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DIN BUTIK PÅ INTERNET 

 
Här hittar du western- och 

squaredanskläder mm  
för dam och herr. 

Vi har öppet dygnet runt,  
du beställer när det passar dig. 

Ingen fraktkostnad 
 

www.squareofwestern.eu 

  
(Under 18 år gratis) 

   

  
Frågor om boende. mm 

Kontaktperson Lotta Nilsson 0485-222 10 

Förslag till Danslista  
maila: lotta.svedberg@gmail.com 

 

                                                                                                                                       
       

                         
Karlsholme Dansen                                           

Folkets  Park  i  Mariestad  -  Dans i 2 hallar invid Vänerns strand 

Lördag 1 juni 2013 
Kl. 14.00 – 20.00 

        Ett kanongäng på scenen.....!! 
               Robert o Richard Björk  samt  Martin Jansson 

                                         

Chans att dansa till ”Björkarna” 2013! - om inte på Bödabaden! 
 

                           Nivå: B – A2                   

                                Entré:  kr. 150    under 25 år kr. 75  
        
                 Cafeteria med smörgåsar och hembakat kaffebröd 
 
                                         Vägbeskrivning: Från E20 mot Mariestads centrum fram mot kyrkan och 
                                                           hamnen till Karlsholme vid Vänerstranden 
  
                                        GPS-Koordinat:  WGS 84 (lat, lon):N 58° 42.667', E 13° 49.433' 

                                                                     WGS 84 decimal (lat, lon):58.71573, 13.82826 

                                           Besök vår hemsida http://www.nwsd.se 
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Från ordförandens horisont 
Hej Squaredansvänner!
Så har vi då startat ett nytt år med en massa 
roliga danser framför oss. Ni har väl inte glömt 
att anmäla er till Convention på Åland! Jag tror 
att det kommer att bli en rolig Convention på 
en väldigt vacker plats.

Som säkert alla vet vid det här laget satsar vi 
i förbundsstyrelsen på att på alla sätt påverka 
så att vi får nya dansare samt att bibehålla 
dagens dansare.
Många har ju funderat över hur man bäst 
rekryterar nya dansare och som jag uppfattar 
det kan det sammanfattas i primärt två vägar. 
Dessa är rekryteringsdanser/uppvisningar och 
det sociala nätverket.
De av er som varit med länge drar sig säk-
ert till minnes att då för ett 10-tal år sedan 
fanns det inte en gatufest, festival, midsom-
marfi rande, utan att en squaredansuppvisning 
var ett givet inslag. Vidare genomfördes ofta 
uppvisningar på andra publika ställen som gal-
lerior, torg, centrala utedansbanor etc.

 Den gången var vi cirka 7000 dansare och 
detta har successivt sjunkit ned till dagens 
antal på cirka 4800 dansare. Man kan undra 
över orsaken till detta, men att slita sitt hår 
över anledningen är inte konstruktivt, så jag 
föreslår att vi lämnar detta åt andra. Vad vi 
däremot kan påverka är det vi har framför oss 
och det kräver för att lyckas, en insats från 
oss alla.

Jag tror att om vi skall kunna vända den nega-
tiva trenden i antalet dansare, måste vi återta 
lite av uppmärksamheten på gator och torg. 
Det innebär enligt mitt synsätt att vi måste 
genomföra ett stort antal uppvisningar under 
hela året och inte enbart under några veckor 
innan kursstart. Om jag fi ck önska, så skulle 
varje klubb genomföra tio rekryteringsdanser/
uppvisningar under detta år. Kanske är det en 
utopi, men jag kan väl få ha denna önskan. 
Det fi nns två uttryck som jag tycker kan passa 
och de är "en gång är ingen gång" och "syns 
vi inte, fi nns vi inte".

Vid rekryteringsdanser/uppvisningar tror 
jag det är bra om man beaktar vem som är 
åskådaren och anpassar om möjligt ålders-
fördelning, klädsel och musik så att åhörar-
na får upplevelsen av vår härliga dans. En 
avgörande viktig faktor är, att alla dansare har 
kul och visar glädje i dansen.

Ett ytterligare sätt att synas är att man i sam-
band med dans eller annat försöker få den 
lokala tidningen att komma att göra ett re-
portage kring en dans eller en uppvisning. Det 
är inte alltid så lätt att få en reporter på plats, 
men en alternativ väg till en artikel är, att 
någon i klubben tar några bilder samt skriver 
ett reportage som tidningen sedan kan pub-
licera.

Under sommaren förra året genomfördes en 
rad danser utomhus eller på andra publika 
platser och två intressanta rekryteringsdanser 
var på Medborgarplatsen i Stockholm och på 
Avenyn  i Göteborg. Från dessa danser har jag 
sett klipp på YouTube och dessa kan kanske 
skapa lite tankar kring vad olika klubbar kan 
göra på sina respektive orter.

Ha det riktigt bra så ses vi 
i en square någonstans.

Tommy Hansson
tommy@squaredans.se 

Styrelseutbildning
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? 

Var god kontakta:
Anders Sjöberg anders@squaredans.se 
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I skrivande stund har jag precis börjat vänja 
mig vid att skriva 2013 istället för 2012. Året 
inleddes för egen del på ett minst sagt annor-
lunda sätt då vi fi ck vår andra dotter på förra 
årets sista dag. 

Sedan dess har jag förutom babybestyr hunnit 
med en hel del squaredansarbete. Jag har ex-
empelvis varit i Stockholm och haft styrelse-
möte med förbundsstyrelsen. I samband med 
detta passade vi även på att ha ett gemen-
samt möte med styrelsen för SACT. Vi pratade 
bland annat om att det fi nns ett behov av att 
ta fram nya kurshäften i Basic på svenska. 
Jag hoppas att detta beror på att arbetet med 
att locka nya dansare börjar ge resultat, men 
misstänker att det tyvärr har att göra att den 
förra tryckningen av kurshäften är så gammal 
att den, vad vi vet, inte ens fi nns bevarad i 
elektroniskt format. 

I övrigt kretsade mycket av styrelsemötet 
kring frågan hur vi ska attrahera nya dan-
sare och behålla befi ntliga. Denna frågeställn-
ing genomsyrar nu de fl esta av frågorna som 
styrelsen arbetar med. Det gäller bland annat 
den rekryteringsfond som har inrättats, arbe-
tet med en ny hemsida som kommer lanseras 
i vår och en rad olika mindre projekt som 
stödjer vår övergripande vision om att bli fl er i 
gänget. Viktigast av allt är nog att vi alla inser 
att det inte fi nns några ”quickfi x”, utan att den 
gamla devisen om att hårt arbete alltid lönar 
sig på sikt, gäller. 

Se gärna det som en uppmaning, GE INTE 
UPP. Har ni försökt starta nybörjarkurs och 
misslyckats så är det nog ändå så att ni lyck-
ats uppmärksamma åtminstone några till 
på vad squaredans är och ju fl er som vet 
det, ju fl er kommer förr eller senare inse att 
Squaredansen är något man borde prova på.

Som ni vet går tiden fort och innan vi tänker 
på det är det dags för Convention. Denna gång 
får vi förmånen att besöka Åland. Ni glömmer 
väl inte att anmäla er. 

För styrelsen
Henrik Kjellgren
henrik@squaredans.se 

M, A1
80 kr, juniorer 40 kr

Gamla Södertäljevägen 5
Fruängen i Stockholm
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Redaktörsspalten
Hej, där ute i vintermörkret. Förhoppningsvis är 
det ljusare och våren i antågande när ni läser 
detta. Känns skönt att dagarna blir lite ljusare 
för varje dag iallafall. 

Vi kan erbjuda Square-Info fakturor via email. 
Ange den mailadress ni vill ha fakturan till. Vill 
ni ha fakturan med posten. Ange den adress 
och mottagare som ska ha den. 

Tänk på: 
Ändrar ni er adress/mailadress så med-
dela 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 maj 
2013. Njut tills dess av fågelkvitter, tulpaner, 
vitsippor och ljusare dagar. 

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

                                           Årgång 29 
 

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 2 2013 Nummer 3 2013 Nummer 4 2013 Nummer 1 2014 
Deadline för material 15 april 1 augusti 15 oktober 1 februari 

Distribueras vecka 1321 1337 1347 1411 
 

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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Rotebro Dansträff
Hertig Karls väg 13, Sollentuna

Back to Basic /
Stora Påskdansen

Fredag 29/3 
11.00-13.00 P workshop
13.00-15.00 M intensivkurs
15.00-17.00 B workshop
18.00-21.00 Dans B-M*-B-P
21.00-00.00 Afterparty

Lördag 30/3
12.00-14.00 P workshop
14.00-16.00 M intensivkurs
16.00-18.00 B workshop
19.00-22.00 Dans B-M-B-P

Callers:
* = så långt intensivkursen har kommit

Jack
Borgström

Stefan
Sidholm

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

VÄLKOMNA!

Bålstadans med Barry Sjolin
Onsdagen den 7 november var det dags för 
dans med Barry Sjolin från Kanada här på 
Knarrbacken i Bålsta, han gästade oss för 
nionde gången. Som alltid bjöd han på ut-
manande turer och många skratt. Glädjande 
nog hade många nya dansare hittat till dansen.

Det är alltid kul att ha Barry på besök då han 
anser att Bålsta är hans hemklubb i Sverige, 
om inte i hela Europa. För er som inte vet det, 
så var det i Bålsta han callade första gången 
på den här sidan det stora vattnet, den 26 
april 2000.
Temat för kvällen var ”nybörjare” och det 
kunde man känna sig som även om man hade 
dansat i några år när Barry bjöd på några inte 
så vanliga kombinationer. Men med lite en-
vishet och mycket skratt så klurade man ut 
även detta.

Vi bjöds även på en tipp där Barry sjöng till-
sammans med Stefan Sidholm som är hans 
följeslagare i Sverige. Kvällen gick alldeles för 

fort som alltid när man har kul, men vi ser 
fram emot nästa gång som vi får fi nbesök från 
Kanada.

Tack Barry och alla dansare för en härlig 
danskväll!

Fia Norén,Bålsta SquareDancers
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Convention 2015 och 
Conventiongruppen

Convention är lite magiskt tycker jag och är en 
händelse som de fl esta av oss ser fram mot. 
Vi åker dit med spänd förväntan att dansa till 
callers som vi kanske tidigare inte dansat till, 
eller som vi tycker är rent fantastiska på att 
skapa kluriga  och spännande fi gurer. Vi skall 
inte heller glömma alla de härliga singingcall 
som vi kan vänta oss. Convention är fantas-
tiskt!

Då man frågar klubbar som arrangerat ett 
Convent varför de gjorde det, får man lite olika 
svar och exempel på sådana är "för att starta 
ett gemensamt projekt och på så sätt stärka 
sammanhållningen i klubben", "vi har ju gått 
på så många Conventions så vi tyckte att det 
var vår tur att bidra", "vi är fl era klubbar och 
för att stärka banden med varandra, ville vi 
samarbeta kring ett roligt projekt ", "vi ville 
ordna Convention för att stärka klubbkassan". 
Det fi nns säkert fl er anledningar än de jag nu 
räknat upp, men detta är några.

