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Årets Squaredansresa till Peru
1-16 oktober 2010 - dans på hög nivå 

Caller: Slättas Squaredancers Monica 
Arvidsson

För andra året i rad arrangerar Norma
Segura Norberg en exklusiv resa till sitt
hemland Peru. Reseledare blir självklart
Norma och hennes make Daniel Norberg.
R i kl d bl M h Pi h dResan inkluderar bl.a. Machu Picchu, den
heliga Inkastaden som nyss blev framröstad
till ett av världens 7 underverk. Vi besöker
också Titicacasjön samt tillbringar tid längs
Stillahavskusten. Det blir fina tillfällen till
dans i anrika koloniala miljöer. Nyfiken? gå
in på vår hemsida eller på facebook och se
bilder från förra resan. Vi tackar förra årets
glada squaredansare för en trevlig och

Info & anmälan: 
tel. 0512-129 26 / 0733-80 50 05

www.peruexplorer.se

glada squaredansare för en trevlig och
lyckad resa och välkomnar nya resenärer.

Resans pris: 25 900.-

16-17 JULI 2010

Plats: Kungälvsparken

2 Hallar B - A2

fredag: 18‐22 lördag: 10‐20 Afterparty fredag: 21.30‐???

CALLER:

         JERRY STORY JOHNNY PRESTON MATHIAS ALFREDSSON MICKE GERKMAN

Mer information kommer på flyer och i Square‐Info nr 2



26

23 graduanter har sett ljuset i hörnet
Söndagen den 22 november var det stor festlighet i Skölvene 
Bygdegård. 23 nya dansare blev graduerade i ett samarrange-
mang mellan Tidaholm och Norra Wadsbo squaredansklub-
bar.

Under ledning av Vainor Törnqvist caller/instruktör Tida-
holm SD, Roland Pettersson instruktör Norra Wadsbo SD 
samt Ingrid Öberg, Tidaholm SD, som varit inledande in-
struktör för ett av paren, har dessa nya dansare övat, tränat 
och haft roligt. Som avslutning på många träningskvällar 
blev gradueringsdansen en glad fest för alla.

Efter sedvanliga prov och danssteg kunde konstateras att 
alla väl uppfyllde villkoren för att bli upptagna i den stora 
familjen av squaredansare. Därpå följde badge-, diplom- och 
blomsterutdelning.

När alla dansare, nya som gamla, fyllde golvet kunde man 
notera sju squarer som samlats till denna gradueringsdans. 
Kvällen avslutades därefter med kaffe och “fyrkantig” tårta.
     
Birgitta Nyäng
Norra Wadsbo Squaredancers

 
HIGH COAST 

FESTIVAL® 

Basic 
Mainstream 

Plus 
A1 
A2 

Flyer finns på 
www.ovikssquaredancers.com 

 

Upplysningar: 
Eva Hedström, 0660-37 86 79, 070-339 13 35 

e-post: info@ovikssquaredancers.com 

Callers: 
Bronc Wise, USA 

Johnny Preston, USA 

Örnsköldsvik 20–22 augusti 

HIGH COAST 
FESTIVAL® 

Örnsköldsvik 20–22 augusti 

Vill du följa med till 
USA i sommar?

Jag vill göra en specialresa i USA sommaren -10. Den troliga 
starten blir i Nashville, countrymusikens Mecka. Där kan vi 
se lite shower, gärna dansa squaredans. Där spenderar vi 3-4 
dagar.
Sen hyr vi bil och tar oss till någon större nationalpark. Ev. 

Ett antal dagar i skön, annorlunda natur, ev. med inslag av 
stordans i närheten.
Som en häftig avslutning vill jag ta Grand Canyon. Flygtur 

Många squaredansare och callers som varit över kan hjälpa 
oss med hur man ska hitta lämpliga danser i de områden 
vi passerar. Danser kan kombineras med shower i country-
musikens tecken.

Jag dansar i Göteborg och ska ta upp frågan med ordförande 
i en av de större dansföreningarna.
Hur många vi kan bli beror delvis på utrymme i hyrbilar. 
Fyra i varje? 4, 8 eller 12?

Är du intresserad av att hänga med? 
Hör av dig till Bengt på mail: bengtigoteborg@hotmail.com 
eller telefon 031-714 36 45 senast den 15 april 2010.

Bengt Brusewitz
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Från ordförandens horisont 

                                           Årgång 26 
 

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 2 2010 Nummer 3 2010 Nummer 4 2010 Nummer 1 2011 

Deadline för material 15 april 1 augusti 15 oktober 1 februari 
Distribueras vecka 1021 1037 0947 1111 

 

Tryck FS Grafiska, Östra Hindbyvägen 26 B, 213 74 Malmö 
 

            Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll

Vad tiden går fort! Det känns som om det var igår som jag 
skrev från ordförandens horisont och häromdagen var det 
väl jul och nyårshelger, eller? Hoppas ni har fått dansa my-
cket under helgerna och början av året, tyvärr har det inte 
blivit så mycket dans för min del men förhoppningsvis blir 
det mer under våren.

Under hösten hade jag förmånen att gå på två av de fyra 
squaredansutbildningar som SAASDC samt SACT anord-
nar (SLUG, Seminariet, Styrelseutbildningen, SACT Caller-
school). Den första var en SLUG kurs i Hörby, Skåne. 
Mycket givande, bra och framför allt roligt att gå på en kurs 
utomläns. Att få tillfälle att utbyta tankar och funderingar 
med klubbar som inte befinner sig i den region man själv 
rör sig i är mycket nyttigt! Ett stort tack till de klubbar som 
anordnade kursen samt till kursledarna!

Den andra utbildningen var seminariet i Jönköping, där ca 80 
deltagare från drygt 30 klubbar deltog. Under två dagar dis-
kuterades det livligt om squaredansens framtid. Workshops 
anordnades och det var full rusning till anmälningslistorna, 
diskussionerna från dessa varade långt in på kvällen. Kväl-
len avslutades som ett ”afterparty” med dans till band och 
umgänge kring baren, mycket trevligt! Även här ett stor tack 
till seminariegruppen, alla workshopledare samt övriga med-
verkande, ett väldigt givande och bra seminarium!

Vintern har slagit till rejält i Sverige och håller oss i ett järn-
grepp som inte verkar vilja försvinna på ett tag. Det känns 
härligt att kunna gå ut och åka pulka och slippa slasket, men 
skottningen skulle jag kunna vara utan, jag skulle nog bett 
tomten om en snöslunga i julas…

Men snart är det vår och till sommaren ser jag fram emot 
ett Europaconvention i Karlstad. Arrangörerna jobbar på 
som flitiga arbetsmyror för att göra detta Europaconven-
tion till ett av de bästa! Convention för mig och framför allt 
ett Europaconvention är ett tillfälle att få dansa till många 
bra Europeiska callers samt även träffa många vänner. Ser 
även fram emot SAASDCs årsstämma på lördag morgon, 
en ny ledamot skall förhoppningsvis komma in i vår styrelse 
och motioner skall behandlas. Har du ännu inte deltagit i en 
årsstämma så är det hög tid nu, det är din chans att göra din 
klubbs och din stämma hörd, tag den chansen.

Med hopp om att snart ses på en dans!
Therése Milestad
therese@squaredans.se
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Den 22 till 24 januari hade förbundsstyrelsen årets första 
styrelsemöte. Under lördagen hade vi även ett gemensamt 
möte med SACT. 

En liten uppmaning till er som sitter och knåpar ihop flyers 
åt era klubbar. Se till att få med förbundets logga på flyern. 
Fördelen för klubben är att det STIM-avtal förbundet har 
tecknat gäller under dansen, annars är det klubben som skall 
ordna STIM-avtal. Ytterligare en fördel är att den gemen-
samma försäkringen gäller under dansen.

Försäkringen är en andrahands-försäkring och träder in i de 
fall den drabbade inte har en egen försäkring som täcker. 
Försäkringen gäller enbart för personer som är anmälda som 
moderklubbsmedlemmar till förbundet under danser som 
arrangeras av klubbar anslutna till förbundet. 

Skulle olyckan vara framme är flödet som följer.
1) Klubben/den drabbade hämtar en blankett från   
 Folksam.
2) Blanketten fylls i och sänds in till förbundet.
3) Förbundet skall sedan skriva under blanketten 
 innan den sänds till Folksam. 

En annan fråga som kommit in från 2 olika håll till detta 
möte var miniklubbar och vad de är/vilka rättigheter de har. 
Efter lite diskussion fram och tillbaka kom styrelsen fram till 
att miniklubbar inte existerar. Vad som lite felaktigt benämn-
ts som miniklubbar är en klubb som inte nått upp till den 
på årsmötet beslutade miniavgiften. Vi beslutade därför att 
plocka bort ordet miniklubb från klubbhandbok och andra 
ställen för att minska vår och klubbarnas förvirring.

Vi hade även frågan om rounddans på Convention 2010 
uppe. Då 2010 är ett Europaconvention som gästas av både 
square- och rounddansare från hela Europa och övriga 
världen har styrelsen godkänt viss rounddans samtidigt som 
stämman.

Nästa år bär det iväg till Göteborg, men för 2012 hade tyvärr 
inga ansökningar inkommit när vi satt i möte. Funderar er 
klubb på att arrangera Convention 2012 hör snarast av er till 
förbundet. Behöver ni mer info/är osäkra på vad ett arrange-
mang innebär kontakta conventiongruppen på 
convgrupp@squaredans.se. 

Björn Mattsson
bjorn@squaredans.se

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

                                                      
 
 

B 45 – A1 
Lördag 20 mars 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) 
 

Fika finns att köpa. 
 

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

   buss 676 Tekniska högskolan, Sthlm 

                                                 

                          Välkommen! 








http://hem.passagen.se/fig8dans

 
 
 
 
 




figureof8dancers@gmail.com
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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”

En enkel användarhandledning finns även på denna sida. 

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:
− via inloggning - klubbar kan efter inloggning 
 på hemsidan själva registrera sina danser. 
 Dansen visas på listan när den godkänts. 
− med ett mail till danslistan@squaredans.se 
− via blankett på hemsidan (under danslistan), skrivs 

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

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 
Förbundets årsstämma. Stämmohandlingar finns på hemsidan. 

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 

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

Distribution av Square-Info 

Distribution av Square-Info sker numera direkt till de enskilda 
medlemmar som klubben registrerat efter inloggning, se 
ovan under Hemsidan. Tidningen finns också att hämta på 
hemsidan. Vill du ha besked när den finns tillgänglig, be 
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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Redaktörsspalten

Hej från ett vintrigt Västerås! Så här kallt och så här mycket 
snö har det inte varit på bra länge säger de som vet. Jag har 
inte varit med om det under mina 11 år här i alla fall. Nåväl, 
efter en titt på väderprognosen visar den minus in i mars 
också. Men morgnarna och kvällarna är ljusare och fåglarna 
kämpar med sin sång. 

Jag har inte så mycket nytt att informera er om. Det som gäller 
närmast är deadline för nummer 2 som ju är framflyttad till 
15 april. 

Tänk på: 
Glöm inte att om ni ändrar adress så meddela er 
hemmaklubb så de kan ändra i tidningsregistret. Det är 
alltså ingen mening att maila oss i förbundsstyrelsen, vi 
gör INGA ändringar. 

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. Därför 
ska alla flyers skickas in i svartvitt (såvida man inte vill ha 
färgannons). Tänk på att även loggor och dylikt ska vara i 
svartvitt. Är  annonsen i färg måste jag jag sitta och göra om era 
färgflyers till svartvitt, detta kan ev. bidra till försenad tidning. 

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! 
Nästa gång vi ses här skriver vi maj 2010 och Convention är 
då nära. Tills dess njut av tulpaner, längre och ljusare dagar, 
takdropp, vitsippor och knoppar (fast det känns långt borta 
nu). 

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

 

PHOTOGRAPHIC COMPETITION 
 

PRIZES FOR THE BEST PHOTOGRAPHS OF SQUARE DANCING 
 

FREE ENTRY – OPEN TO ALL  
 

PRIZES: 1st £100   2nd £50   3rd £25 
or equivalent overseas currency  

 

FULL DETAILS ARE ON THE WEBSITE  
www.uksquaredancing.com   

You will see a red flash saying  
BIG PUSH 

click on the words photographic competition 
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Ändring av deadlines 
Observera att vi har gjort vissa ändringar av 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

Nivå: B – B – M 

Lördag 17/4 2010
i Rotebro Dansträff
vid Rotebro station,
Hertig Karls väg 13, Sollentuna

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

Entré: 80 kr    
Under 25 år gratis

Servering finns

Kl 18.00 – 22.00 

www.sollentunasq.se

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

Debattsidan
Nu är det dags för en uppfräschning av debattsidan på In-
ternet. Det blir en del förändringar och även lite nytt, bl a:
• uppdelning av debatter efter kategori
Välj debatt efter kategori istället för att leta igenom samtliga 
debatter för att hitta de som är intressanta för just dig.
• möjlighet att annonsera under köp/sälj
Här kan du annonsera ut dina squaredanstillbehör som du 
inte längre använder.
• möjlighet att annonsera för samåkning
Spara pengar och miljö på att samåka. Även bussresor kan 
annonseras här.
• inloggning för att göra inlägg
Du kan skapa en anonym användare, men du måste logga 
in med ditt användarnamn för att kunna delta i debatter och 
annonsera.
Under en tid finns den gamla debattsidan också kvar, men 
utan att nya inlägg kan göras. 

Den nya debattsidan var i skrivandes stund inte helt klar, 
men eventuellt är den redan igång när du läser detta.

