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Från ordförandens horisont
Midnatt råder, tyst det är i husen…..
Den sången går för tillfället varm här hemma, vi övar inför
luciatåget på förskolan. Det viktigaste är dock inte själva sången/texten utan stegen (eller hoppen som det blir här på Tip
Tap delen), precis som i squaredans, det är i stegen det sitter.
De flesta av er har bara något kurstillfälle kvar och för en del
av er är kursen/kurserna slut för denna gång. Glöm inte att
dansa lite på uppehållet över jul-, nyår- och trettonhelgen så
att callen sitter fräscha i benen när vårens kurser startar.

lilla extra som gör att vi kanske får fler dansare på vår dans/
festival, kurs eller nybörjarkurs. Skriv gärna till Square-Info
och berätta varför just din klubb är så bra och vad ni gör för
squaredansen! Många av er hör av er till mig personligen och
berättar vad ni gör men passa på att sprida era goda erfarenheter och tankar till samtliga dansare här i Square-Info eller
via debattforumet på hemsidan.
Funderar ni på att anordna en nybörjarkurs under hösten
2011? Rekryteringsarbetet bör starta redan nu, i alla fall planeringen. Tänk annorlunda, tänk utanför ramarna och prova
något nytt (kanske galet) som ni inte provat tidigare. Gör
uppvisningar! Har ni inte tillgång till en caller, använd gärna
den av SAASDC nya framtagna CDn för uppvisningar. Läs
även igenom materialet från 2009 års seminarium angående
uppvisningar, det finns på hemsidan (Seminariefliken, 2009,
scrolla sen i dokumentet).

Ska ni ge något nyårslöfte för 2011? Jag brukar egentligen
inte ge löften för jag vet att de är svåra att hålla, men för 2011
ska jag banne mig ge ett löfte och hålla det!
På de danser och festivaler jag går på 2011 skall jag minst
dansa 4 tip/dag/kväll på den lägsta nivån som dansas. Vi
pratar mycket inom squaredansen. Hur vi ska få med nya
dansare i gemenskapen och behålla de dansare som finns.
En annan viktig fråga är hur vi bibehåller kunskapsnivån hos
den redan etablerade dansaren. Nu ska jag göra slag i saken
och gnugga in de lägre nivåerna, antar du en utmaning och
gör samma sak?

Till sist vill jag önska alla klubbar och dansare en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År.
2011 kör vi så det ryker!

2011 ja…tänk att vi redan snart är där. Vad gjorde min klubb
som var bra för squaredansen under 2010, brukar du tänka
så? Vilka godbitar kan klubben ta tillvara på från året som
gått och hur kan det göra 2011 ännu bättre? Vad är det där

Therése Milestad
therese@squaredans.se
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Annonser

Helsida

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:-

Halvsida

Kvartssida

Åttondelssida

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

Kommande nummer
Deadline för material
Distribueras vecka

Nummer 1 2011
1 februari
1111

Nummer 2 2011
15 april
1121

Nummer 3 2011
1 augusti
1137

Nummer 4 2011
15 oktober
1147

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

Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll
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När jag skriver detta så virvlar de gula höstlöven ner utanför fönstret och ett grått regndis kryper allt närmare. Det är
bara att konstatera att nu är hösten här på allvar och snart är
vintern i antågande – tur att squaredansen finns som ett ljus
i höst- och vintermörkret!

Vidare konstaterades att flera klubbar fortfarande inte skickat in sina stadgar i elektronisk form – styrelsens sekreterare,
Marianne Hjelm (marianne@squaredans.se) tar gärna emot
dem! När klubben reviderar sina stadgar skall även dessa insändas.

I september hade styrelsen det sedvanliga höstmötet. Dagordningen var som vanligt diger, 16 punkter med underrubriker, bl a rapporterades från planering av nästa års Convention som kommer att hållas i Göteborg. Convention 2012
och tillika 30-årsjubiléet diskuterades - styrelsen efterlyser
”nostalgibilder” från tidigare Convention – om din klubb
har bilder – skicka dem gärna till jubileum@squaredans.se!

Det hade även inkommit en del skrivelser som behandlades
under mötet, bla frågan om rekrytering av nya squaredansare, en ”het” fråga då medlemsantalet tråkigt nog tenderar
att sjunka. Årets seminarietema är ju ”från idé till succé” förhoppningsvis kommer det där fram många goda idéer och
tips som vi kan ta tillvara för att utöka skaran squaredansare!
Styrelsen diskuterade även uppdatering/uppfräschning av
hemsidan. En nyhet som redan nu finns är det nya forumet
som ligger under ”Debattsidor” – gå gärna in där och ta del
av diskussioner mm!

Vi kunde också vid mötet tyvärr konstatera att ingen ansökan hade inkommit att arrangera Convention 2013.
Funderar din klubb på att stå som arrangör för 2013 års
Convention - kontakta gärna någon i styrelsen och om ni
vill få mer information vad det innebär att arrangera ett
Convention så står Conventiongruppen, conventiongrupp@
squaredans.se, gärna till tjänst! Observera att ansökan skall
vara styrelsen tillhanda senast 31 december 2010!

Jag vill också passa på att önska er alla en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!
Christina Holopainen
christina@squaredans.se
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Redaktörsspalten
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.

Hej från ett mörkt Västerås. Då vi nyss bytt till vintertid är
det svårt att vänja sig vid att det ska vara så mörkt när man
går hem från jobbet. Men när ni får tidningen är det snart
dags för första advent.
Vi är nyss hemkomna från ett nytt seminarium. Trevligt och
givande, med trevligt folk och dans, intressanta diskussioner
och många skratt.

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.

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.

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.

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

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila eller att ringa!
Nästa gång vi ses här skriver vi februari 2011. Njut tills dess av
snöknarr, pepparkakor, levande ljus, paket och nära och kära.
Ing-Marie Lindh
Redaktörska
ing-marie@squaredans.se

Squaredans
Ledar
Utbildning
Grund
+MlUWOLJWYlONRPPHQDWWGDQVDPHGRVVSn

SLUG 2 dagar i Stockholm våren 2011
2-dagarskursen innehåller bland annat:
x Squaredansens historia
x Ledaregenskaper, pedagogik
x Klubbfrågor, etik, konflikthantering
x Kunskapslistan
x Grundläggande calling-metodik
x Ljudteknik, scenframträdande
x Praktiska övningar
x Om nya klubbhandboken
x Fyllig dokumentation
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http://hem.passagen.se/fig8dans

Plats:
Tid:

Trevliga lokaler i Fiskarhöjden i Nacka.
Tidpunkt bestäms senare. Aktuell info på
SACT/SAASDC hemsidor.
Avgift:
1000 kr för kursen. Lunch och kaffe ingår
Anmälan: Intresseanmälan till calle.bruner@tele2.se.
Flyer:
Se SAASDC: www.squaredans.se
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figureof8dancers@gmail.com

Ändring av deadlines

Po
sto
F
01 ra rde
9-1 ktfr r
01 itt
50
5

r r
Fö hy 505
oc 1
Br 10
901

995:-

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

1.295:-

Tommy sv lammnappa.
Extra mjuk hälkappa.
st 38-48

Doris stadig lädersko
st 33-44

Se utgivningsrutan sidan 3 för mer information.
Mvh Ing-Marie Lindh
“Redaktörska”
ing-marie@squaredans.se

995:-

995:-

Håkan svart läder.
Finns även i extra vid läst.
st 38-48

Madelene lädersko
st 33-44

595:-

425:-

Dadorun träningssko.
Svart eller vit läder.
st 33-47

Squaredans till tusen

DS 007 svart Nubuck
St 35-44

WWW.dansshopen.nu

Det största problemet squaredansen har är att det blir färre
och färre nybörjare varje år. Fler slutar än de som börjar
dansa. Ska vi kunna fortsätta och dansa så måste vi se till att
det är fler som går nybörjarkurser.

Butik Nygatan 28 Örebro
Välkomna!

Detta tänker jag försöka göra någonting åt. Därför har jag
startat projektet squaredans till tusen. Tanken är att försöka
få 1 000 nya squaredansare fram till convention i Märsta
2012.

Vill er klubb
arrangera Convention
2013?

Jag skickade ut inbjudan till alla klubbar i Stor-Stockholm
om ett möte för att ha ett samarbete kring rekrytering av
nya dansare 2011/2012. Tråkigt att se att många av emailadresserna på klubbarnas hemsidor var felaktiga. Har ni inte
rätt email-adresser blir det svårt att nå er klubb. (en del klubbar är också dåliga att tala om var i Sverige de håller till)

Ansökan till SAASDC
senast 101231

Det kom drygt 20 hem till mig. Dessa representerade 7 klubbar. Dessutom var Tomas Hedberg närvarande för att låta
oss ta del av hans erfarenheter från Örebro.
Vi bildade en arbetsgrupp som kommer att arbeta med detta.
Tanken är att göra ett försök att satsa stort och få igång många nybörjarkurser. De klubbar som inte var representerade,
skicka ett email till mig goran.wetterqvist@gmail.com så att
jag får en kontaktperson från så många klubbar som möjligt.
Hör även av er om ni har några spännande idéer.

Mer info på
www.squaredans.se

Jag kommer att återkomma senare med mer information om
detta spännande projekt.
Göran Wetterqvist
6

Nya

Skinkdansen
Onsdag 29/12 2010

Tisdag 28 dec kl 1500 – 2000

i Rotebro Dansträff

Prästängshallen, Eksjö

vid Rotebro station

Hertig Karls väg 13, Sollentuna

Christer Bern Hanna Tenenbaum
Pär Lundborg

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

KL 19.00 – 22.00

M, P, A1 (2,0h), A2 (2,5h)

B* – M – B* – P

* = golvets nivå

2 hallar 3 callers 4 nivåer nonstop
Tag med dansbadge för komplettering

100 kr Ungdom gratis
Traditionell dress
VÄLKOMNA

Entré: 70 kr
Under 25 år gratis
Kontaktperson: Agneta Lindhé
08-768 51 08, 070-732 70 43

dopaso1@hotmail.com

0381-30292

www.sollentunasq.se

Moderklubb – vad är det?
De flesta klubbar har därför två olika medlemsavgifter. En
avgift för de med annan moderklubb och en som inbegriper
avgiften till Förbundet. (i dagsläget 45 kr/år för vuxen dansare).
Dessutom är det din moderklubb som för register över
adresslistan till Square-Info och får faktura på portot för tidningen (5 kr/nummer och ex).

En viss förvirring råder på en del håll. Vad är en moderklubb
och varför är det så viktigt för dig? För många dansare spelar
detta ingen roll. Bor du på en ort där det endast finns en
klubb är du medlem där och märker inte av problemet.
Varför väljer då en del att vara medlem i fler klubbar? Nostalgiska skäl är väldigt vanligt. Du börjar i X-klubben som
nybörjare, men arbetet/familjen/andra aktiviteter ställer till
det så du har lättare att komma iväg till kurser och danser i
Y-klubben för du har turen att bo i en stad med flera klubbar. Trots allt klappar ditt hjärta för X-klubben så du behåller
medlemskapet där och besöker den när du kan. Du kan enligt
alla regler vara medlem i en, två eller många klubbar. Men nu
måste du välja vilken klubb som skall vara din moderklubb.
En del väljer sin allra första klubb, andra den där de numera
är aktiva. Valet är upp till dig som dansare men de klubbar
du tillhör skall meddelas vilken du har valt som moderklubb.