Som ni ju alla vet så kommer Convention 2013 
att gå av stapeln på Eckerö, Åland. För 2014 
är också Convention bestämt och ett gäng 
duktiga och engagerade människor arbetar nu 
med detta. Även detta år tror jag på ett myc-
ket spännande och skojigt Convention.

För 2015 har vi i dagsläget ingen anmäld ar-
rangör och det bör vi ha inom den närmaste 
framtiden. Det kan väl inte vara så illa att in-
gen, eller inga, vill arrangera Convention och 
att vi tvingas ställa in dansen och bara ha för-
bundsstämma separat! Förbundet har varit i 
kontakt med några klubbar, men intresset är 
svalt.

Synpunkter som jag ibland har hört är att det 
skulle vara ett ekonomiskt äventyr att genom-
föra en Convention och detta påstående vill 
jag avföra från diskussionen. Fakta är att 
Squaredansförbundet sedan många år tillbaka 
har en fond som kan användas i den händelse 
att arrangemanget går med ekonomisk för-
lust. Detta har emellertid aldrig inträffat. Vi-
dare kan förbundet låna ut visst kapital för att 
starta arbetet med arrangemanget.

Convention har under de senaste åren utveck-
lats till att bli en ganska stor apparat under 
många dagar och där många klubbar tror att 
man alltid måste ha samma omfattning som 
föregångaren eller ännu hellre överträffa tidi-
gare arrangörer. Om vi fortsätter på den in-
slagna vägen, kommer vi så småningom att 
nå en situation där ingen kan, vill eller vågar 
ta sig an denna uppgift. 

Förbundet bjuder nu in er klubb att arrangera 
Convention 2015. Det är helt upp till klubben 
att välja hur detta Convent skall genomföras. 
Arrangemanget kan likna de Convent vi sett 
under de senaste åren, eller också väljer ni att 
diskutera kring ett lite mer nedskalat Convent. 
Ett villkor är dock att man inte ger avkall på 
danser, dansnivå och dansglädje, men att de 
mer personalkrävande delarna skulle kunna 
bli föremål för diskussion. Visst vore det väl 
kul om ni i er klubb skulle kunna bli lite trend-
sättare för framtida Convention.

En resurs som kanske inte är så välkänd i 
detta sammanhang är förbundets Convention-
grupp. I denna grupp ingår medlemmar som 
har en kvalifi cerad erfarenhet av att arrangera 
Convention och bistå den arrangerande klub-
ben med råd och dåd i stort och smått. Grup-
pen har ett brett kontaktnät och kan dessu-
tom få detaljinformation från andra klubbar då 
så erfordras. I dagsläget ingår i gruppen Mia 
Mutembei, Björn Mattson och undertecknad. 
Den erfarenhet jag har säger mig att samar-
betet med mellan arrangör och Convention-
grupp uppskattas mycket.

Jag tycker det vore roligt om vi tillsammans 
kunde diskutera förutsättningarna för ett 
spännande och skojigt Convention 2015.  

Tommy Hansson
Ordförande SAASDC



8

Vi har kontaktats om helt skilda frågor och här 
skriver vi kort om vissa och lite längre om de 
som behöver belysas.

Kläder vill någon att vi skall använda och då 
gäller det naturligtvis squaredansklädsel. Det 
är väl bara på ”stora” danser som vi kan se 
detta för på allt fl er vanliga klubbdanser före-
kommer ofta långbyxor och någon form av 
tröja/skjorta. Visst är det festligt om dansare 
på något sätt klär upp sig till en dans? Vi får ju 
hela tiden nya läsare genom våra nybörjare så 
här tar vi ännu en gång våra klädregler så ni 
vet vad som gäller om en fl yer anger en viss 
klädkod:
• Traditional – hela stora stassen med under-
kjol, alltså uppklätt som ”förr i tiden”. Herrarna 
skall ha långärmat och långbyxor, inte jeans
• Proper – nu kan du ta på dig en enklare kjol, 
gärna vidare modell för det är lättare att dan-
sa då, dessutom kan damer ha långbyxor och 
herrarna får ha kortärmat om de vill. Står in-
get angivet på fl yer anses det betyda proper 
klädsel
• Casual – eller ungefär kom som du är, detta 
är vanligt under kurskvällar men även under 
sommardanser.
Det är aldrig fel att ha en ”fi nare” klädkod än 
den angivna!
Varför väljer ni squaredanskläder? Eller hör ni 
till dem, som hellre dansar i vardagskläder? 
Skriv och berätta. 

En herre tycker att damer inte skall dansa med 
varandra förrän alla herrarna ”tagit slut”, dvs 
först då kan damer bjuda upp varandra. Vi i 
Etikettgruppen har till stor del varit singeldan-
sare av olika anledningar och därför lärt oss 
att dansa alla positioner. Hade det varit fl er 
herrar engagerade inom dansen uppstod inte 
detta problem men …
Många nybörjarkurser består av damer till 
största delen. Där får några lära sig att dan-
sa ”till vänster” för att få kursen att fungera 
och det är detta de kan. När de kommer ut på 
danser kommer de att fortsätta med att dansa 
herre för det är det naturliga för dem och in-
gen lägger någon värdering i det.
Läser vi våra 10 Komihåg står det bara att man 
skall ha en partner innan man squarar upp. 

Även här vill vi gärna veta vad ni tycker, både 
damer och herrar, även de par som alltid dan-
sar med varandra oberoende av kön.

Vi har också genom Förbundsordförande Tom-
my Hansson blivit ombedda att skriva om 
änglar och hur dessa skall bete sig och fram-
för allt vad de inte skall syssla med! Vi pratar 
mest om änglar när det gäller nybörjarkurs-
er men även under kurser på högre program 
skall man tänka sig för.

En ängel är inte kursledare, skall inte lära ut 
under pågående lektion. Det fi nns endast en 
som har denna roll och han/hon brukar vanligt-
vis stå på scenen med en mikrofon i handen. 
En dansare som hela tiden pratar i mun på 
kursledaren stör mer än hjälper. Det är nog så 
svårt för eleverna att kunna koncentrera sig.

En ängel skall defi nitivt kunna den nivå han 
änglar på – gärna dansa bra på programmet 
ovanför. Då kan han stötta en darrig square 
bara genom att vara på rätt ställe själv.

Ängeln skall vid behov fylla upp squaren och 
dansa allt korrekt utan extra svängar och twir-
lar (förekommer ofta i Weave the Ring, Grand 
Square, Dosado mm). Dessa extrasvängar hör 
hemma på danser om alla i squaren klarar av 
det, inte bland osäkra nybörjare och inte un-
der kurskvällar. Det är först när man kan callet 
man kanske kan klara en avart av det och ändå 
hamna rätt. Det ingår inte heller i ängelns roll 
att rycka – slita - dra någon till rätt plats. Att 
peka på rätt plats är mycket lämpligare.
Värre än att rycka och dra är de menande blick-
ar eller suckar som en del s k änglar sysslar 
med. Är en kursdeltagare osäker vet han myc-
ket väl när han gör fel. En suck från en ängel 
hjälper honom inte på vägen utan det blir bara 
värre. Resultatet kan bli att han slutar dansa 
och det är mycket sällan detta är målet för oss 
andra. Ingen är felfri och man går en kurs för 
att lära sig, inte för att man redan kan. Det 
måste vara tillåtet att fela.

Det fi nns klubbar som regelbundet ordnar 
änglakurser. Allt ovanstående påpekas då ty-
dligt liksom att ängeln skall vänta in kursdel-
tagarens beslut. 
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 Squaredans 

Ledar 
Utbildning 
Grund 

SLUG hösten 2013 

Sveriges bredaste squaredansutbildning 
Den är speciellt lämpad för nya 

styrelsemedlemmar/funktionärer eller 
blivande instruktörer  

 
SLUG kommer att arrangeras i 
Stockholmsområdet till hösten. 
Intresserad? Kontakta Calle enligt nedan. 
Tiden är planerad till någon gång under 
oktober-november 2013. 

Plats: Nacka Värdshus, 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 

Jag/Marianne fi ck detta redan under min basic-
kurs när Wheel and Deal från outfacing lines 
skulle gås igenom och ängeln sa: Gå, jag vet 
vart jag skall och det är du som skall lära dig!

Detta har präglat det material som jag tillsam-
mans med Svante J tagit fram till de änglakur-
ser vi haft i Västsverige under ett antal år.

Vi anser också att en riktig ängel ser till att 
alla mår bra. Det kan vara en så enkel sak som 
att ingen skall behöva sitta ensam och fi ka el-
ler att man säger hej när någon kommer till 
klubben! 

Som vanligt når ni oss i etikettgruppen lättast 
genom etikett@squaredans.se

Louise, Karina, Christina, Hanna och Marianne

Stress, skratt och krångel

Oj oj oj vad tiden går snabbt. Snart är det 
dags att åka till Åland och presentera vårt 
Convention. 

Just nu är det många bollar i luften. Alla kon-
trakt ska skrivas, fl yern ska produceras, kjolar 
ska sys, rekvisita ska skapas, presentatio-
nen ska övas in, registreringsprogrammet ska 
testköras, alla konstiga frågor ska besvaras. 
Konstiga frågor ja. 
Exakt hur stora är scenerna? Vem har ansvaret 
för säkerheten i omklädningsrummen, under 
afterpartyt, på masslogit? Övergripande an-
svar? Ansvar för stunden? Vaktmästare, fi nns 
det? Vem har nycklarna? Hur många behövs 
för att städa? Vilka sponsorer har vi? Kan man 
vara på två ställen samtidigt? Vad händer om…

Det blir många möten och många diskussioner 
om hur allt ska lösas, och efterhand så blir 
fl er och fl er frågetecken till utropstecken eller 
punkter. 

Vårt första stora delmål är Åland. Fram till dess 
är det stressigt och jobbigt och kul och stres-
sigt. Efter Åland ska mycket vara klart och det 
är upp till alla andra dansare att komma på allt 
som vi glömt så att vi kan stressa lite i höst 
också. 

Vår målsättning är att Convention 2014 ska bli 
en positiv upplevelse, att det ska vara kul på 
dansgolvet, i matkön eller på afterpartyt, att 
man som dansare har den informationen man 
behöver för att uppskatta hela Convention och 
att det ska vara lätt att nå oss för det man be-
höver hjälp med. 

En sak som vi ofta kommer fram till är ”krång-
la inte till det!” i betydelsen att fi nns det en 
enkel, praktisk lösning så är den oftast bättre.
 
Vi ses på Åland.

/ Liten medlem i hemliga klubben
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Klubbkontakter

Vår vision att ”Rekrytera nya dansare och be-
hålla de dansare som redan fi nns” ställer en 
del krav på oss alla.

Denna vision innebär att alla insatser som vi 
planerar och genomför alltid skall, på ett posi-
tivt sätt, medverka till visionen.

