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14:00 – 18:00
Söndagen den 14 februari 2010

Robban Milestad    Jack Borgström
M P A1 A2

Dans i två hallar+gemensam dans
Klädsel: Gärna rött/vitt eller 

Dansavgift: stora 100:- & <25 år 0:-
Cafeteria med allehanda godsaker

 Lotteri & vinstchans på entrébiljetten

-LIGT VÄLKOMMEN till GIH, bakom Stadion

T-bana till Stadion eller Tekniska högskolan

 Info: Marie 08-7653332  www.oceanwaves.se

Glimtar från seminariet i Jönköping

Fotograf: Ing-Marie Lindh
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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: Therése Milestad 
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 

Färg 4 000:- 2 000:- 2 000:- 1 000:- 1 000:- Finns ej 

Svartvit 2 800:- 1 200:- 1 200:- 600:- 600:- 400:- 
   

Färg SAASDC-klubbar 3 000:- 1 500:- 1 500:- 750:- 750:- Finns ej 

Svartvit SAASDC-klubbar 2 100:- 900:- 900:- 450:- 450:- 300:- 

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

 
Kommande nummer Nummer 1 2010 Nummer 2 2010 Nummer 3 2010 Nummer 4 2010 

Deadline för material 1 februari 15 april 1 augusti 15 oktober 
Distribueras vecka 1011 1021 1037 0947 

 

Tryck Weinco Grafiska, Box 9191, 200 39 Malmö 
 

           Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll

Observera! Nya deadlines och utgivningsveckor gäller from nummer 1 2010,  se sidan 6 för mer info. 

Hej på er!

Då var det dags för mig att skriva min första ”Från ord-
förandes horisont” och jag säger som många andra som 
skrivit här: Vad kan jag skriva om som intresserar er?
Jag börjar med en enkel presentation av mig själv. Jag heter 
Therése Milestad, bor i Stockholm/Huddinge och är 29 år 
(ett litet tag till i alla fall). Jag har dansat squaredans sedan 
1995 tack vare min syster som drog med mig på en nybör-
jarkurs. Redan första kurskvällen var jag fast och har älskat 
att dansa sedan den dagen!

Inom dansen har jag fått många vänner och bekanta, och 
efter några års dansande träffade jag även min man. Tillsam-
mans har vi åkt runt mycket i Sverige och dansat och tack 
vara dansen har jag hunnit besöka många orter i Sverige. 
Fram till och med hösten 2007 var jag en ganska aktiv dan-
sare och besökte en hel del danser, men sedan min dotter 
kom har danstillfällena blivit glesare, dock har de jag varit på 
gett mig desto mer. 

I nivåer dansar jag upp t o m A2. Fram till i våras kände jag 
mig som en ganska stark A2-dansare. Jag tyckte jag kunde 

en utländsk caller så omkullkastades alla mina tankar kring 
detta. Det var en fantastisk dans med mycket klurigheter, 

mycket tänka efter och många många felsteg! Efter dansen 
var jag helt slut i huvudet och så himla nöjd! Detta blev en 
väckarklocka för mig. Den C1 jag lärde mig för många år 
sedan och inte aktivt dansat, den lägger jag på is tills jag kan 
gå en ny kurs igen.

Jag blev invald som ledamot i SAASDCs styrelse på stäm-
man i Göteborg 2005, och 2008 på det konstituerande sty-
relsemötet blev jag vald till vice ordförande. I somras, då 
Lars Jonsson hastigt lämnade oss, tog jag över som till-
förordnad ordförande. Det är ett oerhört förtroende att få 
vara tillförordnad ordförande och jag skall göra allt i min 
makt att förvalta detta förtroende så gott jag kan.

Jag vill framöver veta vad du, ja just du som läser detta tyc-
ker och tänker om vårt fritidsintresse, stort som smått. Det 
debatteras mycket på vår hemsida om squaredansen, men 
det är bara en bråkdel av alla er ca 5700 dansare som deltar i 

Lite i förväg vill jag önska er alla en härlig vinter, en God Jul 
och ett riktigt Gott Nytt År.

Vi ses i en square!
Therése Milestad
therese@squaredans.se
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Arbetet i förbundsstyrelsen blev inte riktigt som vi 
ursprungligen tänkt oss. För att dra lite paralleller till 
mitt andra stora intresse utöver dans nämligen segling 
kan man säga att skutan i alla fall för en stund saknade 
roder. Vi saknar vår framlidne ordförande, både som 
vän och som rodret i vårt styrelsearbete. Efter lite om-
grupperingar som ni kunde läsa om i förra upplagan av 
förbundsnytt tar vi nu nya tag. Det mesta kommer att 
fortsätta som vanligt men en del förändringar kommer 
ganska naturligt när nu rodret på skutan är utbytt. 

Vår nya ordförande Therése Milestad har påbörjat sitt 
uppdrag på ett föredömligt sätt. Tidigare har förbunds-
nytt alltid skrivits av ordföranden, något som vi i och 
med detta nummer kommer att ändra på. Detta för-
bundsnytt skrivs av mig, Henrik Kjellgren som är vice 
ordförande i förbundet, och i kommande nummer 
kommer olika representanter från styrelsen att vara den 
som sammanfattar förbundets arbete.

Under hösten har förbundsstyrelsen haft ett möte i 
Stockholm där vi bland annat diskuterade inkomna 

-
nacka. Vi konstaterade även att arbetena med att plan-
era Convention 2010 i Karlstad och 2011 i Göteborg 

som är sugna på att arrangera Conventions 30-års jubi-
leum 2012 att ta kontakt med förbundsstyrelsen.

Som alltid på våra styrelsemöten diskuteras det mycket 
runt Square-Info. Nya priser för annonser gäller från 
och med detta nummer, och delvis nya deadlines och 
utgivningsveckor kommer att gälla nästa år. En del ma-
terial har inkommit till Square-Info som vi tyvärr fått 
tacka nej till. Det gäller så kallade familjenotiser som 
handlar om exempelvis bröllop, nyfödda barn, dansvän-
ner som gått bort etc. Denna typ av notiser publiceras 
inte i Square-Info om det inte uppenbarligen handlar 
om något som är av riksintresse. 

I skrivande stund arbetar jag själv, tillsammans med resten 
av seminariegruppen med att planera årets squaredans-
seminarium som i år arrangeras i Jönköping. När du 
läser detta har ett 80-tal squaredansare förhoppningsvis 
haft en trevlig och givande helg tillsammans där vi dis-
kuterat hur vi välkomnar och tar hand om nya dansare. 
Något som är oerhört viktigt för tillväxten i vår stora 
familj.

Även om det just nu känns avlägset får jag väl passa på 
att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
För styrelsen

Henrik Kjellgren
henrik@squaredans.se 

KVARNDANSEN
Kungälv

Callers: Anders Blom och 

Sven-Olof Nilsson

Lokal: Kvarnkullen Kungälv

Ni å B i M i t Pl h A1Nivåer: Basic, Mainstream, Plus och A1

Dansavgift: 100 kronor. Kaffe och fralla ingår.
Vägbeskrivning: Kvarngatan. Kartblad 7 i 

telekatalogen intill kvarnentelekatalogen, intill kvarnen. 
Vid frågor ring 0303-121 26, 139 01, 138 06, 

070-568 46 80, 073-805 65 76
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Aktiv semester på 
Bödabaden 2009

Ännu en underbar semester med squaredans på Öland, med 
bra callers & cuers o många trevliga vänner, party och myc-
ket skratt, härlig underhållning med bl.a. Dave, Peter och Jo-
nas, en idéspruta med mycket nyheter för framtiden.

information.

Hösthälsning från Eric & Gunnel Bowall 
Vinga Yellow Rockers

Redaktörsspalten
Hej från ett gråkallt Västerås. Nästan nyss hemkommen från 
ett seminarium. I år bytte vi plats - vi var i Jönköping. Kul 
med så många nya ansikten och ideér. Massor av workshops 
med inlägg och tankar. 

Nu börjar det snart vara dags för de första basicdanserna för 
våra nybörjare, julfester och jullov. Skulle vara kul att höra 
ifrån alla nybörjare därute i landet. 

På senaste styrelsemötet bestämde vi oss för att göra en 
ändring på deadlines och utgivningsveckor. Följande gäller nu:  
1 februari (utgivning v. 11), 15 april (utgivning v. 21), 1 augusti 
(utgivning v. 37), 15 oktober (utgivning v. 47).
Det är alltså nummer 2 som har fått ändrad deadline och 

Tänk på: 
Glöm inte att om ni ändrar adress så meddela er klubb så de 
kan ändra i registret. Det är alltså ingen mening att maila oss 
i styrelsen. 

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. 

�������	
���
��������������
����������������
�������

����������������� !"�!�#��������	�"���!$$�%�

http://hem.passagen.se/fig8dans figureof8dancers@gmail.com
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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 
danslistan. Pia ser inte alltid detta och vill därför uppmana er 
att bara anmäla dansen en gång.  

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila eller att ringa! 
Jag har inget inplanerat nu men jag dyker säkert upp på ett 
dansgolv nära er. Nästa gång vi ses här skriver vi februari 
2010, njut av tomtar, pepparkakor, lussekatter, snö och nära 
och kära till vi hörs igen. 

God Jul och Gott Nytt Squaredansår önskar jag Er alla.  