SAASDC: www.squaredans.se
SACT: www.caller.nu
Har du synpunkter eller funderingar vänd dig till 
webmaster@squaredans.se 

Freddie Tomas 

Monica 

Svante 
Jordeskog

Ekblad Bernhed

GästMonica 
Arvidsson

Gäst
caller

KL. Hall 1
Gynmastikhall

Hall 2
Gymnastikhall

Hall 3
MatsalGynmastikhall Gymnastikhall Matsal

13.00-13.55 A2 P B, M

14.00-14.55 C1 A1 B, M

15.00-15.55 A2 P B, M

16.00-16.55 C1 A1 B, M

17 00-17 55 A2 P B M17.00-17.55 A2 P B, M

18.00-18.55 C1 A1 B, M

19.00-20.00 B, M
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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 

Squaredansfruktsallad

Jag gillar tokiga idéer. Ofta är de sådana som leder till utveck-
ling och gör livet lite roligare.

På ungdomsdansen i Göteborg i höstas satt jag och några 
danskompisar vid frukostbordet, något sega i huvudet efter 
ett ganska sent eller ska jag säga tidigt avslutat afterparty. 
Någon undrar vad vi ska ha för aktivitet på förmiddagen, 
före det egentliga danspasset. Förmiddagsaktivitet på ung-
domsdanserna brukar vara blandad kompott av lekar, fråge-
sport, utlärning av andra danser än squaredans etc. 

Callerdebutanten i ungdomsdanssammanhang Jon Hansell 
Nilsson sitter och stirrar på urdruckna mjölkglas, brödsmu-
lor och plötsligt skiner han upp som en sol. – Vi ska dansa 
Squaredansfruktsallad!  säger han. Någon frågar vad det är 
för något. Jon svarar – jag vet inte, men…det borde nog gå. 

Sagt och gjort - idén får mogna i Jons huvud i några minut-
er och sedan blir det square up. Jon delger alla personer en 
frukt, enligt den gamla dagisleken, äpple, banan, apelsin, äp-
ple, banan, apelsin osv. Sedan börjar han calla i full fart och 
blandar då och då in ett” äpple” eller ”banan”, då givetvis 
alla äpplen eller bananer ska byta plats med varandra samti-
digt som det gäller att få den vanliga squaredansen att flyta 
på. Visst låter det lite rörigt, men gud vad kul det kan vara 
när någon vågar tänka i nya banor, och sen testa dessa idéer 
i praktiken.

Tack Jon för att du berikade mitt 20-åriga squaredansliv med 
en ny rolig variant på squaredans. Slutligen en uppmaning till 
alla er andra att inte vara rädda för att prova nya vägar som 
gör Squaredansen ännu lite roligare.

Henrik Kjellgren, Buffalo Squares

Ungdomsdans i Gränna 26-28 februari 2010
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Söndag 18 april 2010 

A1  och  A2 
 

Caller  

  Micke Gerkman    och  
                    Roland Reihell 

 
 
 

Kl.12.00 – 17.00 (1 h lunch) 
 

IOGT-lokalen Norrtälje (dans i två våningar) 
Entré 100 kr, under 25 år 50 kr 

Lunchrestauranger finns i närheten. Fika och lotterier finns på plats. 
 

Info: Barbro Strind 0176-165 64 eller Ulla-Britt Wahlgren 0176-26 36 41 
från Sthlm buss 676, KTH 

www.eightmakers.se 

 
                VÄLKOMMEN! 

 

Nivå: B – M – B – P Kl. 19.00 – 22.00 

10/5

Måndagar i              
Rotebro Dansträff                
vid Rotebro station,
Hertig karls väg 13, Sollentuna

17/5

24/5

31/5

Entré: 70 kr      

Under 25 år gratis

Servering finns

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

www.sollentunasq.se

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

 

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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 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 

Etikett – vad är det?

Enligt ordboken är etikett ” Regler för uppträdande vid um-
gänge”. 

Det betyder ju att det kan vara olika beroende på vilket um-
gänge vi har. Att uppföra sig så att man ”smälter in”, att ta 
seden dit man kommer.

I squaredans-Sverige betyder det t ex att man bjuder upp 
och squarar upp som par, inte att man går upp i en square 
och ställer sig och väntar på att någon ska förbarma sig och 
skynda till ens undsättning. I Danmark däremot tycks detta 
vara helt OK.

På förbundets hemsida, under Debattsidor, pågår diskus-
sioner om detta. Läs gärna, där har t ex Tomas Hedberg 
många bra förklaringar till varför man ska gå upp som par. 
Ofta är det ju inte jämna par, men om man är ute för att 
dansa och inte för att jaga, så går det utmärkt att lära sig 
dansa ”andra sidan” och på så sätt kunna vara med. Detta 
gör också att man blir säkrare som dansare. Som vi tidigare 
påpekat räcker inte männen till i antal hur vi än försöker så 
kvinnliga vänsterdansare är ett måste. (Fast i USA vill inte 
karlar dansa ”Lady”, inte ens göra vissa call om de råkar stå 
på höger sida om damen, i alla fall enligt Steve Copman.)
I USA dansar man också med sin partner, hela tiden. Om 
nu inte någon blir trött och nådigt ”lånar ut” sin partner. 
Därför finns det också helt naturligt speciella singel-klubbar 
och gay-klubbar där.

Överallt gäller dock att man ska kunna den nivå man går 
upp på. Att gå upp på golvet med inställningen alltid lär jag 
mig något (underförstått av det jag ännu inte gått igenom 
på nivån) är en styggelse och väldigt respektlöst mot övriga 
dansare. Tyvärr har detta hänt, inte bara en gång. Tyskar är 
ofta mycket duktiga dansare. Men där har man nivåklubbar, 
dvs vill du gå upp till en annan nivå får du byta klubb (och 
kanske dansdag, danskompisar, caller, ort mm). Då kanske 
inte nivårusning är lika kul… 
På seminariet i Jönköping hade vi bl a workshops med olika 
ämnen. En handlade om Konflikthantering och en annan 
om Etik & etikett. De saker som togs upp i Etik-gruppen 
dök också upp i Konflikthantering. Det betyder i klartext – 
där vi bryter mot vedertagna regler uppstår konflikter. Och 
två ständigt återkommande irritationsmoment som togs upp 
är: att vissa går upp på en nivå de inte behärskar, och att man 
inte håller tyst när caller/instruktör pratar. 

Vad är det då som gör att vissa dansare tycker det är OK att 
gå upp på en för hög nivå och stå på lines 5-6 gånger under 
ett tip? Är det så att de aldrig upplevt glädjen att allt fun-
gerar? Som en erfaren dansare uttryckte det: Har man aldrig 
upplevt färg-TV så nöjer man sig med svart-vitt…
HUR löser man då detta? Ska det vara riktiga gradueringar 
på alla nivåer innan man får gå vidare till nästa nivå? Det 
är ju inte antalet terminer som bestämmer om man kan en 
nivå – utan att man lärt sig callen. Vi har ju ett mycket bra 
hjälpmedel i KL- Kunskapslistan (finns på förbundets hem-
sida www.squaredans.se under flik Dansnivåer). Där står tyd-
ligt vad vi ska kunna innan vi går vidare. Men om man inte 
tycker att det är något problem med att stå på lines, så bryr 
man sig nog inte om KL heller. Problemen kommer när de 
som vill och kan dansa tröttnar och går hem… 

Som vanligt undertecknar vi med
Etiketterna Heidi, Louise, Rolf  och Marianne
etikett@squaredans.se 
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Dansbanebygge 
Sommaren 2006 tog vår lilla dansklubb steget från att bara 
vara en dansförening till att också vara fastighetsförvaltare. 
Efter att under några år hyrt in oss i Lommas före detta hem-
värnsgård fick vi beskedet att resterna av hemvärnet inte 
längre orkade sköta sin fastighet och stod inför det faktum 
att antingen tog vi själva över förvaltningen eller så skulle vi 
stå utan klubblokal. 

Under några år har vi nu förvaltat vår klubblokal själva, 
från och med hösten 2009 står vi dessutom som ägare till 
densamma. I början av sommaren förverkligade vi en idé 
som vi fantiserat om under flera år, nämligen att komplet-
tera lokalen med en utedansbana. Under en vecka i slutet av 
maj genomförde vi bygget av ett ca 50 kvadratmeter stort 
dansgolv. 

I strålande sol och tryckande värme slet ett 10-tal klubbmed-
lemmar hårt under ledning av Leif  Ekblad. När allt grovjobb 
med själva stommen var klart återstod ”bara” att skruva dit 
själva dansgolvet. Det är svårt för dem som inte varit med 
att inse att det krävs åtskilliga tusentals skruvar. Efter nästan 
tolv timmars skruvande var både vi som hjälpte till och bat-
terierna till skruvdragarna helt slutkörda. 

Under sommaren har vi invigt golvet genom att arrangera 
tio mycket uppskattade sommardanser. Vi har dansat från 
M-A1 och i pausen har vi sålt kaffe med tilltugg, ogrillade 
korvar och hamburgare som var och en sedan fått grilla på 
vår stora grill.

Lite tumme med vädergudarna har vi haft eftersom samtliga 
10 danstillfällen gått att hålla utomhus. 

Tack till alla callers och dansare. Välkomna tillbaka nästa 
sommar.

Southern Squaredancers

Gm Henrik Kjellgren

Delar av snickargänget fr v. Birgitta, Leif, Ellinor, Åsa, Uno, 
Stefan, Saga o Henrik
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Uppsala Viking Squaredancers 

   
5-6 juni 2010    

Nationaldagsdansen   
     Knivsta Ängbypark              

Caller: Freddie Ekblad    
 

5 juni C1  kl 13.30-16.30    A1 - A2  kl 17.00-21.00 
6 juni A1 - A2 kl 13.00-16.00  B M B P 16.00-20.00 

Entré: 100 kr, två dagar 130 kr. 
 Under 25 år halva priset. 

Servering 
För husvagnsparkering ring Håkan 

www.squaredans.com 
Kontaktperson: Håkan Hallberg 018-25 25 05 

 

Danskort – vad är det?

Förra hösten prövade kursgruppen på att dela ut danskort. 
Vi ville stimulera kursdeltagarna till att våga sig ut på dans 
ganska tidigt, helst redan första terminen. Kurserna är 
givande med våra kunniga ledare. Trots det räcker det inte 
som utbildning. Upplevelsen att gå ut på dans och där höra 
en annan caller, träffa andra nybörjare, se en annan lokal och 
få hjälp i dansen av många kunniga dansare kompletterar 
utbildningen hemma på kursen på ett utmärkt sätt.

En dans (minst) under var och en av de fyra basicterminerna 
(seniortakt) kunde vara ett mål. Korten får en signatur av 
dansvärden på plats. Sedan lämnas de in när alla fyra rutorna 
är fulla. Till vår glädje har det fungerat bra och många kort 
blev inlämnade i våras.

Vinga Yellow Rockers tog tacksamt emot vår idé och har 
haft dem i ett år.
Hoppas riktigt många blir ifyllda under detta år!

Elisabeth Malmström
Squaredansklubben Seniorerna
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En annan syn på Squaredans
Tisdagen den 11 april 2006 upptäcker jag plötsligt under en 
danskväll i Jönköping att jag missar händer, och att allt är 
grått framför mitt vänstra öga. Jag trodde först att glasögonen 
blivit svettiga och att det var en dimma på mina glasögon så 
jag gick för att tvätta dem. Det skulle dock visa sig vara större 
bekymmer än så. Det var ett blodkärl som hade spruckit i 
ögat, detta beroende på min diabetes.

Detta var inledningen till mina synproblem, men också inled-
ningen till ett nytt sätt att se på squaredansen.
Efter ytterligare ett par månader drabbades även höger öga. 
Jag fick då en kraftig synnedsättning och med 15 % syn var 
jag säker på att mina squaredancedagar var över för gott.

Men tack vare stor hjälp från Finnveden Squaredancers och 
min egen envishet har jag kunnat fortsätta dansa både inom 
klubben och ute på festivaler.  Jag har under denna period av 
dansande upptäckt hur viktigt det är att kunna DBD för att 
kunna hitta sin rätta position i squaren.

En annan sak som jag upptäckt underlättar när jag dansar är 
någonting som jag tror att varje caller har tjatat om tusentals 
gånger nämligen handkontakt.

Jag vill be er alla seende där ute i dansen att ni försöker att 
hålla handen under dansen. Detta är nog det som jag per-
sonligen anser är bland det viktigaste för oss synskadade när 
vi dansar.

Oss synskadade? Jag kanske är ensam där ute i squaredans- 
Sverige om att vara synskadad och hålla på med dansen, men 
om det inte är så skulle jag bli mycket glad om ni ville ta kon-
takt med mig. Antingen via mail eller via brev för att utbyta 
erfarenheter och kanske träffas i en ”square somewhere”
Även ni som inte är synskadade får naturligtvis höra av er om 
ni har några SYNpunkter på detta.

Med vänlig hälsning
Peder Winnebrandt 
Södergatan 24 b 
332 30 Gislaved
jldf@gislaved.biggnet.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:-

Nivå: P – A1 – P – A2 

Måndag 28/6 2010
i Rotebro Dansträff
vid Rotebro station,                   
Hertig Karls väg 13, Sollentuna

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

Kl 19.00 – 22.00

Entré: 80 kr    
Under 25 år gratis

Kontaktperson: Agneta Lindhé

08-768 51 08, 070-732 70 43

Servering finns

www.sollentunasq.se
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Hur det började eller så var det då!

 

KL 
Version 3.06 

Från SACT 

Version 3.06 innehåller en förändring av texten om 
Facing Couples Rule. 