En av våra planer är att återinföra begreppet 
klubbkontakter. Jag har beskrivit detta på vår 
hemsida, men för dem som inte tagit del av 
det kan jag säga att klubbkontakten syftar 
till att stärka kontakten mellan klubbarna och 
förbundsstyrelsen, men även att bidra till att 
stärka banden mellan klubbarna.         
Jag är medveten om att samarbetet mellan 
klubbarna på en del håll fungerar alldeles ut-
märkt, så jag är säker på att vi inte behöver 
hitta på något nytt, utan vi skall lära av varan-
dra och på detta sätt utveckla squaredansen. 
På detta sätt kan vi även i framtiden glädjas 
över en alldeles fantastisk fritidssysselsätt-
ning.

Vårt arbete med klubbkontakterna har precis 
börjat och de första insatsen är att ta kon-
takt med alla klubbar. Detta kommer i huvud-
sak att vara genomfört under första kvartalet. 
Därefter kommer vi att ordna möten med alla 
klubbar. Antingen en klubb i taget eller om det 
är möjligt med några klubbar i taget. Syftet 
med dessa möten är att ta fram ideer på hur 
vår samverkan kan utvecklas.

Med utgångspunkt från dessa ideer kommer 
framtida steg att planeras, men detta ligger 
lite längre fram i  tiden.

Jag är alldeles övertygad om att allas bidrag 
behövs för squaredansens framtid och över-
levnad och jag är inte orolig, för jag är förvis-
sad om att många vill  medverka.
Hur arbetet fortskrider kommer löpande att 
redovisas i Square-Info.

YR Gunnar Bodmar
ansv. Klubbkontakter                                                                      

30 år 
  Jubileumsdans 

 
Kontaktperson: Jörgen Lundqvist 070-671 16 93 

                  Hemsida: http://www.sollentunasq.se

 

Lördag 20 april 2013 
 Kl 11.00 - 14.00  P-A1 
 Kl 14.00 - 17.00  B-M 
 Kl 18.00 - 21.00  A2-C1 

Callers: 

Stefan Sidholm  
Freddie Ekblad 

Rotebro Dansträff 
Hertig Karls väg 13  

 

 
Servering finns med  

kaffe/te/läsk,  
kaffebröd och smörgåsar 

Entré:  
1 pass 70 kr 
2 pass 120 kr 
3 pass 150 kr 
(under 25 - halva priset) 

 

VÄLKOMNA! 

 

 
 

KL 
Version 3.17

Från SACT 

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 gäller fortfarande 
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Årets stora danshelg närmar sig

Det är mycket Du ska uppleva och hinna med 
under Convention. Det är bl a förbundsstäm-
ma, squaregames, afterparty, presentation 
av 2014-års arrangör, glada möten, god mat, 
kanske för lite sömn och naturligtvis mycket 
dans till våra duktiga callers.  

Vi arbetar för fullt med allt mellan himmel och 
jord för att Din vistelse på Åland ska bli både 
trevlig och minnesvärd.

Vädrets makter rår vi dock inte över så vi får 
hålla tummarna att det är varmt och soligt 
vårväder som vi kan njuta av de stunder vi är 
utomhus. 

Vi har kontrollerat och i skrivande stund fi nns 
det gott om ledigt boende på Åland. Boka Ditt 
boende via Eckerö Linjen eller Viking Line.

Du som kommer med husbil/husvagn med 
Eckerö Linjen får det billigare priset på samt-
liga avgångar.
Kom ihåg att fylla i intresseanmälan för buss, 
gäller boende längs sträckan  Mariehamn-Eck-
eröhallen.

Vi påminner Er alla att det är svenska kronor 
som är valuta på convention.

Om Du undrar över något så ring 
+358 457 343 1987 eller maila 
info@convention2013.se

Vi ser fram emot att träffa Dig i maj. 

Alandia Square Dancers r f/
Anki Nyman

CCrazy Flutters inbjuder till  

Vårens danser 2013 i Märsta 

CRAZY DANCE WEEKEND  

5 –7 april 2
013 i M

ärsta
 

JERRY JESTIN 
Fredag 5 apr: C1 (kl. 19-22) 

Lördag 6 apr: A1/A2 (kl. 15-18) 
Lördag 6 apr: Plus (kl. 19-22) 

Söndag 7 apr: B M B P (kl. 14-17) 
Forum (Sthlmsv. 25, Märsta) 

Cafeteria finna på plats! Gångavstånd från Märsta sta�on. Mer info: www.crazyflu�ers.com VÄLKOMNA! 

C1 dansträning med Lasse Jägdahl 

Lördag 23 mars kl. 14-17 

Full fart PLUS med Urban D 

Lördag 23 mars kl. 18-21 

SACTSACTSACT———CONVENTION Lördag 16 mars
CONVENTION Lördag 16 mars
CONVENTION Lördag 16 mars   

Dansa �ll SACT callers: PLUS
Dansa �ll SACT callers: PLUS
Dansa �ll SACT callers: PLUS   

Forum i Märsta kl. 15.00Forum i Märsta kl. 15.00Forum i Märsta kl. 15.00---21.0021.0021.00   
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Hello SQUARE DANCE FRIENDS,

We write this letter to thank you for your fel-
lowship, your time and work towards our 
shared goal—the preservation and promo-
tion of our wonderful and historic pastime of 
square dancing.

WHAT IS THE MISSION OF 
GRAND SQUARE INTERNATIONAL?

Our purpose at GSI International is to connect 
square dancers everywhere—all around the 
world. Our efforts are organized to contribute 
positively to our activity by enhancing friend-
ships and promoting the activity so that it may 
survive for generations to come. We travel the 
world and communicate with square dance or-
ganizations of all sizes and do our very best to 
serve them in a number of ways.

THE GRAND SQUARE 
INTERNATIONAL STORY

Grand Square, Inc. evolved out of two things—
passion and need. Our founders had a true 
passion for squaredancing on all levels—from 
grass roots get togethers to large state and 
national events. The need for another organi-
zation to carry-on and promote our pastime—
an organization of any size, location and de-
termination, was and is—still clear. 

So we organized in Charlotte, NC and went 
to work organizing and dancing and such—in 
2001. Fast-forward through twelve years of 
hard work, incredible fun, thousands of road, 
air and sea miles and numerous friendships 
made worldwide, and we have a clear focal 
point for our efforts, one of many, but crystal 
clear: and that point is training. GSI has host-
ed dances, sponsored dances, created aware-
ness of and participated in events of all sizes, 
with organizations of all sorts, and through it 
all, it has become evident to us that to reverse 
the decline of our proud and benefi cial activ-
ity, training those at the helm for the decades 
ahead—callers, organizers and top-level danc-
ers—is just what we have to do. Quickly and 
effi ciently. And again, with passion, so that the 
passion is handed down to a new group of en-
thusiasts.

There is something at the core of square danc-
ing that connects people. And in that connec-
tion, participants become community. It was 
a natural progression that in organizing num-
bers of friends and neighbors—whether they 

are separated by a mile or an ocean—they 
became friends and family. It was during the 
shock of Hurricane Katrina, which displaced 
hundreds of thousands in the Gulf Coast area 
of the USA, among them thousands of square 
dancers—that the additional benefi ts of these 
new connections did their best. We rallied, 
we raised a tremendous amount of aware-
ness, and funds and did something that truly 
amazed us all. We did immediate good—good 
that even our seemingly paralyzed govern-
ment did not. And that was just the beginning.

When Japan was devastated by the worst Tsu-
nami and ensuing nuclear disaster in recent 
memory, our connections spanned continents 
and currencies to strengthen the bonds of an 
international group of friends, non-political, 
non-denominational, and simply emerging 
as something worthwhile, this time through 
Grand Square INTERNATIONAL, and dozens 
of GSI World Leaders in distant areas of the 
world. We connected. We did good. 

Where in the world is GSI International? Well, 
we’re proud to say that our fl ag fl ies in coun-
tries that we never imagined we would have 
the pleasure of working with, and if you’ve 
ever visited our home offi ce in Charlotte, NC, 
you may think you were visiting the United 
Nations. We have the luxury of spreading a 
positive message, and of a wonderful group 
of GSI Leaders (who are also leaders in their 
own countries and organizations) who you 
simply must meet. The best way to chart our 
progress is to visit this link on our web page 
which introduces our leaders from around the 
world. It’s here at: www.GSIInternational.org/
gsileaders.

From day one, we have been on a mission. 
In the US, we applied for and received 501 
© 3 non-profi t status (charitable) so that we 
might “Protect and Preserve the Great Ameri-
can Heritage of Square Dancing.” This dance, 
and the many variations of it, are, of course, a 
world treasure, and we have found it increas-
ingly benefi cial to invite dancers from around 
the world to the US, and visit clubs and organ-
izations and connect dancers from all areas of 
the world with our own group of participants 
in building a new foundation for generations of 
dancers to enjoy.

GSI International is single-minded-raise awa-
reness and funds to promote our activity. When 
we began reach out internationally and work 
with groups and organizations worldwide, our 
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work was and remains intended to help those 
groups and the areas they operate in. When 
we help raise money for a GSI International 
event in any country, those funds benefi t the 
same country. We’re proud to give help—and 
receive help—around the world.

GSI in non-profi t—we’ve established that—but 
did you know that our (extremely busy AND 
talented) World Leaders are VOLUNTEERS? 
We can’t believe it either. We’re fortunate to 
know these fi ne folk, and the activity is so 
much the better because of their generosity. 
In terms of square dancing, which has been 
around for nearly three centuries, and major 
national clubs, some of which are 20-30-40-
50 years and counting, GSI is just plain new. 
Yet we’ve accomplished a tremendous amount 
in our twelve years. Some of our most notable 
accomplishments include membership in the 
JSDA, ECTA and a wonderful, supportive re-
lationship with CALLERLAB. In addition, you’ll 
fi nd our fi rst decade encapsulated in an archive 
requested by and on display at the New Eng-
land Foundation of Square Dancing—America’s 
fi rst and foremost museum of our activity.
We at GSI are humbled, proud, excited and 
inspired by our accomplishments and now 
turn our attention to the future and the needs 
of more education for callers, organizers and 
clinics around the world.

GSI IS ON THE MOVE WORLDWIDE

In early April 2012, GSI World Leaders from 
Europe, Japan, the US and many other coun-
tries got together in Nashville, Tennessee, 
USA. Our agenda was to form a plan to serve 
the square dancers of all countries by foster-
ing the training and development of key en-
tertainers—new square dance callers. This is 
essential to the future of square dancing.

In our fi rst GSI World Leaders meeting, we 
knew that fi rst we must all get to know each 
other, so that we might better serve the 
world’s square dancers as a unifi ed group. Our 
fi rst agreed function as a group is this: we 
have one specifi c program in mind to connect 
square dancers —by enhancing friendship.
We’re proud to confi dently say that this func-
tion is well underway.