Det finns specialklubbar som i sin uppbyggnad riktar sig till
vissa dansare, tex Buffalo för ungdomar och Motiv8´s för
Challengedansare. Dessa klubbar är rikstäckande och har
inga moderklubbsmedlemmar utan man måste vara medlem
i en annan klubb, som då får bli moderklubben.
En annan fråga som har ett visst samband med moderklubbar är vilken badge du skall bära. Tillhör du flera klubbar har
du kanske också skaffat dig flera klubbadgar. Hur gör du då
om du inte skall se ut som en ”julgran”. Vid aktiviteter där
du tillhör arrangerande klubb och har den badgen bär du
den, vid alla andra tillfällen bär du din moderklubbs badge.
Enkelt eller hur?

Det är denna klubb som räknar in dig i rapporterade medlemmar till Förbundet och det är denna klubb som betalar
avgiften dit. Du omfattas då av vår försäkring, får tillgång till
tidning och annan information mm.

Marianne i Vett&Etikettgruppen
marianne@squaredans.se
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Inför min första stora dans
Vill man inte dansa kan man markera det genom att dra sig
undan från dansgolvet just vid uppsquarningen.

Någon gång i slutet av första terminen eller början på den
andra av nybörjarkursen brukar tillfällen till dans dyka upp.
Att få en genomgång om vad man bör tänka på skadar aldrig.
Om inte annat så känns det tryggare för mig som är alldeles
ny och bara dansat på kursen med andra elever och eventuellt några änglar. Om vi börjar med vad klubbens andra
dansare skall tänka på är det främst att vara med, att delta i
dansen tillsammans med de nya. Säga att visst skall vi träffas
på Stora Skolan om två veckor nu på lördag. Vi kommer att
vara där i god tid och är det någon av er som inte har tillgång
till bil så hör av er.

Man lämnar inte en square:
Man lämnar aldrig en square, hur dåligt det än går! Le och
försök åtminstone se ut som om du har roligt.
Inte gå förbi/genom en square:
När golvet håller på att fyllas går man till närmsta lediga
plats. Man går inte förbi en square för att gå till en längre
bort, det är som att säga – vi vill inte dansa med er!
När man rör sig över dansgolvet går man utanför själva dansytan eller mellan squarerna så ingen olycka sker.

Gå dessutom igenom eventuell flyer, hur man tyder olika
nivåer och priser. Peka på om det finns kaffe- eller matservering eller om det är läge att ta med egen kaffekorg. Likaså
om det är viss klädkod eller anmälan.
Glöm inte heller att visa hur vägskyltar med squaredansmärket ser ut så det blir lättare att hitta rätt.

Lines vid break:
Hur man kommer igång med dansen igen efter det att
squaren fått ett sammanbrott skall läras ut och tränas in på
kursen. Skillnad mellan singing callens Square up och hash
callens Normal Lines behöver gås igenom, inte bara en gång.

Nedan kommer en lista på vad man bör gå igenom i klassen
i tid så alla vet vad som gäller:

Se upp med dansnivåerna:
På stora danser kan de olika nivåerna blandas på olika sätt
i olika hallar. För att veta vilken nivå som gäller finns dansscheman och oftast nivåskyltar som man får vara observant
på.

Man är nykter under squaredans:
Man dricker aldrig alkohol innan eller under en dans. Det
finns ingen möjlighet att klara av dansen då.
After-partyn är det däremot inte alkoholförbud på men heller inget tvång.

Rätt klädd, alltid badge:
Arrangörerna kan önska viss klädkod på dansen - traditionell, proper eller ledig.
Traditionell – squaredanskjol med underkjol, långärmat för
herrar.
Proper- som ovan samt även långa westernkjolar, kortärmat
är OK även för herrar. Detta är den vanligaste klädkoden
och är den som gäller om inget annat är angivet.
Ledigt – kom som du är – kurskvällar, sommardanser mm.
(Det finns även specialdanser, bakvända, halloween, påskdanser osv. Endast fantasin sätter stopp i dessa fall.)
Bär alltid badge!

Ha en partner:
Innan man ställer upp i en square skall man ha en partner.
Plats får reserveras för partner om han/hon behöver en extra minut på sig att knyta skosnören eller annat men kom inte
för sent till dansstarten.
Alla bjuder upp:
Alla bjuder upp inklusive kvinnor som bjuder upp kvinnor.
Vill du dansa kan du inte sitta kvar i ett hörn eller vid kaffebordet utan res dig upp och se intresserad ut.
Det är OK här i Sverige att bjuda upp maken/makan i ett
fast par. Som ny dansare är det dessutom svårt att veta vem
som hör ihop. Utomlands fungerar inte detta och inte alltid
med utländska dansare på besök vilket några av förra årets
nybörjare drabbades av i Karlstad på Europaconvention.

Vett & Etikett-gruppen önskar en
God Jul och Ett Gott Nytt År
(fast visst låter det lite tokigt när vi skriver detta i oktober!)
Marianne, Heidi, Louise och Rolf
etikett@squaredans.se

Starka skäl krävs för att tacka nej:
Liksom i alla danssammanhang är det oartigt att tacka nej.
Ett starkt skäl kan vara att man inte behärskar just den nivån
eller att en ”vattenpaus” är nödvändig. Snyggt är då att säga
”Vi kan väl ta nästa tip på den här nivån”.
8

Forbilder i squaredance
Leste innlegget til Jessica Dhyr i Nr. 3/2010.
Kloke ord!!
Hvis squaredancen skal ha en fremtid tror jeg at vi som
danser på høyere nivå må legge om kursen som Jessica beskriver.
En ny danser som kommer på en dans og opplever en, eller
i høyden to squarer på gulvet og lite smil og godt humør vil
kanskje betenke seg på en ny ”danseopplevelse”.
Noen klubber velger å se bort fra de laveste nivåene og arrangerer danser bare for de som har holdt på en stund. Ikke
bra for rekrutteringen! Selv om den aktuelle klubben ikke
har nybegynnere kan det være klubber i nærheten som har!
En annen ting jeg har merket meg er at på en ”gemensam”
dans hvor flyeren melder om B/M/+ blir det fra tid til annen spurt fra scenen om det er noen som danser kun B/M.
Alle kan vel tenke seg følelsen til den stakkaren som kun
danser B. Og særlig da når alle erfarne danserne etterpå
rømmer gulvet når B spilles!! Kommer vedkommende igjen?
Kanskje ikke!!!
Effektiv måte å kvitte seg med nybegynnere?!! Er det dette
vi vil??
Skjønner også at callerene ikke blir spesielt inspirert av å
calle for noen få. De satser på enkle call med liten vanskelighetsgrad. Regner med at callingen og tenningen hadde
vært på et annet nivå hvis gulvet hadde vært fullt?
Håper at mange etter hvert innser at vår oppførsel på gulvet
kan være avgjørende for dansens fremtid.

INTENSIVDANSEN

JANUARIDANSEN

Kl.12.00-17.00(1h matpaus)

Kl.17.00-21.00

Sön 9 januari 2011

Lördag 22 januari 2011

Repetera basic 35

M-P och A1-A2(I två våningar)

Inträde:Ograduerade 100kr
under 25år 50kr

Inträde:100kr
under 25år 50kr

Caller:Micke Gerkman

Caller:Roland Reihell
Andreas Olsson

IOGT-lokalen, Stockholmsvägen 1, Norrtälje
Servering & lotterier
Kontaktperson: Christer Adlerz 0702920690 christer@adlerz.se
www.eightmakers.se

VÄLKOMNA

Bjørn Isaksen

27:e Arbogadansen
Cafeteria finns.
Squaredansshopar
besöker dansen.

8 januari 2011 kl. 15.00-21.00
Sturehallen Arboga
B35-M-B35-P

Caller Bronc Wise

Alla är
hjärtligt
välkomna!
Speciellt välkommen
är du som börjat
dansa under 2010!

Mer upplysningar: www.rsd.arboga.se/arbogadansen2011
eller kontakta Torbjörn eller Carita tel. 019-31 46 64 E-post torbjorn.orebro@telia.com
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KL

Lördag 22/1 2011
i Rotebro Dansträff,
vid Rotebro station,

Version 3.09

Hertig Karls väg 13,
S ll t
Sollentuna

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

Från SACT

Plusdans 17.00 – 21.00

Ny kunskapslista att gälla från 1 okt 2010

Version 3.09 har fått en kolumn för arrangemang i
koreografidelen samt genomgått smärre korrigeringar.
Du som har synpunkter på tillägg eller ändringar är
alltid välkommen att maila till Calle Brunér:
calle.bruner@swipnet.se

Entré: 100 kr
Under 25 år gratis
Kontaktperson: Agneta
g
Lindhé
08-768 51 08, 070-732 70 43

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.

www.sollentunasq.se

Polen sommaren 2009
Nu är vi inne i september månad. Surströmming/kräftskivor
och denna sommar är nästan slut. Kurserna startar och det
är tid för nya tag och ny inlärning. Men jag vill reflektera lite
över sommaren som gått och mina lyckade dansstunder. Under en kurs i Polen upplevde jag allting.

Efter middagen som var alldeles utmärkt och varierad, dansade vi igen kl.19,00 till 21,30. Sen vidtog det allra roligaste:
att grilla, småprata och skapa nya kontakter. Ibland var man
så trött att man hoppade över grillningen och lade sig för att
vila ut till nästa dag. Det hade övriga deltagare överseende
med. På torsdagkvällen hade vi gemensamt ”After Party”
och då dukade hotellet upp massor av polsk mat. Vi åt av alla
specialiteter, som var annorlunda men goda.

Det var inte bara Hanna Tenenbaum och Lasse Olofsson
som gjorde veckan så bra, utan även callerna Thomas Samuelsson (Holbæk) och Christer Bern (Karlskrona). Dessutom
vill jag tacka Karina Landgren (Karlskrona) som förgyllde
tillvaron för oss och alltid var till hands för att hjälpa oss. Karina är dansare/konstnär och tillverkar smycken. Jag köpte
presenter av henne till mig själv, min flickvän och mina två
döttrar. Det var bra köp!

Dansen då? Undrar ni. Jo, den gick ganska bra och gruppen var mycket kunnig (jag var nog sämst). Callerna var bra
och lärde oss mer på vår nivå. Allt gick inte bra från början
men vi tränade med glatt humör. Några damer skiftade mellan dam och herre, så alla kunde vila ibland. Man måste inte
vara ett par för att delta i en sådan här resa; man blir så väl
omhändertagen och det finns alltid andra singlar. Så du som
är ensam, anmäl dig till gemenskapen nästa år! Detta är min
sammanfattning av det hela.
Tack så mycket alla som deltog! Jag tackar er för en bra semester som ni var med och skapade. I höstmörkret tänker
jag tillbaka på er alla med glädje. Jag ska anmäla mig till nästa
år och kanske ses vi då. Är du nyfiken: www.aspdance.com
så kan du få upplysningar om nästa års resa. Väl mött gamla
och nya squaredansvänner år 2011 i Polen!

Men nu till resan och dansveckan. Den startade för min
del med båttur, middag och övernattning den 23/7. Jag var
framme i Polen på morgonen. Vidare transport till vårt hotell
inrymt i en av Polens finaste balettskolor i Gdansk. Där träffade jag andra dansare som kommit med flyg eller båt från
hela Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Jag dansar själv
Plus. På programmet var det dans på Plus och A1(andra
veckan A2 och C1 då var jag där men dansade inte). Dansveckan fick man gå upp och äta frukost för att dansa kl. 9,00
till 11,30. Sedan kunde man välja på att vila sig eller följa med
på dagens utflykt som varierade beroende på väder.

Uno Hansson
Energy Squares, Malmö
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Stoppa nybörjarna vid dörren!
Eller nivårusa dem till A1!
Plusdansaren på väg till en dans...
-Varenda gång det är dans är det samma sak. Vi måste dansa
Basic varannat tip eller gömma oss för att slippa Basic. Jo,
visst får vi var fjärde tip på Plus och då rusar vi till golvet,
men varför kan vi inte få mer Plus? Visst kan jag ställa upp
och hjälpa de som är nya, men jag har ju åkt hit för att dansa
Plus som är min nivå. Jag måste snabba mig och gå igenom
A1 där man får mycket mer tid på sin nivå!