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 februari 2010 

Första onsdagen i oktober 1982 var vi tio stycken, mest Dy-
napac anställda, som stod i ett utkylt Folkets Hus ditlurade 
eller övertalade av en väldigt energisk dansledare för att 
prova på Squaredance. I stort sett ingen av oss visste vad vi 
hade lovat att prova på. Vi fick börja med att ställa upp oss 
i squareformationen och så började Gunnar förklara. Efter-
som han inte var caller visade han oss de första callen utan 
musik just så pass att vi förstod dem och satte sedan på ett 
kassettband. Det var en kärv röst med hård amerikansk 
accent som pratade fort till musik men vi kände igen de 
namn vi nyss lärt oss. Vi gjorde som han sa och det fun-
gerade faktiskt ganska bra. Efter den kvällen var jag fast. 

När jag ser tillbaka på hur det var då hissnar det när jag ser 
skillnaden mot hur det är i dag.
Som sades ovan, vi hade ingen caller eller instruktör som 
kunde leda oss runt. Det enda vi hade var de inspelade ut-
lärningsbanden av Lonnie Ligon och Jack Lasry som i varje 
tipp lade till två eller tre calls. Vi hade heller inga singingcalls 
för nybörjare, och då jag månader senare hörde det första 
singingcallet blev det en chock då ju callern sjöng en massa 
ovidkommande text emellan callen. 

Vi spelade banden, backade tillbaka och försökte igen då det 
inte gick, backade tillbaka och försökte osv. När det ändå 
inte gick stod hela gruppen runt Sets In Orders häfte och 
försökte tolka texten och diskuterade vilt. Vår kunniga in-
struktör, fick jag senare veta, åkte en helg i månaden upp 
till Tyresö och Peter Myhr och lärde sig 10-12 calls som han 
sedan åkte ner till oss och lärde ut. Han låg aldrig mer än 
en helg före oss! Han berättade senare också att en månad 
lärde vi oss för fort och onsdagen före nästa helg i Tyresö 
hade han inget att lära ut för han kunde inte mer. Han fick 
då det till att nu hade vi lärt oss så mycket så att det var dags 
att repetera. 

Det räckte ju naturligtvis inte med att gå en gång i veckan så 
när vi fick veta att han samtidigt startat en grupp i Hambo-
ringen gick vi naturligtvis dit också. Detta räckte ju inte heller, 
så vi började träffas på fredag och lördag kväll för att dansa 
och träna. Fram till januari var vi igenom Basic och Basic Ex-
tended, vilket motsvarar dagens Basic och kunde börja dansa 
till ”riktiga” band. Det fanns ju inte så mycket material, men 
vi fick tillgång till Ericssons band från Saudi med Jerry Story. 
Band som var kopierade från kopierade band med överskott 
på bas och nästan helt i avsaknande av diskant och Sets In 
Orders samlingsskivor från olika år, också kopierade över till 
band. Vi dansade och lyssnade och försökte komma överens 
om vad som sades och hängde över häftet och blev ibland 
nästan ovänner då vi hade olika syn på hur det skulle göras. 
Banden räckte inte till för så mycket dans som vi hade, så 
Gunnar köpte skivor med singingcall för att mätta vårt be-
hov. Vi visste inte då att Basic inte i praktiken existerar i USA 
och att skivorna var Mainstream. Gunnar sa till oss att nu 

tar vi ett nytt singingcall men det finns en eller två calls som 
vi inte sett så han visade då de för oss. Och för nästa skiva 
likadant och några skivor senare igen. I slutet av februari 
berättade Gunnar för oss att nu kan ni Mainstream också, så 
var det, vi hade lärt oss när vi ”bara tittade på en figur till”.

När man ser tillbaka så är det förvånande hur mycket vi 
lärde oss med tanke på förutsättningarna:

Instruktörer som inte visste mycket mer än kursdeltagarna.
Endast inspelade band (ofta av dålig eller usel kvalitet).
Liten bandspelare litet ljud som stod ensam på Folkets Hus 
scen.
Vi mötte inte en levande caller förrän vi var igenom Main-
stream.
Vi hade fjorton mil till närmaste grannklubb.
… men vi var pionjärer och utforskade nytt land. Det 
fanns inga guider som tog hand om oss som det finns i dag 
med fungerande klubbar, duktiga lärare och callers och ett 
enormt utbud av danser, utan vi fick söka oss fram så gott 
det gick. Ibland gick vi vilse, men till slut kom vi fram och 
under tiden hade vi rasande roligt!

Sten Götharson
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Förklaringar till danslistan: 
B35, B40 etc. Basic upp till call nr 35, 40 
B*, M*, P* etc. “Golvets nivå” dvs. B, M, P etc.  
upp till den nivå årets kurser normalt har nått 
DBD Dance by definition 
WS Workshop 

 











Calle Brunér

Jack Borgström
Lördag–Söndag, 22–23 Maj 2010

Nivå M - P- A1

50-60-talstema

Info & anmälan
Marie Fernulv
mixresor@comhem.se
0708-44 44 07

Stjärnvinst!

Vinga YR har infört danskort efter att ha fått idén av Senio-
rerna på seminariet 2008. 

Vi som lyckades fylla kortet med signaturer från arrange-
rade danser hos andra klubbar blev utlovade någon form av 
”belöning”. Under julavslutningen deltog vi i ett lotteri där 
alla vann något.

Min förtjusning var stor när jag vann en av högvinsterna, 
nämligen denna ”adventsstjärna”. Det är ju en kombination 
av adventsstjärna med änglar och stjärnor samt squaredans-
tecknet, den har lyst hemma hos mig under mörka december 
och en bit in i januari. 

Tack Vinga och framför allt Roger som ligger bakom alstret.

Marianne Hjelm
Vinga YR
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            6:e Europaconvention 
                  i Karlstad, Sverige

                                        CALLERS

2010-06-18 ---- 2010-06-20

Solen, Vinden och Vattnet i sköna Värmland hälsar Er Välkomna 

                                          CUERS

                         

                                                  http://www  .europeanconvention2010.org/  



16

Datum/Tid Program Caller/Dansnamn Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
L 08 maj Skövde Skövde Squaredancers

Horns bygdegård
15.00-20.00 B - A1 golvets nivå Vainor Törnqvist Vårfest
L 08 maj Grangärde Road 66 Square Dancers
13.00-18.00 M - A1 (A2) Roine Eriksson Saxenborgs Kursgård Ing Marie Lewerentz 0240-741 50
20.00-22.00
S 09 maj
09.30-12.30
S 09 maj Norrtälje Eightmakers

 IOGT-lokalen nedre våningen Christer Adlerz 0176-269 8 88 / 070-292 06 90
12.00-17.00 B - P Andreas Olsson Majdansen
M 10 maj Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé 070-732 70 43
19.00-22.00 B M B P Robert Milestad Majdans
O 12 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Christina Hörnsten 08-758 11 70
13.00-16.00 B - P Micke Gerkman Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Medtag kaffekorg, Avgift
L 15 maj Örebro Örebro Squaredancers

13.00-16.30 A1 A2 Workshop Stefan Sidholm
Kurslokalen, Beväringsgatan 2

Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com, 
073-339 66 11

17.30-21.00 A1 A2 Dans Försommardans
L 15 maj Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club

Föreningslokalen Frans Bloms Gata 50-52 Guy Karlsson 070-605 48 55
15.00-20.00 P Jesper Wilhelmsson Östgötaplus
L 15 maj Sandhem Tidaholm Square Dancers
14.00-18.00 A2 workshop Bronc Wise Ekåsens festplats Claes Törnqvist 070-645 97 57
S 16 maj Surte Surte Swingers

Kulturhus Ulf Persson 031- 65 44 64
17.30-20.30 B - A1 Mathias Alfredsson Månadsdans
S 16 maj Sandhem Tidaholm Square Dancers
12.00-15.00 A1 A2 Bronc Wise Vainor Törnqvist Ekåsens festplats Claes Törnqvist 070-645 97 57
15.00-20.00 B - A1 Vårdans
M 17 maj Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé 070-732 70 43
19.00-22.00 B M B P Stefan Sidholm Majdans
T 18 maj Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 M - A1 Reine Storberg Blåbärskullen ( under tak ) Reine Storberg 070-595 23 11
O 19 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
13.00-16.00 M P Sven Andréason Medtag kaffekorg, Avgift
L 22 maj Öregrund Roden Square Dancers
12.00-13.30 A1 A2 Robert Milestad Societetshuset Kent Herdin 070-679 32 83
14.00-20.00 B M B P Rodendansen
L 22 maj Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 C1 Lars Asplund Arne Gustavsson 08-530 680 51
17.00-20.00 C2 OBS: Medtag kaffekorg
S 23 j K ll l k l fö d

Ev. Fruängsgården, korsning G:a Södertäljevägen-
Vantörsvägen

S 23 maj Kolla lokal före dansen.
10.00-13.00 C3A
14.00-17.00 C3B
M 24 maj Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé, 070-7320 70 43
19.00-22.00 B M B P Micke Gerkman Majdans
T 25 maj Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 P - A2 Thomas Bernhed Blåbärskullen ( under tak ) Siri Pettersson 0739-55 61 33
O 26 maj Bagarmossen Square Dance People Bagarmossen

Folkets Hus, Lillåv. 44 Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42
19.00-22.00 P A1 P A2 Mikael Sotarn Lindberg Bagisdans
O 26 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
13.00-16.00 B - P Roine Eriksson  Medtag kaffekorg. Avgift
T 27 maj Örebro Örebro Squaredancers

ÖSD:s klubblokal, Beväringsgatan 2 Kristina, kluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
19.00-22.00 B M B P Jesper Wilhelmsson Sommardans
L 29 maj Örnsköldsvik Ö-viks Squaredancers

IOGT/NTO-lokalen i Husum Mats Carlsson, 070-647 73 80
13.00-21.00 B - A2 Vainor Thörnqvist Squaredanceparty nr 91
L 29 maj Jönköping Match Town Dancers
13.00-15.00 A1 - A2 Robert Milestad Fröjden Kjell-Åke Boström 036-617 51 / 0736-29 36 57
15.00-16.00 P Sommardans
16.20-20.00 B M B P
L 29 maj Kristinehamn The Bear Dancers

Hultets friluftsgård
Conny & Anita tel: 0550-122 14 / 
070-786 52 30 / 070-611 22 14

13.00-18.00 A1 (A2) Tomas Hedberg A1 Dans med lite A2
L 29 maj Bålsta Bålsta Square Dancers
06.00-09.00 B M B P Hebe Bergström, Janne Wiklund Varpsunds Dansbana Lars Wahlund 072-210 21 40
(på morgonen) Gökottedansen Grillparty kvällen före från 19.30
S 30 maj Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 M M P Mikael Gerkman Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 Bertil Ström tel 08-88 81  04
M 31 maj Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé, 070-732 70 43
19.00-22.00 B M B P Anna Johansson Majdans
T 01 jun Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 M - A1 Meddelas senare Blåbärskullen ( under tak ) Siri Pettersson 073-955 61 33
T 01 jun Vallentuna Jarlabanke Square Dance Club
19.00-22.00 B - P Micke Sotarn Lindberg Ekebyskolans matsal Ulf Weståker 08-511 744 04
O 02 jun Bagarmossen Square Dance People Bagarmossen

Folkets Hus, Lillåv. 44 Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42
19.00-22.00 P A1 P A2 Stefan Sidholm Bagisdans
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Datum/Tid Program Caller Ort/Lokal/Dansnamn Klubb/Kontaktperson
L 6 mars Örebro Örebro Squaredancers

Klubblokal, Beväringsg 2 Dick Bülow 019-33 58 54
10.00-16.30 P Tomas Hedberg Nivådans Plus
L 6 mars Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé 070-732 70 43
18.00-22.00 P A1 P A2 Freddie Ekblad Marsdansen
L 6 mars Motala Blue Blossom Dancers
13.00-16.15 P A1 P A2 Östervalla IP Jens Dossel 070-640 96 84
16.30-20.00 B M B P Pär Lundborg Kvarndansen
L 6 mars Mölnlycke, Western Airport Square Dancers

I McConnell, C Bern, Djupedalshallen Carina Geleff 070-826 29 29
12.00-20.00 B40 - C1 T Bernhed, R Storberg Westernfestivalen 21:a
L 6 mars Gävle, Valbo Gefle Square Dancers
14.00-19.00 P A1 Michael Gerkman Kommunalhuset, Valbovägen 236 Anders Sjöberg 026-65 27 37
S 7 mars Täby Centrum Panther Squares

Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
13.00-16.00 M - A1 Jan Wiklund Träningsdans
S 7 mars  Mölnlycke Western Airport Square Dancers

Ekdahlaskolan Carina Geleff 070-826 29 29
10.00-16.00 C1 - C3A Ian McConell Westernfestivalen 21:a
S 7 mars Sundsvall, Sundsvalls New Wave

Folkets Park i Sundsvall Kerstin Karlsson 070-247 53 23
12.00-18.00 MiniB - P Karin Lindberg Söndagsdans
T 11 mars Göteborg Vinga Yellow Rockers

Kyrkbytgt 5 Vingas lokaler Marianne 0302-41 6 65
19.00-22.00 B - A2 Svante Jordeskog Månadsdans
T 11 mars  Järpås Slättas Squaredancers Vara

Bygdegården Roger 070-345 76 69 / Ingemar 070-516 93 33
18.30-21.30 B - A1 Vainor Törnqvist, Monica Arvidsson Klubbdans
T 11 mars Rättvik Insjön Square Dancers
19.00-21.00 P A1 Paul Wurk Gärdeby bystuga Hans Rolands 0247-411 51
F 12 mars  Huddinge Huddinge Square Swingers