Ing-Marie Lindh
Redaktörska  
ing-marie@squaredans.se
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S k i n k d a n s e n 
Måndag 28 dec kl 1500 – 2100

 Prästängshallen, Eksjö 

   Tomas Hedberg Anna Johansson 
Pär Lundborg

        B35,   M,   P,   A1,  A2
2 hallar 3 callers 5 nivåer nonstop 

Tag med dansbadge för komplettering  

100 Kr Ungdom gratis
Traditionell dress

OLD OAK CAFÉ          Majs julgodis
V Ä L K O M N A sturek@mail.eksjo.com
0381-14005

Medlemsavgifter 2009
Under 2009 skickades fakturorna med medlemsavgifterna 
för första gången ut med e-post till klubbarna. Styrelsen tyc-
ker att detta är ett smidigt sätt som både sparar tid och pen-
gar för alla. Därför kommer detta att ske för medlemsavgif-
ten 2009 med några mindre ändringar i hanteringen. 

I början av 2010 kommer klubbarnas ordförande och/
eller kontaktperson (beroende på hur man har registrerat i 
klubbuppgifterna) att få e-brev som meddelar att fakturan 

efter inloggning. Ytterligare information hur man hittar fak-

Därför vore det bra om alla klubbar inför utskicket kontrolle-
rar e-postadresserna så att ingen missar informationen.
På ovannämnda faktura kommer dessutom fakturering av 
porto för Square-Info att ske. Detta kommer att redovisas 
med antal utskickade tidningar under 2009.

Medlemsavgiften till SAASDC faktureras ett år i efterskott så 
att klubbarna inte behöver lägga ut pengarna innan dansarna 
har betalat in medlemsavgift till sin klubb.

För styrelsen
Åsa Bratt
asa@squaredans.se

Nivå: B* - B* - M*
* = kursnivå

Lördag 28/11 2009
Kl 18.00 – 21.00

I Rotebro Dansträff
vid Rotebro station,
Hertig Karls väg 13, Sollentuna

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

Entré:                     
70 kr70 kr
Under 25 år gratis.

Kontaktperson: Agneta LindhéKontaktperson: Agneta Lindhé
08-768 51 08,  070-732 70 43

www.sollentunasq.se

Ändring av deadlines 

Observera att vi har gjort vissa ändringar i deadlines 
och utgivningsveckor. Det ser ut som följande: 

* Deadline: 1 februari / Utgivning: vecka 11
* Deadline: 15 april / Utgivning: vecka 21
* Deadline: 1 augusti / Utgivning: vecka 37
* Deadline: 15 oktober / Utgivning: vecka 47

Dessa datum gäller omgående from nummer 1 år 2010.

Observera också de ändringar vi har gjort i annonspriserna. 

Se utgivningsrutan sidan 3 för mer information.

Mvh Ing-Marie Lindh
“Redaktörska”
ing-marie@squaredans.se
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Söndag 27/12 2009
* =kursnivå

g
I Rotebro Dansträff
vid Rotebro station,
Hertig Karls väg 13, Sollentunag g ,

Kl 15 – 18 B* – M* – B* – P*
Kl 18 – 21 P – A1 – P – A2 

Entré:                                                            
70 kr för 1 pass.                  
100 kr för 2 pass.100 kr för 2 pass.

Under 25 år gratis. 
Fribiljett gäller för 1 pass.

Kontaktperson: Agneta LindhéKontaktperson: Agneta Lindhé
08-768 51 08,  070-732 70 43

Peking Stars 25 år

Med anledning av vårt 25-årsjubileum (jubileumdans 17 
oktober) kontaktades den lokala TV-kanalen ”24NT” och vi 
bjöd in dem till vår klubblokal för att visa vad vi håller på 
med. Efter diverse mejl o telefonsamtal kunde vi enas om 
lämplig tid. 

Trots att många av våra dansare var på Convention i Öster-
sund i samma veva lyckades vi samla tre squarer. 

Resultatet blev ett trevligt inslag i 24NT som under en 
veckas tid visades c:a 30 ggr.  Kanalen täcker  Norrrköping-
Söderköping-Finspång-Valdemarsvik. Som extra bonus blev 
det också ett reportage i Norrköpings Tidningar över ett helt 
uppslag.

Förhoppningsvis har vi väckt intresse hos många att prova 
på squaredans, vilket vi skall försöka utnyttja vid planerade 
uppvisningar och andra aktiviteter.
      
 Peking Stars SDC, Norrköping

 

Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, tur i Gdansk 
samt frukost och middag och härligt afterparty med traditionell polsk mat och dryck.. Enkelrum finnes, 
tillägg 550:- Sv.Kr/vecka 
 

Förskottsinbetalning 1200 Sv.kr till 
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 Tel: 59 46 53 97, jytho@mail.dk 
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum 
Pris inkl. 300:- anmälningsavgift som ej återbetalas  vid avbokning  
efter den 1 maj 2010

24 – 31 juli  31 juli – 7 aug 
   

Plus dans med DBD  A2 dans med DBD 
 ( Förkunskap: God Plus )   ( Förkunskap: god A2 ) 

A1-dans med DBD  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 

2010 

Begränsat antal 
deltagare Pris: 4 300 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 
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Änglars och andras rätt att få dansa väcker känslor ute i lan-
det. Om kursledaren vet att det fattas folk för att bilda jämna 
squarer och ber någon komma och hjälpa till, då är det ju 
rätt självklart att den får dansa. Annars blir det ju ingen dans. 

Om det sedan dyker upp tre stycken till som just den kvällen 
känner för att dansa, ska de då ta den inkallades och kursdel-
tagarnas plats? Det är inte lika självklart. Visst kan man turas 
om, men nog borde den som är ombedd att komma ha för-

-
härskar” A2. Så har klubben ingen kurs vare sig på A2 eller 
högre, utan personen i fråga anmäler sig till A1-kursen, för 
att få träna och dansa. Då är ju den personen kursdeltagare, 
också. Om det då inte är jämna squarer, har han då förtur 
jämfört med övriga dansare som inte är anmälda till kursen 
utan bara dyker upp? 
Och om en person bara vill dansa vissa tip, ska då övriga 
dansare anpassa sig till den personen så att någon annan läm-
nar golvet just då?

Vad är då en ängel - En som hjälper mindre erfarna dansare?

så säkra utan fungerar mer som utfyllnad, har kanske själva 
precis gått igenom kursprogrammet och får till sig en hel del 
kunskap på köpet. Erfarna änglar skall ju kunna hela pro-
grammet för att kunna stödja en square, men det är en svår 
balansgång mellan att ge eleverna betänketid och möjlighet 
att själva bestämma vart de ska och viljan att styra och ställa 
genom att dra elev på villovägar åt rätt håll. 

klubbar har nog inte jämna squarer utan några måste sitta. 
När man då byter av, går det aldrig att få millimeterrättvisa. 
Vissa har svårt att ta för sig och blir kanske sittande mer. 
Tiden känns ju också längre när man sitter än när man dan-
sar. Men squaredans är en demokratisk dans - vi får faktiskt 
bjuda upp själva. 

Ett sätt att få absolut rättvisa är att använda computercards/
dataprogram som styr vilka som skall dansa med vem och i 
vilken square. Detta används ju mest på C-programmen men 
har förekommit på andra kurser där deltagarna inte riktigt 
kommit överens om vems tur det är att sitta.
Nu är det ju oftast inget stort problem, men det blir då och 
då en viss irritation. Det bästa är väl om klubbmedlemmar-
na vid terminsstart öppet diskuterar hur man tycker det ska 
vara, och sedan hjälps åt. Blir det alltför mycket regler blir det 

behöver ju varandra om det ska bli någon dans! 

Hälsningar från Etiketterna Louise, Rolf, Heidi och Mari-
anne

etikett@squaredans.se

 
 

 Cafeteria finns. 
 

 Squaredansshopar 
 besöker dansen. 

26:e Arbogadansen
2 januari 2010 kl. 15.00-21.00 

Sturehallen Arboga 
B35-M-B35-P 

Caller Anders Blom 

Alla är hjärtligt 
välkomna! 

 

Speciellt 
välkommen är du 
som börjat dansa 

under 2009!    

Mer upplysningar: www.rsd.arboga.se/arbogadansen2010  
eller kontakta Torbjörn eller Carita tel. 019-31 46 64   E-post torbjorn.orebro@telia.com 
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 Squaredans 

Ledar 
Utbildning 
Grund 

SLUG  2 dagar i Stockholm 27-28 mars 2010 

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

Plats: Trevliga lokaler i Vuxenskolan, Järla i Nacka 
Tid: Lördag-söndag 10-17 den 27-28 mars 
Avgift: 1000 kr för kursen. Lunch och kaffe ingår 
Anmälan: Intresseanmälan till calle.bruner@tele2.se. 
Flyer: Se SAASDC hemsida www.squaredans.se 

MICKE GERKMAN 

Ny utlärningsordning på Basic

I september kom Callerlab ut med en ny rekommenderad ut-
lärningsordning för Basic, som kommer att gälla omgående. 

med Veer Left/Right har lagts mycket tidigare. Man har ock-
så gjort en indelning av Basic i del A och del B. De föränd-
ringar som gjorts är enbart i rekommenderad utlärningsord-

Utlärningsordningen från Callerlab är rekommenderad, så 
man väljer själv om man vill följa den eller använda en an-
nan ordning. Varför vi följer en bestämd ordning är för att vi 
ska kunna arrangera danser på bara en del av Basic. Många 
danser kring årsskiftet brukar ju ha B34 utannonserat.
Det här ställer till vissa problem för de klubbar som lär ut 
med hjälp av inspelat material, eftersom detta material följer 
den gamla utlärningsordningen. Circulates och Veer Left/
Right blir utlärt först under andra terminen.

SAASDC och SACT rekommenderar därför att:

2009-2010.

Det kan vara lämpligt att i annonser ändå förtydliga vilken 
lista som är tänkt att användas på en dans - ”gamla” eller 
”nya” listan.