- På en festival med flera hallar läser du schemat och väljer
den/de callers du tycker bäst om eller så väljer du din högsta
nivå!
- På en endagsdans dansar du din högsta nivå så mycket som
möjligt och passar på att ta paus när det är den lägsta nivån
(dvs om du kan alla nivåerna på den dansen)!
Är vi dåliga människor som fungerar på det viset? NEJ! Vi
är fullt normala! Om jag har flera alternativ att välja på så
väljer jag naturligtvis det jag tycker är roligast; callern som
jag tycker bäst om eller högsta nivån jag behärskar. Men det
finns en riktigt stor glädje i att dansa med de som är nya. Nej,
jag tycker inte Basic är roligt längre som nivå – MEN jag bara
njuter av att få dela den glädje som de nya utstrålar! På en
dans med enbart nybörjarnas nivå väljer jag den njutningen
eftersom det är det som är roligast på den dansen!

Två nybörjare på väg till samma dans...
Nybörjare A -Åh vad det ska bli roligt att åka på dans!
Nybörjare B -Det här blir vår första dans utanför klubben
och vad kul det ska bli att träffa andra dansare! Men jag
måste erkänna att jag är lite nervös.
Två timmar senare...
Nybörjare A -Men vad det ser roligt ut med Plus! Alla bara
rusar upp på golvet. Jag måste lära mig Plus så snabbt som
möjligt!!! Undrar om det finns någon intensivkurs för Mainstream och Plus på någon helg…
Nybörjare B -Jaså tycker du att det ser roligt ut med Plus.
Jag tycker bara det känns som att de inte vill dansa med oss.
Dansar vi så dåligt eller inkräktar vi bara? Jag stannar nog
hemma i klubben i fortsättningen om jag ens fortsätter med
squaredans. Säkert är jag välkommen på den där buggkursen.

Vad kan vi göra?
- Vi kan förstås sluta arrangera tre-nivådanser. Vissa problem
uppstår för klubbar som ligger avlägset, och det kanske inte
går att förändra överallt. Men varför har vi ingen riktigt stor
nybörjardans? Jag vet att det finns mååånga dansare även
från Challenge som mycket gärna ställer upp och stöttar och
välkomnar de som är nya. Till en nybörjardans vill jag att
det kommer nybörjare och de som vill dansa med nybörjare.
Därför ska det på en sån dans vara EN ENDA NIVÅ –
NYBÖRJARNAS!

Nybörjare A blir antagligen en nivårusare som aldrig lär sig
ordentligt. Nybörjare B får vi aldrig mer se på en dans, och
risken är stor att denna lämnar squaredansen för gott. Nybörjare B kommer också att berätta för andra att squaredans
är något för inbördes beundran där nya inte är välkomna.
Plusdansaren har säkert varit som Nybörjare A för en tid
sedan och har alltså nivårusat till Plus. Nu kommer denna
även nivårusa till A1 och sedan A2.

Det absolut viktigaste uppdraget vi har i squaredansen just
nu är att jobba för framtiden, men utan nybörjare finns det
ingen framtid för dansen. Bortskrämda nybörjare sätter fler
käppar i hjulen för vår rekrytering när de berättar för andra
hur de upplevde oss, och nivårusningen som verkar vara alternativet är verkligen inte bra heller.

B-M-B-P... - så ser det nästan alltid ut. Vi gör som vi alltid
gjort utan att tänka igenom vad vi egentligen håller på med.
På 1980-talet fungerade våra tre-nivådanser utmärkt. Alla
gjorde allt för att få dansa så mycket som möjligt, så det var
fullt på golvet på Basic och färre squarer ju högre man kom.
Men det fungerar inte idag. En dans med 60 gäster har oftast
5-6 squarer på Plus men bara två på Basic. Tänk dig in i hur
Nybörjare A och B känner sig – tycker du om alternativen?

Snälla, finns det någon klubb som vågar skapa en riktig nybörjardans som kan locka dansare från hela Sverige??? Jag
vet att det går att genomföra, men vem vågar?
Tomas Hedberg
Fanatiker (nästan)

Har jag rätt eller fel?
Hur tycker du själv att det ser ut på våra B-M-B-P-danser?
Är det alltid fler squarer på golvet på Basic än på Plus? Är
det alltid fullt i B-M-hallen på festivalerna och tomt i A1A2-hallen? Säkert 90% av alla dansare känner igen sig om
jag påstår att:
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Lördag 29 januari 2011
kl 14.00 – 21.00
VÄSTERÄNGSSKOLAN, Bålsta
B35 M P A1 A2, två hallar

Hebe
Bergström

Stefan
Sidholm
SERVERING
varmrätt,
smörgåsar,
kaffe m m
Info:
Lasse 072-210 21 40
Fia
070-209 02 55
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t o m 25 år 60 kr
www.squaredancers.balsta.tv
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Squaredans med kineser
På bilden ser man stolta kineser som visar hur man dansar
A1.
Det var en fantastisk upplevelse att se hur dans gör att man
kommer nära varandra och får vänner, trots att man inte kan
prata med varandra, för det var bara några få som kunde
engelska.

21 augusti åkte 19 squaredansare med Lotus Travel till Tibet
och andra spännande delar av Kina.
Resan avslutades i Beijing med att vi besökte en squaredansklubb. Vi hade en otroligt rolig kväll tillsammans. Vi dansade och skrattade och hade jättekul. Kineserna var så glada
att få dansa med oss svenskar. Det var andra gången, eftersom vi även förra året, tillsammans med Jack, besökte klubben. Det blev massor av gruppfotograferingar och det hölls
tal. I Sverige kan en besvärlig nivå vara en utmaning. Här var
språket den stora utmaningen, att förstå vilket call vi skulle
dansa. Men om några år kommer kines-engelskan att vara
ett av de största språken i världen, så det är lika bra att träna.

Göran Wetterqvist

I Beijing finns 4 klubbar och de har dans ute i en park klockan två en dag i veckan. De hade en kort period en caller från
Taiwan, men han flyttade tillbaka dit, så nu blir det dans till
skivor. En man försöker lära sig att bli caller och han prövade att leda oss i några danser.
Under juni nästa år kommer några dansare att besöka Sverige, så jag hoppas att de kommer att vara med på Convention
i Göteborg.
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Här dansar vi - Nummer 4 2010
Datum/Tid
F 19 nov
19.00-22.00
L 20 nov
16.00-21.00
L 20 nov
13.00-20.00
S 21 nov
10.30-14.30
L 20 nov
14.00-20.00
L 20 nov
17.00-21.00
L 20 nov
15.00-20.00
L 20 nov
13.00-16.00
17.00-20.00
S 21 nov
10.00-13.00
14.00-17.00
L 20 nov
14.00-15.00
15.00-19.00
S 21 nov
12.00-13.00
13.00-17.00
S 21 nov
13.00-16.00
S 21 nov
17.30-20.30
To 25 nov
19.00-21.30
F 26 nov
13.00-16.30
F 26 nov
19.00-22.00
L 27 nov
15.00-21.00
L 27 nov
14.00-17.00
L 27 nov
12.00-19.00
L 27 nov
13.00-18.00
L 27 nov
10.00-17.30
L 27 nov
16.00-20.00
L 27 nov
13.00-17.00
S 28 nov
13.00-16.00
S 28 nov
11.00-16.00
S 28 nov
17.00-20.00
O 1 dec
18.30-22.00
O 1 dec
19.00-22.00
S 5 dec
13.00-16.00
S 5 dec
14.00-18.00
S 5 dec
13.00-18.00
L 11 dec
13.00-16.00
L 11 dec
14.00 - 17.00
17.00 - 21.00
S 12 dec
14.00-17.00

Program
A2
P A1 P A2
B - C1 i 3 hallar

P - C1 i 2 hallar
B - A1
C1
P A1 P A2
C2
C3A

Caller/Dansnamn
Dansträning
Janne Wiklund
Smédansen
Leif och Freddie Ekblad
Värmlandsdansen 2010
Stefan Sidholm, Christer Bern, Jon
Hansell-Nilsson

Ort/Lokal
Märsta
Cabinen Forum Stockholmsvägen 25
Eskilstuna
Volvo Customer Center
Karlstad
Rudsskolan

Klubb/Kontaktperson
Crazy Flutters
Pär Edbom 070-771 53 42
Eskilstuna Con Amore Dancers
Lennart Kühne 016-259 52
Präriefolket Square Dancers
Göran Sjöström 070-587 26 13 goran.sjo@comhem.se

Hans Lindgren Owe Magnusson
Novemberdansen
Rojne Eriksson
C1-dans
Jack Borgström
Mjölnaredansen
Jesper Wilhelmsson Anders Blomvik
Novemberdans
Bronc Wise

Säter
Solvarbo bystuga
Sollentuna
Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13
Österstad
Östvalla IP
Stockholm
Fruängsgården

Falu Squaredancers
Mats Sundström 070-645 68 83
Sollentuna Square Dancers
Agneta Lindhé 070-7320 70 43
Blue Blossom Dancers
Anders Blomvik 070-492 48 50
Motiv8's
Arne Gustavsson 08-530 680 51

Novemberdansen
Micke Gerkman

Mariehamn, Åland
Berghyddan, Jomala

Alandia Square Dancers
Siw K-H +35 840 726 59 21, Johan S +35 845 734 335 65

Träningsdans
Anna Johansson
Månadsdans
Gunilla Hammarlund
Månadsdans
Sture Berntsson
Novemberdans
Micke Sotarn Lindberg

Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Surte Swingers
Ulf Persson 031-65 44 64
Gothenburg Square Dancers
Karl-Axel Lund 031-28 24 54
Huddinge Square Swingers
Bengt Sedell 08-711 94 70
Dansföreningen Hörnet
Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56
Skövde Squaredancers
Pia Quist
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-604 05 20
Sundsvalls New Wave
Lars-Erik Berg 070-654 33 64

Sven Andréason
Luciadansen
Bronc Wise

Täby Centrum
Föreningsgården
Surte
Kulturhuset
Göteborg
Gräfsnäsgårdens Annex, Slottskogen
Huddinge
ABF-huset, Kommunalvägen 26
Alingsås
IOGT-NTO
Skövde
Sventorps bygdegård
Stockholm
Nybrogatn 18
Sundsvall
Sundsvalls Folkets park
Dans i 3 hallar
Göteborg Mölndal
Meddelas senare
Uppsala
Kamratgården i Bergsbrunna, Villavägen 24
Västerås
Klubblokalen Eriksborg
Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget
Täby Centrum
Föreningsgården
Mellerud
IOGT-NTO Postgatan 25
Malmö
Elinelunds kol.förening
Uppsala
Kamratgården i Bergbrunna, Villavägen 24
Bålsta
Dansbacken, Knarrbacken
Täby Centrum
Föreningsgården
Sjöbo
Solvalla bygdegård
Jönköping
IOGT-NTO lokalen
Stockholm
Pumpan, Färgargårdstorget 1
Enköping
Litslena Bygdegård

Pingvinerna
Margit Johansson
Uppsala Viking Squaredancers
Håkan Hallberg 018-25 25 05
Västerås Square Dance Club
Curt Johansson info@vsdc.se
Vinga Yellow Rockers
info@vinga-sdc.org
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Rocky Mountains Squaredancers
Monica Johansson
Energy Squares
Lars Olofsson 040-23 42 11
Uppsala Viking Squaredancers
Håkan Hallberg 018-25 25 05
Bålsta Square Dancers
Lars Wahlund 072-210 21 40
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Sjöbo Bears Square Dance Club
Heidi Andersen 070-360 96 98
Match Town Square Dancers
Mariana Emilsson
Squaredansklubben Seniorerna
Gugge Gahmberg 08-615 16 84
Pepparrötterna
Carina Runnebring 070-649 24 59