ABF-huset Göran Ervik 08-774 17 92
13.00-16.30 B - A1 Sven Andréason Marsdans
L 13 mars Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
14.00-16.:00 B - M Fruängsgården, Gamla Södertäljevägen 5 Lars‐Erik.Svensson@ericsson.com
16.30-18.30 P - A2 Hanna Tenenbaum 010‐719 10 71
L 13 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 M P Olle Nilsson Pumpan, Färgargårdstorget 1 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 13 mars Arvika Arvika Squaredancers

Jössefors Folketshus Lars Jansson 0570-221  77
13.00-20.00 A1 A2 BMP Tomas Hedberg Jössesvängen
L 13 mars Hyllinge Brilliant Squares Helsingborg

Folkets Hus Kenth Farsäter 070-309 97 03
13.00-19.00 P A1 P A2 Lars-Inge Karlsson DK Vårdansen
L 13 mars Skövde Skövde Squaredancers
16.00-20.00 B - P golvets nivå Paul Ek Sventorps bygdegård Pia Quist 0500-838 60 pia_tilda@yahoo.se
L 13 mars Bålsta Bålsta Square Dancers

Skeppet, Kalmarvägen 2
Nisse 0171-592 04, Jarlabanke SDC 
Sigge 070-568 10 92

11.00-17.00 C1 Jack Borgström C1 dansträning OBS: Föranm sen 5 mars!
S 14 mars Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 A1 A1 A2 Bronc Wise Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 Bertil Ström tel 08-88 81  04
S 14 mars Täby Centrum Panther Squares

Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
13.00-16.00 M - A1 Hanna Tenenbaum Träningsdans
T 18 mars  Insjön Insjön Square Dancers

Tunsta bystuga Ove Sjörs 0247-402 85
19.00-21.15 P A1 Ove Sjörs Träningsdans
L 20 mars Mölndal Pingvinerna

Hemvärnsgården Mölndal Margit Johansson 070-289 88 29
13.00-18.00 C2 Björn Andersson, Danmark C2- nivådans
L 20 mars Norrtälje Eightmakers

IOGT-lokalen, två våningar Christer Adlerz 0176-26 98 88 / 070-292 06 90
17.00-21.00 B 45 - A1 Andreas Olsson, Roland Reihell Vårdansen
L 20 mars Örebro Örebro Squaredancers

Örebro Squaredancers klubblokal Beväringsgatan 2 Dick Bülow 019-33 58 54
10.00-16.30 B - M Hans Hovfander Nivådans Basic och Mainstream
L 20 mars Vad Söderbärke Road 66 Square Dancers
15.00-20.00 B - A1 Margareta Jensen Vads Bystuga Ing-Marie Lewerentz 0240-741 50
L 20 mars Uppsala Uppsala Viking Squaredancers

Kamratgården i Uppsala, Villavägen 24 Uppsala Håkan Hallberg 08-25 25 05
10.00-17.30 A1 Freddie Ekblad Dansträning A1
L 20 mars Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club

Föreningslokalen Frans Bloms Gata 50-52 Guy Karlsson 070-605 48 55
11.00-17.00 P Roland Danielsson Nivådans - Plus 120:- +ev mat 80:- Anmäl sen 2 Mars för ev. mat -
L 20 mars  Tyresö

INSTÄLLT Dansmixen
L 20 mars  Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
17.00-21.00 B* M P Janne Wiklund Borgen, Skogstorp Lennart Kühne 016-259 52
S 21 mars Mölndal Pingvinerna

Hemvärnsgården Mölndal Margit Johansson 070-289 88 29
10.00-14.00 C1 kursnivå Björn Andersson Danmark C1 Träningdans på kursnivå

Här dansar vi - Nummer 1 2010
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Datum/Tid Program Caller/Dansnamn Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
S 21 mars Täby Centrum Panther Squares

Föreningsgården Ingvor, 08-732 00 89
13.00-16.00 M - A1 Margareta Jensen Träningsdans
S 21 mars Surte Surte Swingers

Kulturhus Ulf Persson 031- 65 44 64
17.30-20.30 B - A1 Bengt Geleff Månadsdans
O 24 mars Rättvik Insjön Square Dancers
19.00-21.00 P A1 Mats Sundström Gärdeby bystuga Hans Rolands 0247-411 51
T 25 mars Göteborg Gothenburg Square Dancers

Gräfsnäsgården Annex Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
18.30-21.30 M - A1 Jörgen Höjer Månadsdans
F 26 mars Alingsås Dansföreningen Hörnet
19.00-22.00 M P M A1 Martin Jansson  IOGT-NTO Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56
L 27 mars Segmon Grums Squaredancers

13.00-15.00 A1 A2 Robert Milestad
Folkets hus

Gunilla 05454 28 14 / 070-218 98 24 
gunkar55@telia.com

15.00-20.00 B M B P Vårdansen
L 27 mars Trollhättan Troll8an Squaredancers
13.00-14.00 A2 Anders Blom Folkets Park Lars-Ewert Lööfh 0520-42 90 29
14.00-16.00 P A1 Vårdansen
16.00-20.00 B M B P
L 27 mars Insjön Insjön Square Dancers

Åls församlingshem Ove Sjörs 0247-402 85
14.00-20.00 B - A1 Tomas Hedberg Insjödansen
S 28 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 P A1 P A2 Anders Blom Servicehuset Tunet Råckstavägen 30 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
S 28 mars Täby Centrum Panther Squares

Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
13.00-16.00 M - A1 Olle Nilsson Träningsdans
S 28 mars Jönköping Match Town Dancers

IOGT-NTO lokalen
13.00-19.00 B35 - A1 Vainor Törnqvist Månadsdans Kjell-Åke Boström 036-617 51 / 073-629 36 57
M 29 mars Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
11.00-15.00 B M B P Anders Blom, Medtag kaffekorg Kvarntorpsgården,NäsbyAllé 72,Täby Christina Hörnsten 08-758 11 70
T 01 apr Göteborg Vinga Yellow Rockers

Vingas lokaler, Kyrkbytgtorget 5 Marianne 0302-41 6 65
19.00-22.00 B - A2 Bengt G, Catrine D, Marie Tj, Sten G Påskdans
F 02 apr Täby Centrum Panther Squares

Föreningsgården
13.00-17.00 M - A1 Rojne Eriksson Våffeldans Ingvor 08-732 00 89
F 02 apr Örebro Örebro Squaredancers

14.00-21.00 B - C1 Universitetet GIH Björn Österdahl 019-13 15 17 / I-L Oscarsson 
019-12 65 65

L 03 apr 28:e Påskfestivalen
13.00-20.30 B - C1
S 04 apr
11 00 14 30 B C1

Jet Roberts Christer Bern Jack Borgström 
Tomas Hedberg

11.00-14.30 B - C1
F 02 apr Sventorp Tivedens Square Dancers

Bygdegården Lena Blixt 0505-443 16
14.00-19.00 B - A1 golvets nivå Vainor Törnqvist Påskdans
M 05 apr Södertälje Figure of 8 Dancers

Tälje folkdansgille, Björklundsgatan 4 C Birgitta 08-550 663 60
16.00-20.00 M P M A1 Janne Wiklund Annandag påsk-dansen
M 05 apr Helsingborg Helsingborg Squaredancers

Klubblokalen Planteringsvägen 5 Leif Ekblad 070-851 03 55
13.00-18.00 P A1 Leif Ekblad Temadans P - A1
O 07 apr Mölnlycke Western Airport Square Dancers

Församlingshemmet Carina Geleff 070-826 29 29
18.30-22.00 M - A1 Stefan Sidholm Stefandansen 21:a
O 07 apr Bergsbrunna Uppsala Viking Squaredancers

Kamratgården Villavägen 24 Håkan Hallberg 08-25 25 05
18.30-22.00 A1 A2 Freddie Ekblad Dansträning
O 07 apr Bålsta Bålsta Square Dancers

Dansbacken, Knarrbacken Lars Wahlund 072-210 21  40
19.00-22.00 B* M B* P Hebe Bergström, Janne Wiklund Bålsta-dans Fri entré för nybörjare
T 08 apr Göteborg Vinga Yellow Rockers

Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 Marianne 0302-41 665
19.00-21.30 B - A2 Fredrik Einarsson Månadsdans
T 08 apr Rättvik Insjön Square Dancers

Gärdeby bystuga Hans Rolands 0247-411 51 
19.00-21.00 P A1 Paul Wurk
F 09 apr Huddinge Huddinge Square Swingers

ABF-huset Göran Ervik 08-774 17 92
18.00 - 21.00 B* - A1 Mikael Gerkman Kvällsdans
L 10 apr Karlstad Clear River Dancers

Rudsskolan/Mossgatan 1 Thure Larsson 054-56 23 39
14.00-20.00 B - A2 Svante Jordeskog, Hasse Lindgren Älvdansen
L 10 apr Bromma Ekerö Square Dancers

Alviks Medborgarhus, Brommasalen Peter Brattlund 08-37 02 57
13.00-16.00 P A1 Robert Milestad Vårdansen
S 11 apr Älvsjö, Stockholm SateLlite SD

Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 Bertil Ström 08-88 81 04
14.00-17.00 A2 A2 C1 Lars Asplund
S 11 apr Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club

Solvalla Bygdegård Heidi Andersen 070-360 96 98
13.00-18.00 B - A1 Leif Snuffe Eriksson Vårens Klubbdans
T 15 apr Järpås Slättas Squaredancers Vara

Bygdegården Roger 070-345 76 69 / Ingemar 070-516 93 33
18.30-21.30 B - A1 Svante Jordeskog, Monica Arvidsson Klubbdans
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Datum/Tid Program Caller/Dansnamn Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
T 15 apr Insjön Insjön Square Dancers

Tunsta bystuga Ove Sjörs 0247-402 85
19.00-21.15 P A1 Ove Sjörs Träningsdans
F 16 apr Lerum Lerum Square Dancers
19.00-22.00 P A1 P A2 Dave Wilson, Ann Uebelacker Dergårdsgymnasiet Gerhard Phil 0322-550 55
L 17 apr Enköping Pepparrötterna
14.00-17.00 A1 - A2 Mathias Alfredsson Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
17.00-21.00 B - P Vårdansen
L 17 apr Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé 070-732 40 73
18.00-22.00 B B M Janne Wiklund Dans inför graduering
L 17 apr Umeå Umeå Square Dancers
11.00-20.00 B - A2 Tomas Hedberg Vårdans Linnea Jakobsson
L 17 apr Malmö Southern Square Dancers Malmö
11.30-14.00 C1 dans Christer Bern Mellanhedsskolan, Gyllebogången, Malmö Leif Ekblad 0708-51 03 55
14.00-20.00 B/P A1/A2 i 2 hallar Christer Bern och Leif Ekblad Springfestivalen
L 17 apr Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club

Föreningslokalen Frans Bloms Gata50-52 Guy Karlsson 070-605 48 55
15.00-20.00 M P M A1 Inger Johansson Vårdans
L 17 apr Lerum Lerum Squaredancers, Pingvinerna
11.00-21.00 C1 - C4 Dergårdsgymnasiet Christer Pernblad 031-52 43 17
S 18 apr
09.00-14.30
L 17 apr Stockholm Squaredansklubben Seniorerna

Drakenbergssalen, Lignagatan 6 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
13.00-16.00 B Freddie Ekblad Träningsdans
L 17 apr Nybro Crystal Squaredancers

Kungshallshemmetsaula
16.00-20.00 B M B P Meddelas senare Vårfestivalen Lise-Lotte Svenneheim 0481-514 69
S 18 apr Norrtälje Eightmakers

IOGT-lokalen, två våningar Christer Adlerz 0176-26 98 88 / 070-292 06 90
12.00-17.00 A1 - A2 Michael Gerkman, Roland Reihell Nivådans
S 18 apr Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 P P A1 Sven Andréason Drakenbergssalen Lignagatan 6, Obs ny lokal Berit Nilsson 08-604 05 20
S 18 apr Surte Surte Swingers

Kulturhus Ulf Persson 031- 65 44 64
17.30-20.30 B - A1 Martin Jansson Månadsdans
O 21 apr Rättvik Insjön Square Dancers
19.00-21.00 P A1 Mats Sundström Gärdeby bystuga Hans Rolands 0247-411 51
O 21 apr Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Christina Hörnsten 08-758 11 70
13.00-16.00 Bg B Bg M Roland Danielsson Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Medtag kaffekorg, Avgift
L 24 apr Freddie Ekblad, Tomas Bernhed, Kvänum Slättas Squaredancers Vara
13.00-20.00 B - C1 Svante Jordeskog, Monica Nästegårdshallen Roger 070-345 76 69

Arvidsson, Gästcaller Trandansen
L 24 apr Söderhamn Söderhamns Squaredancers

Ljusne Folkets Hus
Kjell Söderberg 070-392 37 38 / 
P-O Norenius 070-301  54 02

12.00-19.00 B - A2 Jon Hansell-Nilsson, Jenni Sandberg Hälsingedansen
L 24 apr Säter Falu Squaredancers

Solvarbo bystuga Mats Sundström 070-645 68 83
14.00-20.00 A1 - C1 Jesper Wilhelmsson Högnivådans
S 25 apr Jönköping Match Town Dancers

IOGT-NTO lokalen, Hallmansvägen Kjell-Åke Boström 036-617 51 / 073-629 36 57
13.00-19.00 Traditionell & Modern Månadsdans
O 28 apr Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
13.00-16.00 Bg B Bg M Inger Johansson Medtag kaffekorg, Avgift
T 29 apr Göteborg Vinga Yellow Rockers

Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 Marianne 0302-41 6 65
19.00-21.30 B - A2 Bakvända
T 29 apr Insjön Insjön Square Dancers

Tunsta bystuga Ove Sjörs 0247-402 85
19.00-21.15 P A1 Ove Sjörs Träningsdans
L 01 maj Norrköping Blue Ribbon Squares

Anne-Marie Andersson 073-992 54 33, 
ama44@live.se

11.00-17.00 C1 Frans Bloms gata 50-52 Föranm. senast 2010-04-26
O 05 maj Mölnlycke Western Airport Square Dancers

Församlingshemmet Siri Pettersson 073-955 61 33
19.00-22.30 M - A2 Reine Storberg m.fl. Våravslutning
O 05 maj Bålsta Bålsta Square Dancers

Dansbacken, Knarrbacken Lars Wahlund 072-210 21 40
19.00-22.00 B M B P Hebe Bergström, Janne Wiklund Bålsta-dans
O 05 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Christina Hörnsten 08-757 11 70
13.00-16.00 M - A1 Sven Andréason Medtag kaffekorg, Avgift
T 06 maj Rättvik Insjön Square Dancers
19.00-21.00 P A1 Paul Wurk Gärdeby bystuga Hans Rolands 0247-411 51
F 07 maj Mölndal Pingvinerna
18.30-21.00 C3A Bronc Wise Hemvärnsgården Margit Johansson 070-289 88 29
L 08 maj Vårdans med Bronc
12.00-15.00 C1
15.30-18.30 C2
L 08 maj Oxelösund Vipsen´s Square Dancers

Cupan (f d Folkets Hus) Anita Gillberg (anita.vips@telia.com)
15.00-20.00 M - A2 Jubileumsdans
L 08 maj Malmö Energy Squares

Studiefrämjandet, Ystadgatan Hanna
12.30-16.00 B - A2 Meddelas senare Special

Margareta Jensen och Monica Arvidsson

Mattias Alfredsson, Krister Pettersson

Bente The Ole Lady, Leif Snuffe Eriksson

Dave Wilson, Ann Uebelacker, Thomas 
Bernhed

Catrine Dellbing, Marie Tjörnhed, Bengt 
Geleff
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Datum/Tid Program Caller/Dansnamn Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
S 21 mars Täby Centrum Panther Squares

Föreningsgården Ingvor, 08-732 00 89
13.00-16.00 M - A1 Margareta Jensen Träningsdans
S 21 mars Surte Surte Swingers

Kulturhus Ulf Persson 031- 65 44 64
17.30-20.30 B - A1 Bengt Geleff Månadsdans
O 24 mars Rättvik Insjön Square Dancers
19.00-21.00 P A1 Mats Sundström Gärdeby bystuga Hans Rolands 0247-411 51
T 25 mars Göteborg Gothenburg Square Dancers

Gräfsnäsgården Annex Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
18.30-21.30 M - A1 Jörgen Höjer Månadsdans
F 26 mars Alingsås Dansföreningen Hörnet
19.00-22.00 M P M A1 Martin Jansson  IOGT-NTO Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56
L 27 mars Segmon Grums Squaredancers

13.00-15.00 A1 A2 Robert Milestad
Folkets hus

Gunilla 05454 28 14 / 070-218 98 24 
gunkar55@telia.com

15.00-20.00 B M B P Vårdansen
L 27 mars Trollhättan Troll8an Squaredancers
13.00-14.00 A2 Anders Blom Folkets Park Lars-Ewert Lööfh 0520-42 90 29
14.00-16.00 P A1 Vårdansen
16.00-20.00 B M B P
L 27 mars Insjön Insjön Square Dancers

Åls församlingshem Ove Sjörs 0247-402 85
14.00-20.00 B - A1 Tomas Hedberg Insjödansen
S 28 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 P A1 P A2 Anders Blom Servicehuset Tunet Råckstavägen 30 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
S 28 mars Täby Centrum Panther Squares

Föreningsgården Ingvor 08-732 00 89
13.00-16.00 M - A1 Olle Nilsson Träningsdans
S 28 mars Jönköping Match Town Dancers

IOGT-NTO lokalen
13.00-19.00 B35 - A1 Vainor Törnqvist Månadsdans Kjell-Åke Boström 036-617 51 / 073-629 36 57
M 29 mars Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
11.00-15.00 B M B P Anders Blom, Medtag kaffekorg Kvarntorpsgården,NäsbyAllé 72,Täby Christina Hörnsten 08-758 11 70
T 01 apr Göteborg Vinga Yellow Rockers

Vingas lokaler, Kyrkbytgtorget 5 Marianne 0302-41 6 65
19.00-22.00 B - A2 Bengt G, Catrine D, Marie Tj, Sten G Påskdans
F 02 apr Täby Centrum Panther Squares

Föreningsgården
13.00-17.00 M - A1 Rojne Eriksson Våffeldans Ingvor 08-732 00 89
F 02 apr Örebro Örebro Squaredancers

14.00-21.00 B - C1 Universitetet GIH Björn Österdahl 019-13 15 17 / I-L Oscarsson 
019-12 65 65

L 03 apr 28:e Påskfestivalen
13.00-20.30 B - C1
S 04 apr
11 00 14 30 B C1

Jet Roberts Christer Bern Jack Borgström 
Tomas Hedberg

11.00-14.30 B - C1
F 02 apr Sventorp Tivedens Square Dancers

Bygdegården Lena Blixt 0505-443 16
14.00-19.00 B - A1 golvets nivå Vainor Törnqvist Påskdans
M 05 apr Södertälje Figure of 8 Dancers

Tälje folkdansgille, Björklundsgatan 4 C Birgitta 08-550 663 60
16.00-20.00 M P M A1 Janne Wiklund Annandag påsk-dansen
M 05 apr Helsingborg Helsingborg Squaredancers

Klubblokalen Planteringsvägen 5 Leif Ekblad 070-851 03 55
13.00-18.00 P A1 Leif Ekblad Temadans P - A1
O 07 apr Mölnlycke Western Airport Square Dancers

Församlingshemmet Carina Geleff 070-826 29 29
18.30-22.00 M - A1 Stefan Sidholm Stefandansen 21:a
O 07 apr Bergsbrunna Uppsala Viking Squaredancers

Kamratgården Villavägen 24 Håkan Hallberg 08-25 25 05
18.30-22.00 A1 A2 Freddie Ekblad Dansträning
O 07 apr Bålsta Bålsta Square Dancers

Dansbacken, Knarrbacken Lars Wahlund 072-210 21  40
19.00-22.00 B* M B* P Hebe Bergström, Janne Wiklund Bålsta-dans Fri entré för nybörjare
T 08 apr Göteborg Vinga Yellow Rockers

Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 Marianne 0302-41 665
19.00-21.30 B - A2 Fredrik Einarsson Månadsdans
T 08 apr Rättvik Insjön Square Dancers

Gärdeby bystuga Hans Rolands 0247-411 51 
19.00-21.00 P A1 Paul Wurk
F 09 apr Huddinge Huddinge Square Swingers

ABF-huset Göran Ervik 08-774 17 92
18.00 - 21.00 B* - A1 Mikael Gerkman Kvällsdans
L 10 apr Karlstad Clear River Dancers

Rudsskolan/Mossgatan 1 Thure Larsson 054-56 23 39
14.00-20.00 B - A2 Svante Jordeskog, Hasse Lindgren Älvdansen
L 10 apr Bromma Ekerö Square Dancers

Alviks Medborgarhus, Brommasalen Peter Brattlund 08-37 02 57
13.00-16.00 P A1 Robert Milestad Vårdansen
S 11 apr Älvsjö, Stockholm SateLlite SD

Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 Bertil Ström 08-88 81 04
14.00-17.00 A2 A2 C1 Lars Asplund
S 11 apr Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club

Solvalla Bygdegård Heidi Andersen 070-360 96 98
13.00-18.00 B - A1 Leif Snuffe Eriksson Vårens Klubbdans
T 15 apr Järpås Slättas Squaredancers Vara

Bygdegården Roger 070-345 76 69 / Ingemar 070-516 93 33
18.30-21.30 B - A1 Svante Jordeskog, Monica Arvidsson Klubbdans
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Datum/Tid Program Caller/Dansnamn Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
L 08 maj Skövde Skövde Squaredancers

Horns bygdegård
15.00-20.00 B - A1 golvets nivå Vainor Törnqvist Vårfest
L 08 maj Grangärde Road 66 Square Dancers
13.00-18.00 M - A1 (A2) Roine Eriksson Saxenborgs Kursgård Ing Marie Lewerentz 0240-741 50
20.00-22.00
S 09 maj
09.30-12.30
S 09 maj Norrtälje Eightmakers

 IOGT-lokalen nedre våningen Christer Adlerz 0176-269 8 88 / 070-292 06 90
12.00-17.00 B - P Andreas Olsson Majdansen
M 10 maj Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé 070-732 70 43
19.00-22.00 B M B P Robert Milestad Majdans
O 12 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Christina Hörnsten 08-758 11 70
13.00-16.00 B - P Micke Gerkman Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Medtag kaffekorg, Avgift
L 15 maj Örebro Örebro Squaredancers

13.00-16.30 A1 A2 Workshop Stefan Sidholm
Kurslokalen, Beväringsgatan 2

Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com, 
073-339 66 11

17.30-21.00 A1 A2 Dans Försommardans
L 15 maj Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club

Föreningslokalen Frans Bloms Gata 50-52 Guy Karlsson 070-605 48 55
15.00-20.00 P Jesper Wilhelmsson Östgötaplus
L 15 maj Sandhem Tidaholm Square Dancers
14.00-18.00 A2 workshop Bronc Wise Ekåsens festplats Claes Törnqvist 070-645 97 57
S 16 maj Surte Surte Swingers

Kulturhus Ulf Persson 031- 65 44 64
17.30-20.30 B - A1 Mathias Alfredsson Månadsdans
S 16 maj Sandhem Tidaholm Square Dancers
12.00-15.00 A1 A2 Bronc Wise Vainor Törnqvist Ekåsens festplats Claes Törnqvist 070-645 97 57
15.00-20.00 B - A1 Vårdans
M 17 maj Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé 070-732 70 43
19.00-22.00 B M B P Stefan Sidholm Majdans
T 18 maj Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 M - A1 Reine Storberg Blåbärskullen ( under tak ) Reine Storberg 070-595 23 11
O 19 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
13.00-16.00 M P Sven Andréason Medtag kaffekorg, Avgift
L 22 maj Öregrund Roden Square Dancers
12.00-13.30 A1 A2 Robert Milestad Societetshuset Kent Herdin 070-679 32 83
14.00-20.00 B M B P Rodendansen
L 22 maj Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 C1 Lars Asplund Arne Gustavsson 08-530 680 51
17.00-20.00 C2 OBS: Medtag kaffekorg
S 23 j K ll l k l fö d

Ev. Fruängsgården, korsning G:a Södertäljevägen-
Vantörsvägen

S 23 maj Kolla lokal före dansen.
10.00-13.00 C3A
14.00-17.00 C3B
M 24 maj Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé, 070-7320 70 43
19.00-22.00 B M B P Micke Gerkman Majdans
T 25 maj Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 P - A2 Thomas Bernhed Blåbärskullen ( under tak ) Siri Pettersson 0739-55 61 33
O 26 maj Bagarmossen Square Dance People Bagarmossen

Folkets Hus, Lillåv. 44 Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42
19.00-22.00 P A1 P A2 Mikael Sotarn Lindberg Bagisdans
O 26 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
13.00-16.00 B - P Roine Eriksson  Medtag kaffekorg. Avgift
T 27 maj Örebro Örebro Squaredancers

ÖSD:s klubblokal, Beväringsgatan 2 Kristina, kluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
19.00-22.00 B M B P Jesper Wilhelmsson Sommardans
L 29 maj Örnsköldsvik Ö-viks Squaredancers

IOGT/NTO-lokalen i Husum Mats Carlsson, 070-647 73 80
13.00-21.00 B - A2 Vainor Thörnqvist Squaredanceparty nr 91
L 29 maj Jönköping Match Town Dancers
13.00-15.00 A1 - A2 Robert Milestad Fröjden Kjell-Åke Boström 036-617 51 / 0736-29 36 57
15.00-16.00 P Sommardans
16.20-20.00 B M B P
L 29 maj Kristinehamn The Bear Dancers

Hultets friluftsgård
Conny & Anita tel: 0550-122 14 / 
070-786 52 30 / 070-611 22 14

13.00-18.00 A1 (A2) Tomas Hedberg A1 Dans med lite A2
L 29 maj Bålsta Bålsta Square Dancers
06.00-09.00 B M B P Hebe Bergström, Janne Wiklund Varpsunds Dansbana Lars Wahlund 072-210 21 40
(på morgonen) Gökottedansen Grillparty kvällen före från 19.30
S 30 maj Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 M M P Mikael Gerkman Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 Bertil Ström tel 08-88 81  04
M 31 maj Sollentuna Sollentuna Square Dancers

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé, 070-732 70 43
19.00-22.00 B M B P Anna Johansson Majdans
T 01 jun Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 M - A1 Meddelas senare Blåbärskullen ( under tak ) Siri Pettersson 073-955 61 33
T 01 jun Vallentuna Jarlabanke Square Dance Club
19.00-22.00 B - P Micke Sotarn Lindberg Ekebyskolans matsal Ulf Weståker 08-511 744 04
O 02 jun Bagarmossen Square Dance People Bagarmossen

Folkets Hus, Lillåv. 44 Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42
19.00-22.00 P A1 P A2 Stefan Sidholm Bagisdans
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VÄLKOMMEN TILL 

www.osd.just.nu    
 

 
 

 

 

 

 

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 
 

OBS! Nytt golv för A1, A2 och C1 
 

Linedance fredag och lördag 
 

Hjärtligt välkomna önskar 
Örebro Squaredancers 

 
Kontaktperson: Björn Österdahl 

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

 

 

 

A2 
 

Workshop 
 

13:00-14:30 

 

A1 
 

Workshop 
 

15:00-16:30 

Försommardans 
Workshop och dans 

 

Lördagen 15 maj 2010 
 

Vi dansar till 
 

Stefan Sidholm 
 

13:00-16:30 
<   Workshop   > 

 
17:30-21:00 
A1 - 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 

 

Tiden går fort - snart är det SOMMAR!!! 
 