LEARN MORE ABOUT GSI—IN 
ANY LANGUAGE—ON OUR WEBSITE

Until now, with no small effort, we (the GSI 
Leaders) have exchanged online documents 

between GSI Leaders in many countries, some 
of whom have personally translated this into 
an “offi cial” version in their own native lan-
guage.
The technology wizards at Google seemed to 
be thinking exactly what we were thinking, 
and we now have added the amazing Google 
Translate button/function to many pages on 
this site. We hope dancers and callers from 
Japan and Taiwan will visit and access the of-
fi cial GSI site at www.GSIInternational.org. 
It is easy, and free for everyone as well. If 
our site is displayed in a language other than 
your own, simply click the button, select your 
preferred language from the drop down menu. 
We know the translation of any language is 
quite diffi cult and still you can use this func-
tion as your dictionary.

As we travel around the world, meet new 
friends, shake hands, dance and connect our 
organization with yours we begin to broaden 
the horizons of square dancing as a whole. 
Sometimes our time together is brief and our 
languages spoken diverse, leaving much to be 
discovered about each other. Now, with GSI 
leaders in Japan and Taiwan, you will have fa-
miliar leaders available to assist in the trans-
lating function with groups and individuals 
around the world.
Please, check our website often—as we post 
new square dance activities and information 
regularly. Most of all, please feel free to let us 
know how we can assist you in any way. For 
more information on our board, contributors 
and to exchange links, visit www.GSIInterna-
tional.org. Also, join us on Facebook, Twitter 
and tell everyone you know about us—we’ll do 
the same for you! Let’s Dance!

Respectfully, Kim Curlee
President, Grand Square International, Inc.
Charlotte, NC, USA
Serving Square Dancers Around The World

För mer information eller frågor kontakta 
GSI:s representanter i Sverige, 
Hanna Tenenbaum eller Lars Olofsson. 
Mail: hannainsweden@yahoo.com 
eller lars.g.olofsson@telia.com. 

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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KAN SQUAREDANS SKAPA 
LYCKOKÄNSLA?

Jag har varit på min första konsert för ter-
minen. När jag hörde de välkända tonerna i 
Mendelsons violinkonsert kände jag en härlig 
lycka inombords. 

Upplever man samma känsla när man dan-
sar squaredans? Ja, kanske inte när callern 
på kursen tragglar samma gamla call om och 
om igen och allt trots detta breakar i squaren. 
Men när det fungerar, ja då kan man nästan 
bli euforisk.
Vissa människor har lättare för att dansa än 
andra. Det sitter liksom i kroppen och fram-
för allt: man vågar släppa loss. Vi svenskar 
är litet stela av oss. Men det  nns undantag, 
som t ex Glenn Hyséns dans med infödda i 
Tanzania i TV-programmet Fridlyst. 
Vilken dansglädje!

Dans har funnits sedan urminnes tider. Hos 
naturfolken dansades kärleks- och krigsdan-
ser. Dans var även en del av den religiösa 
kulten. Man dansade för att bota sjukdomar 
eller för att få regn. Den yrsel och bedövning 
som dansen orsakade gjorde att den ansågs 
som något trolskt och övernaturligt. Man kan 
dra paralleller med den samiska kulturen där 
nåjden försatte sig i trans och med hjälp av 
sin trolltrumma kunde påvisa sjukdomar och 
olyckor.

Hos kulturfolken har det dansats både religiö-
sa danser och krigsdanser. Ofta var det sär-
skilda yrkesdansare som underhöll åskådarna. 
Den egentliga danskonsten som inte utveck-
lats mycket under medeltiden väcktes till liv 
på 1500-talet av italienarna. De blev lärare 
i dans både praktiskt och teoretiskt och lade 
grunden till balett och sällskapsdans. För den 
senare fanns egentligen inga regler för hur 
man skulle dansa utan dansstegen sattes sam-
man vid varje danstillfälle. (Jfr squaredans!)
Under barocken och rokokon var fransmännen 
de ledande i dansen men man tog även 
intryck av spanska folkdanser. En societets-
person måste kunna dansa, dvs graciöst och 
värdigt behärska sin kropps rörelser och kor-
rekt utföra alla invecklade steg och turer i 
t ex menuetten. Att det gick långsamt berodde 
på de stela klänningarna, de höga peruker-
na, snörliven m.m. Ofta var det bara några 
par som dansade, medan de andra tittade 

på. Skapade dessa danser lyckokänsla hos de 
dansande kan man undra.
Efter franska revolutionen blev sällskaps-
dansen ett nöje som även medelklassen kunde 
delta i. De lärde sig inte alla invecklade turer 
som förekom i  gurdansen utan nu höll man-
nen kvinnan om livet. Man dansade vals som 
kom från Tyskland till Paris 1793, polska som 
hade sitt ursprung i Böhmen och många andra 
danser som vi idag kallar för folkdanser. Ofta 
förknippas de med en viss kultur i ett visst 
land, t ex Jössehärads-polskan i Sverige, fan-
dangon i Spanien, tarantellan i Italien och the 
reel i Skottland/Irland.

Behovet av att dansa  nns ständigt och nya 
danser uppstår ur gamla. Behärskar man dan-
sens alla turer vågar man släppa loss och är 
lycklig i sin dans!

Ulla Lind 
Squaredansklubben Seniorerna

Fruängsgården
Gamla Södertäljevägen 5
Fruängen i Stockholm

80 kr för en session, 140 kr för båda

Session 1

Session 2

C1-dans med
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
M 18 mars Fortsättning Westernfestival Mölndal Pingvinerna
11.00-17.00 C3B Vic Ceder Ovanpå Mekonomen Nämndemansg 1 Kathe Sköldborg
18.30-21.30 C3A
To 21 mars Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 P A1 Meddelas senare Gräfsnäsgården annex Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
L 23 mars Dans med Bosse och Bobben Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers

14.00-18.00 M A1 Mats "Bobben" Bodin         Bosse 
Magnusson Fruängsgården Lars-Erik.Svensson

@ericsson.com 010-7191071
L 23 mars Kycklingdansen Ängelholm Ocarina Square Dance Club
13.00-14.00 Ws Börje Kuylenstierna, Godtemplaregården Axel 070-732 57 25
14.00-17.00 B* - P Björn Strandh
L 23 mars Vårdansen Norrtälje IOGT-lokalen Eightmakers

17.00-21.00 B 45 - A1 Andreas Olsson, Roland Reihell 2 våningar Stockholmsv. 1 Ingela Thorvald 070-748 76 87 
i.thorvald@hotmail.com

L 23 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 P A1 P A2 Janne Wiklund Brommasalen, Alvik Gugge Gahmberg
L 23 mars Vernal Equinox Dance Hörby Ring Lake Square Dancers
13.00-1800 B - A1 Meddelas senare Folkets Hus Alf & Karin Olsson
L 23 mars Insjödansen Insjön Insjön Square Dancers
14.00-19.00 B - A1 Tomas Hedberg Åhls Församlingshem Ove Sjörs
L 23 mars Märsta Crazy Flutters
14.00-17.00 C1 Lasse Jägdahl Cabinen, Forum, Sthlmv. 25 Jane Carlström 070-969 14 69
18.00-21.00 P Urban Danielsson
L 23 mars A1 intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
10.00-16.00 intensivkurs Freddie Ekblad Bergsbrunna Villaväg 24 Merit Larsson 018-36 61 48
L 23 mars Jubileumsdans Tranemo Finnveden Square Dancers
14.00-20.00 B - A1 Stefan Sidholm Medborgarhuset Astrid 073-994 15 41, astrid@bahnhof.se
S 24 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Janne Wiklund Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 24 mars Månadsdans Nödinge Surte Swingers
17 30-20 30 B-A1 Kristian Äng Ale gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64

Här dansar vi -Nummer 1 2013

17.30-20.30 B-A1 Kristian Äng Ale gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
To 28 mars Skärtorsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

11.00-15.00 B M B P Micke Gerkman Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99           
Medtag kaffekorg, Avgift

F 29 mars Våffeldansen Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Rojne Eriksson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 29 mars 31:a!  Påskfestivalen Örebro Örebro Squaredancers
13.00-20.30 P A1 A2 C1 C2 Jerry Jestin, Bronc Wise, GIH, Universitetet Lennart Jonsson 070-847 79 70
L 30 mars Mikael Gerkman, Jesper mail:0708477970@telia.com
13.00-20.30 P A1 A2 C1 C2 Wilhelmsson, Tomas Hedberg
21.00-01.00 Afterparty OBS! Ingvar Pettersson callar
S 31 mars i påsk! OBS!
11.00-14.30 P A1 A2 C1 C2

F 29 mars Back to Basic/Stora 
Påskdansen Rotebro Dansträff Sollentuna Square Dancers

11.00-13.00 P Ws Jack Borgström, Hertig Karls väg 13, Sollentuna Lena Hammarberg, 
13.00-15.00 M intensivkurs Stefan Sidholm 073-708 16 71
15.00-17.00 B Ws lena.hammarberg@evry.com
18.00-21.00 B M* B P
21.00-00.00 Afterparty
L 30 mars
12.00-14.00 P Ws
14.00-16.00 M intensivkurs
16.00-18.00 B Ws
19.00-22.00 B M B P
F 29 mars Påskdans Sventorp Tivedens Square Dancers
14.00-19.00 B - A1 Leif Snuffe Eriksson Bygdegården Inga-Maj Persson 0505-448 66
O 3 apr Stefandansen Mölnlycke Western Airport Square Dancers

18.30-22.00 B45 - A1 Stefan Sidholm Råda Församlingshemmet Carina Geleff 070-826 29 29, 
carinageleff@yahoo.se
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
O 3 apr Månadsdans Bålsta Bålsta Square Dancers

19.00-22.00 B* M P* Janne Wiklund Knarrbacken Fia Norén 070-209 02 55, Lee Jonsson      
070-486 06 94