LUCIA-dansen
Micke Sotarn Lindberg

Älvsjö, Stockholm
Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181

SateLlite SD
Jan-Åke Karlsson 073-648 30 80

C2
C1
Golvets nivå
P - A2
Golvets nivå
P - A2
M P M A1
B - A1
M - A1
B36 - P
M P M A1
B - A1 (Golvets nivå)
P P A1

B - C1
C1
A1
BMB
A2
M P M A1
P - A2
BM
A1 A2
B*- P*
M P M A1
B-P
B35 - A1
B 24 B
A1 A2
B M P (B=golvets nivå)
MMP

Marine Ramsby
Adventsfest
Svante Jordeskog
Sven Andréason
Novemberdansen
Bronc Wise, Jon Hansell-Nilsson,
Vainor Törnqvist, Karin Lindberg
Thomasdans C1
Thomas Bernhed
Dansträning A1
Freddie Ekblad
Adventsdansen
Rojne Eriksson
A2-Workshop
Bengt Geleff
Träningsdans
Rojne Eriksson
Träningsdag
Mathias Alfredsson
Klubbdans
Lars Olofsson
Dansträning A1/A2
Freddie Ekblad
Bålsta-dans
Hebe Bergström, Janne Wiklund
Träningsdans
Olle Nilsson
Klubbdans
Christer Bern
Månadsdans
Jon Hansell-Nilsson
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Datum/Tid
L 18 dec
15.00-20.00
L 18 dec
12.00-18.00
S 19 dec
10.00-15.00
S 26 dec
17.00-21.00
S 26 dec
15.00-21.00
S 26 dec
13.00-19.00
S 26 dec
16.00-20.00
M 27 dec
15.00-20.00
Ti 28 dec
15.00-20.00
O 29 dec
19.00-22.00
To 30 dec
19.00-21.30
F 31 dec
19.00-01.00
To 6 jan
10.00-13.00
14.00-17.00
17.30-20.30
F 7 jan
10.30-13.30
14.30-17.30
18.00-22.30
L 8 jan
10.30-13.30
14.00-21.00
L 8 jan
15.00-21.00
L 8 jan
15.00-20.00
S 9 jan
12.00-17.00
L 15 jan
13.00-14.00
14 00-15 30
14.00-15.30
16.00-20.00
L 15 jan
13.00-19.00
L 15 jan
13.00-16.00
17.00-20.00
S 16 jan
09.30-16.00
L 15 jan
13.00-17.00
S 16 jan
13.00-16.00
F 21 jan
13.00 - 16.00
L 22 jan
13.00-16.00
L 22 jan
15.00-20.00
L 22 jan
14.00-20.00
L 22 jan
17.00-21.00
L 22 jan
17.00-21.00
S 23 jan
14.00-17.00
S 23 jan
12.00-17.00
F 28 jan
19.00-22.00

Program
B-P
C2

Caller/Dansnamn
Lussedansen
Christer Bern
C2 intensivhelg
Bronc Wise

Ort/Lokal
Nybro
Hanemålaskolan
Alafors utanför Göteborg
Folkets Hus

Klubb/Kontaktperson
Crystal Squaredancers
Lars-Gösta Skanbäck 0481-307 21
Pingvinerna
Margit Johansson

Annandagsdansen
Tomas Hedberg
Annandagsdansen
Fredrik Einarsson
Nyårsdansen 2010
Lars-Inge Carlsson
Annandag Jul-dansen
Robert Milestad
Mellandagsdans
Hanna Tenenbaum, Birgitta Nilsson,
Lars Olofsson
Skinkdansen
Christer Bern, Hanna Tenenbaum, Pär
Lundborg
Mellandagsdansen
Robert Milestad
Banddans
Sten Götharson
Nyårsaftonsdans
Christer Bern
Trettondans 6-9 jan 2011
Ross Howell Thomas Bernhed

Västerås
Klubblokalen Eriksborg
Alafors
Medborgarhuset
Helsingborg
Klubblokalen Planteringsvägen 5
Södertälje
Björklundsgatan 4 C
Malmö
Videdalshallen

Västerås Square Dance Club
Curt Johansson info@vsdc.se
Surte Swingers
Ulf Persson 031-65 44 64
Helsingborg Squaredancers
Leif Ekblad
Figure of 8 Dancers
Birgitta 08-550 663 60
Energy Squares
Lars Olofsson 040-23 42 11

Eksjö
Prästängshallen

Old Oak Squaredancers
Pär Lundborg dopaso1@hotmail.com

Sollentuna
Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13
Göteborg
Kyrkbytgt 5, Vingas lokaler
Norrköping
Klubblokalen, Frans Bloms Gata 50-52
Göteborg-Mölndal
Kvarnkullen Kungälv

Sollentuna Square Dancers
Agneta Lindhé 070-732 070 43
Vinga Yellow Rockers
Marianne 0302-416 65
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Guy Karlsson 070-605 48 55
Pingvinerna
Margit Johansson 070-289 88 29
Vinga Yellow Rockers
info@vinga-sdc.org

Arbogadansen
Bronc Wise
Knutdans med bakvända
Pär Lundborg
Intensivdans, repition
Michael Gerkman
Midvinterdansen
Tomas Hedberg

Arboga
Sturehallen
Norrköping
Klubblokalen, Frans Bloms Gata 50-52
Norrtälje
IOGT-lokalen, Stockholmsvägen 1
Motala
Gillet, Varamon

Riverbend's Square Dancers
Torbjörn Lindström 019-31 46 64
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Guy Karlsson 070-605 48 55
Eightmakers
Tove Odberger 0176-23 90 09
Varamon Square Dancers
Mats Wirebro 070-651 51 70

Knudadans 2011
Leif Ekblad, Stefan Carlsson
Januaridansen
Thomas Bernhed

Helsingborg
Klubblokalen Planteringsvägen 5
Stockholm
Fruängsgården

Helsingborg Squaredancers
Leif Ekblad
Motiv8's
Arne Gustavsson 08-530 680 51

Nybörjardans
Catrine Dellbing, Marie Tjörnhed
Träningsdans
Roland Danielsson
Nybörjardans
Roland Danielsson
Nybörjardans
Roland Danielsson
Tjugodagsdansen
Tomas Hedberg
Vinterdansen
caller meddelas senare
Ljuset i vintermörkret
Calle Brunér
Januaridansen
Roland Reihell, Andreas Olsson

Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget
Täby Centrum
Föreningsgården
Huddinge
ABF-huset, Kommunalvägen 26
Stockholm
Meddelas senare
Fagersta
Folkets Hus B-salen
Mölnlycke
Ekdalaskolan
Sollentuna
Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13
Norrtälje
IOGT-lokalen, Stockholmsvägen 1
Älvsjö, Stockholm
Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181
Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget
Allingsås
IOGT, Oscarsgatan 5

Vinga Yellow Rockers
info@vinga-sdc.org
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Huddinge Square Swingers
Bengt Sedell 08-711 94 70
Squaredansklubben Seniorerna
Gugge Gahmberg
Mountain Team Square Dancers
Gunnar Falk 0223-164 07
Western Airport Square Dancers
Carina Geleff 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se
Sollentuna Square Dancers
Agneta Lindhé 070-732 70 43
Eightmakers
Christer Adlerz 0176-26 98 88 / 070-292 06 90
SateLlite SD

C2
B34 - P
M - A1
M - A2
M P M A1
B - A2

M - A2

B* M B* P*
B - A1
M P M A1
C3B C2
C3B C2
C4
C3A C1
C3A C1
P - A2

Ross Howell Thomas Bernhed m fl
Catrine Dellbing, Bengt Geleff,
Krister Peterrson, Henrik Hedda
Nilsson, Marie Tjörnhed

C1 C2
B-A2
B35 M B35 P
M P M A1
B1-B35
A2
P A1
B35 M B35 P
B - A2 två hallar
C3A
C2
C3B
B34 - B
M P M A1
Bg B
B35 B B35 M
B - A1
B35 P B35 A2
P
M-P, A1-A2
A1 A1 A2
P WS

Robert Milestad
Plus-Workhop (god Plus)
Bengt Geleff, Catrine Dellbing

B34 M B34 P

Svante Jordeskog
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Vinga Yellow Rockers
info@vinga-sdc.org
Dansföreningen Hörnet
Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56

Datum/Tid Program
L 29 jan
12.00-19.00 Challenge golvets nivå
L 29 jan
14.00-21.00 B35 - A2 två hallar
S 30 jan
13.00-16.00
S 30 jan
17.00-20.00
O 2 feb
19.00-22.00
O 2 feb
19.00-21.00
F 4 feb
19.00-22.00
L 5 feb
10.00-13.00
15.00-18.00
18.30-21.30
S 6 feb
11.00-14.00
15.00-18.00
L 5 feb
14.00-20.00
L 5 feb
14.00 -17.00
17.00 - 21.00
L 5 feb
13.00-16.00
L 5 feb
15.00-20.00
S 6 feb
13.00-16.00
S 6 feb
13.00-17.00
M 7 feb
09.30-16.00
L 12 feb
15.00-21.00
L 12 feb
12.00-16.30
L 12 feb
14.00-16.00
16 30-20 00
16.30-20.00
S 13 feb
13.00 - 17.00
L 19 feb
13.00-18.00
L 19 feb
14.00-17.00
S 20 feb
13.00-16.00
F 25 feb
19.00-22.00
L 26 feb
12.00-18.00
S 27 feb
10.00-14.00
L 26 feb
15.00-20.00
L 26 feb
10.00-17.30
S 27 feb
13.00-16.00
S 27 feb
17.00-20.00
O 2 mars
19.00-21.00

M P M A1
Workshop P intro A1
P - A2
B*-P*
A2

Caller/Dansnamn
Årsmötesdans
Thomas Bernhed
Stora Bålstadansen
Stefan Sidholm, Hebe Bergström,
Svante Jordeskog
Träningsdans
Inger Johansson
Klubbdans
Hanna Tenenbaum
Månadsdans
caller meddelas senare
Bålstadans
Hebe Bergström/Janne Wiklund
Februarifestivalen
Barry Clasper

Ort/Lokal
Göteborg Mölndal
Hemvärnsgården Mölndal
Bålsta
Västerängsskolan

Klubb/Kontaktperson
Pingvinerna
Margit Johansson
Bålsta Square Dancers
Lars Wahlund 072-210 21 40 Fia Norén 070-209 02 55

Täby Centrum
Föreningsgården
Malmö
Elinelunds kol.förening
Mölnlycke
Församlingshemmet
Bålsta
Dansbacken, Knarrbacken
Stockholm
Fruängsgården

Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Energy Squares
Lars Olofsson 040-23 42 11
Western Airport Square Dancers
Carina Geleff 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se
Bålsta Square Dancers
Lars Wahlund 072-210 21 40
Motiv8's
Arne Gustavsson 08-530 680 51

Deje
Mölnbacka Bygdegård

Präriefolket Square Dancers
Birgitta 0552-210 06 sjotorp.biha@hotmail.com

Enköping
Litslena Bygdegård

Pepparrötterna
Carina Runnebring 070-649 24 58

Stockholm
Meddelas senare
Mönsterås
Mönsteråsgymnasiet
Täby Centrum
Föreningsgården
Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget
Stockholm/Tumba
Segersjö Folkets Hus, Tumba, Scheelevägen 41-43
Alafors
Medborgarhuset