Kunskapslistan, KL, kommer inte att anpassas till nya listan 
förrän till hösten 2010. Eftersom förändringarna bara gäller 

som eventuellt väljer att följa den nya utlärningsordningen.

Vill du redan nu se den nya listan så kan du hämta den på 
www.callerlab.org. Gå via ”documents” och vidare till ”dance 
program documents”.

Vi vill återigen poängtera att detta är rekommendationer, 
och att klubbar själva får avgöra vilken lista man vill följa el-
ler om man vill använda en egen utlärningsordning. 
Rekommendationen är tänkt att förenkla för arrangörer och 
för våra nya dansare.

För SAASDC och SACT
Tomas Hedberg
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Kontaktperson: Annette Lundkvist 
070-590 53 24

Återerövrat rekord

Lördagen den 29 augusti 2009 var det dags för Heby att för-
söka återta sin titel som rekordhållare i squaredans. Det var 
20-års jubileum och klubben hade bjudit in Inger Johansson
att calla Squaregames och Tomas Hedberg att calla Basic, 
Mainstream, Plus och A1. Vi var en skara av Heby-dansare 
och inlånade vänner från andra klubbar som jobbade på 
dansen. Själv stod jag och skar grönsaker till hamburgare och 
sallad i cafeterian medan vi pratade om våra förhoppningar 
inför dansen. När dansen började klockan ett var bara ett 
20-tal dansare på plats så det blev bara en hexagon på gol-
vet. Nervositeten spred sig bland arrangörerna. Skulle det bli 
ännu en brakförlust? Kanske skulle det bli den sista dansen 
Heby ordnade! Vädret var perfekt; varken för soligt eller för 

som varvade dansandet med olika uppgifter för att få alla att 

håll, Ö-vik och Sundsvall i norr, Karlstad i väster, Stockholm 
i öster och Finnveden i söder! Det var verkligen härligt att 
träffa så många vänner från olika håll.

dagstårta. När tårtan var uppäten var det dags för dansarna 
att tacka för maten genom att gå ner till dansbanan där Inger 
Johansson vägledde oss i ansträngningarna att återta rekor-
det i antal dansare i en och samma square som genomför 
ett tip. Själv var jag en av ca. 12 personer som utgjorde en 
av sidesherrarna. Jag dansade tandem med den framför 

Västerås. Till slut var vi väldigt många i squaren. Vår dam var 
lång (många tandemdansare) och ganska svårmanövrerad i 
swing och promenade! Inger callade ett helt tip med både 
hashcall och singingcall för monstersquaren, som dansade 
ganska långsamt, men mestadels rätt! 

scenen där vi blev räknande. Vi var 68 personer i squaren! 
Jublet blev öronbedövande när det stod klart att ett nytt re-
kord var satt!  Ett svårslaget rekord, då endast mindre danser 
och inte stora festivaler får ställa upp med rekordförsök i 
grenen. Åldersfördelningen var även den svårslagen då den 
yngsta deltagaren var 5 år och den näst yngsta inte myck-
et äldre. Jag saknar närmare uppgifter om den äldsta, men 
minst 75 år vet jag säkert skiljde den äldsta och den yngsta. 
Våra yngsta dansare var även med och dansade hexagon! Det 
gäller att börja i tid!

Det var en mycket lyckad dans i en charmig miljö. Ni som 
inte var där missade en av sommarens absoluta höjdpunkter. 

squaregames resulterade i ovanligt busiga squarer även un-
der Tomas callning och för mig blev höjdpunkten det sista 
tippet. 

Vi var ett ganska stort gäng, både nya dansare och gamla 
”rävar” som tjuvade och lekte så det stod härliga till under 
tippet.  Dansen blev en succé och vi är nog många som hop-

Folkets Park. 

Ingrid Löf
Örebro Squaredancers
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Lördag 30 januari 2010
kl 14.00 – 21.00

VÄSTERÄNGSSKOLAN, Bålsta
B35 M  P  A1  A2, två hallar

Micke
Gerkman

Tomas
Hedberg

SERVERING
varmrätt,

smörgåsar,
kaffe m m

INTRÄDE:
120 kr

t o m 25 år 60 kr

Janne
Wiklund

Info:
Lasse 073-326 50 70
Hebe 070-493 15 16

www.squaredancers.balsta.tv

Försäljning från

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

Så svarade Mike Sikorsky, en toppcaller som hållit på i många 
år, på en fråga om squaredansens framtid. Det svaret har jag 
funderat mycket på sedan dess. Han har ju rätt, men varför 
är det på detta viset? Är vi inte stolta marknadsförare av vår 
hobby?

Samtidigt tänker jag på ett seminarium jag var på för några år 
sedan i regi av SAASDC och SACT, där vi konstaterade att 
väldigt få svenskar vet vad squaredans är. Och har ni någon 
gång fått svaret: “Jaha, det är det där dosido tjohoo med knä-
tofs” som svar när ni sagt att ni dansar?

Det fanns en tid när jag skämdes för att berätta att jag dan-
sade squaredans (den tiden är för länge sedan förbi, men jag 
minns det än). Jag var i 15-årsåldern och de andra i klubben 
var från 30 och uppåt. Hur kunde jag då berätta för mina 
kompisar att jag tyckte det var kul att dansa med gamlingar? 
Och jag hade inget försvar för töntstämpeln som skolans 
urgamla band gav vår dans utan höll hellre tyst om vad jag 
höll på med. men hade fantastiskt kul på varje dansträning 
och festival jag besökte.

börja dansa i vår klubb när jag inte förmedlade hur kul det 
faktiskt var. Till och med att dansa med äldre. Och hur myc-
ket jag lärde mig av dem och av dansen i stort. Engelska 
språket utvecklades på ett naturligt sätt och även att umgås 
med alla typer av människor i olika åldrar. Och jag som all-

vecka.

vad jag håller på med på fritiden. Jag brukar försöka förklara 
att det är som att lägga ett pussel, fast utan träbitar och med 
åtta verkliga personer. Att vi sedan har väldigt kul på våra 
sammankomster tror jag framgår av mina berättelser och 
mina lysande ögon också. Och när Spotify helt plötsligt spe-

Världens bäst bevarade hemlighet

lar en ny, populär hitlåt, kastar jag gärna ur mig "Den där 
dansade jag till i helgen. Och det var inte på krogen", när jag 
sitter på jobbet.

Vart vill jag då komma med detta? Jo, vi ska aldrig skämmas 
för att vi hittat till världens bästa fritidsaktivitet. Tvärtom, 
vi borde hjälpas åt att sprida att det verkligen inte är några 
knätofsar på våra dansgolv. Tjohoo och dosido kan däremot 
bli svårt att förneka. Men tänk om vi alla skulle ge löftet att 
varje dag prata med minst en människa om squaredans och 
berätta om hur otroligt kul det är. Hur lång tid kan det då ta 
att nå nio miljoner människor? Och om vi sedan utökar med 
vårt grannland Finland, sedan lägger vi till Norge?  Ni fattar.
Är ni med på det?

Jessica Dhyr

Vem vill ni läsa om? 
Skicka in förslag till mig på jessica@squaredans.se
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Postorder
Fraktfritt

019-101 505

DS 19 sv lack/nät
Finns även i rosa o grått,

St 34-41

DS 24 Rock it, sv mocca/nät
St 33-44

C-DS 11 Fierce, sv PU/nät
St 33-44

D-DS 007-040
Sv nubuck St 35-44

IWA Dadorun, sv läder
St 36-47

R-1563 Comfort
vridstyv gummisula, sv läder/nät

St 37-48

D-059 Jenny, sv läder
St 33-44

D-078 Håkan, sv läder
St 37-49

WEBSHOP www.dansshopen.nu

995:-995:-

840:-425:-

930:-830:-

595:-595:-

Yvonne Arne Åse 

08-669 26 28 08-530 680 51 08-51172983 

        

 
 
 
 

MOTIV8’s FEBRUARIFESTIVAL 2010 

RYO SASAKI 

Fika finns 
att köpa 

1 Fredag 5 Feb 19 – 22   A2 
2 10 – 13   C3A 
3 15 – 18   C2 
4 

 
Lördag 6 Feb 

18:30-21:30   C1 
5 11 - 14   C2 
6 

Söndag 7 Feb 
15 – 18   C3B 

7 Måndag 8 Feb 9:30 – 16   C3B (*) 
 
Förhandsinbetalning för 1 till 6 sessioner, endast medlemmar  
70, 130, 180, 220, 250, 280 (priserna i kronor) 
Betala till pg 85 56 69-8 senast 1 februari 2010.  
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 1  februari oavsett medlemskap. 
Session 7 betalas på plats. 
Lokal:   Fruängsgården servicehus, Fruängen 

Korsningen Gamla Södertäljevägen / Vantörsvägen 
(*) Måndag: Segersjö Folkets Hus, Tumba (preliminärt) 

Mera Info ?  

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

B 35 – A1 
Lördag 30 jan 2010, kl.17.00-21.00 

 
Dans i två våningar på IOGT-lokalen 

Stockholmsvägen 1, Norrtälje 
 

  Caller: 

ANDREAS OLSSON 
och 

ROLAND REIHELL 
 

Inträde: 100 kr (under 25 år 50 kr) 
 

Enkel fika finns att köpa. 
 

Kontaktperson: Christer Adlerz 0176-26 98 88, christer@adlerz.se 
www.eightmakers.se 

   buss 676 Tekniska högskolan, Sthlm 

                                                

                          Välkommen! 

