ha tips och idéer får
ta till sig detta. Sedan ett år tillbaka finns en arbetsgrupp
som nu består av sex personer (tre från vardera förbund)
som ansvarar för planering och genomförande. Slogan
för Seminariet 2009 är ”Tag i hand – tag om hand”. 
 

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

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 

 

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

Utbildning 
 

SACT  Caller School – Kursstart i september med 
Del 1, 19-20 september 2009 
Del 2, 13-14 mars 2010 

För mer information: Michael Gerkman, 070-493 23 89 
 
S.L.U.G. – Nästa kurs hålls i Stockholm 4-5 april. Se
mer information i separat annons i detta Squareinfo. 
 

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

Nästa SACT-Convention hålls 
21-22 mars 2009 

på Scandic Hotell Väst i Örebro 
 

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

Emphasis 
 

Emphasis = tonvikt, vilket i squaredans innebär att man
rekommenderar callers att under en period använda vissa
utvalda calls lite extra. Aktuella calls kan man hitta på vår
hemsida, www.caller.nu under rubriken Sactuellt.

B=grund, M=vanlig, P=plus, 
A=avancerat 1-2, C=utmaning 1-4 

 

Så skulle man kunna översätta namnen på våra program i 
squaredans, men när man översätter och sedan ser till verklig-
heten så måste man fundera över om man verkligen har valt 
rätt namn på alla program. Jag skulle vilja säga att Mainstream 
(vanlig) är allt annat än vanligt på danser. För några år sedan 
var Plus det vanligaste programmet, men numera är det A1 
och A2. Att Plus är det vanligaste tycker jag inte är särskilt 
konstigt, men är det verkligen så många dansare som vill ha 
avancerad dans att A1 och A2 ska vara större? 
 

Låt mig göra en jämförelse mellan alla våra program. B är 
verkligen grunden i squaredans, men jag tycker att M också är 
grund. Att gå från B till M innebär nästan enbart att man lär 
sig ytterligare ett antal calls. Sen är det dags för P, och redan 
här blir det något mer än bara ett antal calls. Två exempel på 
detta är Extend och Courtesy Turn, som på B och M har 
begränsningar. Extend får bara göras från en position före P 
och Courtesy Turn är könsbundet före P. Men än så länge är 
det åtminstone nästan bara ett antal nya calls. 
 

Så till A – avancerat. Nu kommer nya regler och krav på 
kunskaper som inte alls funnits tidigare. Dessa regler innebär 
att allt man hittills lärt sig går att göra från oändligt många fler 
positioner än tidigare. Något som kan vara mycket svårt är att 
se sin position i en formation som inte existerar. Vem vet att 
Ends i en Ocean Wave samtidigt är Points i en Diamond som 
inte existerar? Alla ska också kunna göra sin del av ett call 
utan att övriga i squaren gör det. Alltså från en vanlig Ocean 
Wave så kan man calla ends Diamond Circulate – trots att det 
inte finns en Diamond. Slutpositionen blir en typ av stjärna. 
 

Till sist C – utmaning… Jag började med C1 för två år sedan, 
efter 25 år i dansen. Det är för mig som en helt ny dimension, 
och då menar jag inte en annan liga eller något finare. På C 
räcker det inte med att man kan se sin position i en formation 
som inte existerar; nu måste man kunna definitionerna på 
samtliga calls före C helt och fullt. Man måste kunna bryta av 
ett call och lägga till andra saker mitt i ett call, klara av att 
hoppa över vissa delar i ett call, byta ut delar av ett call till 
andra saker osv. – och nu har jag inte ens börjat skriva om 
alla nya och svåra koncept som förändrar calls i oändlighet. Ja 
visst ja, det är ju bortåt 70 nya calls också av vilka en del är 
riktigt, riktigt svåra. 
 

Jag vill dela in våra program i tre grupper, där B, M och P är 
den första gruppen. Sedan kommer andra gruppen som är A1 
och A2, och för att kunna lära sig dessa program måste man 
först lära sig B-P en gång till, fast med regler från A. Sen 
kommer C1-C4 som är oändligt mycket svårare än tidigare. 
Vill man ha extremt svår koreografi så ska man definitivt lära 
sig C, men annars är det ingenting att hålla på med. Men hur 
ser det egentligen ut på våra dansgolv? Hur många vet att det 
egentligen är betydligt större krav på A än på P? Återigen: det 
är kursledarens ansvar att ge dansare den utbildning de har 
rätt till – det gäller inte bara calls, utan även regler. 
 

Kör hårt! 