Squaredansklubben Seniorerna
Gugge Gahmberg
Stranda Squaredancers
Johnny Ivarsson 0499-120 74
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Vinga Yellow Rockers
info@vinga-sdc.org
Motiv8's
Arne Gustavsson 08-530 680 51
Surte Swingers
Ulf Persson 031-65 44 64

Malmö
Studiefrämjandet, Ystadsgatan 52
Ljungsbro
Södergården
Fika finns att köpa
Stockholm
GIH (bakom Stadion)
Göteborg Mölndal
Hemvärnsgården Mölndal
Stockholm
Nybrogatan 18
Täby Centrum
Föreningsgården
Skepplanda
Skepplanda Bygdegård
Göteborg Mölndal
Hemvärnsgården Mölndal

Energy Squares
Lars Olofsson 040-23 42 11
Blue Ribbon Squares
Bertil Carlsson 070-521 16 20

Norrköping
Klubblokalen, Frans Bloms gata 50-52, avfart 119
från E4
Uppsala
Kamratgården i Bergsbrunna
Täby Centrum
Föreningsgården
Malmö
Elinelunds kol.förening

Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Guy Karlsson 070-605 48 55
Uppsala Viking Squaredancers
Håkan Hallberg 018-25 25 05
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Energy Squares
Lars Olofsson 040-23 42 11

Bålsta
Dansbacken, Knarrbacken

Bålsta Square Dancers
Lars Wahlund 072-210 21 40

C3A
C2
C1
C2
C3B
B44-C1 i 2 hallar

A1 A2
BMP (B=golvets nivå)
BMBP
B35 - P
M P M A1
A2
C3B
B35 - A1

B - A1
A1 A2
B31 M B31 P
M - A2 två salar
C1
P P A1
M P M A1
P A1 P A2

Starlight Dans 2011
Monica Arvidsson, Owe Magnusson,
Hans Lindgren
Pepparrotsdansen 2011
Krister Pettersson

Micke Gerkman
Stranda-dansen
Svante Jordeskog
Träningsdans
Andreas Olsson
A2-Workshop
Sten Götharson
Barry Clasper
AllaHjärtansDansen
Svante Jordeskog, Marine Ramsby,
Martin Jansson
GSI Sponsordans
Walt Burr Christer Bern
Kanaldansen
Vainor Törnqvist
Valentindansen
Freddie Ekblad Robert Milestad
Nivådans C1
Christer Bern
Robert Milestad
Träningsdans
Micke Gerkman

C3A

Fredrik Einarsson
C3A med Thomas Bernhed
Thomas Bernhed

(B34) B - P (A1)

Inbjudningsdans
Leif Snuffe Eriksson

P
M P M A1
Golvets nivå

B*-P*

Plus intensivkurs
Meddelas senare
Träningsdans
Sven Andréason
Klubbdans Semledansen
Hanna Tenenbaum, Birgitta Nilsson,
Rolf Walldén, Lars Olofsson
Bålstadans
Hebe Bergström, Janne Wiklund
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Ocean Waves Square Dance Club
Marie Fernulv 0708-44 44 07
Pingvinerna
Margit Johansson
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-604 05 20
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Dansföreningen Hörnet
Sven-Erik Eriksson 0303-74 88 70/070-685 50 86
Pingvinerna
Margit Johansson

Datum/Tid Program
F 4 mars
19.00-22.30 P A1 P A2
L 5 mars
12.00-20.00
S 6 mars
10.00-16.00
L 5 mars
11.00-13.00
14.00-16.00
L 5 mars
17.00-21.00
S 6 mars
11.00-13.00
14.00-16.00
S 6 mars
14.00-17.00
S 6 mars
13.00-16.00
To 10 mars
19.00-22.00
F 11 mars
13.30 - 17.00
L 12 mars
10.30-16.30
L 12 mars
11.00-17.00
L 12 mars
13.00-20.00
S 13 mars
13.00-16.00
To 17 mars
19.00-21.30
F 18 mars
18.30-21.30
L 19 mars
13.00-18.00
L 19 mars
15:00-21:00
S 20 mars
13.00-16.00
S 20 mars
13 00-16 00
13.00-16.00
L 26 mars
13.00-21.00
L 26 mars
14.00-17.00
L 26 mars
13.00-17.00
L 26 mars
17.00-21.00
S 27 mars
13.00-16.00
S 27 mars
17.00-20.00
To 31 mars
19.00-21.30

Caller/Dansnamn
Western-Festivalen
Tim Marriner

Ort/Lokal
Mölnlycke
Mölnlycke Församlingshem, Djupedalsskolan,
Ekdalaskolan

Klubb/Kontaktperson
Western Airport Square Dancers
Carina Geleff 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se

B40 - C1

Tim Marriner,Björn Andersson,
T.Bernhed,M.Ramsby,R.Storberg

C1 - C3A

Björn Andersson,Thomas Bernhed
Workshop
Svante Jordeskog

Stockholm
Meddelas senare

Squaredansklubben Seniorerna
Gugge Gahmberg 08-615 16 84

Marsdansen
Tomas Hedberg
Workshop
Svante Jordeskog

Sollentuna
Rotebro Dansträff
Stockholm
Meddelas senare

Sollentuna Square Dancers
Agneta Lindhé 070-732 70 43
Squaredansklubben Seniorerna
Gugge Gahmberg 08-615 16 84

Älvsjö, Stockholm
Götalandsvägen 181, Örby
Täby Centrum
Föreningsgården
Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget
Huddinge
ABF-huset, Kommunalvägen 26
Stockholm
Park Folkets Hus, Älvsjö
Paus 12.30 - 13.15
Norrköping
Klubblokalen, Frans Bloms Gata 50-52
Bindande anm. senast 28 Febr.
Arvika
Jössefors Folketshus
Täby Centrum
Föreningsgården
Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget
Göteborg Mölndal
Hemvärnsgården Mölndal

SateLlite SD

Örebro
Beväringsgatan
Stockholm
Meddelas senare
Täby Centrum
Föreningsgården
Örnsköldsvik
IOGT/NTO-lokalen i Husum
Stockholm
Nybrogatan 18
Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget
Norrtälje
IOGT-lokalen, Stockholmsvägen 1
Täby Centrum
Föreningsgården
Malmö
Elinelunds kol.förening
Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget

SACT
Tomas Hedberg 070-612 36 15/019-12 36 15
Squaredansklubben Seniorerna
Gugge Gahmberg 08-615 16 84
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Ö-viks Squaredancers
Katrin Landfors 0660-37 88 44
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 08-604 05 20
Vinga Yellow Rockers
info@vinga-sdc.org
Eightmakers
Christer Adlerz 0176-26 98 88/070-292 06 90
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Energy Squares
Lars Olofsson 040-23 42 11
Vinga Yellow Rockers
info@vinga-sdc.org

A2
A1
A1 A2
P
M
C1

C1

Sven Andréason
Träningsdans
Stefan Sidholm
Månadsdans
Leif Snuffe Ericsson
Marsdans
Sven Andréason
C1 Nivådans med Jack
Jack Borgström

A2

Nivådans A2
Jesper Wilhelmsson

M P M A1
B - A2
B - A1

C3A

Jössesvängen
Tomas Hedberg
Träningsdans
Lars Asplund
Pjäxdans - Månadsdans
TBA
Nivådans
Anders Blom

C2
P

SACT-Convention

B - A2
M P M A1
B - A1

P A1 P A2
M P M A1

P A1 P A2
B - A1
B 45 - A1
M P M A1
Workshop M
B - A1 Bakvänt

Anders Blom
Träningsdans
Andreas Olsson
Squaredanceparty
Krister Pettersson
Michael Sotarn Lindberg
Banddans
Sten Götharson m fl
Vårdansen
Michael Gerkman, Andreas Olsson
Träningsdans
Janne Wiklund
Klubbdans
Birgitta Nilsson
Bakvända
TBA
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Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Vinga Yellow Rockers
info@vinga-sdc.org
Huddinge Square Swingers
Bengt Sedell 08-711 94 70
Vita Bergens Square Dancers
Lena Kustus 070-789 02 27
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
Guy Karlsson 070-605 48 55
Arvika Squaredancers
Lars Jansson 0570-221 77
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92
Vinga Yellow Rockers
info@vinga-sdc.org
Pingvinerna
Margit Johansson

VÄLKOMMEN TILL



Fwww.orebrosquaredancers.se E

Nivådanser 2011
Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630

22/1
12/2
5/3

A2
A1
P

Jesper Wilhelmsson
Tomas Hedberg
Jon Hansell-N
Nilsson

9/4 B&M Michael Gerkman
Info: www.orebrosquaredancers.se – ”Nivådanser”
eller Dick Bülow tfn: 019-33 58 54
OBS! Föranmälan krävs för nivådanser!

29:e

Afterparty på lördagen med dans till

Elegance
påskharar är:

Bronc Wise

Dansgaranti
införs på
för Basicdansare!

Örebro 222-224 april 2011

Årets

Nyhet!

Barry Sjolin

Jack Borgström Tomas Hedberg
B-C1 i tre hallar i tre dagar

Hjärtligt välkomna önskar
Örebro Squaredancers
Kontaktperson: Björn Österdahl
bjornmosterdahl@tele2.se
tfn: 073-809 74 76
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Vi vill att alla ska få dansa så
mycket de vill och orkar. Under
hela festivalen har vi därför
några medlemmar som dansar
och stöttar dig som är ny.

Vem och vad är/gör GSI (Grand Square International)
Vad är vi:
Grand Square International, (GSI) är en amerikansk statlig
godkänd ideell organisation godkänd enligt 501 (c) 3 non
- Profit Foundation. Denna behörighet är väldigt svår att erhålla, och det krävs, enligt lagen I USA att vi noga följer våra
mål.

• höll den första årliga World Square Dance Convention i
Dachau, Tyskland år 2003 med en fri callerskola
• återvände till Dachau Tyskland 2004 o 2006 för ytterligare
två gratis callerskolor
• sponsrade den första GSI callerskolan i Sverige 2005 och
nästa 2008
• liknande callerskolor har hållits i England 2007 och 2009
• första callerskolan i Japan är 2010
• införskaffat och tillhandahåller en portabel dansbana med
plats för 100 squarer som squaredansare kan utnyttja
• sponsrade en ”New Concept Dance” i Las Vegas som blandade dansare o icke-dansare med rolig atmosfär och som gav
icke-dansare ett mycket positivt intryck av squaredans
• har donerat pengar till annonser i radio i flera stater
• arbetar för att få tillbaka squaredans som ämne i amerikanska skolor
• hjälpte 2004 till med en sju veckors introduktionskurs i
squaredans i en mellanstadieklass i Charlotte
• planerar för en konferens för squaredansledare
• sponsrar största dansen i North Carolina “Queen City
Ball”, också en av de största i USA
• arbetar tillsammans med flera squaredansklubbar och organisationer för att promota squaredans
• sponsrar lektioner för en ny klubb i Charlotte, ”Hip To Be
Square”
• arbetar tillsammans med YMCA i Charlotte för att introducera squaredans för ungdomar och deras föräldrar
• planerar för en liknande non-profit Foundation i Europa,
som kan användas till utbildning av dansare och callers
• sponsrar under hela året flera danshelger, både i USA och
i övriga världen

GSI:s huvudkvarter är i Charlotte, North Carolina och vi har
frivilliga team i England, Sverige, Österrike och Japan.
GSI:s mål är följande:
• förbättra allas uppfattning om squaredans
• att hålla squaredansvärlden och allmänheten informerad
om nyheter som rör squaredans och dess aktiviteter
• informera om squaredansens positiva påverkan ur hälsosynpunkt både till allmänheten och inom squaredansvärlden
• fungera som en ”kommunikationsmotor” för alla squaredansare
• att öka squaredansens popularitet i hela världen

Vem är vi
GSI startades av familjen Curlee i Charlotte, North Carolina.
Dedikerade squaredansarna Everett och Virginia Curlee och
deras dotter Kim oroades av utvecklingen inom squaredansaktiviteten och bestämde sig för att prova ett nytt sätt att öka
intresset för squaredans.
Varje frivilligt GSI-team har en eller flera ledare som är
ansvarig för alla GSI-aktiviteter i sitt land. I Sverige är det
Hanna Tenenbaum och Lars Olofsson, i England Simon och
Trudy Fielding, i Australien Dawn Klibbe och i Japan är det
Masaharu Hiraga. För närvarande pågår också aktiviteter för
att skapa team i Holland, Tjeckien och Ryssland. Vi letar alltid efter frivilliga för att leda eller deltaga i ett GSI-team.