 

Mölnbacka Bygdegård  
3 mil norr om Karlstad 

GPS-koordinater: N59  38.201  E013 33.077  

Caller Anders Blom  
Owe Magnusson och Hans Lindgren

Nivå B44 - M - P - A1 - A2 

Dans i 2 hallar Kl. 14.00 – 20.00 
OBS! Mat ingår, Vuxna 150kr. Ungdom under 25 år 80kr. 

förhandsanmälan senast 30/1 pg maten!  
Utan mat 120/60 kr och ingen förhandsanmälan! 

 

Välkomna till Forshaga  
Kommunen med både Lyckan och Lusten 

 

 
Info/anmälan: Irene 0552-200 87 eller Birgitta 0552-210 06 
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Datum/Tid Program Caller/Dansnamn Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

M 16 nov Nivådans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-21.30 B Reino Duell, Hasse Berntsson Kyrkbytorget Marianne 0302-416 65
F 20 nov Mölnlycke Western Airport Square Dancers

Ekdahlaskolan Siri Pettersson 031-52 73 43 / 0739-55 61 33
19.00-22.00 B - P golvets nivå Reine Storberg Nybörjardans är inställd

F 20 nov Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 God M Squaregames Gunilla Hammarlund Ekdahlaskolan Mölnlycke Carina Geleff 0708-26 29 29
L 21 nov Smédansen 2009 Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
15.00-21.00 P A1 P A2 Leif Ekblad Volvo Customer Center Lennart Kühne 016-259 52

L 21 nov Mjölnaredansen Österstad Blue Blossom Dancers
14.00-16.00 A1 A2 Thomas Hedberg Österstad IP Klubblokalen Jens Dossel 070-640 96 84
16.00-20.00 B - P

L 21 nov C3A kurs - dansträning Mölndal Pingvinerna
12.00-17.00 C3A träningsdans Ingvar Jönsson Hemvärnsgården Mölndal Margit Johansson 0702-89 88 29
S 22 nov
10.00-14.00
L 21 nov Nivådans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
11.00-17-00 A1 Anders Blom Ekdalaskolan Carina Geleff 0708-26 29 29
L 21 nov Dansträning A1/A2 Vallentuna Jarlabanke Square Dance Club
11.00-16.00 A1 A2 Sven Andréason Ekebyskolans matsal Ulf Weståker 08-511 744 04
L 21 nov Novemberdans Stockholm Motiv8's

13.00-16.00 C1 Thomas Köder
Prel. Fruängsgården, korsning G:a Södertäljevägen-
Vantörsvägen Arne Gustavsson 08-530 680 51

17.00-20.00 C2
S 22 nov
09.30-16.00 C3A
13.00-16.00 C3B
L 21 nov Nivådans Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 P Catrine Dellbing Örebro Squaredancers klubblokal Beväringsgatan 2 Dick Bülow 019-33 58 54  
S 22 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
S 22 nov Nivådans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
10.00-16.00 A2 Anders Blom Ekdalaskolan Carina Geleff 0708-26 29 29
S 22 nov Klubbdans Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club
13.30-17.30 B - P Reine Hjärtström Solvalla Jerry Nilsson 0707-941825
S 22 nov Månadsdans Surte Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Mathias Alfredsson Kulturhus Ulf Persson 031- 65 44 64
M 23 nov Nivådans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-21.30 A2 Bengt Geleff Kyrkbytorget 5, Vingas lokaler Marianne 0302-416 65
M 23 nov Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
11.00-15.00 B M B P  Anders Blom Medtag kaffekorg

Ti 24 nov Floda Lerum Square Dancers
18.30-21.00 A1 A2 Thomas Bernhed Floda lada Margareta Pollak 0302-352 70
To 26 nov Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.15 M - A1 Louise Andersson Gräfsnäsgården Annex Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
To 26 nov Månadsdans Jönköping Match Town Dancers
18.30-21.30 B - A1 Vainor Törnqvist Bäckadals salen hus1 Kjell-Åke Boström 036-617 51 / 0736-29 36 57
F 27 nov Novemberdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.00 B36 - P Anders Blom ABF-huset Göran Ervik 08-774 17 92
F 27 nov Ungdomsdans Hisingen, Göteborg Buffalo Squares
19.00-21.00 B - A2 Robert Milestad, Jon Hansell-Nilsson Monica 0739-24 71 87
L 28 nov
15.00-20.30
S 29 nov
11.00-12.00
F 27 nov Skepplanda Dansföreningen Hörnet
19.00-22.00 A1 A2 A1 C1 Thomas Bernhed Skepplanda Hembygdsgård Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56
L 28 nov Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 M P Michael Gerkman Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 28 nov Nybörjardansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18.00 -21.00 B* B* M*          Hans-Erik "Hebe" Bergström Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé 070-732 70 43
L 28 nov Novemberdansen Sundsvall Sundsvalls New Wave

12.00-19.00 B - C1 3 hallar
Jack Borgström, Stefan Sidholm, Robert 
Björk Folkets park Kerstin Karlsson 070-247 53 23

L 28 nov Västerås Västerås Square Dance Club
13.00-15.00 WS A2 Bronc Wise, Tomas Hedberg Curt Johansson / info@vsdc.se
15.30-18.00 A2
L 28 nov Adventsfest Skövde Skövde Squaredancers
16.00-21.00 B - A1 golvets nivå Svante Jordeskog Sventorps bygdegård Pia Quist 0500-48 38 60
S 29 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Andreas Olsson Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
S 29 nov Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
12.00-14.30 P A1 Anders Blom Götelandsvägen 181 Bertil Ström 08-88 81 04
15.00-17.30 A1 A2
S 29 nov Klubbdans Bakvändan Malmö Energy Squares

17.00-20.00
Birgitta Nilsson, Rolf Walldén, Roland 
Wester Mellanhedsskolan Uno Hansson 070-353 91 93

M 30 nov Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12.00-16.00 B - A1 Anders Blom, Sven-Olof Nilsson Kvarnkullen S-O Josefsson 0303-121 26 / 070-568 46 80

Här dansar vi - Nummer 4 2009
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Datum/Tid Program Caller/Dansnamn Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

O 2 dec Dansträning A1 och A2 Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18.30-20.00 A 1 Robert Milestad Kamratgården, Bergsbrunna Villaväg 24 Håkan Hallberg 018-25 25 05
20.30-22-00 A 2
O 2 dec Bålstadans Bålsta Bålsta Square Dancers
19.00-22.00 B* - P* Hebe Bergström, Janne Wiklund Dansbacken, Knarrbacken Lars Wahlund 073-326 50 70
O 2 dec Julfest Mölnlycke Western Airport Square Dancers
18.30-22.30 B - A2 Reine Storberg Hulebäcksgymnasiet (i centrum) Carina Geleff 0708-26 29 29
L 5 dec Lussedansen Göteborg Pingvinerna
13.00-21.00 P - C1 dans i två lokaler Jack Borgström, Mattias Alfredsson Radiotorget V Frölunda Kathe Sköldborg 0705-940611
L 5 dec Julgröt och dans Robertsfors Robertsfors Diamond Dancers
13.00 -22.00 B - A1 prel. Tomas Pettersson, Sara Lindström Granåns bygdegård Bengt Gunnarsson
S 6 dec Luciadansen Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 M P Michael Sotarn Lindberg Götalandsvägen 181 Bertil Ström 08-88 81 04
S 6 dec Julavslutning Täby Centrum Panther Squares

Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
13.00-16.00 M P M A1 Olle Nilsson Anmälan till Ingvor

S 6 dec Klubbdans Kungsbacka Kungsbacka Square- and Round Dancers
18.00-21.00 B - A2 Gunilla Hammarlund ABF-lokalen, Verkstadsgatn 14 Eva Svensson 0300-157 88
L 12 dec Luciadansen Enköping Pepparrötterna
14.00-17.00 A1 - A2 Micke Gerkman Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
17.00-21.00 B - P
M 14 dec Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B* B Lasse Rawet Pumpan Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 19 dec Lussedansen Nybro Crystal Squaredancers
15.00-20.00 B - P Christer Bern Hanemålaskolan Lars-Gösta Skanbäck 0481-307 21
L 26 dec Annandagsdansen Västerås Västerås Square Dance Club
17.00-21.00 B34 - P Tomas Hedberg Klubblokalen Eriksborg Curt Johansson / info@vsdc.se
L 26 dec Annandagsdansen Alafors Surte Swingers
15.00-21.00 M - A1 Vainor Törnqvist Medborgarhuset Ulf Persson 031- 65 44 64
L 26 dec Annandag jul-dansen Södertälje Figure of 8 Dancers
16.00-20.00 B35 M B35 P Robert Milestad Björklundsgatan 4 C Birgitta 08-550 663 60
S 27 dec Mellandagsdansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
15.00-18.00 B* M* B* P* Mathias Alfredsson Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé 070-732 70 43
18.00-21.00 P A1 P A2
S 27 dec Mellandagsdansen Malmö Energy Squares
15.00-20.00 B - A2 Hanna Tenenbaum, Birgitta Nilsson Mellanhedsskolan Uno Hansson 070-353 91 93

Roland Wester, Lars Olofsson
S 27 dec Nyårsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
13.00-19.00 M - A2 Lars-Inge Karlsson Klubblokalen, Planteringsvägen 5 Leif Ekblad 042-21 17 26
M 28 dec Skinkdansen Eksjö Old Oak Squaredancers
15.00-21.00 B35 -  A2 Tomas Hedberg, Anna Johansson, Prästängshallen Jarl Sturek