Klubblokalen, Beväringsgatan 2, Örebro 
Tid: kl 19-22            Nivåer: B-M-B-P 

 

 
Årets  

 

Sommardanser  
 

i Örebro 
 

 

27/5 -  Jesper Wilhelmsson 
 

10/6 -  Jon Hansell  Nilsson 
 

1/7 -  Mathias Alfredsson 
 

19/8 -  Tomas Hedberg 
 

26/8 -  Jesper Wilhelmsson 
 

Servering finns! 

12

            6:e Europaconvention 
                  i Karlstad, Sverige

                                        CALLERS

2010-06-18 ---- 2010-06-20

Solen, Vinden och Vattnet i sköna Värmland hälsar Er Välkomna 

                                          CUERS

                         

                                                  http://www  .europeanconvention2010.org/  



18

Hur det började eller så var det då!

 

KL 
Version 3.06 

Från SACT 

Version 3.06 innehåller en förändring av texten om 
Facing Couples Rule. 

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 februari 2010 

Första onsdagen i oktober 1982 var vi tio stycken, mest Dy-
napac anställda, som stod i ett utkylt Folkets Hus ditlurade 
eller övertalade av en väldigt energisk dansledare för att 
prova på Squaredance. I stort sett ingen av oss visste vad vi 
hade lovat att prova på. Vi fick börja med att ställa upp oss 
i squareformationen och så började Gunnar förklara. Efter-
som han inte var caller visade han oss de första callen utan 
musik just så pass att vi förstod dem och satte sedan på ett 
kassettband. Det var en kärv röst med hård amerikansk 
accent som pratade fort till musik men vi kände igen de 
namn vi nyss lärt oss. Vi gjorde som han sa och det fun-
gerade faktiskt ganska bra. Efter den kvällen var jag fast. 

När jag ser tillbaka på hur det var då hissnar det när jag ser 
skillnaden mot hur det är i dag.
Som sades ovan, vi hade ingen caller eller instruktör som 
kunde leda oss runt. Det enda vi hade var de inspelade ut-
lärningsbanden av Lonnie Ligon och Jack Lasry som i varje 
tipp lade till två eller tre calls. Vi hade heller inga singingcalls 
för nybörjare, och då jag månader senare hörde det första 
singingcallet blev det en chock då ju callern sjöng en massa 
ovidkommande text emellan callen. 

Vi spelade banden, backade tillbaka och försökte igen då det 
inte gick, backade tillbaka och försökte osv. När det ändå 
inte gick stod hela gruppen runt Sets In Orders häfte och 
försökte tolka texten och diskuterade vilt. Vår kunniga in-
struktör, fick jag senare veta, åkte en helg i månaden upp 
till Tyresö och Peter Myhr och lärde sig 10-12 calls som han 
sedan åkte ner till oss och lärde ut. Han låg aldrig mer än 
en helg före oss! Han berättade senare också att en månad 
lärde vi oss för fort och onsdagen före nästa helg i Tyresö 
hade han inget att lära ut för han kunde inte mer. Han fick 
då det till att nu hade vi lärt oss så mycket så att det var dags 
att repetera. 

Det räckte ju naturligtvis inte med att gå en gång i veckan så 
när vi fick veta att han samtidigt startat en grupp i Hambo-
ringen gick vi naturligtvis dit också. Detta räckte ju inte heller, 
så vi började träffas på fredag och lördag kväll för att dansa 
och träna. Fram till januari var vi igenom Basic och Basic Ex-
tended, vilket motsvarar dagens Basic och kunde börja dansa 
till ”riktiga” band. Det fanns ju inte så mycket material, men 
vi fick tillgång till Ericssons band från Saudi med Jerry Story. 
Band som var kopierade från kopierade band med överskott 
på bas och nästan helt i avsaknande av diskant och Sets In 
Orders samlingsskivor från olika år, också kopierade över till 
band. Vi dansade och lyssnade och försökte komma överens 
om vad som sades och hängde över häftet och blev ibland 
nästan ovänner då vi hade olika syn på hur det skulle göras. 
Banden räckte inte till för så mycket dans som vi hade, så 
Gunnar köpte skivor med singingcall för att mätta vårt be-
hov. Vi visste inte då att Basic inte i praktiken existerar i USA 
och att skivorna var Mainstream. Gunnar sa till oss att nu 

tar vi ett nytt singingcall men det finns en eller två calls som 
vi inte sett så han visade då de för oss. Och för nästa skiva 
likadant och några skivor senare igen. I slutet av februari 
berättade Gunnar för oss att nu kan ni Mainstream också, så 
var det, vi hade lärt oss när vi ”bara tittade på en figur till”.

När man ser tillbaka så är det förvånande hur mycket vi 
lärde oss med tanke på förutsättningarna:

Instruktörer som inte visste mycket mer än kursdeltagarna.
Endast inspelade band (ofta av dålig eller usel kvalitet).
Liten bandspelare litet ljud som stod ensam på Folkets Hus 
scen.
Vi mötte inte en levande caller förrän vi var igenom Main-
stream.
Vi hade fjorton mil till närmaste grannklubb.
… men vi var pionjärer och utforskade nytt land. Det 
fanns inga guider som tog hand om oss som det finns i dag 
med fungerande klubbar, duktiga lärare och callers och ett 
enormt utbud av danser, utan vi fick söka oss fram så gott 
det gick. Ibland gick vi vilse, men till slut kom vi fram och 
under tiden hade vi rasande roligt!

Sten Götharson
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Om nyttan med att bära badge
Sent en kväll är jag på hemväg i min bil efter ännu en kväll 
som caller. Jag närmar mig Grästorp, en liten ort med ett 
komplicerat koncept av hastighetsbegränsningar.
 
Från 90 ska jag sänka hastigheten till 70, 50 och slutligen 30. 
Jag börjar med att gå ner till 70 men missar placeringen av 
50-skylten och vips står där en polis med laserpistol, och lite 
längre fram vinkas jag in till kanten. ”Veer right” typ.
Jo, jag har kört för fort och den vänlige polismannen vill se 
på mitt körkort.
Då visar det sig att jag har glömt körkortet hemma, och 
jag ser framför mig hur jag kommer att bötfällas för såväl 
fortkörning som att ha kört utan körkort. Suck.
Den alltjämt vänlige polisen undrar då om jag inte har något 
annat dokument som kan påvisa att jag är jag. Jag funderar 
och kommer fram till att jag har ett squaredanceföremål med 
mitt namn på. Min badge!

Jag ger badgen till polisen som intresserat studerar den och 
jag förklarar allt om squaredance.
Han tar min badge med sig till polisbilen och kollar i datorn 
och kommer fram till att jag är jag, att jag har körkort och att 
jag äger min bil. Kanon.

Jag får bara fortkörningsböter vilket under omständigheter-
na känns nästan helt OK.

Jag får tillbaka badgen och vinkas iväg med orden: 
-”Du är den långsammaste vi har tagit ikväll.”

Sensmoral:
Bär alltid badge

 och kör långsamt genom Grästorp.

                                                                            
Svante Jordeskog

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Vi går nu in på 27:e säsongen Bagisdans  
då vi dansar P, A1, P, A2 på onsdagar i  
 

Bagarmossens Folkets Hus
 
26/5  Mikael ”Sotarn” Lindberg 
2/6    Stefan Sidholm 
9/6   Jack Borgström 
16/6  Stefan Sidholm 
23/6  Sven Andréason 
30/6  Jack Borgström 
7/7    Robert Milestad 
14/7  Mikael Gerkman 
4/8    Barry Sjolin 
11/8  Lars Asplund 
25/8  Robert Milestad 

 
För mer information, se  
� Annons och danslista i nästa Square Info  
� Danslistan på SAASDC’s hemsida 
� http://squaredancepeople.ownit.nu 

Vill er klubb arrangera
Convention 2012?

Vi saknar ansökningar till Convention 2010 och har därför 
bestämt oss för att utöka ansökningstiden t.o.m den 4:e april. 

Är din klubb intresserad av att arrangera Convention, hör av 
dig till therese@squaredans.se. 

Styrelsen SAASDC

10

En annan syn på Squaredans
Tisdagen den 11 april 2006 upptäcker jag plötsligt under en 
danskväll i Jönköping att jag missar händer, och att allt är 
grått framför mitt vänstra öga. Jag trodde först att glasögonen 
blivit svettiga och att det var en dimma på mina glasögon så 
jag gick för att tvätta dem. Det skulle dock visa sig vara större 
bekymmer än så. Det var ett blodkärl som hade spruckit i 
ögat, detta beroende på min diabetes.

Detta var inledningen till mina synproblem, men också inled-
ningen till ett nytt sätt att se på squaredansen.
Efter ytterligare ett par månader drabbades även höger öga. 
Jag fick då en kraftig synnedsättning och med 15 % syn var 
jag säker på att mina squaredancedagar var över för gott.

Men tack vare stor hjälp från Finnveden Squaredancers och 
min egen envishet har jag kunnat fortsätta dansa både inom 
klubben och ute på festivaler.  Jag har under denna period av 
dansande upptäckt hur viktigt det är att kunna DBD för att 
kunna hitta sin rätta position i squaren.

En annan sak som jag upptäckt underlättar när jag dansar är 
någonting som jag tror att varje caller har tjatat om tusentals 
gånger nämligen handkontakt.

Jag vill be er alla seende där ute i dansen att ni försöker att 
hålla handen under dansen. Detta är nog det som jag per-
sonligen anser är bland det viktigaste för oss synskadade när 
vi dansar.

Oss synskadade? Jag kanske är ensam där ute i squaredans- 
Sverige om att vara synskadad och hålla på med dansen, men 
om det inte är så skulle jag bli mycket glad om ni ville ta kon-
takt med mig. Antingen via mail eller via brev för att utbyta 
erfarenheter och kanske träffas i en ”square somewhere”
Även ni som inte är synskadade får naturligtvis höra av er om 
ni har några SYNpunkter på detta.

Med vänlig hälsning
Peder Winnebrandt 
Södergatan 24 b 
332 30 Gislaved
jldf@gislaved.biggnet.se
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50
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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:-

Nivå: P – A1 – P – A2 

Måndag 28/6 2010
i Rotebro Dansträff
vid Rotebro station,                   
Hertig Karls väg 13, Sollentuna

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

Kl 19.00 – 22.00

Entré: 80 kr    
Under 25 år gratis

Kontaktperson: Agneta Lindhé

08-768 51 08, 070-732 70 43

Servering finns

www.sollentunasq.se
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Dansbanebygge 
Sommaren 2006 tog vår lilla dansklubb steget från att bara 
vara en dansförening till att också vara fastighetsförvaltare. 
Efter att under några år hyrt in oss i Lommas före detta hem-
värnsgård fick vi beskedet att resterna av hemvärnet inte 
längre orkade sköta sin fastighet och stod inför det faktum 
att antingen tog vi själva över förvaltningen eller så skulle vi 
stå utan klubblokal. 

Under några år har vi nu förvaltat vår klubblokal själva, 
från och med hösten 2009 står vi dessutom som ägare till 
densamma. I början av sommaren förverkligade vi en idé 
som vi fantiserat om under flera år, nämligen att komplet-
tera lokalen med en utedansbana. Under en vecka i slutet av 
maj genomförde vi bygget av ett ca 50 kvadratmeter stort 
dansgolv. 

I strålande sol och tryckande värme slet ett 10-tal klubbmed-
lemmar hårt under ledning av Leif  Ekblad. När allt grovjobb 
med själva stommen var klart återstod ”bara” att skruva dit 
själva dansgolvet. Det är svårt för dem som inte varit med 
att inse att det krävs åtskilliga tusentals skruvar. Efter nästan 
tolv timmars skruvande var både vi som hjälpte till och bat-
terierna till skruvdragarna helt slutkörda. 

Under sommaren har vi invigt golvet genom att arrangera 
tio mycket uppskattade sommardanser. Vi har dansat från 
M-A1 och i pausen har vi sålt kaffe med tilltugg, ogrillade 
korvar och hamburgare som var och en sedan fått grilla på 
vår stora grill.

Lite tumme med vädergudarna har vi haft eftersom samtliga 
10 danstillfällen gått att hålla utomhus. 

Tack till alla callers och dansare. Välkomna tillbaka nästa 
sommar.

Southern Squaredancers

Gm Henrik Kjellgren

Delar av snickargänget fr v. Birgitta, Leif, Ellinor, Åsa, Uno, 
Stefan, Saga o Henrik
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 
Kontakt: Annika Persson 

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

 

 

 
 

 

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. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 
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. 