Ordförande i SACT 
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Hemsidan

På hemsidan www.squaredans.se kan klubben logga in och 
registrera och uppdatera klubbinformation, danser,  delegater 
och adresser för distribution av tidningen samt plocka ut 
etiketter. 

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

Har lösenordet kommit bort? Kontakta Björn Mattson:   
bjorn@squaredans.se, Therése Milestad: therese@squaredans
.se eller Marianne Hjelm: marianne@squaredans.se så skickas 
nytt lösenord. 

Synpunkter till Lars Olofsson webmaster@squaredans.se 

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

Anmälningar kan ske:

 på hemsidan själva registrera sina danser. 
 Dansen visas på listan när den godkänts. 

ut och skickas till Pia Henriksson, Snapphaneg. 8,
 280 60 Broby. 

Beställningar görs hos Björn Persson, Västerslänt 120, 
424 35 Angered, 031-21 00 71 eller nallepe@squaredans.se 

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

Handböcker på svenska är utan bilder. 

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

Kom Ihåg

I februari betala årsavgiften för föregående år.

Senast april ska klubben haft årsmöte och registrerat kontakt-
person, 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 

Senast augusti anmäla representanter till Squaredans-
seminariet. 

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. Behöver ni uppdatera tidningsregistret 
- glöm inte att deadline är samma som för Square-Info. 

CD-skiva 
 “Introduktion till squaredans” 

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

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

Klubbstadgar 

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

Distribution av Square-Info 

Distribution av Square-Info sker numera direkt till de enskilda 
medlemmarna som klubben registrerat efter inloggning, 

klubben registrera din mailadress i adresslistan. Förbundet    
fakturerar klubbarna en portokostnad på 20 kr/år för varje 
papperstidning.  

Klubbinformation 
(uppdaterad februari 2009)
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Vi dansar varje onsdag kl 19.00 – 22.00 
fr o m 17 juni  t o m  26 augusti 

P, A1, P, A2 
27 maj och 2 september dansar vi 

Round Dance 
 

I Bagarmossens Folkets Hus 
Entré 60 kr – ungdom 30 kr 

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

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

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

 
Hemsida: http://squaredancepeople.ownit.nu 

 
 

HIGH COAST 
FESTIVAL®

Basic 
Mainstream 

Plus 
A1 
A2 

Örnsköldsvik 21–23 augusti 

Flyer finns på 
www.ovikssquaredancers.com

Upplysningar: 
Eva Hedström, 0660-37 86 79 

e-post: info@ovikssquaredancers.com

Callers: 
James Wyatt, GB 
Neil Whiston, GB 

Kulturstipendium 2008

reta Palmquist, högtidligen mottaga Gnosjö Kommuns 
Kulturstipendium för 2008.

Motiveringen för mig var ”För sitt enorma engagemang 
för Square Dance både lokalt i Gnosjö och regionalt i 
Jönköpings län”. 

Stort TACK till Finnveden SD som nominerade mig 
och alla Ni som skrev på.

Leif  ”Snuffe” Ericsson
Finnveden Square Dancers
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Squaredansresa till Indien

från Västerås Squaredance Club, Mari Coenraads och Stefan 
Öhlander, snart skulle åka ner på sin årliga resa till barnhem-
met Mar Thimotheus Memorial Orphanage i Kerala, Ind-
ien. Dit åker de varje år som representanter för föreningen 
Bharat Indien-bistånd, för att kontrollera att de insamlade 
fadderbidragen går till barnen och att barnhemmets ekono-
mi är i ordning. De undersöker vilka behov barnhem met har, 
samt diskuterar med föreståndaren och styrelsen om vilka 
projekt man skall satsa på framöver. Även foton på fadder-
barnen skall tas till faddrarna. 

Ofta passar faddrar och andra barnhemsintresse rade på att 
åka samtidigt med Mari och Stefan. Då är det många, som 
med gemensamma pengar kan bereda barnhemsbarnen en 

squaredansare som skulle åka med detta år, blev vi intresse-
rade och anmälde oss till resan. Det skulle bli första gången 
med squaredans i Indien. Caller på resan var Sven Andréa-
son.

Vi var 29 st. som lämnade Arlanda den 22 okto ber. Efter en 

väntade, som förde oss till hotell Luciya Palace i Thrissur. 
Vår första dag startade med ösregn och varmt. Det blev en 

Sri Krishna Tempel i Guruvayur, som är en helig plats för 
hinduer. På kvällen dansade vi squaredans i entrén på hotel-
let till portierernas stora häpnad och glädje.