Pär Lundborg
M 28 dec Banddans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-21.30 B - A1 Sten Götharson Kyrkbytorget 5, Vingas lokaler Marianne 0302-416 65
L 2 jan Arbogadansen Arboga Riverbend's Square Dancers
15.00-21.00 B35 M B35 P Anders Blom Sturehallen Torbjörn Lindström 019-31 46 64
L 2 jan Laxadans Halmstad Salmon Town Dancers
13.00-14.30 A1 A2 Bertil Carlsson Folkets hus, Stenhuggeriet Eva Nilsson 073-807 72 07
14.30-18.00 B34 - P Bertil Carlsson, Annika o Roger Persson
S 3 jan
11.00-15.00 Workshop golvets nivå Bertil Carlsson
F 8 jan Trettondansen Kungälv Vinga Yellow Rockers
18.00-22.00 P - A2 i två hallar Bengt Geleff, Catrine Dellbing Kvarnkullen Roger 031-56 32 44, Reino 031-57 14 36
L 9 jan

12.00-21.00 B - A1 i två hallar
Reine Hjärtström, Fredrik Einarsson, Marie 
Tjörnhed

S 10 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 P A1 Roland Danielsson Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
S 10 jan Nybörjarintensiven Norrtälje Eightmakers
12.00-17.00 B 1-30 Michael Gerkman IOGT-lokalen Stockholmsvägen 1 Dagny Thöming 0176-914 82
L 16 jan Tjugodagsdansen Fagersta Mountain Team Square Dancers
15.00-20.00 B - A1 Tomas Hedberg Folkets Hus B-sal Gunnar Falk 0223-164 07
L 16 jan Töreboda  N58 44 24.94 E14 04 44.26 Norra Wadsbo Squaredancers
14 - 20 C1 C1 C2 Dans m WS Lars Asplund Fredsbergs Bygdegård margaret@johansdal.se / monica.21@home.se
S 17 jan (OBS Anmälan mat lördag)

11 - 17 C2 Dans m WS
S 17 jan Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 P  P  A1 Stefan Sidholm Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 Bertil Ström 08-88 81 04
S 17 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 P A1 Michael Gerkman Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
L 23 jan Midvinterdansen Motala Varamon Square Dancers
13.00-14.00 A2 Christer Bern Gillet, Varamon Mats Wirebro
14.00-15.45 P.A1
16.00-20.00 B35 M B35 P
L 23 jan Vinterdansen Segmon Grums Squaredancers

14.00-20.00 P A1 A2 meddelas senare Folkets hus
Gunilla 054-542814/0702-18 98 24  
gunkar55@elia.com

L 23 jan Nivådans A1/Tyresö-Vita Bergen Tyresö Vita Bergens Square Dancers
Nya föreningsgården, Tyresö Susanne Östman 08-770 30 59 

10.00-19.00 A1 Nivådans Jack Borgström paus 13.00-14.15 Affe Glesing 08-712 13 97   
L 23 jan Nybörjardans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B B* B  B* M Anna Johansson Färgargårdstorget 1 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 23 jan Januaridansen Söderhamn Söderhamns Squaredancers
13.00-18.00 M - A2 Bosse Magnusson, Bobben Bodin Ferdinand/Kulturens Hus Kjell Söderberg 070-392 37 38
L 23 jan Ljuset i vintermörkret Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18.00-22.00 B* M B* P Stefan Sidholm Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Annette Lundkvist 070-590 53 24
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Datum/Tid Program Caller/Dansnamn Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

F 29 jan Alingsås Dansföreningen Hörnet
19.00-22.00 B35 M B35 P Svante Jordeskog IOGT-NTO Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56
F 29 jan Nybörjardans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00 - 16.00 B*(golvets nivå)  B Roland Danielsson ABF-huset Göran Ervik 08-774 17 92
L 30 jan Årsmöte med dans Mölndal Pingvinerna
13.00-18.00 C1 - C3a Thomas Bernhed Hemvärnsgården Mölndal Margit Johansson 0702-89 88 29
L 30 jan Stora Bålstadansen Bålsta Bålsta Square Dancers

14.00-21.00 B35 - A2, två hallar
Micke Gerkman, Tomas Hedberg, Janne 
Wiklund Västerängsskolan Lars Wahlund 073-326 50 70

L 30 jan Januaridansen Norrtälje Eightmakers
17.00-21.00 B 35 - A1 Andreas Olsson, Roland Reihell IOGT-lokalen, två våningar Christer Adlerz  0176-26 98 88 / 0702-92 06 90
L 30 jan Nivådans Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 A2 Jesper Wilhelmsson Klubblokalen, Beväringsgatan 2 Dick Bülow 019-33 58 54  
S 31 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 P A1 Anna Johansson Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
S 31 jan Klubbdans, Maskerad Malmö Energy Squares

17.00-20.00 B - A2
Rolf Walldén, Birgitta Nilsson, Roland 
Wester meddelas senare Uno Hansson 070-353 91 93

F 5 feb Februarifestivalen Stockholm Motiv8's

19.00-22.00 A2 Ryo Sasaki
Prel. Fruängsgården, korsning G:a Södertäljevägen-
Vantörsvägen Arne Gustavsson 08-530 680 51

L 6 feb
10.00-13.00 C3A
15.00-18.00 C1
18.30-21.30 C2
S 7 feb
11.00-14.00 C2
15.00-18.00 C3B
L 6 feb 21:a Starlight Dance Deje Präriefolket Square Dancers

14.00-20.00 B42 - A2
Anders Blom, Owe Magnusson, Hans 
Lindgren Mölnbacka Bygdegård Birgitta 0552-210 06

L 6 feb Squaredanceparty nr 90 Örnsköldsvik Ö-viks Squaredancers
13.00-21.00 B - A1 Anna Johansson IOGT/NTO-lokalen i Husum Mats Carlsson 070-647 73 80
L 6 feb Pepparrotsdansen Enköping Pepparrötterna
14.00-16.00 A1 - A2 Stefan Sidholm Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
16.00-21.00 B - P
S 7 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 P A1 Sven Andréason Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
M 8 feb Februarifestivalen Stockholm/Tumba Motiv8's
09.30-16.00 C3B Ryo Sasaki Prel. Segersjö Folkets Hus, Scheelevägen 41-43 Arne Gustavsson 08-530 680 51
M 8 feb Februaridansen Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
19.00-22.00 M - P Ryo Sasaki Fruängsgården, Gamla Södertäljevägen 5 Lars-Erik.Morell@ericsson.com 010-719 40 70
L 13 feb Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11.00-13.00 WS A2   Svante Jordeskog Tunet, Råckstavägen30 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
14.00-16.00 WS A1
S 14 feb
11.00-13.00 WS P
14.00-16.00 WS M
L 13 feb Kanaldansen Linghem Blue Ribbon Squares
14.00-16.00 A1 A2 Tomas Hedberg Åkerbogården Bertil Carlsson 0705-21 16 20
16.30-20.30 B34 M B34 P Fika finns att köpa

L 13 feb AllaHjärtansDansen Alafors Surte Swingers

15.00-21.00 B34 - A1
Martin Jansson, Mathias Alfredsson, Fredrik 
Einarsson Medborgarhuset Ulf Persson 031-65 44 64

L 13 feb Koppardansen Säter Falu Squaredancers
13.00-19.00 B34 - A2 Jenni Sandberg Solvarbo bystuga Mats Sundström 070-645 68 83
L 13 feb Nivådans A1 Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 A1 Sven Andréason Örebro Squaredancers klubblokal, Beväringsgatan 2 Dick Bülow 019-33 58 54  
S 14 feb Valentindansen Stockholm Ocean Waves Square Dance Club
14.00-18.00 M - A2 Dans i två salar Jack Borgström, Robert Milestad GIH, bakom Stadion Marie Fernulv 0708-44 44 07
S 14 feb Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 Square Games Inger Johansson Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
L 20 feb Nivådans C1 Mölndal Pingvinerna
13.00-18.00 C1 Bengt Geleff Hemvärnsgården Mölndal Margit Johansson 0702-89 88 29
L 20 feb Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 M P Michael "Sotarn" Lindberg Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 20 feb Plusdans Örebro Örebro Squaredancers
15.00-20.00 P Workshopinslag Tomas Hedberg Beväringsgatan 2 Kristina / klluhr@hotmail.com / 0733-39 66 11
S 21 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 P A1 Andreas Olsson Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
F 26 feb Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B M B P Michael "Sotarn" Lindberg Järla skolväg 15, Nacka Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 27 feb C3a Dans Mölndal Pingvinerna
12.00-18.00 C3a Dans Thomas Bernhed Hemvärnsgården Mölndal Margit Johansson 0702-89 88 29
S 28 feb
10.00-14.00
L 27 feb Nivådans A2 Tyresö Vita Bergens Square Dancers

Bollmora Nya Föreningsgård Kvarnhjulet Susanne Östman 08-770 30 59 
10.00-19.00 A2 Nivådans Stefan Sidholm paus 13.00-14.15 Affe Glesing 08-712 13 97   
L 27 feb Squaredans Bispgården The Great Lake Dancers
14.00-20.00 B - A1 Tomas Hedberg Texas Elisabeth Önnebro 0696-308 66
S 28 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 P - A1 Freddie Ekblad Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
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Datum/Tid Program Caller/Dansnamn Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

S 28 feb Klubbdans, Semledans Malmö Energy Squares

17.00-20.00 B - A2
Hanna Tenenbaum, Birgitta Nilsson, Lasse 
Olofsson meddelas senare Uno Hansson 070-353 91 93

