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                GOD JUL 
                       & 
           GOTT NYTT ÅR 
           ÖNSKAR    INES 

DIN BUTIK PÅ INTERNET

www.squaredance-ines.net

Eskilstuna

30-årsjubileum
Fredag 23/11 18:00–21:00 

Round Dance (golvets nivå)
Cuer: Inge Carlsson

Lördag 24/11 14.00–21.00 
Square Dance (B-M-P) och

Round Dance (golvets nivå) 
Caller: Tomas Hedberg 

Cuer: Inge Carlsson 
18.30 Jubileumsmiddag

Söndag 25/11 Square Dance
11:00–14:00 B-M-P Roine Eriksson 

14:00–18:00 A1-A2-C1
Jesper Wilhelmsson 

Entré 150 kr för lördag (inkl middag, skall föranmälas).
Fredag och söndag gratis! 

Se även www.conamore.se 

Jädersgården 
Vägbeskrivning på 
www.conamore.se
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Från ordförandens horisont 
Hej Squaredansvänner!

Tänk vad tiden rusar iväg! Jag tycker att det 
inte var länge sedan jag skrev senast i denna 
spalt. Då satt jag utomhus under ett para-
soll eftersom solen gjorde att det var svårt 
att läsa på skärmen annars. Nu är det bör-
jan på hösten och så sakta måste vi nog inse 
att sommaren är slut. Min squaredanssom-
mar har innehållit en rad härliga upplevelser 
som Europaconvention i Kladno, Tjeckien, en 
underbar vecka på Bödabaden samt ett antal 
lokala danser. Bokslutet för squaredanssom-
maren 2012 blir många trevliga danser, men 
sommarvädret hade kunnat vara bättre.

Sedan Convention i Märsta har arbetet i 
Squaredansförbundet inriktats på att mejsla 
fram hur vi tänker arbeta framöver. Den för-
sta uppgiften är naturligtvis att fastställa vår 
målsättning. Det är kanske inte så förvånande 
att målet naturligtvis blev att öka antalet dan-
sare. Innebörden av detta är, att dels försö-
ka behålla dagens dansare och dels försöka 
rekrytera nya. Detta är ju inte vare sig nytt 
eller unikt, men jag tror att det är vårt viktiga 
mål. När man berättar detta för människor så 
säger de "det är inte lätt" och jag tror att de 
kanske har rätt, men vi måste trots detta göra 
vårt allra bästa.

Svårigheten med denna målsättning är att 
fi nna de vägar och aktiviteter som krävs för 
att nå målet och detta arbete har startat och 
kommer att kontinuerligt pågå framöver. Att 
nå målet är ett långsiktigt arbete som kräver 
mer än att ledamöterna i förbundsstyrelsen 
arbetar hårt, utan alla måste vara med och 
göra en insats. Detta inkluderar dansare, 
klubbstyrelseledamöter och caller. Vidare tror 
jag att vi på sikt också måste använda me-
toder som inte tidigare prövats och som kan-
ske i framtiden kommer att kräva en höjning 
av medlemsavgiften till SAASDC.

Inom förbundsstyrelsen har vi delat upp våra 
uppgifter mellan oss, där fl era av ledamöterna 
har tagit ett helhetsansvar för en del av verk-
samheten. Med detta har alla ledamöterna en 
viktig roll för att vi skall nå vårt mål. På en 
separat sida fi nner ni en organisationsplan 
med ansvarsområden och vilka personer som 
arbetar med vad.
Varje grupp arbetar nu med att ta fram de upp-
gifter som skall gälla på kort och längre sikt 

för att stödja det uppsatta målet.
Ett par av de första åtgärderna som klubbarna 
kommer att märka är:
• Representanter från gruppen Klubbkontakter 
kommer att kontakta klubbarna för en fördju-
pad diskussion kring framtida samarbete och 
hur vi gemensamt ska kunna nå målsättnin-
gen.
• Gruppen Utbildning & Seminarier kommer 
att försöka få klubbrepresentanter och dan-
sare att komma på seminariet som SAASDC 
och SACT gemensamt ordnar 2-3 mars nästa 
år.

Utöver ovanstående har vi fl era områden som 
vi arbetar med, men mer om detta längre 
fram. Ha det nu riktigt bra och förhoppnings-
vis ses vi i en square någonstans.

Tommy Hansson
tommy@squaredans.se

Medlemsavgifter 
2012

Alla klubbars ordförande och/eller kontakt-
person kommer i början av 2013 att få ett e-
brev med en kopia av fakturan på klubbens 
medlemsavgift till SAASDC. I e-brevet fi nns 
även information om hur man hämtar en ko-
pia av fakturan på SAASDC:s hemsida efter 
inloggning om man inte vill använda bifogad 
fi l.

Underlaget till denna faktura är det antal 
moderklubbsmedlemmar som resp. klubb 
rapporterar in till förbundet vid inregistrerin-
gen under slutet av 2012. På fakturan faktu-
reras även portoavgifter för antalet utskicka-
de Square-Info under 2012.

På årsmötet vid Convention i Märsta togs den 
andra tagningen av SAASDC:s nya stadgar 
och detta medför att fakturan för medlems-
avgiften ska vara betald senast den 15 feb-
ruari 2013. 

För styrelsen
/Åsa Bratt  asa@squaredans.se
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Nu har våra kurser startat upp i alla klubbar 
runtom i Sverige. De fl esta dansare vill pröva 
på att gå nya kurser. Det fi nns också många 
dansare som vill stanna kvar på sin nivå och 
känna glädjen av att kunna nivån ordentligt. 
Många dansare arrangerar själva squaredans 
och dansar till inspelad musik. Squaredansen 
har en stor social funktion och dansen är ju 
både rolig och stimulerande. Varför är det då 
så svårt att få nybörjare? Får vi inte ut vårt 
budskap? Har våra rekryteringsåtgärder gett 
resultat? Om vi lyckas att få nybörjare så är 
det sedan viktigt att vi kan göra dansen så ro-
lig och trevlig att de nya dansarna vill stanna 
kvar.

SAASDC styrelse har i september haft ett långt 
sammanträde i Arlanda city.
Vi har också sammanträden via Internet. Vi 
kan sitta hemma och se och höra varandra via 
våra webbkameror. Man slipper dyra resor och 
förläggningskostnader och man spar tid.

Vi har diskuterat många frågor och förhopp-
ningsvis kommer vi att kunna hjälpa klubbar-
na i deras verksamhet. Det är vår ambition. 
En annan ambition är att vi vill förbättra vår 
hemsida med ett nytt och fräscht utseende. 
Informationen bör vara intresseväckande och 
locka nya dansare. Roliga och trevliga fi l-
mavsnitt från danser och kurser kan visa på 
dansens karaktär och spegla glädjen i att dan-
sa squaredans.

Planeringen inför Squaredansseminariet våren 
2013 pågår för fullt. Vilka ämnen och frågor 
känns mest aktuella? Hur kan vi få fl er yngre 
dansare att komma till seminariet? Hör av dig 
om du har tankar och idéer kring detta.

Convention 2013 kommer att äga rum på 
Åland den 10-12 maj. Vi ser verkligen fram 
emot att åka över till Åland och möta våra fi n-
ska danskollegor.
Convention 2014 planeras men Convention 
2015 är fortfarande en öppen fråga. De sen-
aste Conventions har genomförts så proffsigt 
att många squaredansklubbar kanske tvekar 
att på sig ansvaret. Bör vi sänka ambitioner-
na något när det gäller innehåll och genom-
förande? Hör av dig med idéer!
Vi vill också påminna om vikten av att alltid 
ha Squaredansförbundets logga med på våra 
fl yers, för att tydligt visa att arrangemanget 
omfattas av förbundets avtal med STIM, SAMI 
och den olycksfallsförsäkring som vi tecknat 
för klubbarnas räkning. 

Glöm inte i höstrusket att om två månader 
börjar dagarna bli längre. 
Vi måste tro på, och jobba för att squaredansen 
har en framtid även om antalet squaredansare 
i Sverige har sjunkit på senare år.

Jan-Olov Gezelius, styrelseledamot
jan-olov.gezelius@telia.com

MMeerr  uuppppllyyssnniinnggaarr::  wwwwww..rrssdd..aarrbbooggaa..ssee//aarrbbooggaaddaannsseenn22001122  
eelllleerr  kkoonnttaakkttaa  TToorrbbjjöörrnn  tteell..  001199--3311  4466  6644      EE--ppoosstt  aarrbbooggaaddaannsseenn@@hhoottmmaaiill..ssee

CCaaffeetteerriiaa  ffiinnnnss..  
  

SSqquuaarreeddaannsssshhooppaarr  
bbeessöökkeerr  ddaannsseenn.. 

55  jjaannuuaarrii  22001133    
kkll..  1155..0000--2211..0000  
SSttuurreehhaalllleenn,,  AArrbbooggaa  
BB3355--MM--BB3355--PP

AAllllaa  äärr  
hhjjäärrttlliiggtt  
vväällkkoommnnaa!!

SSppeecciieelllltt  vväällkkoommmmeenn  
äärr  dduu  ssoomm  bböörrjjaatt  
ddaannssaa  uunnddeerr  22001122!!

2299::ee  AArrbbooggaaddaannsseenn

CCaalllleerr::  MMaatthhiiaass  AAllffrreeddssssoonn
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Redaktörsspalten
Dags igen att få till en ny spalt. Jag sitter i mitt 
nyrenoverade vardagsrum. Det är så fi nt att 
man knappt vill spika upp en tavla eller bära in 
något med risk för att få en repa i det nyslipade 
golvet. Men visst är det roligt att prova på något 
nytt? Välja tapet och försöka “se” hur det ska 
bli tillsammans med alla möbler. Eller att börja 
dansa squaredans. Ethel delar med sig av sina 
erfarenheter som nybörjare på sidan 10-11, en 
underbar liten dagbok. =) 

Tänk på: 
Ändrar ni adress så meddela er hemmaklubb 
så de kan ändra i tidningsregistret. Maila 
inte oss i styrelsen, vi gör INGA ändringar. 