Säljare är vi allihopa, allihopa… 
 
En gång var Volvo det enda jag ville köra, men så bestämde jag 
mig för att testa ett annat märke. Jag hittade just vad jag letade 
efter i Karlstad och det blev affär. Bilen var begagnad och 
därför var det bara en månads garanti eller max 150 mil, vilket 
som inträffade först. Tre månader och 750 mil senare hörde vi 
ett missljud i framvagnen. På märkesverkstaden i Örebro 
uppskattade man kostnaden för enbart reservdelarna till 
ca 15.000 kr. Det här var förstås en mindre chock, och jag 
skulle vara tvungen att låna pengar för att laga min bil. Men jag 
ringde till bilfirman där jag köpt bilen med en förhoppning om 
att de skulle kunna hjälpa mig lite. Säljaren kunde inte 
bestämma detta personligen, men efter att han lyssnat med 
chefen fick jag svaret att de fixar allt utan kostnad! De menade 
att de själva gjort en miss och att jag inte ska behöva drabbas av 
det. En tid senare var familjens ekonomi mycket bättre och vi 
ville ha en ny bil. Självklart blev det bilfirman i Karlstad som 
fick beställningen. Ännu några år senare beställde vi den bil vi 
har nu, och återigen från bilfirman i Karlstad. 
 
Bilfirman i Karlstad lever på att sälja bilar med tillbehör och på 
att driva verkstad. Med missnöjda kunder får man snart lägga 
ner verksamheten, men med nöjda kunder kanske man även får 
utöka. De visade mig att jag som kund var mycket viktig för 
dem, och jag visade min uppskattning genom att stanna som 
kund hos dem. Och vad har det här med squaredans att göra? 
Jo, bilarna tar ju mig till alla danser… Nej, det var inte vad jag 
var ute efter! Vad jag menar är att vi inom squaredansen också 
har en produkt. Vi säljer en produkt som ger kunden många nya 
vänner, en andningspaus i vardagen, fantastiskt roligt osv. 
 
Låt oss se alla nya dansare som kunder. Bilfirman annonserar 
för att locka nya kunder, precis som vi annonserar för att locka 
nybörjare. På bilfirman är det en säljare som kommer fram och 
hälsar och frågar om man vill ha hjälp, på nybörjarkursen är det 
förhoppningsvis en caller/kursledare och några representanter 
för klubben som hälsar och visar rätt. På bilfirman får man 
provköra en bil, och på nybörjarkursen får man prova en dans. 
Vad händer sedan? Bilfirman jag skrivit om är mycket mån om 
sina kunder, och alltså får man säkert behålla de flesta, 
åtminstone de som tycker om bilen man säljer. Squaredans-
klubben som är mån om sina nya får säkert behålla de flesta, 
åtminstone så länge de tycker om dansen. 
 
Alla vi som utövar squaredans är säljare eller representanter för 
en produkt. Alla som ännu inte är dansare är potentiella kunder. 
Vill vi behålla dessa kunder och lära upp dem till att bli fram-
tidens säljare och representanter för vår verksamhet så måste vi 
visa vår bästa sida! Vi måste också visa hela vår produkt för de 
nya - alltså ta med de nya ut på öppna danser, dansa med dem 
och ta hand om dem som om de är dina viktigaste kunder. Vet 
du vad du får tillbaka? Du får nya vänner och ännu fler säljare 
som bygger upp vår verksamhet! 
 
Bästa säljlycka!!! 
Tomas Hedberg 
Ordförande i SACT 
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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 

Etikett – vad är det?

Enligt ordboken är etikett ” Regler för uppträdande vid um-
gänge”. 

Det betyder ju att det kan vara olika beroende på vilket um-
gänge vi har. Att uppföra sig så att man ”smälter in”, att ta 
seden dit man kommer.

I squaredans-Sverige betyder det t ex att man bjuder upp 
och squarar upp som par, inte att man går upp i en square 
och ställer sig och väntar på att någon ska förbarma sig och 
skynda till ens undsättning. I Danmark däremot tycks detta 
vara helt OK.

På förbundets hemsida, under Debattsidor, pågår diskus-
sioner om detta. Läs gärna, där har t ex Tomas Hedberg 
många bra förklaringar till varför man ska gå upp som par. 
Ofta är det ju inte jämna par, men om man är ute för att 
dansa och inte för att jaga, så går det utmärkt att lära sig 
dansa ”andra sidan” och på så sätt kunna vara med. Detta 
gör också att man blir säkrare som dansare. Som vi tidigare 
påpekat räcker inte männen till i antal hur vi än försöker så 
kvinnliga vänsterdansare är ett måste. (Fast i USA vill inte 
karlar dansa ”Lady”, inte ens göra vissa call om de råkar stå 
på höger sida om damen, i alla fall enligt Steve Copman.)
I USA dansar man också med sin partner, hela tiden. Om 
nu inte någon blir trött och nådigt ”lånar ut” sin partner. 
Därför finns det också helt naturligt speciella singel-klubbar 
och gay-klubbar där.

Överallt gäller dock att man ska kunna den nivå man går 
upp på. Att gå upp på golvet med inställningen alltid lär jag 
mig något (underförstått av det jag ännu inte gått igenom 
på nivån) är en styggelse och väldigt respektlöst mot övriga 
dansare. Tyvärr har detta hänt, inte bara en gång. Tyskar är 
ofta mycket duktiga dansare. Men där har man nivåklubbar, 
dvs vill du gå upp till en annan nivå får du byta klubb (och 
kanske dansdag, danskompisar, caller, ort mm). Då kanske 
inte nivårusning är lika kul… 
På seminariet i Jönköping hade vi bl a workshops med olika 
ämnen. En handlade om Konflikthantering och en annan 
om Etik & etikett. De saker som togs upp i Etik-gruppen 
dök också upp i Konflikthantering. Det betyder i klartext – 
där vi bryter mot vedertagna regler uppstår konflikter. Och 
två ständigt återkommande irritationsmoment som togs upp 
är: att vissa går upp på en nivå de inte behärskar, och att man 
inte håller tyst när caller/instruktör pratar. 

Vad är det då som gör att vissa dansare tycker det är OK att 
gå upp på en för hög nivå och stå på lines 5-6 gånger under 
ett tip? Är det så att de aldrig upplevt glädjen att allt fun-
gerar? Som en erfaren dansare uttryckte det: Har man aldrig 
upplevt färg-TV så nöjer man sig med svart-vitt…
HUR löser man då detta? Ska det vara riktiga gradueringar 
på alla nivåer innan man får gå vidare till nästa nivå? Det 
är ju inte antalet terminer som bestämmer om man kan en 
nivå – utan att man lärt sig callen. Vi har ju ett mycket bra 
hjälpmedel i KL- Kunskapslistan (finns på förbundets hem-
sida www.squaredans.se under flik Dansnivåer). Där står tyd-
ligt vad vi ska kunna innan vi går vidare. Men om man inte 
tycker att det är något problem med att stå på lines, så bryr 
man sig nog inte om KL heller. Problemen kommer när de 
som vill och kan dansa tröttnar och går hem… 

Som vanligt undertecknar vi med
Etiketterna Heidi, Louise, Rolf  och Marianne
etikett@squaredans.se 
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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 

Squaredansfruktsallad

Jag gillar tokiga idéer. Ofta är de sådana som leder till utveck-
ling och gör livet lite roligare.

På ungdomsdansen i Göteborg i höstas satt jag och några 
danskompisar vid frukostbordet, något sega i huvudet efter 
ett ganska sent eller ska jag säga tidigt avslutat afterparty. 
Någon undrar vad vi ska ha för aktivitet på förmiddagen, 
före det egentliga danspasset. Förmiddagsaktivitet på ung-
domsdanserna brukar vara blandad kompott av lekar, fråge-
sport, utlärning av andra danser än squaredans etc. 

Callerdebutanten i ungdomsdanssammanhang Jon Hansell 
Nilsson sitter och stirrar på urdruckna mjölkglas, brödsmu-
lor och plötsligt skiner han upp som en sol. – Vi ska dansa 
Squaredansfruktsallad!  säger han. Någon frågar vad det är 
för något. Jon svarar – jag vet inte, men…det borde nog gå. 

Sagt och gjort - idén får mogna i Jons huvud i några minut-
er och sedan blir det square up. Jon delger alla personer en 
frukt, enligt den gamla dagisleken, äpple, banan, apelsin, äp-
ple, banan, apelsin osv. Sedan börjar han calla i full fart och 
blandar då och då in ett” äpple” eller ”banan”, då givetvis 
alla äpplen eller bananer ska byta plats med varandra samti-
digt som det gäller att få den vanliga squaredansen att flyta 
på. Visst låter det lite rörigt, men gud vad kul det kan vara 
när någon vågar tänka i nya banor, och sen testa dessa idéer 
i praktiken.

Tack Jon för att du berikade mitt 20-åriga squaredansliv med 
en ny rolig variant på squaredans. Slutligen en uppmaning till 
alla er andra att inte vara rädda för att prova nya vägar som 
gör Squaredansen ännu lite roligare.

Henrik Kjellgren, Buffalo Squares

Ungdomsdans i Gränna 26-28 februari 2010
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Välgörenhetsdansen på Tunets Servicehus
Den 10 oktober arrangerade Seniorerna en dans till förmån 
för barnen på Mar Thimotheus Memorial Orphanage 
(MTM) i staden Thrissur i sydvästra INDIEN. Se reportage i 
nr 1 och 2-2009 där vi skrev om förra årets resa.

Caller för dansen denna dag var Sven Andréason som ställde 
upp gratis till förmån för alla barnen. Lokalen sponsrades av 
Tunets servicehus. Alla intäkter från entréer, lotterier samt 
kaffeservering gick oavkortat till barnen. Bullar och kakor 
hade bakats och skänkts till dansen. Stämningen och dansen 
var mycket trevlig och rolig. Mari och Stefan visade i pausen 
ett bildspel från barnhemmet, vilket uppskattades mycket.
Totala intäkter blev 12 165:– inkl. gåvor från olika håll bl.a. 
medlemmar från Ekerö SD, SateLlite SD, Mälarhöjdens SD 
och givetvis från medlemmar i Seniorerna. Med dessa pengar 
åkte vi tre par från Seniorerna den 25 oktober ner till barn-
hemmet i Thrissur. Först och främst vill vi tacka alla som 
på olika sätt hjälpt oss att ”hjälpa”. Vi kan lova att varenda 
krona har förvaltats på bästa sätt.

Här kommer en redovisning för hur vi tillsammans med Pia 
och Ragnar Gillberg och Karin och Bengt Hultblad samt 
personalen på barnhemmet har investerat i verksamheten. 
Största önskemålet var en vattenrenare samt tre fläktar i mat-
salen. Dessa installerades omedelbart samt att vi lämnade 
pengar till service för vattenrenaren (2 år) Nu kan barnen 
dricka vatten direkt ur kranen. 100 st. frottéhanddukar in-
handlades i olika vackra färger. Trosor, linnen, kalsonger, 
mysbyxor, shorts, behåar till de stora flickorna samt tyg 
till underklänningar inköptes med hjälp av nunnan Jincy 
vilken har god kontakt med en grossist. Skor till alla (ännu ej 
inköpta) skall bli av samma modell. ca 80 par.

Dessutom blev det flytt av en gungställning, samt sand under 
klätterställning och till sandlåda. En höjd och en längdhopps 
grop installerades. Höjdhoppsställningen köpte vi också. 
Den tidigare hade pojkarna snickrat ihop själva och bestod 
av gammalt virke med spikar där de la en krokig ribba. 
3 fotbollar, 3 kricketslagträn och kricketbollar inhandlades. 
De slantar som blev kvar lämnades på barnhemmet för kom-
mande behov.

Jincy hade inget problem med att få fram hantverkare till 
alla jobb som skulle göras. Det gick med en rasande fart. 
Bengt hade via Lions fått pengar att investera i barnhemmet. 
För dessa pengar kaklades väggar och golv i alla utrymmen 
och korridorer mellan de redan renoverade toaletterna och 
duschrummen. Likaså kaklades det takförsedda uteköket, allt 
i en i vackert ljust rosa färg med vackra bårdmönster i färg-
ton med golvet. Dessutom räckte pengarna till nya dörrar till 
duscharna i stället för de gamla rostiga. Det blev helt otroligt 
vackert och bra.

Som tidigare år var det en show med barnen där de dansade 
och sjöng. Vi fick ihop en square och visade upp vår dans 

med två tippar. Golvet var mycket strävt och jobbigt för ben 
och knän. Vi två visade upp en Round Dance i Rumba.

Vi var även ut till havet och badade med barnen. En an-
nan dag bjöd resegruppen hela barnhemmet på ett besök på 
Dream World. Det var ett mycket populärt besök eftersom 
där finns vattenrutschbanor, karuseller och massor av andra 
aktiviteter.
Vi (14 personer) från Sverige blev bjudna på lunch hemma 
hos fader Lazar. Givetvis var vi även i hans kyrka på mor-
gongudstjänst.
Även detta år besöktes Sivans teplantage och kaffeodling. Vi 
såg även ett Pooram, dvs. en elefantparad med musiktrum-
mor och vackert dekorerade elefanter.
Vi hann också med ett besök hos småbarnen i skolan, vilket 
var en mycket spännande upplevelse. Dessutom besökte vi 
ett sjukhus samt ett seniorboende, allt under fader Lazars 
ledning. Fader Lazar är den som ansvarar för barnhemmets 
skötsel.

Vi avslutade vårt besök hos barnen med ett riktigt barnka-
las med fiskdamm. I påsarna fanns pennor i olika format, 
skriv- och ritböcker. Dessutom fanns där godis, tandborstar, 
samt någon leksak eller litet smycke, alltsammans skänkt av 
en squaredansare i Västerås, Astrid Svanbäck

Vår sista dag i Thrissur serverade oss regn. Vädret var annars 
mycket varmt och kvavt. Hemresan var jobbig. Chochin-Do-
ha-Doha-Frankfurt till Stockholm.
Ett stort TACK till Mari och Stefan som arrangerat denna 
fina resa. Är nu åter i Stockholm med starka minnen från alla 
dessa fantastiska barn.