L 6 mars Nivådans Plus Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 P Tomas Hedberg Örebro Squaredancers klubblokal, Beväringsgatan 2 Dick Bülow  019-33 58 54  
L 6 mars Vintersolen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18.00-22.00 P A1 P A2 meddelas senare Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé 070-732 70 43
S 7 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 P - A1 Jan Wiklund Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
F 12 mars Marsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00 - 16.30 B - A1 Sven Andréason ABF-huset Göran Ervik 08-774 17 92
L 13 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 A1* A2 Olle Nilsson "Pumpan" Färgargårdstorget 1 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 13 mars Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
14.00-16:00 B - M Hanna Tenenbaum Fruängsgården, Gamla Södertäljevägen 5 Lars-Erik.Svensson@ericsson.com 010-719 10 71
16.30-18.30 P - A2
L 13 mars Jössesvängen Arvika Arvika Squaredancers
13.00-20.00 A1 A2 B M P Tomas Hedberg Jössefors Folketshus Lars Jansson 0570-221 77
S 14 mars Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 A1 A1 A2 Bronc Wise Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 Bertil Ström 08-88 81 04
S 14 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 P A1 Hanna Tenenbaum Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
L 20 mars C2- nivådans Mölndal Pingvinerna
13.00-18.00 C2 Nivådans Björn Andersson, Danmark Hemvärnsgården Mölndal Margit Johansson 0702-89 88 29
L 20 mars Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 P vrid och vänd Robert Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 20 mars Vårdansen Norrtälje Eightmakers
17.00-21.00 B 45 - A1 Andreas Olsson,  Roland Reihell IOGT-lokalen, två våningar Christer Adlerz  0176-26 98 88 / 0702-92 06 90
L 20 mars Nivådans Basic och Mainstream Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 B - M Hans Hovfander Örebro Squaredancers klubblokal, Beväringsgatan 2 Dick Bülow 019-33 58 54  
S 21 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 P A1 Margareta Jensen Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89

  

 
Aktiviteter våren sommaren 2010 

5 dec Julavslutning Karlstad B-A2 Brobyggarna 
 Callers.  
6 feb Starlight Dans Mölnbacka B42-A2 Präriefolket 
 Callers. Anders Blom, Owe Magnusson, Hans Lindgren 
10 apr Älvdansen  Karlstad Basic-A2 Clear River 
 Callers. Svante Jordeskog, Hans Lindgren. 
30 maj Våravslutning Torskeds Loge B-A2 Brobyggarna 
 Lokala Callers. 
18-20 jun Europaconvention Karlstad Basic-C2 Brobyggarna
 Callers. OBS! Europas bästa.  
Juli-aug Logdanser   Nyckelby Basic-A2 Präriefolket 
 Datum och callers se annons SQ-info 
4-5 sep Solsta Dansen Kil M-A2 Sun Town 
 Callers. Kenny Reese   
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VÄLKOMMEN TILL 

�

��www.osd.just.nu   � 
 

 
 

Plusdans 
med inslag av workshop 

 

20 februari 2010 
kl 15-20 

 

Caller: 

Tomas Hedberg 
 

Plats: 
vår lokal på Beväringsgatan 2, Örebro 

 

Entre: 100 kr 
Inkluderar kaffe/te och smörgås 

så mycket ni orkar!!! 
 

Kontaktperson: 
Kristina Luhr 

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

 

 

 
 

28:e 

 
 
 

 
 

Örebro 2-4 april 2010 
 

Afterparty på lördagen med dans till 
Elegance 

 

Årets påskharar är: 
Jet Roberts       Christer Bern 

Jack Borgström   Tomas Hedberg 
 

B-C1 i tre hallar i tre dagar 
 

Linedance fredag och lördag 
 

Hjärtligt välkomna önskar 
Örebro Squaredancers 

 
Kontaktperson: Björn Österdahl 

bjorn.osterdahl@telia.com 
tfn: 073-809 74 76 

 

 Nivådanser 2010 
Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630

 

 

30/1 A2 

 

Jesper Wilhelmsson 
 

 

13/2 A1 
 

Sven Andréason 
 

 

6/3 P 
 

Tomas Hedberg 
 

 

20/3  

B&M 
 

Hans Hofvander 
 Info: www.osd.just.nu – ”Nivådanser” 

eller Dick Bülow tfn: 019-33 58 54 
OBS! Föranmälan krävs för nivådanser! 
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KL 
Version 3.05

Från SACT 

 
Version 3.05 innehåller lite om den nya 
utlärningsordningen på Basic samt några smärre 
korrigeringar och tillägg. 

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. 

Ny kunskapslista att gälla från 1 november 2009 

Western Airport SD + Stefan Sidholm = 20 år! 

Året är 1990, fem år efter våra första turer i en fyrkant. Klub-

på att sprida dansen leder till nybörjarkurser i Mölnlycke, 
Veddige, Bollebygd och tillsammans med SAS SD i Landvet-
ter, inalles 90 nya dansare. 1989 graduerar vi 32 st. och 1990 
ytterligare 54. Vilket tryck!

Klubbcallers är Björn Lindhart och Sture Berndtsson. Sture 
är den som får idén att anlita en caller ur den nya genera-

22 år! Torsdagen den 3:e maj i Wernergården i Bollebygd,  
en liten ort mellan Göteborg och Borås. Lokalen är liten, 
dansprogram B-B-M och till vår häpnad lockas 125 dansare, 
mer än ”knökat” som vi säger i Götet. Sture, som jobbar 

-
port) har goda möjligheter att transportera Stefan luftledes, 

Åren går och varje år sedan dess har Stefan kommit och callat 
en kväll mitt i veckan och varje gång har det kommit många 
dansare. Nu 20 år senare kan vi meddela att runt 3000 dan-
sare har upplevt spänning och glädje till Stefans rappa och 
entusiastiska calling. ”Stefan-dansen” har blivit ett begrepp. 

Vart femte år har vi jubilerat. 10-års jubileet var stort, det nu 
20:e året ännu större, caller och dansare bjöds på kaffe och 

t-shirt specialdesignad för jubileet och en järnek, den senare 
en gimmick ständigt återkommande på temat ”ett järn eller 

Till sist hälsas Stefan och dansare hjärtligt välkomna 2010! 
Jan Lagergren (ordförande 1985-1998)
Western Airport Square Dancers

Glöm inte att ansöka om 
Convention 2012 ! 

Det är 30-årsjubileum
 för Convention. 

Ansökan SAASDC 
tillhanda senast 091231
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ARVIKA SQUAREDANCERS 
har nöjet att inbjuda till: 

Jössesvängen 
Jössefors Folkets hus 

(Ca: 5 km väster om Arvika) 
lördag den 13 mars 2010 

Kl 13.00 – 20.00 
Caller:  

Tomas Hedberg 
Kl. 13.00 – 15.00  A1. A2. 

 Kl.  15.00 – 20.00 B. M. B. P.  

Fika samt varm korv med bröd finns 

Vuxna 100:- Ungdom 50:- 

För upplysning ring: 
Lars Jansson tel. 0570 22177 

Anna Maria Danielsson tel. 0570 35225 

 
ARVIKA SQUAREDANCERS 

       
  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 20 :e  Mars  2010 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 )  
 
 

w w w . r i n g l a k e - s q d . s e  
 

I  s a m a r b e t e  m e d  S t u d i e f ö r b u n d e t  V u x e n s k o l a n 

Under ovanstående paroll samlades ett 20-tal squaredansare 
för ”ängla-kurs” en söndag i oktober på Brännebrona Gästis 
utanför Götene. 
Praktiska och teoretiska övningar varvades under eminent 
ledning av Svante Jordeskog och Marianne Hjelm. 

Kursdagen gav insikter, aha-upplevelser och inte minst mån-
ga glada skratt. Vi diskuterade och provade på att vara nybör-
jare, ängel, höger- resp. vänsterdansare och många väsentliga 
frågor angående vår kursverksamhet kom upp till diskussion. 
Kursdagen var ett samarbetsprojekt mellan Norra Wadsbo, 
Slättas och Läckö Squaredancers.

Svantes citat får sammanfatta känslan efter kursdagen - ”Man 
kan inte lära ut någonting - utan bara skapa goda inlärnings-

vi förbättrad kunskap om. Kurskonceptet kan varmt rekom-
menderas till andra klubbar.

Hälsningar Annebritt Nordh
Läckö Squaredancers
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Erövringen av den "Vita Badgen" i Tyskland 1984

Ett 25-årsminne

Squaredansen i Tyskland var etablerad sedan 60-talet, och 
där hade man infört begrepp såsom "Svart Badge" och "Vit 
Badge" som ett kännemärke på att en Square Dance Caller 

eller calla under en Festival. Peter Myhr var den förste call-
ern som åkte ner till Tyskland och erövrade en sådan badge, 
Robert Björk var den andre.

Gösta och Inger Toreld, som hjälpligt hankade sig fram som 
callers i Grödinge Squaredancers, tyckte under hösten 1984 
att det var dags att se till att den övriga svenska callergruppen 

handen att möjlighet fanns att bli examinerad för callerbadge 
under WINTERJAMBOREE som skulle äga rum i Lauda i 
Södra Tyskland i början av december. I god tid undersökte vi 
möjligheten av att samla ihop en skara stor nog för att hyra 
en buss samt höra oss för om samtliga callers hade möjlighet 
att följa med på turen. Det var inte svårt att få ihop villiga 
dansare, och en buss med chaufför beställdes till andra hel-
gen i december (jag minns inte exakt datum).
Callerkandidaterna som följde med var: Tomas Hedberg, 
Karl-Erik Calmhult, Ronald Hohman, Stefan Sidholm, Jack 
Borgström, Ingvar Pettersson, samt Inger och Gösta Toreld. 
Robert Björk följde med som moraliskt stöd, han hade ju 
genomgått prövningen året innan!

Jag beställde rum på ett hotell i närheten av danslokalen, led-
ningen för WINTERJAMBOREE vidtalades och tid för 
examinationen beställdes. Det framkom att tidpunkten skulle 
bli lördag eftermiddag, alltså gällde det att vara framme redan 
fredag eftermiddag så att vi kunde bli lite varma i kläderna. 
Jag tyckte att svenskarna kunde vara lite budbärare av sven-
ska traditioner och uppmanade alla deltagarna på resan att 
ta med lucialinnen, glitter samt stjärngossestrutar, och en 
lämplig luciakandidat, Susanne från Uppsala, vidtalades. Ett 
papper med luciasånger kopierades upp och under hela resan 
övade vi sångerna! 