Skriv era texter i Verdana 11. 
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 kunna 
montera in dem separat och ibland även kunna 
beskära dem. Skickar ni foton, se till att de som 
är med på bilden är tillfrågade om det är okej 
att de publiceras i tidningen.  

Bara omslaget är i färg. Såvida man inte vill ha 
färgannons, ska alla fl yers skickas in i svartvitt. 
Även loggor och dylikt ska vara i svartvitt. 
Är annonsen i färg måste jag göra om dem 
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.

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila 
eller att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi 
februari 2013. Njut tills dess av glögg, snöknarr, 
lussekatter, paket och ledighet med nära och 
kära. 

God Jul och ett Gott Nytt Squaredansår önskar 
jag er alla! 

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

                                           Årgång 28 
 

Medlemsblad för SAASDC, 
Svenska Squaredansförbundet, c/o Åsa Bratt,  
Länsmansvägen 105 SE-192 70  Sollentuna 
Hemsida: www.squaredans.se 
ISSN: 0283-6572 Plusgiro: 82 54 68 – 2 
 

Ansvarig utgivare: Tommy Hansson 
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 

 
Storlek bredd * höjd mm 

 
190*270 

Liggande 
190*135 

Stående 
90*270 

Liggande 
190*65 

Stående 
90*135 

Färg 4 000:- 2 000:- 2 000:- 1 000:- 1 000:- 

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

Färg SAASDC-klubbar 2 500:- 1 200:- 1 200:- 500:- 500:- 

Svartvit SAASDC-klubbar 1 800:- 750:- 750:- 300:- 300:- 

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

 
Kommande nummer Nummer 1 2013 Nummer 2 2013 Nummer 3 2013 Nummer 4 2013 
Deadline för material 1 februari 15 april 1 augusti 15 oktober 

Distribueras vecka 1311 1321 1337 1347 
 

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

            Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll 
 

SAASDC förbehåller sig rätten att göra smärre redigeringar av insänt material
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Novemberdans
Lördag 24/11

17 21
P A1 P A2

Ken Ritucci
Entré: 100 krEntré: 100 kr
Under 25 år gratis

Servering finns

R t b D t äffRotebro Dansträff
vid Rotebro station
Hertig Karls väg 13, Sollentuna
Koordinater: N59° 28.615’, E17° 54.675’

Kontaktperson: Lena Hammarberg, 073 708 16 71
www.sollentunasq.se

 

 
 Squaredans 

Ledar 
Utbildning 
Grund 

SLUG   2 dagar i Stockholm efter anmälan 

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 Fiskarhöjden i Nacka. 
Tid: 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 

Squaredansens dag i Göteborg

Lördagen den 25 augusti var det Squaredansens 
dag, vilket vi i Göteborgsregionen via vår 
Västsam allians uppmärksammade genom att 
bjuda in till gratis squaredans mitt i Göteborg.

Kl 16.00 startade tre fantastiska killar upp vår 
dans; Mathias Alfredsson, Fredrik Einarsson 
och Martin Jansson. Dessa tre killar ställde 
upp helt ideellt - en eloge till dem. 
Vi hade tänkt köra dansen i 6 timmar ända 
fram till kl 22.00, men vädrets makter satte 
stopp för det hela vid 18.30. 

Efter ca 1 timmas dans började några av 
åskådarna ta plats bland dansarna för att 
försöka dansa med oss. Då togs ett snabbt 
beslut om att göra prova på med dom som 
ville. Glada av förvåning kom folk självmant 

in och ville prova och fl ertalet var glatt över-
raskade om hur kul det var och ville genast 
börja nybörjarkurs. Vi hoppas att vi har spridit 
glädje och att dessa personer kommer på våra 
kurser.
Vi hade en väldigt trevlig dans med många 
dansare och riktigt mycket publik, som kom 
och gick. Vi delade ut fl yers där vi angav vilka 
klubbar i Göteborgsområdet som startar ny-
börjarkurser hösten 2012.

Dansen fi nns även förevigad på youtube: http://
www.youtube.com/watch?v=dKz9lb9QvdE

Joakim Beiring
Western Airport Square Dancers
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Styrelseutbildning är en fördjupning för 
styrelsefunktionärer med inriktning på före-
ningsteknik och styrelsearbete. 
Kursen arrangeras av SAASDC och genom-
förs under en dag.

Ett utdrag ur kursplanen

    * Föreningsjuridik
    * Mötesteknik
    * Moderna hjälpmedel
    * Genomförande av större arrangemang

Kursen arrangeras på begäran, vill din klubb 
anordna en kurs? Under 2012 kan klubben 
söka ett ekononmiskt bidrag för att anordna 
en styrelseutbildning. 

Var god kontakta:
Anders Sjöberg anders@squaredans.se 

Styrelseutbildning
Mellandagsdansen

Fredag 28/12Fredag 28/12
18 22

B* M B* P
* = Golvets nivå

Mathias AlfredssonMathias Alfredsson
Entré: 100 kr
Under 25 år gratis

Servering finns

R t b D t äffRotebro Dansträff
vid Rotebro station
Hertig Karls väg 13, Sollentuna
Koordinater: N59° 28.615’, E17° 54.675’

Kontaktperson: Lena Hammarberg, 073 708 16 71
www.sollentunasq.se
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Vi har nu fått in lite nytt blod i etikettgruppen, 
vi har tyvärr inte hunnit träffas ännu då vi är 
lite utspridda i Sverige. Det är dock hög tid för 
ett nytt bidrag till Square-Info. Vi har fått in 
både frågeställningar och idéer och det är vad 
detta nummer kommer att handla om.

En dansare har under sommaren bett callers 
gå igenom MS-call för dansaren vill komma vi-
dare i nivå. Under hösten går dansaren kurs 
på MS men går samtidigt + kurs i en annan 
klubb. – Det är ju så kul att gå på kurs…
Det är ju tyvärr inte första gången vi får denna 
fråga.

Vad skall man göra åt en dansare som har så 
mycket dansglädje och kanske skulle behöva 
lite mer självkritik. En annan fråga är vem 
skall ta tag i ”problemet”?
När vi har barn som gör motsvarande saker 
så tar oftast en vuxen och sätter sig med bar-
net och pratar om ”problemet”, man pratar om 
följderna av agerandet och kommer med förs-
lag hur man kan göra istället men det är också 
viktigt att lyssna på barnet.
När vi talar med vuxna så har vi ofta svårare 
att prata ut ordentligt om ”problemen”. Borde 
det inte vara tvärtom? Borde vi inte ha lättare 
att prata och resonera med en annan vuxen 
som ju faktiskt borde förstå och kunna associ-
era på samma sett som vi andra vuxna.
Vem skall då ta upp frågan? Det måste res-
pektive klubb bestämma. Visst kan callern göra 
det, eller någon i styrelsen eller man kanske 
har ett dansråd i klubben. Det kan vara bra 
att vara mer än en person som har samtalet. 
Det kan också vara bra att låta dansaren få ha 
någon med sig, så dansaren inte känner sig i 
underläge. Det är också bra att tala om vad 
man vill tala om så dansaren har lite ställtid.
Detta är en svår sak att ta upp, det har hänt 
att dansare har slutat vid liknande situationer. 
Men är det bättre om fl era andra dansare slu-
tar för att de inte vill dansa när det inte funkar 
i squaren.

För ett tag sedan fi ck jag två frågor av en icke-
dansare. Hon hade varit med en gemensam 
bekant på en högnivådans. Hennes frågor var: 
Det ser ut som det är jättetråkigt eller job-
bigt med squaredans, tycker dansarna inte 
det är kul att dansa? Hon blev också besviken 

på bristen av ”glamour”, det var nästan inga 
vackra kläder utan de fl esta hade vardags-
kläder. Var är festligheten?
Är det så här vi vill att squaredans skall upp-
fattas?
Jag försökte förklara att på den nivån var det 
lite annorlunda men det är inte lätt att förstå 
om man aldrig testat eller sett squaredans ti-
digare.
Vi behöver nog oftare tänka på hur vi uppfat-
tas och vad folk lägger in i ordet squaredans. 
Fler än jag har säkert fått höra – jaså, är du 
sådan. Det låter inte särskilt positivt i mina 
öron.
Alla vi squaredansare behöver vara bra PR-
gubbar för det som vi gillar så mycket. Vi 
måste göra reklam och få folk att förstå och 
vilja prova squaredans själva.
Detta hänger lite ihop med nästa ämne. Kan-
ske något för din klubb.

I södra Skåne har fl era klubbar gått samman 
och har ”stylingträffar” någon/några gånger 
per termin. På dessa träffar pratar man och 
går igenom olika styling på call. De pratar t.ex. 
om hur man skall vara på en uppvisning, om 
hållning, att dansa i takt till musiken, hur man 
startar en cirkel left/ right (och får den snygg) 
och om bus/icke bus i t.ex. weave the ring.
Jag personligen hoppas att callers går igenom 
stylingen när de lär ut på kurser och danskväl-
lar. Men repetition är bra det vet väl alla och 
jag tror det kan vara en bra ide. Jag tror att 
fl er än jag har applåderat efter singingcallet 
på uppvisningar, hur ser det ut för en utom-
stående som ju inte vet att vi alltid gör det. 
Sådana saker är bra att ta upp och diskutera. 
Jag (Louise) och Marianne hade en stund på 
fi karasten, för några år sedan, då vi pratade 
om liknande saker. Det är viktiga saker att ta 
upp och de hör i högsta grad ihop med vår 
dans. Försök att hitta en variant som fungerar 
i er klubb. Prova ”skånemodellen” eller kom 
på en egen. Dela gärna med er av era erfar-
enheter både om detta och föregående ämne.