O 3 apr Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
18.30-21.30 P-A1 Tomas Samuelsson Kurirgatan 1, Ringstorps Centrum Lena Kjellgren 070-633 07 37
F 5 apr Crazy Dance Weekend Märsta Crazy Flutters
19.00-22.00 C1 Jerry Jestin Forum, Stockholmsv. 25 Jane Carlström 070-969 14 69
L 6 apr
15.00-18.00 A1 A2
19.00-22.00 P
S 7 apr
14.00-17.00 B M B P
L 6 apr Vår Jubileumsdans Bromma Ekerö Square Dancers
13.00-16.00 P A1 Robert Milestad Alviks medborgarhus Peter Brattlund 08-37 02 57
L 6 apr Vårfestival Läckeby Kalmar Squaredansare
15.00-16.00 A1 Christer Bern Bygdegården Annica Sjögren Simonsson 070-6332345
16.00-20.00 B - P
S 7 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Freddie Ekblad Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 7 apr Sjömansdansen Sund Öregrund Roden Square Dancers
12.30-16.30 B - A1* Michael Gerkman Norrögården Sund Rolf 0173-310 51, 073-053 25 91
M 8 apr A2 - Nivådans Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
20.00-22.00 A2 Robert Milestad Park Folkets Hus/Götalandsv.181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
O 10 apr Nostalgidans Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18.30-22.00 M - A2 Freddie Ekblad Bergsbrunna Villaväg 24 Merit Larsson 018-36 61 48
F 12 apr Kvälladans Huddinge Huddinge Square Swingers
18.00-21.00 P A1 P A2 Calle Brunér ABF-huset Kommunalvägen 26 Lars Petersson 070-778 94 93
L 13 apr Träningsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B Rojne Eriksson Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Gugge Gahmberg
L 13 apr SNCC Lerum Pingvinerna
11.00-21.00 C1-C4 Dave Wilson, Dergårdsgymnasiet Birgitta o Christer Pernblad
S 14 apr Barry Clasper, 031-52 43 17
09.00-14.30 C1-C4 Thomas Bernhed
L 13 apr Vårdansen Segmon Grums Squaredancers
13.00-15.00 A1 A2 Robert Milestad Segmons Folkets hus Gunilla 045-54 28 14, 070-218 98 24
15.00-20.00 B M B P gunkar55@telia.com
L 13 apr Vårdansen Enköping Pepparrötterna
14.00-15.00 C1 Christer Bern Litslena Bygdegård Carina Runnebring 
15.00-17.30 A1 A2 070-649 24 58
17.30-21.00 B - P
S 14 apr Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 A1 A1 A2 Mikael "Sotarn" Lindberg Park Folkets hus/Götalandsv.181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
S 14 apr Tiburtiusdansen Norrtälje IOGT-lokalen Eightmakers

12.00-17.00 P A1 P A2 Michael Gerkman nedre våningen Stockholmsvägen 1 Ingela Thorvald 070-748 76 87 
i.thorvald@hotmail.com

S 14 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Olle Nilsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 14 apr Klubbdans Hörby Ring Lake Square Dancers
16.00-19.00 B - P Meddelas senare Källhaga Servicecenter Alf & Karin Olsson
S 14 apr C1 Workshop Arboga Riverbends SD samt Heby SD
10.30-17.00 C1 Ws Christer Bern Medborgarhuset, Ahlövsgatan 5 C se Riverbends hemsida
S 14 apr Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12.00-17.00 C1 John Lindh IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
S 14 apr Klubbdans Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17.00-20.00 B - P Marine Ramsby ABF, Verkstadsgatan 14 Eva Svensson
L 20 apr C1-dans Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
12.00-15.00
16.00-19.00

C1 Christer Bern Fruängsgården Lars-Erik.Svensson@ericsson.com               
010-719 10 71

L 20 apr Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 P A1 P A2 Henrik "Hedda" Nilsson Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 20 apr Trandansen Kvänum Läckö Square Dancers
13.00-20.00 B-C1 Joe S Kromer Tyskland Thomas B Nästegårdshallen, 3 hallar Monica 073-560 87 59

Martin J, Monica A.+gästcallers
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
L 20 apr Jubileumsdans 30 år Sollentuna Sollentuna Square Dancers
11.00-14.00 P A1 Stefan Sidholm, Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Jörgen Lundqvist
14.00-17.00 B M Freddie Ekblad 070-671 16 93
18.00-21.00 A2 C1
L 20 apr Vårfestival Böda, Öland Windmill Square Dancers

15.00-20.00 B-A1, LD Svante Jordeskog, Lotta 
Svedberg (LD) Bödabaden Lotta Nilsson 0485-222 10

S 21 apr Nybörjarbasic Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 B Björn Jerneborg Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
S 21 apr Vårdans Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers

14.00-19.00 M-A1, RD Jesper Wilhelmsson (Inge 
Carlsson RD) Jädersgården (vägbeskrivning på flyern) Tommy Larsson 016-741 51

To 25 apr Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 P - A1 Gunilla Hammarlund Gräfsnäsgården annex Slottskogen
L 27 apr Stora Gradueringsdansen Örebro Örebro Squaredancers

13.00-19.00 B + graduering Michael Gerkman, Tomas 
Hedberg Beväringsgatan 8, Örebro Tomas Hedberg 019-12 89 00 

tomas@amiljo.com
L 27 apr Ekenallianses Nybörjardans Stockholm Vita Bergens Square Dancers
13.00-16.00 B M Calle Brunér Forum, Nybrogatan 18, Stockholm Berit Nilsson 08-604 06 20
L 27 apr Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 M P M A1 Leif "Snuffe" Eriksson Pumpan, Färgargårdstorget 1 Gugge Gahmberg
S 28 apr Månadsdans Nödinge Surte Swingers
17.30-20.30 B-A1 Mathias Alfredsson Ale gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
S 28 apr Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12.00-17.00 P - A2 John Lindh IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
Ti 30 apr Valborgsdans Skepplanda Dansföreningen Hörnet
18.00-22.00 P P A2 Thomas Bernhed Skepplanda bygdegård Gunilla Hammarlund
To 2 maj Torsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 B35 B B35 M Freddie Ekblad Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72, Täby Kerstin Boettge 08-756 76 99
F 3 maj Vårdans med Bronc Mölndal Pingvinerna
18.30-21.30 C3A Bronc Wise Idrottsvägen 17 Kathe Sköldborg
L 4 maj
12.00-15.00 C2
15.30-18.30 C1
L 4 maj Gratisdansen Stockholm Stockholm Square Dancers

13.00-16.30 B Sven A, Freddie E, Peter K, Lars 
R, Sven-E W, Janne W Mantalsv. 4, Häggvik Göran Wetterqvist 070-492 80 10

L 4 maj Vårfest Skövde Skövde Squaredancers
15.00-20.00 B - A1 Vainor Törnqvist Horns bygdegård Pia Quist
L 4 maj Försommardans Örebro Örebro Squaredancers
13.00-14.30 A2 Ws Stefan Sidholm Beväringsgatan 2 Kristina Luhr
14.30-16.00 A1 Ws klluhr@hotmail.com
17.00-20.30 A1-A2 073-339 66 11
L 4 maj Hälsingedansen Söderhamn Söderhamns Squaredancers
12.00-19.00 M - C1 Tomas Hedberg Kulturens hus Cia Eklund 070-978 07 69
L 4 maj Avslutning ANMÄLAN Surte Surte Swingers

18.00-22.00 B-A1 Mari-Ann Kjellberg o Martin 
Jansson Surte Församlingshem Ulf Persson 031-65 44 64

S 5 maj C1 Nivådans Kungsör Eskilstuna Con Amore Dancers
13.00-18.00 C1 Jesper Wilhelmsson Granhammar (vägbeskrivning på flyern) KG Lagerström 070-321 86 56
M 6 maj Majdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
19.00-22.00 B M B P Stefan Sidholm IOGT/NTO-huset, Häggvik Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
O 8 maj Våravslutning Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 B - A2 Reine Storberg m.fl. Råda Församlingshem Carina Geleff 0708-26 29 29 

To 9 maj Pass the Sea Åland, Eckerö Alandia Square Dancers

18.00-22.00 B - A1 Micke Gerkman och Mathias 
Alfredsson Eckeröhallen Anki Nyman                                              

ann-christine.nyman@mariehamn.ax
F 10 maj Convention 2013 Åland, Eckerö Alandia Square Dancers
11.00-20.50 B - C1 Bill Harrison, Tim Marriner Eckeröhallen Anki Nyman
L 11 maj m fl ann-christine.nyman@mariehamn.ax

12.00-20.30 B - C1 Gunilla Hammarlund, Tomas 
Hedberg m fl

S 12 maj

10.00-15.00 B - C1 Mathias Alfredsson, Micke 
Gerkman m fl
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
M 13 maj Majdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
19.00-22.00 B M B P Barry Sjolin IOGT/NTO-huset, Häggvik Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
Ti 14 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 B - A1 meddelas senare Blåbärskullen Carina Geleff 070-826 29 29 
carinageleff@yahoo.se

To 16 maj Torsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 B M B P Sven Andréason Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72       
Medtag kaffekorg Avgift Kerstin Boettge 08-756 76 99

L 18 maj Fjärde första dansen Billesholm Fun Squaredancers
12.00-16.00 B P Roger o Annika Persson, Folkets park Annika Persson 070-812 45 88
16.00-20.45 M A1 Mathias Alfredsson
21.00-01.00 Afterparty
S 19 maj
10.00-12.00  B P
12.00-16.00 A1 A2
L 18 maj Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 P P A1 Freddie Ekblad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 18 maj Majdansen Norrtälje Eightmakers

17.00-21.00 B - P Michael Gerkman IOGT-lokalen nedre våningen 
Stockholmsvägen 1

Ingela Thorvald 070-748 76 87 
i.thorvald@hotmail.com

L 18 maj Majdansen Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 C1 Ian McConnell Fruängsgården Arne Gustavsson 

17.00-20.00 C2
S 19 maj
10.00-13.00 C3A
14.00-17.00 C3B
S 19 maj Bryggdans Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17.00-20.00 B - P Marine Ramsby Bryggan, Hamntorget Eva Svensson
M 20 maj Majdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
19.00-22.00 B M B P Meddelas senare IOGT/NTO-huset, Häggvik Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
Ti 21 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 P - A2 Reine Storberg Blåbärskullen Carina Geleff 070-826 29 29 
carinageleff@yahoo.se

i d kh l lO 22 maj Bagisdansen Bagarmossen, Stockholm Square Dance People Bagarmossen
19.00-22.00 P A1 P A2 Jack Borgström Folkets Hus Lillåvägen 44 Per Bollmark 08-24 18 58
To 23 maj Torsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 B M B P Rojne Eriksson Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72, Täby Kerstin Boettge 08-756 76 99
S 26 maj Majdansen Säter Falu Squaredancers
14.00-19.00 B - A2 Hans-Erik "Hebe" Bergström Säterdalen Mats Sundström 070-645 68 83
S 26 maj Sommaravslutning Kungsör Eskilstuna Con Amore Dancers

14.00-20.00 M-A1, RD Rojne Eriksson (Inge Carlsson 
RD) Granhammar (vägbeskrivning på flyern) Tommy Larsson 016-741 51

M 27 maj Sommaravslutning Staffanstorp Gripen Square Dancers
19.00-22.00 Golvets nivå Sven-Olle, Peter Staffanstorps blibliotek, Blekingevägen Natalie Johansson
M 27 maj Majdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
19.00-22.00 B M B P Meddelas senare IOGT/NTO-huset, Häggvik Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
Ti 28 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 B - A1 Reine Storberg Blåbärskullen Carina Geleff 070-826 29 29 
carinageleff@yahoo.se

O 29 maj Picknickdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.00 B* M B* P Sven Andréason Herrängens gård, Segeltorpsv.26, Älvsjö Lars Petersson 070-778 94 93
O 29 maj Bagisdansen Bagarmossen, Stockholm Square Dance People Bagarmossen
19.00-22.00 P A1 P A2 Freddie Ekblad Folkets Hus Lillåvägen 44 Per Bollmark 08-24 18 58
To 30 maj Torsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 P A1 P A2 Micke "Sotarn" Lindberg Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99         
medtag kaffekorg avgift

To 30 maj Fun´s Sommardans Hyllinge Fun Squaredancers
18.00-21.00 B  P Roger & Annika Persson Folkets Hus Örtgatan 23 Annika Persson 070-812 45 88
To 30 maj Sommardans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
12.00-15.00 B36 B B36 M Sven Andréason Stora Skuggan, Norra Djurgården Gugge Gahmberg@gmail.com



19

VVÄLKOMMEN TILL 

www.orebrosquaredancers.se    

 

  
 

331:a 

 
 
 

 
 

ÖÖrebro 29--31 mars 2013  
 

Afterparty på lördagen med dans till 
EElegance 

 
 

Årets påskharar är: 
BBronc Wise      Jerry Jestin  

Ingvar Pettersson   Michael Gerkman    
Jesper Wilhelmsson  Tomas Hedberg  

 

P-C2 i tre hallar i tre dagar 
  

Hjärtligt välkomna hhälsar 
ÖÖrebro Squaredancers 

 
Kontaktperson: Lennart Jonsson 

0708477970@telia.com 
tfn: 070-847 79 70 

 

 

Nyhet!  
 