Fredag eftermiddag kom vi fram till hotellet i tid för att byta 
om och värma upp på dansen under fredagkvällen. Robert 
Björk var en av festivalcallerna, det kändes tryggt att få dansa 
till någon vi kände. Al Stevens, Andreas Macke och Kenny 

i Stockholm.

Så kom då den fruktade och efterlängtade lördageftermidda-
gen! Callerdomarna var: Al Stevens, Andreas Macke, Kenny 

-
da squares och domarna callade fram en knepig formation 
som man skulle lösa upp och se till att "få hem" dansarna på 
ett proffsigt sätt. När det blev min tur ställde Andreas Macke 

just stirred the bucket". Allmänt skratt, Andreas blev mycket 
överraskad och förklarade att "stir the bucket" inte är så van-
ligt i Tyskland, men - han måste ju godkänna det jag gjort!

Visst var vi otroligt nervösa och löste väl våra uppgifter på 
bra och mindre bra sätt, men vi blev alla godkända och lätt-
naden var total! Vi samlade ihop hela sällskapet och åkte iväg 

ett glas härligt, välsmakande vitt vin och därpå en underbar 
måltid!

Efter kvällsdansen vidtog afterpartyt och då skulle luciatåget 
gå av stapeln. Vi klädde oss i våra vita skrudar och tågade in 
på scenen. Salen var mörk och ingen visste vad som var på 
gång. En susning gick genom salen, vi sjöng våra sånger och 
en rungande applåd blev vår belöning.
Tyskarna hade för första gången i sitt liv sett en lucia och ett 
luciatåg!

När vi kom tillbaka till vårt hotell (inom parentes sagt, inte 
världens lyxhotell precis!) gick Gösta och jag och lade oss, 
helt utpumpade efter all sinnesrörelse.  Men icke så våra unga 

festivalcallerna hade följt med till hotellet och medhavd öl 

fönster stod vidöppna. Helt plötsligt uppenbarade sig ho-
tellets kraftigt byggda värdinna i dörren där hon med stark 
stämma förklarade att om inte festen omedelbart upphörde 
skulle hon kalla på polis!!
Grannarna hade störts av oväsendet genom de öppna föns-
tren och ringt till värdinnan och klagat.
Ingen av deltagarna ville ställa till bråk, alla var ju bara glada 
och uppspelta, men på uppmaning av värdinnan gick alla var 
och en till sitt rum, lite snopna och besvikna!

Allt detta hände medan Gösta och jag sov som bäst, men på 

gick jag till värdinnan och bad tusen gånger om ursäkt för 
mitt uppspelta gängs uppförande. Då var hon hur solig och 
förlåtande som helst, så slutet gott, allting gott!

 har 
på ett eller annat sätt fortfarande anknytning till squaredans. 
Väldigt många av dansarna som deltog i resan är nu skuggor 
och borta, vi har dem i kärt och tacksamt minne!
För Gösta och mig kom dansen att dominera våra liv helt 
under 20 år - men det är en annan historia!

Inger Toreld
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Tomas Hedberg, Karl-Erik Calmhult, 
Inger Toreld, Ronald Hohman,
 Stefan Sidholm,  Gösta Toreld, 
Jack Borgström, Robert Björk,

 Ingvar Pettersson

Ett stort tack till alla er Squaredansare som deltog på semina-
riet i Jönköping den 24-26 oktober. Ca 80 deltagare/eldsjälar 
från klubbar runt om i Sverige deltog, och diskussionerna 
under helgen var många och långa. 

Då den externa föreläsaren med kort varsel blev sjuk, ställdes 
den föreläsningen in. Istället gavs det möjlighet att delta i 3 
workshops istället för 2. Intresset för workshoparna var stort 
och anmälningslistorna blev snabbt fulltecknade. 

Många frågeställningar dök upp under helgen, och både 
klubbarna och SAASDC/SACT tog med sig dessa funder-
ingar hem. Förhoppningen är nu att ni deltagare skall sprida 
kunskapen/informationen från seminariet vidare, inte bara i 
den egna klubben utan även till grannklubbar. Det är viktigt 
att vi hela tiden håller diskussionerna levande, det är så 
squaredansen kan utvecklas.

Nästa tillfälle att diskutera och fundera är på SAASDCs 
stämma i Karlstad 18-20 juni 2010, glöm inte att skicka in 
motioner till stämman.

// SAASDC/SACT samt Seminariegruppen

TACK

Fick det här tipset från en av våra norska dansvänner. Skriv 

Många har GPS idag och en adress underlättar betydligt när 
man ska hitta till olika danslokaler.

Hälsningar
Kristina Luhr
ÖSD

GPS 
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Info om/under dansen: 
Monica Kjellgren 0739-24 71 87 
Therése Milestad 0704-17 26 80 

 

 

 

Helgens program: 
Fredag: 
19:00-21:00 Squaredans B-A2 
Afterparty med möjlighet att 
beställa mat 
 
Lördag: 
10:00 Frukost 
11:30 Gemensam aktivitet 
13:00 Höstmöte 
15:00-20:30 Squaredans B-A2 
21:00 Gemensam middag 
Afterparty 
 
Söndag: 
10:00-10:30 Frukost 
11:00-12:00 Squaredans B-A2 Avgifter:

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

Anmälan:  
Betala på plats eller förbetala 
på plusgiro: 14 57 17 – 5  
Buffalo Squares 
eller via E-Mail: 

 

www.buffalosquares.se

Hur hittar jag?
Med bil: 
Kör mot Hisingen, följ skyltar 
mot Norra Älvstranden, sväng av 
Norra Älvstranden. Följ skyltar 
mot Bräcke sedan mot 
Kyrkbytorget.   
 
Kommunalt: 
Ta spårvagn mot 
Länsmansgården eller 
Biskopsgården. Gå av 
Eketrägatan, gå över spåret och 
upp för trappan. Gå rakt fram 
mellan husen, följ Eketrägatan 
ända till torget. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

Convention Long Beach USA
Lördagen den 20 juni åkte 47 förväntansfulla männi-
skor till Long Beach för att besöka 58th National Square 
Dance Convention. 2 norrmän, 2 från Finland, 8 dan-

där vår buss väntade för vidare färd till Long Beach och 
vårt hotell. Söndagen var mest tid för avslappning och 
för att bekanta sig med omgivningen, men på månda-
gen började äventyret. 

Först på programmet blev buss till San Diego och Sea-

för oss. Tisdagens övningar blev Hollywood, Beverly 
Hills och Universal Studios, och först på onsdagen bör-
jade squaredansen.

Vi tog oss in med buss för inregistrering, och sen blev 
det dans fram till lördagen tillsammans med nästan 5000
squaredansare från i stort sett alla världens squaredans-
hörn. Det var en mäktig upplevelse att få ta del av detta 
stora evenemang med dans för alla smaker och nivåer. 

Vår tur var dock inte slut här, utan vi fortsatte med 
Disneyland på söndagen. Sedan vidare norrut till San 

Wharf, Alcatraz, Muir Woods, och naturligtvis besökte 
vi vingårdarna norr om San Fransisco med smakprov 
och allt.

Tiden gick fort och snart var det lördag morgon och 
dags för hemfärd. Upp klockan 03.00 på morgonen för 

som lyfte klockan 06.00 och tillbaka till Köpenhamn för 
vidare transport till våra hemadresser.
Vi vill tacka våra resenärer för en mycket intensiv och 
givande resa, som gav oss en del huvudbry men som 
löstes  efter bästa förmåga, men också mycket glädje, 
med glada miner och mycket skratt. Stort tack till er alla!

Leif  Ekblad, Ellinor Madsen och Margret Nilsson
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 
Kontakt: Annika Persson 

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

 

 
 
 
 
 

 
1984-2009 

 

Seminariet 
 

är ett arrangemang för de squaredansklubbar och dansare 
som är anslutna till SAASDC. Seminariet syftar till att 
utbilda och informera i ämnen som ska bidra till att 
squaredansen lever vidare. Klubbar som har lyckats delar 
med sig av recepten, och klubbar som vill ha tips och 
idéer får ta till sig detta. I skrivande stund är det knappt 
två veckor kvar till årets Seminarium. 

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

 

SA CT  Caller School 
 

� Del 2 - fortsättning från september 2009 

13-14 mars 2010 
 

� Del 1 - ny kurs 
18-19 september 2010 

 

För mer information: Michael Gerkman, 070-493 23 89 
 

SLUG – se separat annons i detta nummer av Squareinfo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SACT-Convention 
 

Ett Seminarium av och för SACT’s medlemmar, med 
föreläsningar anpassade för ledare inom squaredansen. 
SACT-Convention hålls i samband med årsmötet, tredje 
helgen i mars. Nästa SACT-Convention hålls i Örebro 
20-21 mars 2010. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tips för utlärning 

 

Ett dokument med tips på hur man kan lära ut calls på ett 
mer pedagogiskt sätt. Dokumentet har alla medlemmar i 
SACT tillgång till, och även möjlighet att ge sina egna tips 
till. Dokumentet uppdateras löpande med nya tips. 

Squaredans - min andra högvinst! 
 