Innan vi hörs igen har vi fi rat både Jul och 
Nyår!

Hälsningar från Karina, Hanna, Christina, 
Louise och Marianne    
etikett@squaredans.se                                                                        
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Hej!

Jag är medlem i Energy Squares, Malmö där 
jag dansat sedan mitten av 90-talet och callat 
aktivt sedan 1997.  Dessutom är jag aktiv del-
tagare i Callerlabs Applications Review Com-
mittee samt tillsammans med Lars Olofsson 
GSI:s sverigerepresentant.

Alla delarna av squaredans-aktiviteten ligger 
mig varmt om hjärtat, callerdelen, dansdelen 
och även caller-coach-delen, men den allra 
viktigaste är just umgänget människor emel-
lan för det är just den som är grunden till att 
vi skall trivas med varandra.  

Squaredansen är en väldigt positiv aktivitet 
som främjar umgänge mellan människor och 
verkligen berikar våra liv. Själv har jag lärt 
mig otroligt mycket och lär mig fortfarande 
varje gång jag får ynnesten att ta hand en 
grupp blivande squaredansare och ofta när jag 
änglar, pratar med andra etc.

Det fi nns många olika aspekter vad gäller just 
på den delen som handlar om samarbete/
lagarbete människor emellan, både skrivna 
och oskrivna regler som man tar upp här i Vett 
och Etikett gruppen och som jag tycker är oer-
hört viktiga.
Det skall bli berikande och spännande att få 
deltaga i Vett och Etikettgruppen och jag ser 
fram emot ett fi nt samarbete.

Hanna Tenenbaum

Hej! 

Jag heter Karina Landgren och dansar square-
dans i dansföreningen Hamboringen i Karls-
krona.
Tillsammans med min sambo Christer Bern  
har vi kurser i squaredans 2 kvällar i veckan.
Det hela började 1981 med att vi gick en ny-
börjarkurs i gammeldans i Hamboringens regi.
1982 i januari var vi på en helgkurs med Rudi 
Petke här i Karlskrona. Vi fi ck lära oss många 
olika danser och traditionell squaredans.
Sedan var vi sålda. 1982 i september började 
vi en nybörjarkurs i modern squaredans.
Vi hade ingen caller utan vi dansade till kasett-
band. Ett år senare 1983 blev vi dansledare 
för en nybörjargrupp där vi då lärde ut callen
och sedan dansade vi till band.
1986 gick Christer sin första callerkurs i Öre-
bro och sedan 1987 callar han på våra kurser 
i klubben samt på många danser.
Från 1983 och framåt blev det många resor till  
bl a Stockholm för att dansa squaredans.
Vårt intresse för squaredans har inte mins-
kat med åren däremot kanske vi inte åker på 
danser lika ofta.
I den mån jag hinner och kan, följer jag gärna 
med till dans när Christer callar.
 
Jag arbetar på Avd för Klinisk Kemi på Ble-
kingesjukhuset i Karlskrona som Biomedicinsk 
analytiker (BMA). Där har jag varit i drygt 30 
år.

Mina hobbies är förutom squaredans att till-
verka smycken i glas och med pärlor.

Karina Landgren

Vett och Etiketts nya medlemmar 
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En nybörjares dagbok

3 sep

Ikväll har jag gjort något jag faktiskt ald-
rig trodde jag skulle göra: jag har dansat 
squaredans. 
Jag fi ck tips om att det var pröva-på-gång på 
nybörjarkursen hos Vinga Yellow Rockers på 
Kyrkbytorget, och bestämde mig för att fak-
tiskt pröva på. Det är ju bara fem minuters 
väg, så jag har absolut inget att skylla på.
Och man blir totalt förvirrad. Man är heads 
and sides, och boys and girls, och gents and 
ladies (det där säger de enbart för att förvir-
ra!), och man ska hålla reda på sin partner och 
sin corner (den vid andra handen) och så går 
man runt i cirklar och kedjor och byter plats 
och snurrar runt lite och hux fl ux har man en 
annan partner och corner och vem var det nu 
och åt vilket håll ska jag gå och varför är jag 
här och ska jag verkligen vara det?
Jag minns när jag började dansa folkdans; då 
försökte jag bara se kompetent ut (fast jag 
inte hade en susning), och snegla på vad de 
andra gjorde. Samma sak här, fast det går så 
fort...
Men det var kul. Jag ska fortsätta.

10 sep

Hemkommen från squaredans. Nu har jag fått 
defi nitionen: squaredans är åtta personer som 
försöker lösa ett problem, och problemet står 
på scenen.
Jag tyckte det var krångligt förra gången, med 
heads and sides, partner och corner, särskilt 
när man bytte och fi ck ny partner och corner. I 
kväll vände vi hit och dit, och helt plötsligt var 
partner och corner samma person (fast bara 
ibland), och så kunde man ställa sig på raka 
led och göra en massa turer hit och dit...Rep-
etition av förra veckans turer (nej, calls hette 
det tydligen) och en hel del nytt. Kul, och nyt-
tigt.
Och så vandrade jag hem, i ett ljummet lätt 
regn. Nu ska jag nog äta lite grann, och ta en 
dusch; det är svettigt fast man bara går runt.

17 sep

Återkommen från squaredansen, som hand-
lade mycket om partnerbytets intrikata konst. 
I kväll fi ck vi lära att om vi ser på vår partner, 

så är det inte vår partner längre. Så är det i 
squaredans.
För övrigt repeterade vi mycket, och lärde oss 
split/separate, ett nytt sätt att tappa bort oss 
och hamna i linje. Och så fi ck vi häften så vi 
kan gå hem och läsa på (och se vad sjutton 
"after shave" heter i verkligheten).
Fortfarande mycket roligare än jag trodde in-
nan jag prövade.

24 sep

Kaosteori har jag hört talas om. Det kanske 
hade varit lämpligt att läsa lite, inför kvällens 
squaredans. Inte vet jag varför, men det var 
bara röra alltihop. 
Vi lärde oss ett par nya calls, t.ex. crazy turn 
och doppa sås (nej, de hette inte så; bara 
våra desperata försök att komma ihåg dessa 
nya termer), och vi försökte förtvivlat lära oss 
vända oss rätt, åt rätt håll, mot rätt person... 
Vi skulle stå vända mot en vägg, fi ck vi veta; 
ok, tur att det bara fanns fyra... Och vi fi ck 
också veta att det var vanligt att liksom gå in i 
väggen, när man hållit på ett tag med kursen, 
och då funkar ingenting (det var ikväll, det, 
alldeles uppenbart). Och slutligen fi ck vi veta 
att vi skulle vara nyktra och städade...nej, 
nyktra, och städa menar jag.

1 okt

Squaredans. I kväll har jag insett att det fi nns 
hur många sätt som helst att bilda en linje på. 
Och så fort man bildat en, så ändrar man sig 
och bildar en annan, på längden och tvären, 
korta linjer, långa linjer och ännu längre.. . 
Gå in, vänd ut, passera, vänd, stig åt vänster, 
snurra och byt plats, vänd upp, face your part-
ner, backa framåt...nej, nu hamnade jag fel, 
hugg första bästa partner för det viktigaste är 
att ha en, snurra runt och gå hem, var sjutton 
var nu det nånstans...? (fördel med att vara 
tjej: man behöver inte veta det! ).
Jag har också insett att det där med att vara 
caller är ett riktigt pyssel också. Vi snurrar 
runt och byter partner och vänder oss hit och 
dit, och passerar och vänder och snurrar och 
vänder och passerar och har än en herre, än 
en dam bredvid - och den där stackars callern 
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Inbjuder till 

Mellandagsdans 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med.  Erika Andersson och Hans Lindgren  
samt Värmlandscallers                

 

När? Lördagen den 29 december 
Tid. Kl. 14.00 – 19.00  
Plats. Mölnbacka Bygdegård 
GPS. Koordinater: N59  38.201  E013 33.077  

 Nivå. B30 = golvets nivå - M – Plus  
A1 – A2 - (C1) i 2 lokaler 

 Entré. 75 kr, under 25 år 40 kr 
OBS!!  I pausen serverar vi skinksmörgås med fika 

  Gärna anmälan, pg maten senast 27 dec till 
 E-mail. sjotorp.biha@hotmail.com 

eller  Birgitta tel. 070-871 54 97  
 

 
 

ska ha en strategi så att alla kommer på rätt 
plats till slut. Eller om det är ren tur...?
Vi har utlovats fl er hjärnceller, i vilket fall. Det 
är väl som med motion då - man sliter full-
ständigt ut dem man har, så får man nya sen 
- för just nu skulle jag knappast klara join your 
hands and circle left

8 okt

En caller som inte gillar att sjunga, och som 
inte gillar country - hm, vad ska man dra för 
slutsats av det? Vad gör han på squaredans 
egentligen? Gillar att röra till det för andra??
Idag fi ck vi lite mer förklaring till det här med 
att titta på väggar, som vi fi ck lära oss för nå-
gra gånger sedan: Om man tittar på ett hörn 
står man fel (det gör man förmodligen annars 
också, men inte lika uppenbart).

Och det är ju SQUAREdans - och vi har dansat 
i ring och stjärnor och kedjor och på linje. Nu 
fi ck vi lära oss första callet som heter något 
med square. Som dessutom innehöll lite hö-
gre matematik - man ska ta i hand, börja med 
rätt hand, och sedan kunna räkna, ända upp 
till fem, och sedan förhoppningsvis stå åt rätt 
håll med rätt person på rätt sida... Call nr två 
var enklare; circulate. Man skulle antingen gå 
rakt fram eller inte gå rakt fram. Det blev vi 
faktiskt ganska bra på. Och vi fi ck något pap-
per om vett och etikett på squaredans - när 
man får tacka nej och när man får tacka ja när 
man blir uppbjuden, och hur man får gå, och 
jag vet inte allt.
Inte undra på att det tar ett par terminer att 
bli fullärd...:-)

Ethel Åslund
nybörjare hos Vinga Yellow Rockers

En nybörjares dagbok forts. 
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VVälkommen  ttill 
 

 
Lördag 26 januari 2013 

kl. 14 - 21 
GRANSÄTERSKOLAN, Bålsta 

B35  M  P  A1  A2, två hallar 
(vägbeskrivning och karta, se nästa sida) 

SERVERING 
varmrätt, 

smörgåsar, 
kaffe m.m. 