Alla intäkter från dessa danser och aktiviteter
används för att fortsätta främja
SQUAREDANSAKTIVITETEN
Walt Burr,
Grand Square International – European representative
0049 – (0) 8084459547
Burr2@sdcaller.fsnet.co.uk

Vad gör vi:
Detta är en del av det vi gjort och fortsätter att göra
• 1999 – Grand Square Inc., (GSI) ansökte om och blev godkänd som en ideell organisation (501(c) 3 non profit US tax
exempt status)
• etablerade genom Callerlab en fond ( $10,000) som fördelas av Callerlab Foundation till utbildning av callers och dansare i hela världen
• fick mottaga Callerlab Foundation’s Directors Award
• sponsrade afterpartyt “Passing of the Torch” vid 2003 National Square Dance Convention in Oklahoma City, USA.
Mer än 3000 dansare deltog
• sponsrar gratis callerskola i Europa med ackrediterade caller/lärare från Tyskland, USA och England

(översättning: Lars Olofsson)

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
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GSI Square Dance Festival
Juli 22-23
2011

Malmö

Square Dance Festival
St Gertrud
Östergatan 7
i centrala Malmö

Fredag 17.00 – 22.00
Lördag 12.00 – 21.00
B – A2

Värdklubb

Contra

Tony Oxendine

Vernon Jones

Hemsida: www.gsi-eu.com

Walt Burr

Christer Bern

Hans Krackau

Anmälan via hemsidan eller email info@gsi-eu.com

GSI CALLER SCHOOL 2011 (free)
Caller coaches: Tony Oxendine, Vernon Jones and Walt Burr
Separate classroom for new and experienced callers.

The school will feature in-depth study on “singing call techniques”, “presentation skills”,
“choreo management”, “sight and modular calling”, “secrets to successful workshops”,
“training new dancers”, “programming” and much-much more

18-21 juli 2011 09.00 – 21.00
22 juli 2011 09.00 - 12.00

Max 30 elever

Ansökningsformulär finns på hemsidan och skickas till : callerschool@gsi-eu.com
eller kontakta Hanna Tenenbaum 040 -21 25 11
Eftersom clinicen är maximerad till 30 elever gäller det att anmäla sig tidigt för att få plats på kursen.
Har du aldrig deltagit på en GSI-kurs tidigare så har du förtur.

Hjälp oss hjälpa squaredansen
Malmö
12 feb 2011
12.00–16.30
B-A1
Studiefrämjandet
Ystadgatan 53 Malmö

GSI Sponsordans
Christer Bern
19

Walt Burr

Allt överskott går till GSI
International för att
stödja dem o deras
uppgift. Extra frivilliga
bidrag tas tacksamt emot
för GSI:s räkning.

kramar senare sprider vi ut oss över landet för att fortsätta
våra dansliv på hemmaplan.
Vi är på jakt efter lite nya lokaler att kunna hyra för nästkommande danser. Har ni en bra lokal i er förening? Vet du
någon lokal som skulle passa oss? Kontakta gärna någon av
oss i styrelsen eller maila på buffalosquares@hotmail.com
med dina förslag.

Ännu en ungdomsdans genomförd. Ut i de småländska
skogarna till fina bygdegården i Korsberga strax utanför Vetlanda. Skymningen föll tidigt och mörkret infann sig långt innan dansmusiken tystnade på fredagskvällen. Några timmars
squaredans, lite pizza och massor av skratt gjorde fredagskvällen till en succé.
Under lördagen genomfördes både höstmöte, bastubadning
för herrarna, underhållningslekar och över 5 timmars dans
till Björn Strandh och Jon Hansell Nilsson samt gästcallers.
Många rödklädda som vanligt och även några nya ansikten
vilket gläder klubbens styrelse.

Har du ungdomar i din förening som skulle vilja träffa andra
ungdomar inom squaredansen?
Kika in på www.buffalosquares.se. Kolla under styrelsen och
skicka gärna ett mail så hjälper vi gärna till.

Senaste danserna har, som vi berättat tidigare, varit underbara då vi alltid har folk på golvet, oavsett om vi dansar Basic, Mainstream, Plus eller Advanced. Ingen paus har vi heller utan dansglädjen lyser många timmar i sträck. Efter lite
tillfräschning smakade den traditionsenliga tacomiddagen
fantastiskt.

Som vanligt ligger vi i planering inför nästkommande dans
som kommer att bli något speciellt. Vi planerar och funderar
över nytänk. Ett nytt spännande koncept! Håll utkik efter
flyern. Dansen kommer att ligga runt februari/mars som
vanligt.
Dansa på ute i höstmörkret! Hösten är dansens årstid!

Söndagens dans bjöd på lite variation där vi testade både
högre nivåer, hexagoner och dans med flera sidespar. Efter
totalt ca 10 timmar dans fördelat på tre dagar och många

Med vänliga hälsningar
Buffalo Squares genom Tommi Rönnholm
.

Aktiviteter våren sommaren 2011
12 dec

Julavslutning
Karlstad Basic-A2 Brobyggarna
Lokala Callers. Arrangör Clear River SD
5 feb
Starlight Dance
Mölnbacka B 44-C1 Präriefolket
Callers. Monica Arvidsson, Owe Magnusson och Hans Lindgren
9 apr
Älvdansen
Karlstad B-A2
Clear River
Callers. Mathias Alfredsson, lokala callers.
15 maj
Våravslutning
B-A2
Brobyggarna
Arrangör Sun Town
3-4 sep
Solsta Dansen
Kil
M-A2
Sun Town
Callers. Nils Trottman.
17 sep
Gruvdansen
Persberg Basic-A2 Clear River
Caller. Chatrin Dellbing
26-27 nov Värmlandsdansen
Karlstad M-C1
Brobyggarna

Clear River Dancers Präriefolket SD Sun Town SQD
Info:

Thure 076-282 83 94

Hans: 070-326 15 24
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Göran: 070-587 26 13

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

Tiden går - men squaredansen består…
Det är nu 28 år sedan jag började med squaredans. Jag var bara
16 år när jag började, så det är en ansenlig del av mitt liv. Men det
är också en ganska lång tid sett till utvecklingen i världen omkring
oss. 1982 var Björn Borg fortfarande en aktiv tennisspelare, Abba
var fortfarande en grupp, Hylands Hörna sändes fortfarande på en
av de endast två TV-kanaler vi hade, och Olof Palme fanns med
oss. Internet fanns däremot inte, Coca Cola Light fanns ännu inte i
Sverige, Aids var nästan okänt och CD-spelaren var i utvecklingsstadiet. Världen omkring oss har förändrats fantastiskt mycket
under de här åren. Vem hade 1982 trott att man en dag skulle ha
squaredansande vänner i dåvarande Sovjetunionen???

SACT-Convention

I Örebro finns det massor av danser att lära sig. Det är bara att
välja och vraka. Det finns ideella föreningar och det finns vinstdrivande företag att vända sig till. Ett företag måste ha en produkt
som säljer, och säljer bra. Ett företag måste också hela tiden följa
utvecklingen för att överleva. En produkt kan benämnas som
”dansundervisning”, och utveckling kan då vara att hela tiden
erbjuda populära danser. En produkt skulle också kunna benämnas
efter en bestämd dansform, och utveckling är då att utveckla själva
dansformen. Oavsett vilket så måste man följa, eller ännu hellre
leda utvecklingen om man vill att företaget ska överleva.

I förändring
19 mars blir SACT-Convention återigen en dans,
eller egentligen bara delvis. Lördagen inleds med
årsmöte för enbart SACT, och sedan en öppen
dans med callers från SACT. Ett begränsat antal
callers callar 30 minuter vardera. Det blir en
blandning av både nyare callers och mer erfarna.
Det blir ett utmärkt tillfälle både för klubbarna
att kunna hitta lite nya förslag på callers, men
också en variationsrik dansdag. Mer information
kommer att gå ut till samtliga klubbar.

I squaredansen har vi en bestämd dansform och alltså kan vi inte
utveckla oss genom att byta dansform. Vill vi att vår verksamhet
ska överleva så återstår alltså att vi måste utveckla dansformen,
eller möjligen det som är runtomkring själva dansen. Hur ser det
då ut? Jag började för 28 år sedan. Sedan dess har utvecklingen
varit extremt sparsam. I USA nådde man sin all-time-high mot
slutet av 1970-talet, ungefär vid samma tid som dansen i princip
helt stannade i utveckling. I Sverige behövde vi ingen utveckling
den första tiden eftersom allt var så nytt ändå för oss, men sen jag
började för 28 år sedan så är den i absolut största förändringen att
man har lättat lite på klädesreglerna. Undrar förresten om det är
mest män eller mest kvinnor som förespråkar traditionell klädsel.
Jag menar, män kommer ju oftast i ”vanliga” kläder och kvinnorna
är de som måste ”klä ut” sig. I frågan om traditionell klädsel eller
inte så anser jag att MÄN HAR INGEN TALAN! Ok, åsikter
kan vi ha men inte mer. Min åsikt är däremot tydlig: jag tycker om
traditionell klädsel men kan avstå den helt om bara dansformen
överlever! Varför håller jag på med squaredans - för att damerna
har stora kjolar??? Nej, knappast! Massor av vänner, en andningspaus i vardagen, fantastiskt roligt mm är mina anledningar.

På söndagen blir det ett miniseminarium för
enbart SACT med ämnen som rör utlärning,
callning eller liknande.
-------------------------------------

Utbildning
S ACT Caller School 12-13 mars 2011
x
x
x

Steg 1
Steg 2
Steg 3

Jag vet att det är många som faktiskt försöker göra förändringar
runt om i landet. Många gånger vet man bara inte vad man ska
göra. I Örebro gjorde vi förändringar i vår rekrytering inför årets
höststart och fick med halverad rekryteringskostnad 31 nybörjare.
Något jag saknar i vårt land är en riktig välkommendans för alla
nya squaredansare. En dans med bara ett program - nybörjarnas.
Till en sån dans kommer nybörjare och de som vill ta hand om
nybörjarna. Det finns mer jag vill se förändras, men det får inte
plats mer här. Förresten visste jag inte ens vad jag skulle skriva om
den här gången så det blev nog lite röriga utsvävningar -

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

SLUG – se separat annons i detta nummer av Squareinfo

Kursledarkurs

- en helt ny kurs för instruktörer.
Kursen vänder sig till alla som lär ut, både de som callar
och de som använder inspelat material.
Vill din klubb stå som värd för nästa kurs?
Kontakta Tomas Hedberg, 0706-12 36 15

För Sverige och squaredansen in i framtiden!
Tomas Hedberg
Vice Ordförande i SACT
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Det kom ett mail till Vipsens Squaredancers….
Den 28/1 dök det upp ett mail till vår ordförande Anita. Det
var från en rysk squaredansklubb; Onego Wave Dancers från
Petrograd. ”Det här måste vara ett skämt!” utbrast Anita och
vi lät saken bero. En månad senare kom ett nytt mail – då
med ett försynt påpekande att de mailat tidigare men inte fått
svar… Lite efterforskning på nätet visade att Onego Wave
Dancers är en i allra högsta grad levande squaredansklubb!