Det är inte alltför ofta längre, men jag spelar ibland på Lotto 
i hopp om att få den där drömvinsten som gör att man inte 
längre behöver bekymra sig alls om ekonomin. Vad skulle jag 
göra om jag vann drömvinsten på Lotto och helt plötsligt 
hade 100 miljoner? Visst drömmer jag om det ibland, men 
jag vet att så snart dragningen är klar så är jag tillbaka med 
båda fötterna på jorden igen - chansen är ju ofattbart liten! 
Jag kommer nog aldrig få drömvinsten på Lotto, men 1966 
fick jag en riktig drömvinst - jag föddes i rätt del av världen. 
Jag föddes i ett land där man klarar sig riktigt bra utan att 
vara rik. Jag och alla andra som läser detta är bland de 
lyckligast lottade människorna i världen. Över fem miljarder 
människor har det sämre ställt. 
 

Jag fick en drömvinst 1966, men det var inte enda gången jag 
drog en högvinst. Nästa gång var hösten 1982 när några av 
mina vänner tvingade med mig på en squaredanskurs. Jag 
totalvägrade först men accepterade att följa med och titta på. 
Väl på plats så saknades det just en kille till en tredje square, 
och med grupptryck på högsta nivå så tvingades jag även 
upp på golvet. Nu har jag varit aktiv i dansen i 27 år, och 
redan för många år sedan insåg jag att även det här var en 
riktig högvinst.  
 

När jag som ny kom till dansen så kände jag ingen, förutom 
mina vänner som drog med mig och min syster som började 
en termin tidigare. Mina vänner slutade allihopa inom en 
termin, men kvar än idag är både jag och min syster. Trots 
att alla mina vänner slutade så fastnade jag totalt i dansen, 
för jag fick snabbt nya vänner och kände mig så välkommen 
i ”gänget”. Jag kan inte alls tänka mig ett liv utan squaredans. 
 

Min högvinst var inte själva dansen, även om jag tyckte att 
det var otroligt kul redan från början, utan det var att jag 
kände mig så otroligt välkommen. Om jag inte känt mig så 
välkommen så tror jag inte att jag hade varit kvar i dansen i 
så många år. Jag tror att detsamma gäller alla de nya som 
börjar idag, trots att det gått 27 år sedan jag började. Den 
som känner sig välkommen stannar kvar i squaredansen. 
Alltså måste vi se till att alla nya känner sig välkomna. De 
måste få just den där känslan som du och jag hade, alltså den 
känslan som gjorde att vi fastnade. Men hur gör vi det? Jag 
minns vad andra gjorde för mig, så jag gör samma saker för 
att ”bjuda” tillbaka. Du måste tänka tillbaka och minnas vad 
du uppskattade, och göra på det viset för de nya. Om både 
du och jag välkomnar de nya så kommer fler att känna att 
det är en riktig högvinst att man valde just squaredans! 
 

Hoppas vi ses på en nybörjardans nånstans! 
 

Tomas Hedberg 
Ordförande i SACT 
 

Ps: Jodå, visst har jag lekt med tanken vad jag skulle göra för 
squaredansen om jag trots allt skulle vinna 100 miljoner. Det skulle 
bli en jättefestival med fritt inträde och subventionerade hotellrum, 
och med ett gäng av världens bästa callers. Jag skulle också satsa en 
rejäl slant på marknadsföring av squaredansen! 
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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 Mattsson:   
bjorn@squaredans.se, Therése Milestad: therese@squaredans
.se eller Marianne Hjelm: marianne@squaredans.se så skickas 
nytt lösenord. 

Synpunkter till Björn Mattsson: 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 till danslistan tas inte emot av 
redaktören för Square-Info!

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
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 
skicka in annonsunderlagen! Deadline 1 februari, 15 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 
medlemmar som klubben registrerat efter inloggning, se 

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

Klubbinformation 
(uppdaterad november 2009)
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Vårens program

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

Kvarnkkulullelen,n, KKunungägälvlv8-9 9 janun ari
Daans i två halallar
FFre 8 jan kl 18-22 Plus - A2Bengt Geleff
Catrine Dellbing
LLö 9 jan kl 12-21 Basic - A1 (WS 12-16)Reine Hjärtström
Fredrik Einarsson
MMarieTjörnhed
BBåda dagarna 170:-  Fredag 70:-  Lördag 120:-UUngdom under 18 år halva priset
CCafeteria finns
SeSeS  w wwwww.vingaga-ssdcdc.oorgrg f förr mmer iinfoo

TiT sddaggaarr 1 2 jan - 4 mamaj j
kkl 119.9 000  - 221.30

BBBaasiicc IIII  --  fffooorrrtttsssäätttning fffrr teeerrrmmiin II
PPPPlluuss IIVV - foorrttssäättttnnniiiinnnnggg, PPlluuss-DDBBDD

DDDeessssuuttooommm ......
OOOOmOm tillrlräccckllk igigt t inintrtrese sese f finns 
MåMåMååMåndnndaga ar 11 jajann - 33 mamaj

PPlluuussssss,, termin I
AA22,, tttteeeeeerminn II
OBOBS!S! FFFFöörööö ananmmämmälaan n viv a heemsmsididanan
elelleler r titilllll aa aaanmnmalala @v@ ingaga-s-sdc.orgrg
föföförere 3 3 ddecceccc 

totot  1 1111 1 fefebb
VVVaaaiinnoorr TTTTöörnqvist - Pjäxdans
ttotooo 1 1 1 11 1 mamaam rrr
SSSvvvvvaaannntttee JJJJordeskog
totot  888 a aprprrr
FFFFrrrreeedddrrriiikkk EEEEiinarsson

pp

B-B-B-B A2A2A2, , klklkl 11119-9-99-222
GäGäGäGäG stststererer 44 40:0:0 -,-, m edl fritt

GGGlllöömmm iiinnntttee bbaannddddaannsseeenn

22228888 dddeeeccceeemmmmbbbber 22000099!!

ToTToTooorsrsrsdadadagagagaar r 11199.000 - 2121.30

11141444 j jananan -- - 2 2 277 77 mmmaaj,j  BB -  AA22

TTTvTvTvT åå å å eelleler r flflf eer calallelleersrss vvararjeje vvececkaka.

11:1::a aaa ocococh h h 3:3:3:e e totoorsrsdadageg nn n i måmånaaanadeden n 

ddadad nsnsarar v vi ii i i tvtvå å haallllaararrr.

MåMMåM nanaadsdsdsdadadanns 22:a:a tooororrs s i i måmånaadedenn

NNoNoNoN tetetet rara::
PåPåPPåskkskdadadannsn  11 a aprprilll

BaBaBaakvkvkkvänänä dadada 229 apapppriril

ViViVVV ngngnggauautftftflylyl ktktenen 13 3 mam jj

LLLörr 1111666 jjjjaaaaannnnuuuaaaarrrriii, kkll 1133-1177, BB 3344 -- BB

CCattrriiinee DDDDeeeellllllllbbbbbiiinngg,, BBeennggt GGeelleeffff,, 

MMMMaarriiee TTjjjöörrnnhhed

Med reservation för ändringar
Aktuell information på www.vinga-sdc.org
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Så var det då…
Så var det då…

Vi kommer att under denna rubrik använda backspegeln 
för att se hur det var i Squaredans-Sverige en gång för länge 
sedan. Följande rader kommer med en speciell hälsning till 

för att få allt att stämma. Inte går det att ha första planerings-
mötet samma månad som convention skall äga rum. Det var 
tider det! 

Förberedelser inför Convention 29 april – 1 maj 1983 - mötet 
äger rum 5 april 1983, alltså mindre tid än en månad innan 
convention!

att låna en transformator.

kan hyra deras calleranläggning under convention.

sitt deltagande 29, 30 april och 1 maj.

från Ericsson Square Dancers och frågar om han vill hjälpa 
till med inspelning under convention.

DNsydväst, Söderposten och rikspressen.

några som hjälper till vid registreringen.
-

naden inklusive vaktmästare och städning kommer att uppgå 
till 2145 kr.

-
bar skall tillfrågas om de vill hjälpa till att ställa i ordning 
lokalen före och efter convention. Det gäller fredag klockan 
15-16 och söndag klockan 13-14.

under convention.
-

gagera henne under convention för att sälja kaffe.

Krog. SBB sköter kontakten med restauranten.

kommunens representanter.

och röstkort.

Nu när vi ännu har några mörka vinter-
månader framför oss kan vi ge ett hoppfullt 

besked - redan nu planerar vi för sommarens 
populära Bagisdanser med några av våra 

mest uppskattade callers
– vi kan utlova många roliga danskvällar!

Traditionsenligt dansar vi på onsdagskvällar i 
Bagarmossens Folkets Hus.  

Mer information kommer i Square Info
nr 1, på vår hemsida och självklart även på 

danslistan på SAASDC’s hemsida…

Danshälsningar från 
Square Dance People Bagarmossen 

http://squaredancepeople.ownit.nu

 

Ny utlärningsordning på Basic 
 

Nu kommer också en 

ny Basickurs på CD 
med nya utlärningsordningen! 

 

Callers: 

Bronc Wise 
Tomas Hedberg 

 

Kursen innehåller: 
� Hash- och Singingcalls för utlärning av Basic. 
� Utlärningsinstruktioner på svenska och engelska. 

(Lär ut själv eller använd inspelade instruktioner) 
� Handbok med samtliga calls i alla hashcalls så att 

man lätt kan gå igenom något mitt i ett hashcall. 
� Extra CD med hela kursen i mp3-format. 

 

De fem första som beställer kursen får 
25% rabatt och två års fria uppdateringar 

 

För mer information och/eller beställning: 
Tomas Hedberg, tfn 019-12 89 00 

e-mail: tomas@amiljo.com 
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POSTTIDNING B  
Svenska Squaredansförbundet
SAASDC
BOX 457
191 24  SOLLENTUNA

Adressändring? 
Kontakta din klubb för ändring av din adress.
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