INTRÄDE:120 kr 
t.o.m. 25 år: 60 kr 

Info: 
Fia 070-209 02 55 
Lee 070-486 06 94 

www.squaredancers.balsta.tv 

Försäljning  kommer att finnas  

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

Mathias Alfredsson  Ingvar Pettersson Micke Gerkman 

 
 

 
Välkomna till 

MOTIV8’s FEBRUARIFESTIVAL 
 

1 – 4 februari 2013 

 

Anne Uebelacker, Canada 
 

i Fruängsgården, Fruängen 
Gamla Södertäljevägen 5, Fruängen 

 
 

*) I Segersjö Folkets Hus, Tumba 
 
Mer info:   

Anna Yvonne Wulf Hemsidan: 
073-089 71 26 08-669 26 28 073-993 99 40 www.motiv8s.se 
 

PROGRAM 
1 Fredag 1/2 19-22 A2 
2 

Lördag 2/2 
10-13 C3A 

3 15-18 C2 
4 18.30-21.30 C1 
5 

Söndag 3/2 
11-14 C2 

6 15-18 C3B 
7 Måndag 4/2 *) 9.30-16 C3B 

Egen 
kaffeservering 

finns! 

 

KL
Version 3.17

Från SACT 

Den nya KL 3.17 innehåller uppgraderingar och 
kompletteringar i koreografidelen. 
Ändringarna berör 23 calls inom alla programmen 
Basic, Mainstream och Plus. 

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

calle.bruner@swipnet.se 

Hämta KL på SAASDCs hemsida: 
www.squaredans.se/dansnivåer 
Där finns också en logg (versionslista) på gjorda 
ändringar och vilka sidor det berör. 

Kunskapslistan 3.17 har viktiga uppdateringar 
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 I vår novelltävling har följande bidrag inkommit. 
Det fi nns uppenbarligen många olika sätt att komma i kontakt med Squaredans.

Tack Sven Åke för din beskrivning av vägen till Squaredans.

Southern Pacifi c

Sitter i en Chevrolet Pickup truck, på North 
Yarbrough drive, El Paso Texas. Det är i början 
av augusti. Vi är fyra i framsätet. Framför oss 
gnisslar ett tåg, fyra lok passerar, jag läser 
”Southern Pacifi c” på det första. Elvis lever, 
och det är ett år sedan Saigon föll. Det är min 
första vecka i Texas och det är 44 grader var-
mt i skuggan. Om 36 år kommer jag att skriva 
om allt detta, men det vet jag fortfarande inte 
om nu. Vi är på väg till First Methodist Church 
of Ysleta på Alameda Avenue för att dansa.

Flera vagnar med bomull passerar.  Vi har 
kört på tredje växeln hela vägen från Eastland 
street via North Loop drive. Maa som sitter 
med sitt  stora kjoltyg över växelspaken och 
har förbjudit Greg att lägga in 4:e växeln. Om 
fem år är hon död, men det vet vi inte nu.  
Mina amerikanska föräldrar, maa and dad, 
driver en dansskola och vi är nu på väg till 
första lektionen för terminen. 

Snart passerar ett tiotal gallerförsedda öppna 
boskapsvagnar med Texas Longhorns på väg 
västerut och vi svettas hårt i pickupen. Greg 
öppnar dörren och spottar ut en lång svart 
stråle tuggtobak. Greg är Jimmys kompis från 
skolan, Jimmy är ett av fyra barn i familen, 17 
år precis som jag. Han och Johnnie, pappan 
i familjen är redan på plats i lokalen för ord-
na med utrustningen. Kaye, yngsta systern i 
familjen sitter mellan mig och Maa, även hon 
har klätt upp sig med en stor kjol inför termi-
nens första dans.  

Ett par tre kemikalievagnar rullar sakta för-
bi. Innan mitt år i USA är slut så kommer jag 
att bada i Rio Grande, Rio Bravo, Colorado-
fl oden,  Stilla Havet, Atlanten och Mexikanska 
Gulfen, men nu sitter jag i hettan och tittar 
på ett tåg som sakta passerar förbi. Om 36 år 
kommer jag att via google earth kunna zooma 
in på denna plats där jag nu sitter och se att 
korsningen då kommer att vara helt ombyggd 
och planskild. Jag ser att Pecanträden bakom 
540 Eastland är borta. Där Kay föder upp sin 
tjurkalv på bakgården. Familjen hyr ut två hus 
på tomten till ”Mexican illegals” de kommer 
varje vecka till oss med en rulle dollarsedlar. 
De bugar och betalar.
Jag ser fortfarande inget slut på tåget, vi 
alla lider. Maa försöker att hålla humöret upp 
genom att berätta hur kul det kommer att bli 
på dansen.

Äntligen närmar sig sista vagnen långt borta. 
Kommer snart att dansa min första Squared-
ance tip, mer som en kvast än som en dan-
sare. Jag blir inlurad i en square med erfarna 
dansare som gör en uppvisningsdans. Bollas 
mellan 7 dansare, förstår ingenting alls. Efter 
det börjar kursen. Jag kommer att gradueras 
i mars nästa år, sedan kommer jag inte att 
dansa Squaredance på 22 år. Men familjen 
kommer att uppträda på rodeos och andra 
event under det närmaste året. Sista vagnen 
passerar, Greg lägger i ettan och vi åker mot 
Alameda avenue. Nu börjar det snart.

Sven Åke Johansson,  
Ekerö Square Dancers 30 år 2013
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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 

Woxnadalens Squaredancers 
30-årsjubileum 

Woxnadalens Squaredancers 30-årsjubileum 
6/10-12, blev en trevlig tillställning med våra 
clubcallers ”Bobben” Bodin och Bosse Magnus-
son. En självklar caller var förstås Tomas Hed-
berg som traditionsenligt callat på vår Okto-
berdans, första gången var 1985 till vårt sista 
tillfälle 2009 och så nu 2012 förstås, totalt 25 
gånger. En gång har han missat, då en liten 
bebis kom till världen.

Tomas berättade om en av hans danstoppar.                                                   
Vi bytte danshelg för att det var storcallers på 
gång samma helg i Västerås. Till lilla Ol-An-
dersgården i Alfta kom 163 dansare, det dan-
sades i varenda liten vrå. Helgen vi egentligen 
skulle haft kom det >1 meter snö och det blev 
strömlöst. Då kändes det ändå skönt att vi 
trots allt bytte helg.

Klubben uppvaktades med fi na presenter och 
blommor från grannklubbarna Glada Hudik, 
Söderhamn, Gävle och Ö-vik Squaredancers.                           
Uppvaktad med en blombukett blev även un-
dertecknad som varit med i styrelsen sedan 
föreningen bildades -82.

Alla dansare bjöds på kaffe och tårta och när 
dansglädjen stod som högst i taket var det ty-
värr dags att avrunda dagen.                                                           
Ni kommer väl vid nästa 30 år (=60år) un-
drade Tomas. Javisst ropade vi alla….fast kan-
ske med rollator.
De medlemmar som kunde, avslutade kvällen 
med en bit god mat på restaurang.

Tack alla Ni som kom och fi rade med oss!

Woxnadalens Squaredancers  
Irene Lindström 
Ordförande
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

Ti 20 nov Västerås Västerås Square Dance Club
18.30-22.00 B - P Ken Ritucci USA VSDC:s lokal Bjurhovda Curt Johansson 0703-80 40 01
Ti 20 nov Klubbdans Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18.30-21.30 Golvets nivå Jesper Wilhelmsson Snapen Silvia Olsson-Schudel 0702-37 79 40
To 22 nov Klubbdans Järpås Läckö Square Dancers
18.30-22.00 P*  - A2* Ken Ritucci USA Bygdegård Ingemar F 0705-16 93 33
F 23 nov Nybörjardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 B30 - P Reine Storberg Ekdalaskolan, Skolvägen 4 
Carina Geleff 0708-26 29 29, 
carinageleff@yahoo.se

F 23 nov 30-årsjubileum Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
18.00-21.00 Rounddance* Cuer: Inge Carlsson Jädersgården (se flyern) Gunilla Andersson 0702-21 48 14
L 24 nov
14.00-21.00 B M P & RD Tomas Hedberg & Inge Carlsson Föranmälan till RD denna dag
S 25 nov
11.00-14.00 B M P Rojne Eriksson
14.00-18.00 A1 A2 C1 Jesper Wilhelmsson
L 24 nov Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 A1 A2 Robert Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 24 nov Novemberdansen Sundsvall Sundsvalls New Wave

12.00-19.00 B - C1
Barry Sjolin, Stefan Sidholm & Lars 
Asplund Folkets Hus & Park Helena Gidlund 0706-81 40 91

L 24 nov Novemberdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
17.00-21.00 P A1 P A2 Ken Ritucci Rotebro Dansträff, Hertig Karls v 13 Lena Hammarberg 0737-08 16 71
L 24 nov Adventsfest Horn Skövde Squaredancers
15.00-20.00 B - A1 Jörgen Höjer Pia Quist
L 24 nov 15-årsjubileum Täby, Stockholm Näsbyparks Squaredanceklubb