Våra ryska squaredansvänner!

Och här är vi samlade allihop på samma bild (förutom undertecknad som håller i kameran).

För den som nu blev mer nyfiken går det bra att surfa in på
http://deutsch-russische-square-dance-freunde.de för mer
information.
Det visade sig att de åtta dansarna från Onego Wave Dancers var på genomresa den 18-20 augusti och undrade om
de fick komma och dansa med oss. Eftersom vi redan hade
planerat in en sommardans den 19/8 svarade vi självklart ja.
Vi bokade in callers Krister Pettersson och Jörgen Runds
och informerade våra medlemmar och sen var det bara att
vänta.

Varmt var det, dansglädjen stod högt i tak och våra callers
Krister och Jörgen skötte sitt uppdrag med den äran. Irenes
köttbullar hade en strykande åtgång – det smakade gott i
många hungriga magar efter ett par timmars dans! – och
stämningen var hög i lokalen. I tackmejlet som senare kom
från våra ryska vänner skrev de ”Thank you for the warm welcome, friendly and happy time in your club! We returned to home and
still tell to our friends about our trip to Europe! The body is at home,
but our soul - in the clubs that we visited!”

Under april och maj vidtog ett flitigt mailande mellan undertecknad och Irina från Petrograd när vi skulle sätta alla rent
praktiska detaljer på plats. Det är inte så lätt att komma från
Ryssland och begripa sig på flygplatser och hotell och bussanslutningar mm i anslutning till lilla Oxelösund!
Efter en bitvis MYCKET varm och skön sommar kom så
dagen D! Vi bjöd våra ryska vänner på något riktigt svenskt,
köttbullssmörgås! Ann och Sven från klubben hade lovat att
ta hand om dem tidigare på dagen innan dansen. Visst
huvudbry uppstod dock när vi inte riktigt visste var våra vänner inkvarterat sig! Men när Ann och Sven hittat hotellet, och
även det rum våra ryska besökare befann sig på, visade det
sig att de röjt undan alla möbler och börjat dansa squaredans
på hotellrummet! DET måste vara sann dansglädje!

För oss i Vipsens Squaredancers blev det en oförglömlig
kväll. Jag tror att vi är många i klubben som är både glada
och tacksamma över att våra ryska vänner var så “envisa”,
att de skickade ett mejl till när vi inte svarade på deras första mejl! Men lite nyfiken kan man vara över hur de hittade
Vipsens Squaredancers!

Sven håller i seniordans i Nyköping och en försiktig fråga
från Sven och Ann om våra squaredansvänner ville dansa
mera fick ett övertygande ja till svar! De ville jättegärna öva
lite mer så Sven åkte till lokalen och förberedde, medan Ann
fick ta två svängar med bilen för att transportera alla. Sedan blev det dans i flera timmar och det var en ganska trött
Ann som ringde mig på seneftermiddagen och berättade
om dagens program. Kl 18.30 var det dags för den ”riktiga”
dansen och det blev fullt i vår lilla danslokal i Peterslund i
Oxelösund.

Genom Annika Sandeck
Sekreterare i Vipsens Squaredancers
PS! Ett stort tack till alla i klubben som bidrog till en trevlig
danskväll.
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Ring Lake Square Dancers

Medlemsavgifter 2010
Under 2009 skickades fakturorna med medlems-avgifterna
för första gången ut med e-post till klubbarna. Styrelsen tycker att detta är ett smidigt sätt som både sparar tid och pengar för alla.

Ring Lake Square Dancers Hörby/Höör
inbjuder till årets vårdans
Vernal Equinox Dance

I början av 2011 kommer klubbarnas ordförande och/eller
kontaktperson (beroende hur man har registrerat i klubbuppgifterna) att få e-brev som meddelar att fakturan för
medlemsavgiften finns att hämta på SAASDCs hemsida
efter inloggning. Ytterligare information hur man hittar fakturan kommer att finnas i e-brevet.

Callers:

Vainor Törnqvist
Marie Tjörnhed
Hanna Tenenbaum

Lördagen den 19:e Mars 2011 kl. 13.00 - 18.00
Plats:
Folkets Hus, Hörby

Därför vore det bra om alla klubbar inför utskicket kontrollerar e-postadresserna så att ingen missar informationen.
På ovannämnda faktura kommer dessutom fakturering av
porto för Square-Info att ske. Detta kommer att redovisas
med antal utskickade tidningar under 2010.

Vägskyltning från ICA Kvantum

Nivåer: B, M, Plus, A1.
Serveringen öppen under hela dansen.

Entré: 120:-, ungdom < 18 år 60:-

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

Hjärtligt välkomna till hjärtat av Skåne
och dansa Square Dance
För information:

För styrelsen
Åsa Bratt
asa@squaredans.se

Alf Olsson, 0415-131 65 (alf@epsilon.telenordia.se)
www.ringlake-sqd
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

C1 – kurs vecka 29 i Dalsland!
Vi tänkte fara till Öland under v 29 i somras för att en gång
få till hela C1. Vi hade övat halva C1 några gånger och ”C1inslag” vid andra tillfällen. Nu skulle nivån äntligen packas i
en samlad påse med rosett omkring.
C1 på en vecka är tufft, men Dave Wilson på Bödabaden
hade ändå annonserat att under vecka 29, så skulle det bli
möjligt.

et tack vare att de flesta hade mer eller mindre av C1 i sig
redan från början – och – tack vare en ödmjuk och hjälpsam
instruktör som fick oss att bli ett harmoniskt och välfungerande team.

Vi bråkade med jobbet för att få semestern lämpligt placerad
och när det var klart, så ”small Bödabaden”. Där skulle inte
dansas alls sommaren 2010, så där stod vi med en ledig vecka
och en lust att äntligen få nivån i en komplett form. Vad gör
man? Det kanske fanns fler som hade tänkt sig till Böda den
veckan och... Fick man bara tag i dem, så kanske ….

/Björn Arén

Tack Bobben och alla Ni andra som gjorde den här veckan
så lyckad !

Det blev ett letande, pysslande och telefonerande för att få
ihop dem vi behövde, men det lyckades. Den caller vi ville
ha, Mats ”Bobben” Bodin, trodde inte att det gick att ta hela
C1 på bara en vecka…. C1 är mycket, förklarade han.
Personerna på bilden överst från vänster är:
Björn Arén, Bosse Engdal, Sven Andersson, Håkan Lidgren,
Jörgen Boethius, Siv Boethius, Lotta Gustafsson, Istvan
Winkler, Gunbritt Bosell, Lena Jannesson, Yvonne Arén
och – längst fram: Mats Bodin. (Monica Johansson saknas
på bilden). Foto: Istvan Winkler

Nå, Bobben lovade att försöka och så samlades folket. En sal
i Edsleskogs byskola fick bli träningslokal. Tolv glada dansare
och ett träget övande mellan ribbstolarna blev det, innan det
på den sjunde dagen blev slutövning och diplomutdelning.
Vi hann faktiskt igenom C1 under den här veckan, myck23

Klubbinformation
(uppdaterad november 2010)

Hemsidan
Augusti/september anmäl representanter till Squaredansseminariet via mail till seminarie@squaredans.se.

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

Oktober inregistreringsuppgifterna registreras av klubben på
hemsidan. Registreringstid: 1 oktober-1 november.

Har lösenordet kommit bort? Kontakta webmaster eller
sekreterare.
Synpunkter till webmaster.

Året om skriv en trevlig artikel till Square-Info. Glöm inte
skicka in annonsunderlagen! Deadline 1 februari, 15 april,
1 augusti, 15 oktober. Uppdatera tidningsregistret - deadline
är samma som för Square-Info.

Danslistan

CD-skiva
“Introduktion till squaredans”

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

Beställning görs hos Marianne Hjelm. OBS! Tänk på att
skivan är en introduktion för personer som aldrig dansat,
ingen kurs-cd.

Anmälningar kan ske:
− via inloggning på hemsidan, klubben registrerar själv
sina danser. Dansen visas på listan när den godkänts.
− via mail till danslistan@squaredans.se
− via blankett på hemsidan (under dansanmäln.), skriv
ut och skicka till Pia Henriksson, Rönnvägen 8,
380 53 Fliseryd.
− vid eventuella frågor - kontakt via mail eller telefon
0491-921 90.

En CD-skiva
Tre CD-skivor

Klubbstadgar
SAASDC:s förslag till klubbstadgar finns i klubbhandboken.
Samtliga klubbars aktuella stadgar skall finnas hos SAASDC:s
sekreterare, främst i elektronisk form. Kontaktperson för
stadge-frågor är Anders Sjöberg, telefon 026-65 27 37,
anders@squaredans.se.

Beställningar
Kursmaterial
Priser
Engelska
Svenska
Mainstream
25:15:Plus
20:15:Handböcker på svenska är utan bilder.

Distribution av Square-Info
Distribution av Square-Info sker numera direkt till de
enskilda medlemmar som klubben registrerat på hemsidan.
Tidningen finns också i elektronisk form på hemsidan. Vill
du ha besked när den finns tillgänglig, be klubben registrera
din mailadress i adresslistan. SAASDC fakturerar klubbarna
ett år i efterskott, en portokostnad på 20 kr/år för 4 nummer
av pappersversionen.

Övrigt
Diplom/Regler per set
Conventionbadge
Conventiondangler 10 års / 20 års

50:100:-

5:40:30:-

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

SAASDC Kontakt

Kom Ihåg

Ledamot/webmaster, Björn Mattsson: bjorn@squaredans.se
Sekreterare, Marianne Hjelm: marianne@squaredans.se
Västerslänt 119, 424 35 ANGERED

Februari betalas årsavgiften för föregående år samt kostnad
för föregående års Square-Info.
April ska aktuella uppgifter om ordförande och kontaktperson
uppdateras på hemsidan. Eventuella stadgeändringar skall
skickas elektroniskt till SAASDC:s sekreterare. Utse och anmäl
delegater till SAASDC:s årsstämma, stämmohandlingar finns
på hemsidan.
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Jack Borgström

DANSGLÄDJEN
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I SOMMAR BLIR DET FART
PÅ BÖDABADEN IGEN!
Öländska Bödabaden ligger vid en av Sveriges absolut vackraste
stränder. För många är Bödabaden en klassisk dansanläggning,
och det ska den vara även i framtiden. Både för squaredansare
och vanliga logdansare. Inför nästa säsong pågår en varsam,
men nödvändig renovering och vi hoppas att både gamla och
nya besökare ska hitta tillbaka till oss i Böda.
För information och bokning av squaredance:
www.dansgladjen.se eller ring 070-530 45 67
För bokning av övernattning etc.:
www.bodabaden.se eller ring 0485-223 00
För att köpa en stuga:
www.bocamp.se eller ring 020-47 50 50

Nu ka
köpa e n du även
ne
Bödaba gen stuga på
d
du inte en, till ett pris
tror är
möjligt.
Läs
mer på
www
.bocam
p.se

%|GDEDGHQ
www.bodabaden.se

Bödabaden. Böda 2416, 380 74 Löttorp. Tel. 0485-223 00. info@bodabaden.se
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POSTTIDNING B
Svenska Squaredansförbundet
SAASDC
BOX 457
191 24 SOLLENTUNA

Har du flyttat?
För adressändring kontakta
din

hemmaklubb för ändring av din adress.