Lördagen 25 oktober blev vår första dag på barnhemmet 
MTM Orphanage, där vi blev varmt mottagna av barnen 
med dansande små pojkar (utklädda till tigrar) till musik av 
hög ljudda trummiskillar. Efter att vi ätit en stark men god 
”thali-lunch” på bananblad, blev det uppträ danden med 
musik och sång av barnen. Själva dansade vi squaredans för 
dem. Vi dansade även svenska danslekar med barnen, vilket 
de upp skattade mycket. Det var en fantastisk dans och show 
barnen bjöd på.

Nästa dag besökte vi Fader Ignatius kyrka kl. 7 på morgo-
nen. Massor av musik och sång spelas under den syrianska 
andakten. Ett positivt kyr kobesök som avslutades med en 
frukost hemma hos en av kyrkans vänner. Därefter dansade 

problem med elen som kom och gick, vilket avhjälptes med 
ett extra aggregat. Det var en mycket härlig stämning med 
massor av app låder. 

Samma dag var vi åter på MTM, där vi delade ut mjukisd-
jur, dockor samt leksaker till alla barnen. Allt detta hade vi 
alla haft med oss hemifrån. Några av oss besökte en dag två 
barns föräldrahem. Föräldrarna levde fattigt, men såg har-
moniska ut och var glada åt att barnen bodde på MTM.

Barnen måste bo där, eftersom föräld rarna, på grund av sjuk-
dom, mycket dålig eko nomi och fattigt boende, inte klarar av 
att för sörja sina barn. På kvällen var det middag på Thrissur 
Tower Hotel, där vi även dansade squa redans. Maten bestod 
av en god buffé, vissa rätter rätt starka och goda.

Den 28 oktober kom två bussar och hämtade oss för en resa 
med barnen till Dream World, ett äventyrsbad. Samtidigt 
reste några i vårt sällskap till Ooty och Mysore. Barnen, per-
sonal och några av resenärerna lämnades av vid badet och vi 
andra åkte minibussar upp i bergen till några stora, mycket 
vackra vattenfall. Där sprang det massor av apor i bergen. På 
vägen ner stannade vi och gick in och badade med barnen. 
Det var första gången vi badade med kläderna på. I In dien 
får man inte klä av sig på baden.

Dagen efter var vi till ett stort varuhus och shoppade kläder 
med barnen. Kerstin från Luleå hade samlat ihop 10 000 kr 
från olika arbetsplatser och vänner. Pengarna skulle använ-
das till en uppsättning kläder till 70 barn, samt till perso-

dessa glada, pigga små varelser stå där och välja bland allt 
detta utbud som fanns. Det var helt otroligt att se och vi 
hade en härlig dag. Barnens shopping kommer vi aldrig att 
glömma.

Margareta o Gert
SateLlite 

Forts i nästa nummer
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Tyresöfestivalen 2009 

 

OBS !! ÄNDRADE DAGAR & 2 NYA LOKALER med parkettgolv, servering finns. 

Lördag 25 april kl.13-22 (paus 17-18) Söndag 26 april kl.10-14 
Pris: lördag 180 kr - söndag 100 kr - Hela festivalen 250 kr. 
Fri entré för er som är födda 1991 eller senare. 

  Callers M-A2 
 
 I Bollmora Nya Föreningsgård 
 Mer info Susanne Östman tel.08-770 30 59 
 info@tsd.nu eller www.tsd.nu  

 
 

  Stefan Förster Freddie Ekblad 

Tfn: 0512-129 26 / 0733-80 50 05
www.peruexplorer.se
info@peruexplorer.se

Årets Squaredansresa till Peru
2-16 oktober 2009 - dans på hög nivå

Caller: Slättas Squaredancers Monica 
Arvidsson

Resor till Peru och Latinamerika



22 – 23 Augusti 2009 
 
Nästegårdsskolan i Kvänum

    Paul Bristow 

Vainor Törnqvist 

Monica Arvidsson 

POSTTIDNING B  
Svenska Squaredansförbundet
SAASDC
BOX 457
191 24  SOLLENTUNA

Till vår stora glädje är sommarens 
veckor fullbokade!

Vill du anteckna dig på väntelista går det utmärkt!

info@dansgladjen.se

Välkommen till hemsidan som 
uppdateras kontinuerligt med 

roliga länkar och nyheter!

www.dansgladjen.se

Vi ser med glädje fram emot 
sommaren 2009!

Robert Richard Stefan och Jack

Vi kommer även i år att göra om hemsidan till 
en bilddagbok under veckorna 29-31 så håll 
ögonen på den under sommaren. Kanske får 
du syn på några kompisar som svänger runt 

i dansen!

DA
NSG

LÄDJEN

2009

"Dancers are fools; 

If  both are fools, 

-- Japanese folk song
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