12.00-17.00 B - A1 
Sven Andréason & Svante 
Jordeskog Täby Park Hotell

Kerstin Boettge 08-756 76 99 
350 kr inkl mat, medlem 250 kr

L 24 nov Julfest Borås Borås HG Squaredancers

Här dansar vi -Nummer 4 2012

14.00-20.00 B30* - A1 Reine Storberg Sparrehus, Sparregatan 12 Nettan 031-24 17 72 ladynettan@live.se
S 25 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Micke Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 25 nov Intensiv A2:V Stockholm Forum Squaredancers
11.00-16.00 A2 Björn Jerneborg Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
M 26 nov Kvarndansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12.00-16.00 B - P (A1) Johnny Nordström Kvarnkullen Kungälv Sven Olov Josefsson 
Ti 27 nov Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18.30-21.30 B - P Bo Nilsö Åbylundsgatan 52 Bertil Carlsson 0705-21 16 20
To 29 nov Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 P - A1 Gunilla Hammarlund Gräfsnäsgården annex Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
F 30 nov Novemberdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 B* B M Sven Andréason Kommunalvägen 26 Lars Petersson 0707-78 94 93
L 1 dec Decemberdans Mölndal Pingvinerna
S 2 dec C2 C3A Thomas Bernhed Idrottsvägen 17 Margit Johansson
L 1 dec Västerås Västerås Square Dance Club
14.00-20.00 A1 A2 Mathias Alfredsson VSDC:s lokal Bjurhovda Curt Johansson 0703-80 40 01
L 1 dec Squaredance i Juletid Ödsmål Bygdegillets Squaredancers

15.00-21.00 B - A1 Svante Jordeskog & Martin Jansson Bygdegården
Gunilla Randhem 0303-77 37 34 
Gunnar Ljungström 0707-71 55 86 

S 2 dec Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Stefan Sidholm Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
O 5 dec Månadsdans Bålsta Bålsta Square Dancers

19.00-22.00 B* - P* Hebe Bergström Knarrbacken
Fia Norén 0702-09 02 55 
Lee Jonsson 0704-86 06 94

To 6 dec Julavslutning Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.00 B34 - A1 Vingas klubbcaller Klubblokalen, Kyrkytorget 5 info@vinga-sdc.org 0733-92 75 51
F 7 dec Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B24 B Sven Andréason Pumpan, Färgargårdstorget 1 Birgitta Jansson 08-771 95 77
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 8 dec C3A-träning nybörjare Mölndal Pingvinerna
12.00-17.00 C3A Lars Asplund Idrottsv 17 Margit Johansson
S 9 dec 0702-89 88 29
10.00-15.00 C3A
L 8 dec Julfest Malmö Energy Squares
16.00-20.00 B - A1* Clubcallers tomtar Limhamnsvägen 111 Laila Rosenfeld
S 9 dec Luciadansen Älvsjö Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 M M P Calle Brunér Götalandsv 181, Örby Monika Taleryd 0705-52 11 65
M 10 dec Julavslutningsdans Staffanstorp Gripen Square Dancers
19.00-22.00 Golvets nivå Sven-Olle, Peter Biblioteket, Blekingevägen Natalie Johansson
M 10 dec Luciadansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12.00-16.00 B - P Johnny Nordström Kvarnkullen Sven Olov Josefsson
L 15 dec Juldans Nybro Crystal Squaredancers
15.00-20.00 B - P Crister Bern Hanemålaskola Lars-Gösta Skanbäck
L 15 dec Luciadansen Enköping Pepparrötterna
14.00-17.00 A1 A2 Stefan Sidholm Litslena Bygdegård Carina Runnebring
17.00-21.00 B - P 0706-49 24 58
O 26 dec Annandagsdansen Alafors Surte Swingers
15.00-20.00 M - A1 Fredrik Einarsson Medborgarhuset Ulf Persson 031-65 44 64
O 26 dec Annandagsdansen Västerås Västerås Square Dance Club
17.00-21.00 B35 - P Tomas Hedberg VSDC:s lokal Bjurhovda Curt Johansson 0703-80 40 01
F 28 dec Mellandagsdansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18.00-22.00 B* M B* P Mathias Alfredsson Rotebro Dansträff, Hertig Karls v 13 Lena Hammarberg 0737-08 16 71
F 28 dec Mellandagsdans Malmö Energy Squares
18.00-21.00 B - A1* Thomas Samuelsson Limhamnsv 111 Laila Rosenfeld
L 29 dec Mellandagsdans Deje Präriefolket Square Dancers
14.00-19.00 B* - A2 (C1) Erika Andersson & Hans Lindgren Mölnbacka Bygdegård sjotorp.biha@hotmail.com
F 4 jan Trettondansen 2013 Alafors Pingvinerna
19.00-22.00 C2/C3B Ross Howell &Thomas Bernhed Medborgarhuset Margit Johansson
L 5 jan Ledetvägen 6
11.00-14.00 C2/C3B Ross Howell
15 00 18 00 C1/C3A & Thomas Bernhed15.00-18.00 C1/C3A & Thomas Bernhed
18.30-21.30 C1/C3B
S 6 jan
10.30-13.30 C3A Ross Howell
L 5 jan 29.e Arbogadansen Arboga Riverbend's Square Dancers
15.00-21.00 B35 M B35 P Mathias Alfredsson Sturehallen Torbjörn Lindström, 019-31 46 64
F 11 jan Fun Weekend Sollentuna SHSD
19.00-22.00 P A1 P A2 Stefan Sidholm Rotebro Dansträff Stefan Sidholm 0705-08 33 84
L 12 jan
12.00-15.00 A2 WS/Dans
15.00-18.00 A1 WS/Dans
L 12 jan Tjugodagsdansen Fagersta Mountain Team Square Dancers
15.00-20.00 B - A1 Tomas Hedberg Folkets Hus B-salen Gunnar Falk 0223-164 07
L 12 jan Januaridansen Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 C3A Thomas Bernhed Fruängsgården Arne Gustavsson
17.00-20.00 C2 08-53068051
S 13 jan
9.30-16.00 C3B
L 12 jan Trettondagsdans Umeå Umeå Square Dancers
20.00 B - A2 Robert Milestad
S 13 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Roland Danielsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
L 19 jan Midvinterdansen Motala Varamon Square Dancers
13.00-15.00 P - A2 Mathias Alfredsson Gillet, Varamon Mats Wirebro
15.30-19.00 B35 M B35 P
L 19 jan Plusdans Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers

14.00-17.00 P Janne Wiklund Prel. Fruängsgården
Lars-Erik.Svensson@ericsson.com                 
010-719 10 71

L 19 jan Januaridansen Norrtälje Eightmakers

17.00-21.00 M-P, A1-A2 Andreas Olsson & Roland Reihell
IOGT-lokalen 2 våningar Stockholmsv. 
1

Ingela Thorvald 0707-48 76 87 
i.thorvald@hotmail.com
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 19 jan Vinterdansen Mölnlycke Western Airport Square Dancers

14.00-21.00 M - A2 Reine Hjärtström Ekdalaskolan
Carina Geleff 0708-26 29 29, 
carinageleff@yahoo.se

S 20 jan Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 P P A1 Robert Milestad Park Folkets Hus/Götalandsv 181, Örby Monika Taleryd 0705-52 11 65
S 20 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 25 jan Alingsås Dansföreningen Hörnet
19.00-22.00 B35 M B35 P Svante Jordeskog IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56
L 26 jan Dans och årsmöte Mölndal Pingvinerna
13.00-18.00 C* Thomas Bernhed Idrottsvägen 17 Margit Johansson
L 26 jan Stora Bålstadansen Bålsta Bålsta Square Dancers

14.00-21.00 B35 - A2
Mathias Alfredsson, Ingvar 
Pettersson & Micke Gerkman Gransäterskola (två hallar)

Fia Norén 0702-09 02 55
Lee Jonsson 0704-86 06 94

L 26 jan Vinterdansen Segmon Grums Squaredancers
14.00-20.00 P A1 P A2 Tomas Hedberg Folkets Hus gunkar55@telia.com
L 26 jan Lördagsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 B M B P Svante Jordeskog ABF-huset Kommunalv 26 Lars Petersson 0707-78 94 93
S 27 jan Klubbdans Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club
17.00-20.00 B* M* B* Meddelas senare Ängsgården i Sjöbo Inga Lill Bengtsson
S 27 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Roland Danielsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 27 jan Nybörjardans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B36 B B36 M Michael Gerkman Folkets hus, Kallhäll centrum Gugge Gahmberg
Ti 29 jan Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18.30-21.30 B M P Caller meddelas senare Åbylundsg 52 Bertil Carlsson 0705-21 16 20
O 30 jan Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
18.30-21.30 P - A1 Meddelas senare Kurirgatan 1, Ringstorps Centrum Lena Kjellgren 0706-33 07 37
F 1 feb Februarifestivalen Stockholm/Tumba Motiv8's
19.00-22.00 A2 Anne Uebelacker Fruängsgården Arne Gustavsson 
L 2 feb Canada 08-530 680 51
10.00-13.00 C3A
15.00-18.00 C2
18.30-21.30 C1
S 3 feb
11.00-14.00 C2
15.00-18.00 C3B
M 4 feb
9.30-16.00 C3B Segersjö Folkets Hus
L 2 feb Starlight Dance Deje Präriefolket Square Dancers

14.00-20.00 B44 - C1 
Monica Arvidsson, Erika Andersson 
& Hans Lindgren Mölnbacka Bygdegård

Birgitta 0552-210 06             
sjotorp.biha@hotmail.com

O 6 feb Månadsdans Mölnlycke Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 P* A1 A2 Thomas Bernhed
Lilla Hulebäcksgymnasiet, Rörsvängen 
4

Carina Geleff 0708-26 29 29
carinageleff@yahoo.se

F 8 feb Nybörjardans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 B36 B Sven Andréason ABF-huset Kommunalv 26 Lars Petersson 0707-78 94 93
L 9 feb Pepparrotsdansen Enköping Pepparrötterna
14.00-17.00 A1 A2 Freddie Ekblad Litslena Bygdegård Carina Runnebring 0706-49 24 58
17.00-21.00 B* - P
L 9 feb AllaHjärtansDansen Alafors Surte Swingers