Här kan du annonsera.
Deadline för material
till nummer 1 är
1 februari 2011.
Se annonsvillkor och
kontaktinfo på sidan 3.
Nummer 1
utkommer vecka 11 2011.
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Välkommen till Göteborg och
Square Dance Convention 2011
Östersund, Karlstad, Göteborg …
Historien upprepar sig. Liksom 2005 arrangerar
Vinga Yellow Rockers nu Swedish Square Dance
Convention igen.
En stor nyhet är dock att vi denna gång har
Convention i fyra dagar. Vi börjar redan på torsdag
och dansar till söndagen.















Har du inte tidigare deltagit på Convention så bör
du passa på denna gång. På Convention träffas
squaredansare på alla nivåer – nygraduerade som
erfarna – och dansar i dagarna fyra till skickliga och
internationellt kända callers.
Hjärtligt välkommen till 2011 års Convention och till
Göteborg.

Göteborg ...
Göteborg är Sveriges näst största stad
och har lyckats kombinera storstadens
stora utbud av nöjen, kultur och handel
med småstadens charm och rimliga avstånd. Det har också gjort Göteborg till
ett av de stora turistmålen. Liseberg, med sina tre
miljoner besökare varje år, är Sveriges största turistattraktion men Göteborg erbjuder också mycket
annat.
Världskulturmuséet, Universeum och Botaniska
trädgården är blott några exempel på intressanta
utflyktsmål.
Mitt i centrum finns det nybyggda Göteborgshjulet
för den som vill se staden lite grann från ovan.
Med de välkända Paddanbåtarna kan man få en
lite plattare sightseeingtur i ett, förhoppningsvis,
sommarvarmt Göteborg.

Skärgården ska vi inte glömma. En av Europas
vackraste arkipelager finns inte mer än en
spårvagnsresa bort alldeles i närheten av
Conventionhallarna.
Dessutom finns naturligtvis storstadens alla möjligheter till både
shopping och nöjesliv. I centrum runt Sveriges mest kända
gata, Avenyn, ligger restauranger och affärer tätt och i närheten av Conventionhallarna ligger Frölunda Torg som är ett av
Sveriges större köpcentrum.
Convention pågår i fyra dagar mellan 2 till 5 juni.
Måndagen den 6 juni är ju också en helgdag så
passa på att fira nationaldagen i Göteborg i samband med Convention 2011.

Hitta dit
Det är lätt att ta sig till Göteborg oavsett om du vill åka bil, flyg, buss, tåg
eller båt. Göteborgs placering, mer eller mindre mitt emellan de skandinaviska huvudstäderna, gör att du kan resa bekvämt till Convention 2011.
Vi kommer denna gång att vara i ÖHK-Hallen som ligger i Älvsborg i
västra Göteborg.
Dit kommer du enkelt oavsett om du åker bil eller använder allmänna
kommunikationsmedel. Kör mot ”Göteborg V” och följ skyltning. Men det
går lika bra att åka spårvagn med linje 11 mot Saltholmen.

Boende och mat …
Som en av de ledande evenemangsstäderna erbjuder naturligtvis Göteborg många alternativ för
ditt boende.

På Göteborgs turistsite, www.goteborg.com, finns
det många fler hotellmöjligheter och Lisebergs
Camping, Askims strand, ligger på cykelavstånd.

Hotellet Nya Varvet
Studios erbjuder
rabatterade priser
alldeles i närheten av
danshallarna om du
uppger “squaredans”
vid bokningen. Dubbelrum kostar då 795:-/natt
och enkelrum 595:- inklusive frukost.

För de som önskar ett enklare boende finns
masslogi. Priset är 150:- för tre nätter (tor-sön).
Enklare husvagnsuppställning finns någon kilometer från danshallen för 150:- natten, inklusive el.
I närheten av danshallen kommer dagens lunch att
serveras mellan kl 12.00 och 16.00 för 75:-.
Det finns även cafeteria och grill.
Lunch förbeställs i samband med anmälan.

Våra Callers
På convention hör det till att ha riktigt bra callers. Med våra åtta callers från USA, Tyskland, Danmark
och naturligtvis Sverige, tycker vi att vi har lyckats väl.

Jet Roberts

Bronc Wise

Jet Roberts är
Sedan Bronc
en av USA:s och
började calla
Kaliforniens
1976 har Bronc
mest kända
deltagit på
caller.
festivaler, conHan började
ventions och
calla 1971 som
caller schools
åttaåring (!) och
över hela
har sedan dess callat mer eller världen. Som för att befäsmindre över hela världen.
ta positionen som squaredansens
globetrotter har han
Det är många som har uppoch
nyblivna
hustrun Fia
skattat Jets sätt att calla och
bostad både i Grillby, Sverige
hans singing call är ofta minoch New Mexico, USA.
nesvärda.
Detta är inte första gången Jet
besöker Sverige. Förutom att
delta på många squaredansevenemang, gifte han sig i
Örebro med Sylvia år 2004.
Jet Roberts har gjort skivor
för flera olika bolag och är
delägare och producent för
Diamond Records.

Reine Hjärtström
Reine tog sina
första danssteg
i Karlstad och
började som
tolvåring calla
redan 1986.
Nu är han bosatt i Helsingborg och callar på båda sidor
sundet. Han har deltagit på
festivaler och Conventions i
både Sverige och Danmark
och även spelat in en skiva på
Snow Records.

Bronc är en av världens
ledande caller med både
utmanande och dansant
koreografi, men han är
också en skicklig musiker.
Sedan 2004 producerar och
musicerar Bronc hos New
Beat Production som han
driver tillsammans med bl a
Nils Trottmann och Sören
Lindergaard.

Marie Tjörnhed
Marie har callat sedan 1998.
Liksom Bengt
och Catrine är
hon en av Vinga
Yellow Rockers’
klubbcaller,
men hon har
callat på danser i stora delar
av landet.
Marie har suttit i styrelsen för
SACT och hon deltog på convention senast 2005.

Nils Trottmann

Søren Lindergaard

Nils Trottmann
är född 1978
och började
calla 1994. Han
är en av de
mest kända
tyska callerna
och har deltagit på flera stora evenemang
i Europa, USA och Australien.
Bland mycket annat var han
med på Convention 2005 när
det senast hölls i Göteborg.

Søren är ursprungligen
från Ålborg där
han började sin
callerbana men
flyttade 1992
till Helsingborg
på andra sidan
sundet. Han var också caller
på European Convention i
Helsingborg.

Nils callar nu för Villedancers
i Brühl och är en av fem caller
som utgör New Beat där han
också gjort flera skivinspelningar.

Bengt Geleff

Förutom i de skandinaviska
länderna och Tyskland har
Søren också callat i USA och
Canada. Han har gjort flera
skivor för Sting and Snow
Records men är numera engagerad i New Beats musikproduktion.

Sedan 1999 bor han åter i
Bengt Geleff är
Danmark och callar idag för
en av arrangörs- Fredenborg SD och Holbæk
klubben Vinga
SD
Yellow Rockers’
klubbcaller och Catrine Dellbing
har uppträtt i
Catrine har calflera länder och
lat i drygt 20 år.
på nationella
Hon callar Basic
Convention i både Danmark
upp till A2 hos
och Kanada samt delstatsconVinga Yellow
vention i USA.
Rockers och är
välkänd för sin
Bengt har callat sedan 1986
sångröst.
och är uppskattad för sin utmanande koreografi. Bengt
Catrine har varit caller på
är också den förste skandinav flera danser runt om i lansom accrediterats som Caller
det och har också deltagit på
Coach av Callerlab. Han har
Convention både 2005 och
därmed också arrangerat
2007.
Caller Schools i både Europa
och USA.

Afterpartyt!
På lördagskvällen deltar du naturligtvis på vårt Afterparty
där Arvingarna kommer att stå för musiken och västerhavet för födan. Entrén är endast 150:- och förutom underhållning så serveras färska räkor (alternativ finns).
Drycker medtas ej, men finns att inhandla till överkomliga
priser.

Programmet
Torsdag 2 juni

Lördag 4 juni

12.00

Registrering öppnar

09.00 - 11.00

SAASDC Stämma

15.00 - 16.30

Dansen börjar

Dans (B-C1) i separata hallar

16.30 - 18.30
18.30 - 19.00

Dans (B-C1) i separata hallar

12.00 - 16.00
16.00 - 16.30

19.00 - 21.00
21.00 -

Dansen fortsätter
Square Dance Surprise

Invigning

Fredag 3 juni
11.00 - 21.00
21.00 -

Dans (B-C1) i separata hallar
Square Dance Surprise

Programmet är preliminärt. Detaljerat program med callerschema kommer att presenteras på hemsidan våren 2011

Presentation 2012
Stämmoinformation

16.30 - 20.00
21.00 - 01.00

Dansen fortsätter

Afterparty

Söndag 5 juni
11.00 - 12.30
12.30 - 13.00

Dans (B-C1) i separata hallar

Budkavle - Avslutning

13.00 - 15.00

Gemensam dans (B-P)

Fakta och information
Anmälan

Boende

Anmälan görs via vår websida. Det går också att anmäla sig
genom att sända in separat anmälningstalong till adressen på
talongen.
Föranmälningar till rabatterat pris kan göras fram till den 30
april. Efter den 27 maj tas inga föranmälningar emot, men det
går bra att anmäla sig i entrén.

Du bokar själv hotell och camping. På www.goteborg.com finns
många alternativ.
Rabatterade rum finns på Nya Varvet Studios, tel 031-85 70 20,
www.nyavarvetstudios.se. Ange ”squaredans” när du bokar.
Enklare husvagnsplats nära danshallen kan bokas för 150 kr
per natt. El ingår.
Masslogi kostar 150:- för tre nätter (to-sö).
Masslogi och husvagnsplats bokas i samband med anmälan.

Avgifter
Det lägre beloppet gäller anmälan och betalning som inkommer senast 30 april 2011.
Hela helgen: 450: - / 500 :Endagsbiljett (Tor, Fre el. Lör) 150:- / 175:Helgbiljett: Lör - Sö 250:- / 300:Ungdomar (under 25 år) betalar hälften av dessa priser

Betalning
Betalning görs efter att du erhållit bokningsnummer till bankgiro 490-2896 (Vinga YR Convention 2011).
För betalning från utlandet gäller:
IBAN SE51 8000 0810 5991 4646 5662 BIC SWEDSESS
Utländska gäster kan även, utan prispåslag, betala vid ankomst.

Lunch
Förbeställd lunch kostar 75 kr och serveras kl 12-16.
Tor Kycklingfilé med ris Torskfilé med kokt potatis
Fläskytterfilé med
Sprödbakad fiskfilé med
Fre
klyftpotatis
kokt potatis
Fläsknoisette och
Mandeltorsk med kokt
Lör
potatisgratäng
potatis
Sön Fläskgryta med ris Laxfilé med kokt potatis
Valfri sås. bröd, dryck och sallad ingår.

Veg. rätt
Veg. rätt
Veg. rätt
Veg. rätt

Telefon och Internet

Afterpartyt med räkfrossa (eller vegetariskt alternativ) underhållning, och dans kostar 150 kr.
Afterpartyt avhålles i Gothiahallen, Högsbo Basket. Det
finns möjlighet att boka bussresa från conventionområdet till
afterpartyt för 50:- ToR.

Tel 073-392 7551 (Int: +46 733 927 551)
hemsida: www.convention2011.se
På hemsidan finns aktuell och mer detaljerad information
E-postadresser:
Allmänt: info@convention2011.se
Anmälan/Registrering: anmal@convention2011.se

Alkohol

English

I, och i anslutning till, danshallarna råder totalt alkoholförbud,
även när vi inte dansar. Vänligen respektera detta.

This flyer is also available in English.
Mail us at: info@convention2011.se

Afterparty

Danshallarna
Dansen är i en sporthall. Inga högklackade skor eller skor som
färgar av sig.