Margareta och Gert
SateLlite och Seniorerna
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Ändring av deadlines 
Observera att vi har gjort vissa ändringar av 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

Nivå: B – B – M 

Lördag 17/4 2010
i Rotebro Dansträff
vid Rotebro station,
Hertig Karls väg 13, Sollentuna

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

Entré: 80 kr    
Under 25 år gratis

Servering finns

Kl 18.00 – 22.00 

www.sollentunasq.se

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

Debattsidan
Nu är det dags för en uppfräschning av debattsidan på In-
ternet. Det blir en del förändringar och även lite nytt, bl a:
• uppdelning av debatter efter kategori
Välj debatt efter kategori istället för att leta igenom samtliga 
debatter för att hitta de som är intressanta för just dig.
• möjlighet att annonsera under köp/sälj
Här kan du annonsera ut dina squaredanstillbehör som du 
inte längre använder.
• möjlighet att annonsera för samåkning
Spara pengar och miljö på att samåka. Även bussresor kan 
annonseras här.
• inloggning för att göra inlägg
Du kan skapa en anonym användare, men du måste logga 
in med ditt användarnamn för att kunna delta i debatter och 
annonsera.
Under en tid finns den gamla debattsidan också kvar, men 
utan att nya inlägg kan göras. 

Den nya debattsidan var i skrivandes stund inte helt klar, 
men eventuellt är den redan igång när du läser detta.

SAASDC: www.squaredans.se
SACT: www.caller.nu
Har du synpunkter eller funderingar vänd dig till 
webmaster@squaredans.se 

Freddie Tomas 

Monica 

Svante 
Jordeskog

Ekblad Bernhed

GästMonica 
Arvidsson

Gäst
caller

KL. Hall 1
Gynmastikhall

Hall 2
Gymnastikhall

Hall 3
MatsalGynmastikhall Gymnastikhall Matsal

13.00-13.55 A2 P B, M

14.00-14.55 C1 A1 B, M

15.00-15.55 A2 P B, M

16.00-16.55 C1 A1 B, M

17 00-17 55 A2 P B M17.00-17.55 A2 P B, M

18.00-18.55 C1 A1 B, M

19.00-20.00 B, M
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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”

En enkel användarhandledning finns även på denna sida. 

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:
− via inloggning - klubbar kan efter inloggning 
 på hemsidan själva registrera sina danser. 
 Dansen visas på listan när den godkänts. 
− med ett mail till danslistan@squaredans.se 
− via blankett på hemsidan (under danslistan), skrivs 

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

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 
Förbundets årsstämma. Stämmohandlingar finns på hemsidan. 

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 

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

Distribution av Square-Info 

Distribution av Square-Info sker numera direkt till de enskilda 
medlemmar som klubben registrerat efter inloggning, se 
ovan under Hemsidan. Tidningen finns också att hämta på 
hemsidan. Vill du ha besked när den finns tillgänglig, be 
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

44 mamarsrs, KlKlububbdbdanns 
BBeengn t GeGelefff , Mariie e Tjörö nheded (B-P)P)
CCatrinne DeD llbing, Gugge Törnquist (A)

111 mar Månadsdans
SSvante Jordeskog
118 mars, Klubbdans
MMarie Tjörnhed, Reino Duell (B-P)
SSten Götharson (B-A)

225 mars, Klubbdans
MMarie Tjörnhed, Sten Götharson (B-A1)

11 april, Påskdans
BBengt Geleff, Catrine Dellbing, Marie 
TTjörnhed, Sten Götharson samt elever
88 apr, Månadsdans
FFredrik Einarsson

pp

115 april, Klubbdans
CCatrine Dellbing, Reino Duell (B-P)
SSten Götharson (A)

222 april, Klubbdans
SSten Götharson, Gugge Törnquist (B-A1)

229 april, Bakvända
VVingas berömda bakvända med
CCaCatrtriininee e DDeDellllllbibibingng, MMaMa iririeee TjTjTjörörörnhnhnhededed
BeBengngt t GeGeleeff
6 6 mamaj j KlKlububbdbdananss
StS enen G Götöthharsrson RReieinono D Dueuellll (B-B-P)P)
BBeBengt GeGeleleffff , G Guguggege T Törörnnquist ((A)

1133 mmaajj VViinnngggaauuttffllyykkt
HHeldagsutflyktk  tililll heh mlmligig p plalats 
SSSe hemsisidadan för mer innfoformmatatioionn

202222  majaj KKlul bbdaddansn
MaMMMaMaririe TjTjöörnhn eded, , HaHasssse e BeBernr tsson n (B(B(B-P-P))
BeBeBeengngnn t t GeGeleff ((A)A)

2277 m mmmajaj Klubbdans
CCaCatrtrininininne Delllbibing, StStenn G Gööthaharsrsonon ((B-B-A1A ))

333 jjuunniiii,,, Termmiinnssaavvlsutnniinngg
BeBeB ngngt GGGeG leffff,, CCatrrine Dellllbibingng, , MaMarir e  
TjTjörörnhnhededdd, , StSteenen Göthaarson samt eleleveverer

TTToorrrssssddddaagggsskkvvväääälllaarr påå FFlluunnssååssssppaarrkkeenn  
mmmeeedddd VVViinnnggaaass cccaalllllllerss:

1111000 JJJuuunni
88 JJJuuullii
2222 JJJuuullliii
11122 aauuuggguussttii

LLLLLöööörrr 1111 mmmmaaaajjjj,, kkkkll 155--2200,, BB
SSvante Joordeeskog ochh 
dddddooommaarrkkoolllllleggie

Med reservation för ändringar
Aktuell information på www.vinga-sdc.org

SSvSvananannntetete J JJorordeded skog 11 mars
PåPåP skskkkkdadadansnsnsn  1 11 aa pr
FrFrF edededdrirrir k k k EiEiEiiinanananarsrsson 8 apr
BBaBakvkvkvvänänändadadaa 22 229 9 april
ViViVV ngngnggauautftflylylyktktktktenee  13 maj
TeTeTeT rmrmmmininiinssssssluluutt t 3 3 juni

KlKlKlK ubububbdbddannanseseser:r:r: 1 1 9.9 00-21:30
GäGGästststererer 220:0:0:-,-, m mmededl fritt

ÖvÖvvr r dadadansnnsererrr: : 1919199.000-22:00
GGäGäGäG stststeerer 4400:0:00 -,, mmededl fritt
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Den 22 till 24 januari hade förbundsstyrelsen årets första 
styrelsemöte. Under lördagen hade vi även ett gemensamt 
möte med SACT. 

En liten uppmaning till er som sitter och knåpar ihop flyers 
åt era klubbar. Se till att få med förbundets logga på flyern. 
Fördelen för klubben är att det STIM-avtal förbundet har 
tecknat gäller under dansen, annars är det klubben som skall 
ordna STIM-avtal. Ytterligare en fördel är att den gemen-
samma försäkringen gäller under dansen.

Försäkringen är en andrahands-försäkring och träder in i de 
fall den drabbade inte har en egen försäkring som täcker. 
Försäkringen gäller enbart för personer som är anmälda som 
moderklubbsmedlemmar till förbundet under danser som 
arrangeras av klubbar anslutna till förbundet. 

Skulle olyckan vara framme är flödet som följer.
1) Klubben/den drabbade hämtar en blankett från   
 Folksam.
2) Blanketten fylls i och sänds in till förbundet.
3) Förbundet skall sedan skriva under blanketten 
 innan den sänds till Folksam. 

En annan fråga som kommit in från 2 olika håll till detta 
möte var miniklubbar och vad de är/vilka rättigheter de har. 
Efter lite diskussion fram och tillbaka kom styrelsen fram till 
att miniklubbar inte existerar. Vad som lite felaktigt benämn-
ts som miniklubbar är en klubb som inte nått upp till den 
på årsmötet beslutade miniavgiften. Vi beslutade därför att 
plocka bort ordet miniklubb från klubbhandbok och andra 
ställen för att minska vår och klubbarnas förvirring.

Vi hade även frågan om rounddans på Convention 2010 
uppe. Då 2010 är ett Europaconvention som gästas av både 
square- och rounddansare från hela Europa och övriga 
världen har styrelsen godkänt viss rounddans samtidigt som 
stämman.

Nästa år bär det iväg till Göteborg, men för 2012 hade tyvärr 
inga ansökningar inkommit när vi satt i möte. Funderar er 
klubb på att arrangera Convention 2012 hör snarast av er till 
förbundet. Behöver ni mer info/är osäkra på vad ett arrange-
mang innebär kontakta conventiongruppen på 
convgrupp@squaredans.se. 

Björn Mattsson
bjorn@squaredans.se

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

                                                      
 
 

B 45 – A1 
Lördag 20 mars 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) 
 

Fika finns att köpa. 
 

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

   buss 676 Tekniska högskolan, Sthlm 

                                                 

                          Välkommen! 








http://hem.passagen.se/fig8dans

 
 
 
 
 




figureof8dancers@gmail.com



26

23 graduanter har sett ljuset i hörnet
Söndagen den 22 november var det stor festlighet i Skölvene 
Bygdegård. 23 nya dansare blev graduerade i ett samarrange-
mang mellan Tidaholm och Norra Wadsbo squaredansklub-
bar.

Under ledning av Vainor Törnqvist caller/instruktör Tida-
holm SD, Roland Pettersson instruktör Norra Wadsbo SD 
samt Ingrid Öberg, Tidaholm SD, som varit inledande in-
struktör för ett av paren, har dessa nya dansare övat, tränat 
och haft roligt. Som avslutning på många träningskvällar 
blev gradueringsdansen en glad fest för alla.

Efter sedvanliga prov och danssteg kunde konstateras att 
alla väl uppfyllde villkoren för att bli upptagna i den stora 
familjen av squaredansare. Därpå följde badge-, diplom- och 
blomsterutdelning.

När alla dansare, nya som gamla, fyllde golvet kunde man 
notera sju squarer som samlats till denna gradueringsdans. 
Kvällen avslutades därefter med kaffe och “fyrkantig” tårta.
     
Birgitta Nyäng
Norra Wadsbo Squaredancers

 
HIGH COAST 

FESTIVAL® 

Basic 
Mainstream 

Plus 
A1 
A2 

Flyer finns på 
www.ovikssquaredancers.com 

 

Upplysningar: 
Eva Hedström, 0660-37 86 79, 070-339 13 35 

e-post: info@ovikssquaredancers.com 

Callers: 
Bronc Wise, USA 

Johnny Preston, USA 

Örnsköldsvik 20–22 augusti 

HIGH COAST 
FESTIVAL® 

Örnsköldsvik 20–22 augusti 

Vill du följa med till 
USA i sommar?

Jag vill göra en specialresa i USA sommaren -10. Den troliga 
starten blir i Nashville, countrymusikens Mecka. Där kan vi 
se lite shower, gärna dansa squaredans. Där spenderar vi 3-4 
dagar.
Sen hyr vi bil och tar oss till någon större nationalpark. Ev. 

Ett antal dagar i skön, annorlunda natur, ev. med inslag av 
stordans i närheten.
Som en häftig avslutning vill jag ta Grand Canyon. Flygtur 

Många squaredansare och callers som varit över kan hjälpa 
oss med hur man ska hitta lämpliga danser i de områden 
vi passerar. Danser kan kombineras med shower i country-
musikens tecken.

Jag dansar i Göteborg och ska ta upp frågan med ordförande 
i en av de större dansföreningarna.
Hur många vi kan bli beror delvis på utrymme i hyrbilar. 
Fyra i varje? 4, 8 eller 12?

Är du intresserad av att hänga med? 
Hör av dig till Bengt på mail: bengtigoteborg@hotmail.com 
eller telefon 031-714 36 45 senast den 15 april 2010.

Bengt Brusewitz
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Årets Squaredansresa till Peru
1-16 oktober 2010 - dans på hög nivå 

Caller: Slättas Squaredancers Monica 
Arvidsson

För andra året i rad arrangerar Norma
Segura Norberg en exklusiv resa till sitt
hemland Peru. Reseledare blir självklart
Norma och hennes make Daniel Norberg.
R i kl d bl M h Pi h dResan inkluderar bl.a. Machu Picchu, den
heliga Inkastaden som nyss blev framröstad
till ett av världens 7 underverk. Vi besöker
också Titicacasjön samt tillbringar tid längs
Stillahavskusten. Det blir fina tillfällen till
dans i anrika koloniala miljöer. Nyfiken? gå
in på vår hemsida eller på facebook och se
bilder från förra resan. Vi tackar förra årets
glada squaredansare för en trevlig och

Info & anmälan: 
tel. 0512-129 26 / 0733-80 50 05

www.peruexplorer.se

glada squaredansare för en trevlig och
lyckad resa och välkomnar nya resenärer.

Resans pris: 25 900.-

16-17 JULI 2010

Plats: Kungälvsparken

2 Hallar B - A2

fredag: 18‐22 lördag: 10‐20 Afterparty fredag: 21.30‐???

CALLER:

         JERRY STORY JOHNNY PRESTON MATHIAS ALFREDSSON MICKE GERKMAN

Mer information kommer på flyer och i Square‐Info nr 2
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POSTTIDNING B  
Svenska Squaredansförbundet
SAASDC
BOX 457
191 24  SOLLENTUNA

För adressändring kontakta 

din hemmaklubb för ändring av din adress.

Foto: Ing-Marie Lindh & Therése Milestad