15.00-21.00 B35 - A1
Mathias Alfredsson, Martin Jansson 
& Jörgen Höjer Medborgarhuset Ulf Persson 031-65 44 64

L 9 feb Kanaldansen Linköping Blue Ribbon Squares

14.00-16.00 A1 A2 Svante Jordeskog Landerydsgården Bokhagsv 10
Bertil Carlsson 0705-21 16 20                       
Carola Nilsö 0733-22 50 79 

16.00-20.00 B40 M B40 P
S 10 feb Valentindansen Stockholm Ocean Waves Square Dance Club

13.00-17.00 B P A1 A2 Jack Borgström & Robban Milestad GIH, bakom Stadion (två salar) Marie Fernulv 0708-44 44 07
S 10 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Micke Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

Ti 12 feb Nybörjardans Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers

18.30-21.30 B35 B35 P Michael Sotarn Lindberg Fruängsgården
Lars-Erik.Svensson@ericsson.com                 
010-719 10 71

L 16 feb Nivådans C2 och C3A Mölndal Pingvinerna
13.00-17.00 C2 Anders Blom Idrottsv 17 Kathe Sköldborg
S 17 feb
10.00-14.00 C3A Anders Blom
L 16 feb Stockholm Squaredansklubben Seniorerna

11.30-14.30 M P Roland Danielsson
Hägerstens medborgarhus, Riksdalerv 
2 Gugge Gahmberg

L 16 feb Ljuset i Vintermörkret Sollentuna Sollentuna Square Dancers
16.00-22.00 P A1 P A2 Meddelas senare Rotebro Dansträff, Hertig Karlsv 13
S 17 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Stefan Sidholm Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
L 23 feb Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 P P A1 Robert Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
S 24 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
M 25 feb Högnivådans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
11.00-15.00 P A1 P A2 Freddie Ekblad Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg, Avgift
Ti 26 feb Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18.30-21.30 B M P Caller meddelas senare Åbylundsg 52 Bertil Carlsson 0705-21 16 20
L 2 mars Nivådans C1 2013 Mölndal Pingvinerna
12.00-17.00 C1 Thomas Hedberg Idrottsv 17 Kathe Sköldborg
L 2 mars Stranda-dansen Mönsterås Stranda Squaredancers
15.00-20.00 B* M P Jesper Wilhemsson Gymnasiet Mönsterås Johnny Ivarsson 0499-120 74
S 3 mars Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
13.00-17.00 A2 A2 C1 Freddie Ekblad Park Folkets Hus/Götalandsv 181, Örby Monika Taleryd 0705-52 11 65
S 3 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Micke Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
L 9 Vå d St ff t G i S DL 9 mars Vårdans Staffanstorp Gripen Square Dancers
14.00-18.00 B40 P A1 Stefan Carlsson Biblioteket, Blekingevägen Natalie Johansson
L 9 mars Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11.00-13.00 A2 Svante Jordeskog Drakenbergssalen, Lignag 8 Gugge Gahmberg
14.00-16.00 A1
L 9 mars Jössesvängen (Workshop) Arvika Arvika Squaredancers
14.00-17.00 P A1 A2 Tomas Hedberg Jössefors FH Lars Jansson 0570-221 77

Anna-Maria Danielsson 0570-352 25
S 10 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Andreas Olsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 10 mars Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11.00-13.00 P Svante Jordeskog Drakenbergs-salen Gugge Gahmberg
14.00-16.00 M Lignagatan 8
Ti 12 mars Månadsdans Umeå Umeå Square Dancers
18.30-20.30 Golvets nivå
F 15 mars 24:e Western festivalen Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.30 P A1 P A2 Vic Ceder Råda församlingshem Carina Geleff  
L 16 mars Vic Ceder, Tomas Hedberg, 0708-26 29 29
12.00-20.00 B 40 - C1 Thomas Bernhed, Reine Storberg Djupedalsskolan  carinagele @yahoo.se
S 17 mars
11.00-13.00 C1 Vic Ceder Ekdalaskolan
13.30-15.15 C2
15.30-17.00 C3A
F 15 mars Marsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 M P M A1 Freddie Ekblad ABF-huset Kommunalv 26 Lars Petersson 0707-78 94 93
L 16 mars Marsdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
17.00-21.00 B* M B* P Meddelas senare Rotebro Dansträff, Hertig Karlsv 13
S 17 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Freddie Ekblad Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
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VVÄLKOMMEN TILL 

www.orebrosquaredancers.se    
 

 
 
 

 

  
 

331:a 

 
 
 

 
 

  
Örebro 229--31 mars 2013  

 

Afterparty på lördagen med dans till 
EElegance 

 
 

Årets påskharar är: 

BBronc Wise     Jerry Jestin  

Jesper Wilhelmsson  
 

MMichael Gerkman 
TTomas Hedberg 

 

OOBS! P--C2 ii tre hallar i tre dagar  
 
  

Hjärtligt välkomna önskar  
Örebroo Squaredancers 

 

NNyhet! 
  

Stora  
Gradueringsdansen  

 
Gemensam dans och graduering för alla 
klubbar som vill göra gradueringen till en 
stor fest! Hit är alla välkomna, även den 
som inte gradueras! Här får alla chansen 
att träffa våra nya squaredancevänner! 
Vi dansar Basic hela dagen i en gemensam 
hall -  alltså en riktig vvälkomstdans! 
 
Tid: LLördag 27 april 2013 
 Mer exakt tid kommer senare i flyer 
Callers: BBronc Wise 
  Michael Gerkman  
 TTomas Hedberg 
Inträde: 100kr (70kr under 26år) 
 inkl gulaschsoppa och kaffe & kaka 
 
 
OOBS 1! fföranmälan klubbvis fför 
graduanter så att Örebro Squaredancers 
kan ordna med alla förberedelser inför 
gradueringen! 
 
OOBS 2! Kom ihåg kklubbens standar! 
 
Mer information kommer till klubbarna! 
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Caller i närbild!

Namn: Gunilla Hammarlund
Bor: Alingsås
Gör: Sekreterare på Advokatfi rman Glimstedt 
i Alingsås
Klubb/ar: Dansföreningen Hörnet, Alingsås
Hemsida: Nej

• När började du calla och varför?
Jag och två andra tjejer hade squaredans som 
specialarbete i 3:an på gymnasiet. Vi gick en 
kurs hösten 1981 i traditionell squaredans i 
Trollhättan och lärde därefter ut till ett gäng 
kompisar. När specialarbetet var redovisat 
bildade vi Dansföreningen Hörnet i mars 1982. 
Vi fortsatte med traditionell squaredans ett 
tag och fi ck sedan kontakt med Peter Myhr 
(som är uppväxt i Alingsås) och fi ck via honom 
också kontakt med SAASDC. Då fi ck vi ock-
så hjälp med kassettband och annat material 
för modern squaredans. Vi startade vår första 
kurs i modern squaredans hösten 1983 (med 
ca 30 deltagare) och höll alltså kurs i modern 
squaredans utan att ha gått någon egen kurs. 
Eftersom man inte bara kan sätta igång ban-
det utan att gå igenom så blev det ju en hel 
del ”torrsimning”. Efter ett tag fi ck vi också 
band med bara musik och det blev ju lite roli-
gare för dansarna att gå igenom call och öva 
till musik, så det var så jag började.

• Hur lärde du dig?
Jag hade kurser och lärde ut squaredans, var 
instruktör. Det tog många år innan jag kunde 
tänka mig att kalla mig caller även om jag 

kanske var det i praktiken. Den första kursen 
jag gick, tror det var vår-vintern 1986, var en 
instruktörskurs med Lasse Rawet och Tom-
my Dahl som lärare, fast det gick ut på att 
vi skulle lära oss calla. Kursen omfattade två 
helger med en månads mellanrum och vi fi ck i 
läxa att lära oss ett singingcall, det var jätte-
svårt! Jag har deltagit på ett antal callerkurser 
och callerclinics under åren. Man lär sig alltid 
något nytt även om man hållit på länge.

• Vilka nivåer callar du?
Jag callar från prova-på och nybörjarkurser till 
C1, har haft någon enstaka C2-träning fast det 
räknas nästan inte.

• Callar du både på kurs och dans?
Ja, fast det är oftast kurser/vanliga klubbkväl-
lar. Åker runt till de fl esta klubbarna i väst-
sverige, någon eller några gånger per termin. 
På vårterminen brukar jag ha intensivdagar i 
Alingsås, en heldag med övning på en nivå.

• Hur ofta callar du?
I genomsnitt 2 (ibland 3) gånger per vecka. 
Försöker hålla det på den nivån för att det inte 
ska bli för mycket. Jag vill ju hinna med att 
dansa också! Dansar i stort sett varje helg, 
antingen på endagsdanser eller festivaler och 
på alla nivåer upp till C3a.

• Övriga uppdrag inom squaredans?
I slutet på 80-talet/början på 90-talet var 
jag suppleant i SAASDC:s styrelse. Jag är 
sekreterare i Dansföreningen Hörnet.

• Ditt bästa callerminne?
Ett av mina starkaste minnen är från Öland 
sommaren 1985 när Robert Björk hade en 
genomgång för de som var intresserade av 
callning. Det var en riktig aha-upplevelse att 
inse att man inte måste hålla ordning på alla 8 
dansarna utan att det räckte med två par för 
att alla skulle komma hem!

• Ditt värsta callerminne?
Det har jag nog lyckats förtränga. 