SStora GGradueringsdansen 
 

Alla klubbar är välkomna med era graduanter för en 
gemensam graduering! Alla är välkomna, även den som 
redan är graduerad! Här får alla chansen att träffa våra 
nya squaredancevänner! Vi dansar Basic hela dagen i en 
gemensam hall -  alltså en riktig fest och vvälkomstdans! 

  

OBS! Obligatorisk föranmälan för graduanter!  
 

För utförlig flyer kontakta Gun Johansson! 

  LLördag 27 april 2013 
 

Tid: Lördag 27 april 2013 kl 13-19 
Callers: MMichael Gerkman 
  Tomas Hedberg  
Inträde: 70kr (50kr under 26år) 
 inkl gulaschsoppa och kaffe & kaka 
Nivå: Basic 
Plats: Beväringsgatan 8, Örebro 
 Ca 100 meter från vår klubblokal 
Föranmälan Gun Johansson 
och frågor: 019-20 23 81, gun.johansson3@comhem.se 
 FFöranmälan endast för graduanter 

Försommardans  
 

SStefan Sidholm 
  

Lördagen 44 mmaj 2013 
  

 Program:  13:00-14:30 workshop AA2 
14:30-16:00 workshop AA1 
17:00-20:30 dans AA1-AA2 

 Inträde:  Workshop 40kr/pass 
Endast dansen 90kr 
Hela dagen inkl workshop 150kr 

 Plats:  Vår lokal på Beväringsgatan 2, Örebro 

 Mat kan beställas vid ankomst 
Enklare förtäring finns under hela dansen 

 Kontakt--
person:  

Kristina Luhr 
klluhr@hotmail.com 
tfn: 073-339 66 11 
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Caller i närbild!

Namn: Lasse Jägdahl
Bor: Märsta
Gör: Utveckling inom elektronik och mjukvara
Klubb/ar: Crazy Flutters

• När började du calla och varför?
1999 var det några kompisar i klubben som 
ville prova på att calla och jag var med och 
dansade när de provade. I pausen så tänkte 
jag att "nu är ett bra tillfälle att själv prova". 
Det har jag fortsatt med än idag… Året efter 
hoppade en av klubbens instruktörer av och 
jag fi ck ta hand om en kurs i Plus.

• Hur lärde du dig?
Egna misstag - tittade och lyssnade på hur an-
dra callers gjorde - memorerade fi gurer från 
skivor. Jag har även gått SACT:s callerschool 
även om det tog 10 år innan anmälan skick-
ades in. Bättre sent än aldrig!

• Vilka nivåer callar du?
Callar upp till Plus. Skulle klara även A1/A2 
men det var många år sedan, behöver fris-
kas upp minnet först. Instruktör är jag upp till 
C1 och även lite C2. När min instruktör påC2-
kursen är bortrest så får jag hoppa in som 
vikarie =) .

• Callar du både på kurs och dans?
Ja men det blir mest kurs.

• Hur ofta callar du?
2-5 kurser per vecka. 2 kurser är "mina" ordi-
narie sen kan jag även bli vikarie på ytterlig-
are 3 kurser.

• Övriga uppdrag inom squaredans?
Innan callningen tog överhanden så var jag 
kassör i klubben. Idag verkar jag  som en av 
klubbens "webbmaster". Ansvar för tekniska 
funktioner på klubbens hemsida.

• Ditt bästa callerminne?
Måste givetvis bli convention 2012 i Märsta. 
Hade aldrig trott att jag skulle bli en caller på 
ett nationellt convention. Det var mäktigt att 
stå på stora scenen tillsammans med kända 
callers och se hur hela golvet lydde mina in-
struktioner.

• Ditt värsta callerminne?
Precis som en gås så rinner allt "obehag" bort. 
Lite panik blev det dock på convention 2012 
när jag andra dagen upptäcker att datormu-
sen har packat ihop. Sen var det dansen på 
callerschool när jag hade min musik på en 
MP3-spelare för att snabbt och enkelt komma 
koppla in till anläggningen när det blev min 
tur att calla. Snopen blev jag när musiken drar 
igång och jag hör färdiga call strömma ut i 
lokalen. Note to myself: Kolla att det är rätt 
version (den instrumentala) av musik som ko-
pieras till MP3-spelare!

• Vad upplever du som roligast i samband 
med din callning?
Att se glädjen hos mina kursdeltagare när 
de upptäcker hur enkelt det egentligen är att 
"dansa rätt". När Grand Square krånglar och 
dansarna hamnar fel gång efter gång - jag ger 
dem ett tips och helt plötsligt så fungerar det. 
Det är min glädje med callning!

• Upplever du något som svårt och/eller 
jobbigt?
Svårt? Nej - allt står i Callerlabs defi nitioner. 
Lite jobbigt kan det bli att lära ut call som jag 
själv inte har lärt mig - men det är jobbigt på 
ett roligt sätt. Det fi nns idag så många bra 
hjälpmedel för att se hur olika call fungerar. 

• Har du några tips till andra som vill bör-
ja calla?
Be att få prova en tip på ett kurstillfälle. Om 
ni inte har egen instruktör i klubben så gör ett 
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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:-

besök i en grannklubb. En Mainstreamkurs un-
der våren passar bra för då är alla call utlärda. 
Kör på och blanda runt i squarerna. Kursens 
ordinarie instruktör kan visa olika metoder för 
att få hem dansarna till sina startpositioner. 
Jag kan även rekommendera SACT caller-
school. Den vänder sig även till dej som inte 
vet vad som är upp eller ner på en mikrofon.

• Hur ofta är du själv ute och dansar?
Kurs en gång i veckan, alltså för att lära mig 
själv. Dans försöker jag komma iväg på minst 
1 gång per månad. Jag dansar även lägre 
nivåer för att hålla mig uppdaterad vilka call/
kombinationer som är populära.

• Några tankar inför squaredansfram-
tiden?
Kämpa på och våga gå nya vägar! Dansen 
måste vara kul för att vi ska känna glädjen. 
När en Square Thru känns tråkig och tjatig 
så måste vi piffa upp den lite med ett "LEFT" 
framför. Eller ännu bättre - prova Square 
Games. Ojojoj - där fi nns mycket glädje att 
hämta. Efter ett par tippar Square Games så 
är inte Square Thru tråkig längre…

• Har du några övriga intressen?
SCOUTER!!! Uppväxt som scout och var på 
mitt första läger knappt 2 år gammal (mamma 
och pappa var också med). Scouting blev min 
livsstil och det var också där jag träffade en 
tjej för 20 år sedan. Hon följde med på en hajk 
och jag provade att dansa Squaredans. Jag 
kan här och nu avslöja att vi går fortfarande 
på hajk tillsammans. Jag blev fast i dansen och 
hon blev fast i scouterna. Scouternas ledar-
utbildningar har jag haft nytta av även inom 
squaredansen. Skillnaden är inte stor utan är 
man föreningsmänniska så trivs man med my-
cket att göra och många vänner omkring sig.

•Någon kuriosa att bjuda på?
Lasse är ett inte helt ovanligt namn i square-
dansen. Flera gånger har det hänt att alla 4 
killarna i squaren heter Lasse. När den vän-
lige callern upptäcker ett fel i squaren och 
säger "Lasse, vänd på dig!" varpå alla 4 kil-
larna vänder på sig så blir callern mäkta 
förvånad (och slutar förmodligen att hjälpa 
den squaren).

Här lär ni känna kända/okända callers i Sver-
ige. Kanske ger det er en chans att anlita en 
ny caller. 

Annika Myhrberg 

MAJDANSER 2013

Kontaktperson Jörgen Lundqvist, 070 671 16 93
www.sollentunasq.se

Måndagar kl 19.00 – 22.00

IOGT/NTO huset
Mantalsvägen 4 i Häggvik

Nivåer: B – M – B – P

6/5 Stefan Sidholm
13/5 Barry Sjolin
20/5 Tommy Holmberg
27/5 Freddie Ekblad

Entré 80 kr, under 25 år gratis

Servering finns!
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Verksamhetsberättelse 2012
Vid slutet av året hade Squaredansförbundet 
125 medlemsklubbar. I dessa klubbar fanns 
4590 medlemmar, varav 4462 vuxna och 128 
ungdomar.
Detta innebär tyvärr att antalet dansare  åter-
igen minskar.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft föl-
jande möten:
• Styrelsemöte 120120-120122 i Stockholm
  (protokoll 2012:1)
• Gemensamt styrelsemöte med SAASDC/                                                                                                
   SACT 120121 i Stockholm (protokoll 2012)
• Webbmöte 120321 (protokoll 2012:2)
• Styrelsemöte 120517 i Stockholm 
  (protokoll 2012:3)
• Konstituerande styrelsemöte 120519 
  i Stockholm (protokoll konstituerande)
• Webbmöte 120607 (protokoll 2012:4)
• Styrelsemöte 120921-120923 i Stockholm            
  (protokoll 2012:5)
• Webbmöte 121014 (protokoll 2012:6)
• Styrelsemöte 121116-121118 i Stockholm  
  (protokoll 2012:7)

Styrelsemötesprotokoll och Förbundsstämmo-
protokoll (Protokoll fört vid SAASDC:s för-
bundsstämma i Märsta den 19 maj 2012) 
fi nns tillgängliga efter inloggning på förbun-
dets hemsida.

Convention 2012 ägde rum i Märsta och hela 
arrangemanget uttryckte dansglädje och en-
gagemang. Arrangörsklubben Crazy Flutters 
Square Dance Club genomförde ett Conven-
tionarrangemang med god organisation och 
stor professionalitet.
På förbundsstämman deltog 73 klubbar, 97 
delegater och utöver dessa också intresserade 
dansare. Stämman karaktäriserades av god 
stämning och många intressanta diskussioner. 
Vid stämman avgick Therése Milestad och till 
ny ordförande valdes Tommy Hansson. Stäm-
man uttryckte ett stort tack till Therése som 
på ett förtjänstfullt sätt lett förbundets arbete 
sedan 2009.