• Vad upplever du som roligast i samband 
med din callning?
Det är roligt att calla alla nivåer men det är 
något speciellt när man lyckas få nybör-
jare att upptäcka hur himla roligt det är med 
squaredans, när de blir riktigt bitna.
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• Upplever du något som svårt och/eller 
jobbigt?
Det är svårt att få nya dansare och det är jätte-
synd. Vi har ju hittat världens bästa fritidssys-
selsättning och så är det så svårt att övertyga 
alla andra som inte provat ännu.

• Har du några tips till andra som vill bör-
ja calla?
Det är svårt för jag växte in i det på ett helt an-
nat sätt än vad jag tror är möjligt nu. De fl esta 
klubbar dansade till band och de fl esta dan-
sare tyckte det var roligt med en caller istället, 
oavsett kvalitet, det fanns dessutom inte så 
många. Men det som behövs är intresse och 
mycket övning och även att dansa och lyssna 
till så många andra callers man kan.

• Hur ofta är du själv ute och dansar?
Väldigt sällan på veckodagarna men ca tre av 
fyra helger. På somrarna åker vi alltid på nå-
gra festivaler och en eller fl era dansveckor och 
jag brukar hinna dansa på sommardanser på 
vardagarna också! 

• Något annat du vill nämna?
Jag tycker det är synd att man inte pratar om 
att det är ett stort hopp mellan A2 och Chal-
lenge. Det är, i alla fall till viss del, helt olika 
typer av dans. Jag tror att för att man ska 
tycka att det är riktigt roligt med challenge 
så behöver man tycka dels att det är kul att 
vända och vrida på alla call och dels att kon-
cept är roligt, dvs att ”as couples” och ”all four 
couples/all 8” är det roligaste på A1/A2. Den 
stora skillnaden mellan challenge och ”vanlig 
squaredans” är ju koncepten.

• Några tankar inför squaredansframti-
den?
För att få bättre dansare behöver fl er anamma 
beteendet att gå vidare till nästa nivå först när 
de tycker att den nuvarande nivån inte längre 
ger något utmaning; dvs. att de efter en dans/
festival upplever att de inte gjort något nytt 
utan att de gjort det mesta innan. Då är man 
riktigt mogen att gå vidare till nästa nivå. Man 
ska dansa och ha roligt på en nivå ett tag in-
nan man går vidare med en ny kurs. Om man 
gärna vill gå kurs varje år; ängla på någon lä-
gre nivå, du blir bättre dansare och lär känna 
många nya människor!

• Har du några övriga intressen?
Dans överhuvudtaget är kul, började dansa 
gammaldans/gillesdanser när jag var 14 år och 
höll på intensivt med det tills squaredansen tog 
överhanden. Tycker det är kul att bugga även 
om jag aldrig gått någon kurs. Vi hade också 
linedance i klubben ett par år men squaredans 
är min passion.

Tycker det kul att lyssna på livemusik, försök-
er hinna med att gå på konserter ibland. Gillar 
t.ex. West of Eden.

• Någon kuriosa att bjuda på?
Morgontrött, men en av veckans höjdpunkter 
är att gå upp extra tidigt för att morgonsimma 
minst 2 000 m före jobbet!

Detta som du läst nu är tänkt att bli en ny 
serie där vi lär känna kända/okända callers i 
Sverige. Kanske kan det ge er en chans att 
anlita en ny caller. 

Annika Myhrberg

www.dansshopen.nu

Webshop & Postorder
Fraktfritt inom Sverige

Butik Nygatan 28 Örebro
019-101 505

Sara svart 33-44
995:-

Robin svart 37-49
995:-

Amalgam svart eller svart/vit
33-44 495:-

995:-

Bleyer Bugg svart eller vit 34-44
595:-

DS 19 svart 34-41
595:-

Bloch 528 Canvas svart 34-46
795:-
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KALMAR SQUAREDANSARE 25 ÅR

Vilken härlig JUBILEUMSDANS/FEST!!!

Kalmar squaredansare har tre härliga heders-
medlemmar, Bruno Karlén och Inger och Gös-
ta Toreld.
Det var dessa tre som för ganska exakt 25 år 
sedan startade Kalmar squaredansare. 
Dessa tre fi rade tillsammans med 75 andra 
glada dansare detta i lördags, 13 oktober, med 
en stor jubileums/kvastadans i Förlösa folkets 
hus. Callade gjorde Pär Lundborg och Leif 
“Snuffe” Eriksson. Kvällen avslutades med ett 

 
 
 
 
 
 
 
`                                                                                                                   

 
                                        
 
 
 
 
  

 
 

 

Mölnbacka Bygdegård  
 

3 mil norr om Karlstad. Skyltat från Rv. 62 o 63. 
GPS. Koordinater: N59  38.201  E013 33.077  

Caller Monica Arvidsson  
Erika Andersson och Hans Lindgren 

 

Nivå: B44 - M - P - A1 - A2 – C1 
 

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

förhandsanmälan senast 27/1 pg maten!  
Utan mat 120/60 kr och ingen förhandsanmälan! 

 

Välkomna till Forshaga  
Kommunen med både Lyckan och Lusten 

 
 
 
 

 
Info/anmälan: Birgitta 070-871 54 97 eller 

Mail: sjotorp.biha@hotmail.com 

 

stort jubileumsafterparty med ca 50 gäster.
På programmet stod mat/tårta, trubadur och 
zumbadans. Stämningen var på topp och vi 
fi rade fram till midnatt.

Stort TACK till alla dansare och gäster som kom 
och gjorde denna fest till ett riktigt ¨HÖJDAR-
JUBILEUM¨

Annika Sjögren Simonsson
Kalmar squaredansare
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ALANDIA 

SQ 
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DANCERS 
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Testa vår version av Ålandspannkakan!
Svenska skolkocklandslaget vann silvermedalj 
i Mat-OS i Tyskland genom att bl a laga Ålands 
pannkaka, lite modifi erad. Passa på och sma-
ka den äkta åländska varianten på svenska 
Convention 2013 på Åland!

Vi jobbar för fullt med Convention och hop-
pas att Du kommer att få en trevlig tid på 
Åland. Ta gärna någon dag extra och passa 
på och se Dig omkring. Angående boendet så 
har Eckerölinjen och Vikinglinjen ännu inte i 
skrivande stund släppt internetbokningen av 
hotell, gästhem och stugor, men när Du håller 
tidningen i din hand så borde det fungera. 
Du kan också ringa och boka boende, tel.nr 
till Eckerölinjen i Sverige är 0175-258 00 och 
till Vikinglinjen 08-452 42 73. En del vill ha 
betalning för boendet på förhand, bl a Viking-
linjen vill ha betalning senast i februari. Kont-
rollera på hemsidan, www.convention2013.se, 
vad som gäller.
 
Förutom Eckerölinjens och Vikinglinjens 
boende fi nns det en hel del gästhem och 

stugor. Gå in på www.visitaland.ax och välj Bo 
så fi nns det fl era alternativ. 

Vi kommer också att ha en busstur Marie-
hamn-Eckeröhallen t/r varje dag. Tidtabellen 
är inte fastslagen ännu, men kommer att pub-
liceras på hemsidan längre fram.  Eckerölinjen 
kommer också att ha en båttur t/r där hus-
vagn/husbil är billigare, men det är inte ännu 
fastslaget vilka turer det blir. Kontrollera på 
Convention-hemsidan. 

Vi har korta avstånd på Åland. Båtresan tar 
2-2½ timme. Då kan du njuta av god mat och 
trevligt sällskap. Åker Du Grisslehamn-Eckerö 
är det 1,8 km till Eckeröhallen och från Marie-
hamn är det 35 km till Eckeröhallen.

Om Du undrar över något så ring +358 457 
343 1987 eller maila info@convention2013.se 
(nu fungerar också mailen).

Välkomna till oss!
Alandia Square Dancers r f 
genom Anki Nyman ordförande

 

Aktiviteter 2012-2013 

 

Clear River Dancers,  
Hans Persson: 070-538 3913 
Präriefolket SD,  
Hans Lindgren: 070-326 15 24 
Sun Town SQD 
Nilsowe Lowner: 070-852 11 49 

 
2012  9 dec Gemensam avslutning  
 Lätt B – A2 Sun Town SQD 
 
2012 29 dec Mellandagsdans Mölnbacka 

Bygdegård Lätt B – C1 
Präriefolket SD 

 
2013 02 feb Starlight Dans Mölnbacka 

Bygdegård B 44 – C1 
Präriefolket SD 

 
2013 13 apr Älvdansen Karlstad  
 B - A2 Clear River Dancers 
 
2013 15-16 nov Värmlandsdansen Karlstad 
 M - C2 Brobyggarna 
    

 
 
 
 
 
 
 

Lerum square dancers 
Jubileums dans 

4-6 oktober 2013 
Boka in denna helg redan nu 

Två hallar hela helgen 

Dans nivåer Basic – C3a 

 
 

För mer info www.lerumsquaredancers.se 

Mike Sikorsky Thomas Bernhed 
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Organisationen för squaredansledare 
www.caller.nu 

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

•
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Klubbinformation 
(uppdaterad maj 2012)

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

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

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

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 
− vid eventuella frågor - kontakt via mail 

eller telefon 0491-921 90.

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

Svensk A1/A2 handbok - L-E Morell 100:- 

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

Beställningar görs hos Björn Persson, Sten-
kastsgatan 11, 421 36 Västra Frölunda, 031-
21 00 71 eller nallepe@squaredans.se 

Kom Ihåg
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.  

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

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. 

CD-skiva 
 “Introduktion till squaredans” 

Beställning görs hos Marianne Hjelm, Västerslänt 
119, 424 35 ANGERED. 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 
SAASDC:s förslag till klubbstadgar finns i 
klubbhandboken.Samtliga klubbars aktuella 
stadgar skall fi nnas hos SAASDC:s sekreterare, i 
elektronisk form. Kontaktperson för stadgefrågor 
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 på hemsidan.Tidningen fi nns också i 
elektronisk form på hemsidan. Vill du ha besked 
när den fi nns 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. 