Detta år var speciellt för Svenska Squaredans-
förbundet eftersom verksamheten pågått un-
der 30 år. Ett antal aktiviteter genomfördes för 
att fi ra denna händelse. 
Exempel var att till Convention bjuda in alla ti-
digare verksamma ordförande, ge ut ett extra 
jubileumsnummer av Square-Info, fi lmvisning 

av händelser under verksamhetsperioden och 
dessutom fanns på Convention alla tidigare 
utgivna nummer av Square-Info tillgängliga.

Square-Info är vår viktigaste kommunika-
tionskanal för verksamheten. Under året har 
vi liksom tidigare givit ut fyra nummer av tid-
skriften samt det jubileumsnummer som näm-
nts ovan.

Styrelsen inledde sitt arbete efter Convention 
med att diskutera och formulera sin målsätt-
ning. Som tidigare redovisats, och inte helt 
oväntat, är målet att rekrytera nya dansare 
samt att också arbeta med inriktningen att be-
hålla de dansare som redan fi nns. Vidare gjor-
des en tydlig arbetsfördelning mellan olika 
ledamöter och mål sattes upp för varje om-
råde. Konsekvensen av detta arbete är att 
fokus nu ligger på den uttalade målsättningen, 
och andra uppgifter som inte omedelbart stöd-
jer målet med att få fl er dansare har fått lägre 
prioritet.
En viktig uppgift som länge har diskuterats är 
att skapa en ny och mer tilltalande hemsida. 
Huvudinriktningen på sidan skall vara att nya 
och "icke redan frälsta" skall bli inspirerade 
av sidan. Den funktionalitet som idag fi nns på 
befi ntlig hemsida skall naturligtvis bibehållas. 
Arbetet med hemsidan startade under slutet 
av året.

Ett annan uppgift har varit att administrera 
rekryteringsfonden som inrättades på stäm-
man 2011. Syftet var att på detta sätt bistå 
föreningar som lokalt hade rekryteringspro-
jekt. Beslut av utdelningen av medel från 
fonden har tagits i samarbete mellan SAASDC 
och SACT. 
Fonden har delat ut bidrag till Blue Ribbon 
Squares, Bålsta Square Dancers, Salmon 
Town Dancers,  Sjöbo Bears Square Dance 
Club, Southern Square Dancers Malmö, Stock-
holm Square Dancers, Sundsvalls New Wave 
och Alandia Square Dancers. Totalt delades ut 
49 100 kr.

En viktig uppgift som förbundsstyrelsen har 
planerat är att återinföra ett mer regelbundet 
sätt att upprätthålla kontakt mellan förenin-
garna och förbundsstyrelsen. Vi kallar det för 
klubbkontakt. Bakgrunden är naturligtvis att 
utveckla dialogen mellan klubbar och förbun-
det. Skall vi gemensamt kunna vända på den 
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negativa trenden av antalet dansare måste 
det ske tillsammans och ett första steg är då 
dialog. Vissa inledande steg har tagits under 
året.

Arbetet med Convention på Åland 2013 och 
med arrangören för 2014 har pågått under 
året. Ett fl ertal träffar har hållits och arbetet 
löper enligt plan.
I juli 2012 genomfördes Europaconvention i 
Kladno, Tjeckien. Hit kom dansare från mån-
ga av Europas länder och till stor glädje kom 
många från Sverige.
Här dansades till callers från många av Euro-
pas länder och från Sverige hade Tomas Hed-
berg nominerats och han skapade som vanligt 
många klurigheter och dansglädje. 
I samband med dansen genomfördes också ett 
möte med ordförandena från alla squaredans-
förbunden i Europa. Vi företräddes av ord-
föranden och v. ordföranden. En viktig punkt 
på dagordningen var att planera inför nästa 
Europaconvention, som kommer att hållas i 
Danmark 2014.

SquareO är en fristående grupp initierat i sa-
marbete med SAASDC och SACT.
Gruppen bestod under verksamhetsåret av 
fyra personer och är ett bollplank för att han-
tera konfl ikter mellan olika konstellationer 
av kategorierna enskild medlem/medlemmar 
– klubbstyrelse – instruktör - ev. allians – 
SAASDC eller SACT. Till SquareO kan dansare, 
callers, klubbar eller klubbstyrelser vända sig 
när det fi nns behov en bra diskussionspartner. 
Det som sägs i kontakt med SquareO stannar 
inom gruppen och någon rapportskyldighet 
föreligger inte.

Klubbhandboken är ett levande dokument 
som förbundet tillhandahåller elektroniskt på 
hemsidan www.squaredans.se. Uppdateringar 
sker löpande och annonseras på hemsidan. 
Flertalet klubbar använder den aktivt i sitt ar-
bete.
Avtalen med STIM och SAMI fortlöper.

För Svenska Squaredansförbundet
Tommy Hansson
Ordförande

  
 

Uppsala Viking Squaredancers 
inbjuder till 

    NATIONALDAGSDANSEN 

Ängbypark i Knivsta 
6 juni 2013 kl 13.00–20.00 
Caller: Freddie Ekblad 

 
13.00–15.30  A2 – C1 
16.00–20.00  M P A1 
Entré: 120 kr från kl.13.00 och 100 kr från kl.16.00 
 

Servering   
 
Välkomna! 
 
 
 

Ta motorvägen E4 från Stockholm och Uppsala. Sväng av mot Knivsta, kör över 
järnvägen och ta andra vägen till höger. Om du åker tåg så är det skyltat. Se karta på 
vår hemsida: www.squaredans.com 
 
Kontaktpersoner: Merit Larsson 018-36 61 48     Inger Wahlund 0760-25 29 41 
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Verksamhetsplan 2014
Svenska Squaredansförbundet skall stimulera 
till dansglädje och gott kamratskap samt med-
verka till att skapa förståelse och glädje mel-
lan människor oavsett ålder och nationalitet. 
Ledorden är Glädje, Gemenskap och Motion 
för kropp och huvud.
Den allt överskuggande målsättningen är även 
detta år att rekrytera nya dansare samt att 
bibehålla de dansare som redan fi nns.

Den nya hemsidan som startade under 2013 
skall vidareutvecklas så att all funktionalitet 
fi nns tillgänglig. Vår ambition är att denna 
sida skall bli squaredansens ansikte utåt för 
nya dansare och en sida för hjälp och dialog 
med klubbar och befi ntliga dansare.

En av de kanske viktigaste uppgifterna som 
vi har i en tid av ökad konkurrens av män-
niskors tid och engagemang, är samarbete 
mellan klubbar lokalt och mellan klubbar och 
förbund. För att åstadkomma den målsättning 
som satts upp, är det av avgörande betydelse 
att vi samverkar kring dessa frågor. Förbun-
det kommer därför att fortsätta sin strävan till 
dialog genom det vi kallar Klubbkontakt. Am-
bitionen är att vi minst en gång årligen skall 
kunna träffa representanter från varje klubb. 
Mötena kan ske antingen på tu man hand eller 
vid större sammankomster.

Under 2014 kommer ett seminarium att hållas 
och liksom tidigare blir det ett samarbete mel-
lan SACT och SAASDC. Vilket tema seminariet 
denna gång kommer att få är i dagsläget inte 
bestämt. En angelägen uppgift är att öka an-
talet deltagare från klubbarna.

Square-Info är för alla dansare och klubbar 
lite av navet i vår squaredansvärld. Under 
året planeras att tidningen utkommer med 
fyra nummer. En önskan vore att fl er perso-
ner förgyller denna utomordentliga skrift med 
fl er artiklar som beskriver den verklighet som 
fi nns ute i landet.

Under året kommer Europaconvention att hål-
las i Danmark under juli månad. Platsen heter 
Ikast och ligger ungefär mitt på Jylland. Dan-
snivåerna blir från Basic till C2.
Vårt samarbete med övriga förbund i Europa 
kommer naturligtvis att pågå som vanligt. 
För övriga samarbetspartners, såväl nationella 
som internationella, fortsätter det gemensam-
ma arbetet.

I föreningarna ute i landet sker löpande ett 
utbyte av styrelseledamöter i olika funktioner. 
Utifrån många aspekter är det viktigt att leda-
möterna vet sin roll och vad som förväntas av 
dem. Ett sätt att få denna kunskap är att gå en 
styrelseutbildning. Under året kommer minst 
en kurs på detta tema att hållas.

Förbundsstyrelsen har för avsikt att även 
detta år genomföra ett antal styrelsemöten. 
Mötesformerna som används är dels fysiska 
möten och dels webbmöten. Vilken form och 
i vilken omfattning möten behövs kan inte i 
dagsläget fastställas utan är helt beroende av 
uppgifter och aktiviteter. Convention och ar-
betet kring detta är en viktig arbetsuppgift 
för Conventiongruppen inom förbundet. Arbe-
tet i gruppen har till syfte att dels skapa en 
erfarenhetsuppbyggnad och dels att vara ett 
stöd för klubbarnas arbete med Convention-
arrangemang.

För Svenska Squaredansförbundet
Tommy Hansson
Ordförande

 
      Sommardans på 

 

Åland 
10-11 augusti 2013  

i Badhusparken, Mariehamn 

B – A1 
 

Lördag 15-21   Söndag 11-16 

Callers:  Stefan Sidholm    

Micke Gerkman     

Mer info på www.alandiasquaredancers.ax 
Kontaktperson: Anki Nyman tel. +358 40 727 4130 
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 
Kontakt: Annika Persson 

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

 

 

 
Seminariet 

 

är ett arrangemang för squaredansklubbar 
och dansare som är anslutna till SAASDC. 
Seminariet syftar till att utbilda och 
informera i ämnen som ska bidra till att 
squaredansen lever vidare. Klubbar som 
har lyckats delar med sig av recepten, och 
klubbar som vill ha tips och idéer får ta till 
sig detta. Seminariet arrangeras av SACT 
och SAASDC gemensamt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kunskapslistan - KL 

 

Ett mycket genomarbetat verktyg samt 
checklista som är lätt att använda för 
framförallt ledare men också för dansare. 
Listan ger även helt nya dansare 
möjligheter att kontrollera att de får den 
utbildning de har rätt till och därmed kunna 
ställa krav på sina kursledare. 
 
Kunskapslistan finns på: www.caller.nu 
 
Under rubrikraden LÄNKAR, välj HÄMTA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Utbildning 

SACT Caller School 
 

 Del 1, del 2 och del 3   
Preliminärt planerad till hösten 2013. 
För mer information: Micke Gerkman, 070-
493 23 89 
 
SLUG – se separat annons i Squareinfo 
 

Kursledarkurs - en kurs för ALLA 
som lär ut Squaredans, både Ni som callar 
och Ni som använder inspelat material. 
28 April i Eskilstuna sker den nästa gång, 
kursledare Tomas Hedberg. Kontakta Bosse 
Nilsö, 013-705 03, bo.nilso@comhem.se  

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

Den BEHÖVER inte vara lång! 
 

Hur mycket skall man hinna med på en 
timme? Det finns nog olika uppfattningar om 
det. Det jag pratar om är Squaredans-tipar 
(hash-call plus singingcall).  