SAASDC Kontakt  
Ledamot/webmaster, Björn Mattsson: 
bjorn@squaredans.se
Sekreterare, Camilla Cronholm: 
camilla@squaredans.se, 
Överstegränd 6, 563 31 GRÄNNA
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Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook

Med reservation för ändringar

Våren 2013 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

Nybörjardans
Sö 13 jan kl 12.00 - 16.00 

Sten Götharson, Gugge Törnquist

B34 - Basic (se annons ovan)
FREDAGDANS - AfterWork
Nyhet - En fredag i månaden har vi öppen squareddans. 

Inga förkunskaper krävs.  Se mer på hemsidan

Vårens kurserMåndagar fr 14 jan  B (II), NybörjareTisdagar fr 15 jan M (II)Onsdagar fr 16 jan C1 (IV)

Trettondansen 11-13 jan 2013Vinga Yellow Rockers inbjuder till Trettondansen 2013Christer Bern, Bengt Geleff, Catrine Dellbing, Vainor Törnqvist
(sön Gugge Törnquist, Sten Götharson)

Fre-Lör Medborgarhuset, Alafors, Sön Kyrkbytorget

Fre 11 jan

Lör 12 jan

Sö 13 jan

18.00-22.00 P, A1, A2 CB, BG

14.00-21.00 B-A1 CB, VT, CD

12.00-16.00 B35-B GT, SG

V I N G A
Y
E
L
L
O
W

R
O
C
K
E
R
S

GÖTEBORG

Mer info:www.vinga-sdc.org

17 jan - B-P, 1 hall 

24 jan - B-A2, 2 hallar

31 jan - B-A 1 hall

7 feb - A1,A2 1 hall

14 feb - Månadsdans 
Mathias Alfredsson

21 feb - B-Plus, 1 hall

28 feb - B-A2, 2 hallar

7 mars - A1, A2, 1 hall

14 mars - Månadsdans

21 mars - B-Plus, 1 hall

28 mars - Påskdans 
B-A2, 1 hall

4 april - A1-A2, 1 hall 

11 apr -Månadsdans

18 apr - B-Plus - 1 hall

25 apr - B-A2, 2 hallar

2 maj - A1,A2 1 hall

9 maj - Inställt, Convention

16 maj - B-Plus - 1 hall

23 maj - B-A2, 2 hallar

Torsdagar på Vinga
Det är inte alltid alla nivåer på våra klubbdanser. Se Programmet nedan.  

Om inget annat anges börjar vi kl 19.00

Kungälv Summer Jam 
12-14 juli 2013

Detta år i tre dagar
Notera dagarna redan nu
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REKRYTERINGSKAMPANJ  2012-2013 
Antalet squaredansare har under de senaste åren sjunkit drastiskt! I ett försök 
att bryta denna nedåtgående trend beslutades vid Förbundsstämman 2011 att 
inrätta en nationell rekryteringsfond. Syftet är att öka antalet squaredansare 
genom att premiera gränsöverskridande samarbete, nytänkande och innovativa 
förslag att locka nya dansare, alternativt vinna tillbaka tidigare dansare.  En del 
av de avsatta pengarna delades ut till 8 olika klubbar från Sjöbo i söder till 
Sundsvall i norr i samband med Convention i Märsta. Nu finns det en ny chans 
att ansöka om medel ur rekryteringsfonden. Ansökan kan göras av klubb/ar som 
planerar att genomföra en rekryteringsaktivitet/-kampanj under vår eller höst 
2013. Ansökan skall vara skriftlig och innehålla;  

 namn och kontaktuppgift avseende klubb/ar som 
skickat in ansökan  

 underskrift av klubbens/klubbarnas ordförande 
samt ytterligare en styrelseledamot    

 ansökt belopp  
 handlings- och tidsplan  
 målgrupp/er  
 budget samt planerad uppföljning av kampanjen/aktiviteten. 
 Uppgift om konto för insättning av ev. beviljat belopp skall framgå av 

ansökan.  

Ansökningstiden är begränsad - senast den 31 december 2012 skall ansökan 
vara insänd till Svenska Squaredansförbundet SAASDC, c/o Åsa Bratt, 
Länsmansvägen 105, 192 70 Sollentuna. 

Ansökan behandlas av en särskild utsedd grupp bestående av representanter 
från SAASDC och SACT. Gruppen förbehåller sej rätten att besluta om insänd 
ansökan skall bifallas samt om hela eller endast delar av det sökta beloppet skall 
utbetalas. Gruppen tar, efter det att beslut tagits om till-/avstyrkan av ansökan, 
kontakt med resp. klubb/ar.  

Förbundet kommer att redovisa resultatet av rekryteringskampanjen dels i 
Square-Info, dels i samband med Förbundsstämman 2013. 

 

Vi går mot vårt mål – att bli fler squaredansare 

Tiden går så snabbt - Convention 2014
Hösten har kommit igång ordentligt och vi 
börjar känna att det snart är dags. 

Under de senaste veckorna har jag varit med 
på många möten där vi planerat: kläder, musik, 
presentation, caller, fl yer, mat, afterparty, lot-
teri… Det känns som att vi har mycket kvar, 
men det är också mycket som är avklarat. 

Vi har kontaktat alla de caller vi vill ha och de 
har sagt ja, vi har fi xat maten, menyerna bör-
jar också bli klara. En kille i klubben springer 
runt och ringer sponsorer. Mailen och telefon-
erna går varma och när vi träffas ute på dans-
er har vi mycket att tala om men då gäller det 
hålla koll på klubbtillhörigheter hos alla run-
tomkring. 

Nästa stora projekt som kommer att ta myck-
et tid för alla inblandade är vår fl yer. Vi håller 
på att utforma framsidan så att ni ska vilja 
läsa den. De olika grupperna har fått i upp-
drag att lämna in sina bidrag i god tid så att de 
designintresserade kan klippa och klistra ihop 
resten av fl yern. Vilka diskussioner vi har haft 
om färgerna på fl yern, ojojoj! Men nu är vi 
överens om att dem, vår linje är att hålla det 
enkelt och stilrent men ändå väcka intresse. 
Ni får i maj avgöra om vi lyckas. 

Nu håller vi på att gå vidare från att ha dis-
kuterat och planerat till att börja göra. Det är 
dags att börja sy, snickra, klippa och klistra 
och öva inför vårt första framträdande i maj. 
/Liten medlem i hemliga klubben
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Nu sitter jag i min lägenhet och det är slutet 
av augusti. Värmen är kvar och det är ca 30 
grader.
Jag tänker på min Squaredanssommar och se-
mester med glädje. När ni läser detta är som-
maren gången men många minnen fi nns kvar.

Jag vill tacka Lasse, Hanna, Christer, Karina, 
Thomas, Ida och Johnny för deras utomor-
dentliga dansvecka som vi deltog i i Polen i år.
Det var som alltid en mycket bra och lärorik 
vecka. Det bästa var att vi var mycket sam-
stämda, även om vi kom från olika länder. 
Dansen var bra och alla hade roligt tillsam-
mans, många av deltagarna hade man träffat 
tidigare. Personligen uppskattar jag särskilt 
alla kringarrangemang som Hanna och Lasse 
ordnar.

Tyvärr, för oss som känner mycket för veckor-
na i Polen och resten av squaredansvärlden, 
så säger Hanna och Lasse att de skall ta ett 
sabbatsår och inte anordna någon dans 2013. 
Vi som gillar Lasses och Hannas arrangemang 
ser fram emot att kunna anmäla oss till år 
2014.

Hej Squaredansvänner!
Jag är den första att göra det och förhopp-
ningsvis tillsammans med er andra. Detta 
för att vi ska återuppleva gemenskapen och 
stämningen. Det är dansen, miljön, hotellet 
och landet Polen som enligt mig är unikt. 

Därför tack till er alla som gjorde min sommar 
bra med Squaredans som hobby.

Uno Hansson, Hörby

 

 

 

30-årsjubileum 

 

HIGH COAST FESTIVAL® 

23–25 augusti 2013 
Örnsköldsvik 

 

Callers: 
Robert Björk, SE  

Jack Borgström, SE 
Mike Sikorsky, USA 

 
Info: Eivor Granqvist, tfn 070-226 59 71 

e-post: eivor.granqvist@gmail.com 
www.ovikssquaredancers.com 

Basic 
Mainstream 

Plus 
A1-A2 

C1  
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Program 2013
Vecka Datum Program Caller
22 A 25/5 - 31/5 Seniorvecka - Basic Svante Jordeskog

Roland Danielsson

22 B   25/5 - 31/5  Seniorvecka - MS  Svante Jordeskog

Roland Danielsson

23 1/6 - 7/6 Seniorvecka Plus Svante Jordeskog

Sven Andréason

24 A 8/6 - 14/6 Seniorvecka A1 Christer Bern

Sven Andréason

24 B 8/6 - 14/6 Seniorvecka A2 Christer Bern

Sven Andreasson

27 29/6 - 5/7 Squaredance Plus Richard Björk

Robert Björk

Jack Borgström

28 6/7 - 12/7 Squaredance A1 Robert Björk

Jack Borgström

Stefan Sidholm

29 13/7 - 19/7 Squaredance A2 Jack Borgström

Stefan Sidholm

30 20/7 - 26/7 Squaredance C1 Freddie Ekblad

Christer Bern

31 A 27/7 - 2/8 Squaredance C1-Intro Freddie Ekblad

31 B 27/7 - 2/8 Linedance Intermediate Bo Wallin m fl

32 3/8 - 9/8 Squaredance A1/A2 Freddie Ekblad

Robert Milestad

33 10/8 - 16/8 Linedance Lotta Svedberg m fl

Easy/Intermediate

Carsten Nielsen

www.dansgladjen.se
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70  SOLLENTUNA