Det har blivit ganska vanligt att svaret är 4. 
Men det är kanske inte ett bra svar. 5 är 
bättre som en generell regel, medan även 3 
kan vara OK, i vissa fall. 

Det är en god idé att på en dans (danspass) 
med flera nivåer att sikta på 5 tipp per timme. 
Detta gör att tiden för de i lokalen som INTE 
just då dansar (oavsett skäl) inte skall behöva 
vänta så länge. Genom att hålla 5 tipp per 
timme får vi raskare rotation i lokalen, mer 
variation. Många (äldre) dansare tycker också 
att långa tippar är jobbiga att orka med. 

Jag fick för många år sedan en redogörelse för 
hur det hanterades på CallerLab´s convention. 
Många callers, man avlöste varandra raskt. Då 
fick man köra sin 45-varvare ca en och en 
halv gång på hash-callet, det gav ca 6 
minuter. Nu är vi digitala, men tidsmängden 
är nog rimlig även idag. 

Vad man som caller självklart inte får göra är 
att köra korta tippar på passets lägsta 
program, och långa på de högre. Detta är 
förolämpande för nya dansare. Men det vet ju 
alla, det är ju självklart (eller?). 

Är passet (1 timme) en och samma nivå kan 
det vara helt OK att man gör dem lite längre, 
4 per timme. Då drabbas ingen på samma 
sätt, man får som dansare bedöma hur 
mycket paus man vill ta. 

Är passet ett Workshop-pass (vill ha dem 
tillbaka) kan längre tippar vara OK. Då är det 
rimligen utannonserat, och EN nivå. Man kan 
behöva tid för att först lugnt gå igenom en 
sak, och därefter använda dem i flytande 
dans. På workshop-pass kan man få lära ut 
helt nya call (för nivån), antingen från 
arkiven, från högre listor, eller egen 
uppfinning. 

Men när det är flera nivåer i samma pass, då 
är längden 5 minuter hash + singingcall att 
rekommendera. 

/BosseN,  Sekreterare, SACT 

bo.nilso@comhem.se 
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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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Skepp ohoj på C1 dansträning

Det har blivit en tradition nu att en eller ett 
par gånger per år arrangera en dansträning på 
C1- och C2-nivåerna nere på Skeppet. 

Den här gången var det dags den 28 oktober 
för C1 med Christer Bern, en mycket erfaren 
instruktör från Karlskrona. Han är känd för att 
ha kluriga dansformationer. 

Skeppet är en perfekt lokal, med bra café-
möjligheter, bra läge i Bålsta, närhet till Pizze-
ria Infrapark samt gott om plats, vilket verkli-
gen behövdes när hela 80 dansare anmält sig 
till en intensiv träning och som mest var vi tio 
squarer på golvet.

Dansarna kom från Stockholmsområdet samt 
mer fjärran belägna orter, som Sundsvall, 
Norrköping, Motala, Eskilstuna och Gävle. 
Tiden var satt till kl 11-17, vilket ju möjlig-
gjorde några mils resande.

Mailbombning, gott om utlagda fl yers, reklam 
på Facebook och förstås ett gott rykte från ti-
digare evenemang hos dansare på denna nivå  
bidrog till den goda anslutningen. Föranmälan 
gör dessutom att det är svårare att dra sig ur.
Pia Rosenberg och Anna Bäcklund var inlånade 
kökschefer. De behövdes verkligen när frall-
hungriga gäster dök upp på morgonen och när 
det hembakta kaffebrödet serverades på ef-

termiddagen. Lunchen fi xade alltså den 
lokala pizzerian och inte undra på att Nisse är 
deras stora hjälte. Sextio extra luncher är inte 
att förakta!

Nu kan det låta som att vi bara åt oss igenom 
dagen, långt därifrån; det var många forma-
tioner och koncept som hann provas på under 
dagen. Lärorikt tyckte alla dansare och även 
att  konfronteras med en ny caller, med helt 
nya turer, som satte även mer erfarna dansare 
på den s.k. pottkanten, för att inte tala om oss 
C1-noviser!

Vi fi ck mycket beröm för både dans och ar-
rangemang, samt förstås en uppmaning att 
upprepa dansen nästa år. 

You bet!
Lasse W Bålsta Square Dancers 
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Eskilstuna Con Amore Dancers 
30-årsjubileum

Eskilstuna Con Amore Dancers fyllde 30 år i 
höstas. Detta fi rade vi den sista helgen i no-
vember i Jäders Bygdegård utanför Eskilstu-
na. Det är förresten samma lokal som klubben 
hade som träningslokal under de första åren.
 
I vår klubb dansar vi både Square Dance och 
Round Dance. Därför kombinerade vi detta till 
en dansfest med båda disciplinerna från fre-
dag kväll till söndag kväll.

Jubileumshelgen började med Round Dance 
under fredagskvällen. Ett trettiotal dansare 
från när och fjärran dansade under ledning 
av klubbens egen cuer Inge Carlsson. Under 
tiden var det en febril aktivitet hos de glada 
köksansvariga med arbetet inför lördagens 
jubileumsmiddag. 

Under lördagsförmiddagen fortsatte förbere-
delserna inför den kommande festen och runt 
lunchtid började gästerna strömma till. Vid 
tvåtiden fylldes golvet med glada dansare för 
att inleda dagens festligheter med en dans för 
alla. Lördagen ägnades både till Round och 
Square Dance, med Inge som cuer och Tomas 
Hedberg som caller, två unga veteraner som 
garanterade en hög stämning. Tomas var lite 
mer än vanligt underhållande med berättelser 
från tiden vid 80-talets början mellan tippen. 
Bland annat var det just i Jädersgården som 
han första gången dansade till en caller ”live”, 
och det var ju till vår egen Kalle Calmhult!
Dansen pågick fram till kvällningen då det var 
dags för jubileumsmiddag. På mindre än 20 
minuter förvandlades danslokalen till festsal 
med vita linnedukar och blommor. Toastmas-
ter bjöd gästerna till bords, och vi avnjöt en 
trerätters middag med kaffe och tårta som 
avslutning. Under middagen hölls ett antal tal 
med mycket nostalgi och klubbens grundare, 
Kalle och Vivi Calmhult, hedrades speciellt. 
Klubben utnämnde även nio stycken heders-
medlemmar som varit med oss från första 
början. Kvällen avslutades med mer dans. 
Under lördagen deltog nästan 80 personer 
från klubbar i hela Mälardalen. 

Söndagen fortsatte i festlighetens anda med 
många glada skratt. Denna dag var vikt för 
bara Square Dance och det var cirka 30 per-
soner som kom och dansade med Jesper Wil-
helmsson som caller. 

Tack alla som var med och förgyllde detta ju-
bileum!

Text och bild: Gunilla Andersson och 
KG Lagerström

 
 

 
 

 

30:e säsongen 
 

Kl 19-22 dansar vi P, A1, P, A2 i 
Bagarmossens Folkets Hus

Entré 80 kr – ungdom 40 kr 
 
22/5 Jack Borgström 
29/5 Freddie Ekblad 
12/6 Stefan Sidholm 
19/6 Mikael Gerkman 
  7/8 Mikael ”Sotarn” Lindberg 
21/8 Jack Borgström 
28/8 Robert Milestad 
 

Information även genom  
� Per och Karin Bollmark 08-24 18 58 
� SAASDC’s danslista 
� http://squaredancepeople.ownit.nu 
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30-årsjubileum 

 

HIGH COAST FESTIVAL® 

23–25 augusti 2013 
Gnistan, Björnavägen 68, 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  

LERUM�SQUARE�DANCERS�
BJUDER�IN�TILL�JUBILEUMSDANS�MED�

Mike�Sikorsky�och�Thomas�Bernhed�

4�6�oktober�2013�

�

Mike�Sikorsky,�Mesa�Arizona�USA�

Dans�i�två�hallar�hela�helgen�nivåer�Basic�–�C3a�

Dergårdsgymnasiet,�Lerum�
Fredag�19,00�22,00��Lördag�10,00�19,00��Söndag�10,00�15,00�

Mer�information�finner�du�på�vår�hemsida�

www.lerumsquaredancers.se�

�

Tänker din klubb 
köpa kursböcker 
på Convention?

Björn “Nallepe” Persson vill slippa ta med mas-
sor av material “i onödan” till Åland. 

Om någon klubb vill ha mer än enstaka kurs-
böcker kontakta Björn i god tid före Conven-
tion, så tar han med sig dessa. 

Beställningar görs hos Björn Persson, 
Stenkastsgatan 11, 421 36 Västra Frölunda, 
031-21 00 71 eller nallepe@squaredans.se
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STORA BÅLSTADANSEN 2013 

Lördagen den 26 januari var det dags igen för 
Stora Bålstadansen. Eller ska vi kalla det för 
Ingvar Petterssons återkomst? För så kändes 
det, både innan och under dansen. Så fort det 
blev känt att Ingvar skulle komma till Bålsta 
och calla så blev det ett sällan skådat intresse 
för dansen. 
För er som inte vet det har Ingvar gjort ett 
uppehåll på 7 år och nu börjat så smått igen 
och vi var otroligt glada att han ville komma 
till oss och ge alla en upplevelse. Och han in-
friade alla högt ställda förväntningar vågar 
jag säga. För en som bara hade hört talas om 
hans förmåga var det en makalös känsla att 
stå vid sidan om och lyssna för att inte tala om 
att dansa till honom. 
Nu gjorde han inte dansen själv utan han hade 
ypperlig uppbackning av Micke Gerkman och 
Mathias Alfredsson. Även klubbens egen 
caller, Janne Wiklund, fi ck visa vad han kan 
och att höra dessa herrar ihop var även det en 
upplevelse.
Som mest var det 9 squarer när Ingvar callade 
och då var det samtidigt 6 squarer i den andra 

hallen, vilket gav oss arrangörer rysningar av 
välbehag. Totalt var det drygt 160 betalande 
dansare från så spridda orter som Söderhamn, 
Eskilstuna och Sundsvall. För att inte glömma 
alla dansare från Stockholmsområdet och sist 
men absolut inte minst så var det 15 dansare 
från Åland som dessutom passade på att slå 
ett slag för Convention 2013 som kommer att 
vara på Åland som bekant.  
För att orka en så här lång dans, behövs det 
energipåfyllning med jämna mellanrum. För 
detta var det väl sörjt med en alldeles förträff-
lig servering som bjöd på hembakt kaffebröd 
och ett antal varianter av smörgåsar tillika 
dryck av olika slag. Men det var även en mat-
paus inplanerad för de som så önskade. 
Dansen inleddes och avslutades traditionsen-
ligt med gemensam dans.
 
Tack till alla inblandade som gjorde denna 
dans så lyckad och på återseende nästa år!

Fia Norén, Bålsta Square Dancers
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GÖTEBORG

Vår - Sommar 2013 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

14 mars - Månadsdans Marie Tjörnhed
21 mars - Avrostning Sten Götharson B-P
Lö 23 mars- Änglakurs28 mars - Påskdans B-A2, 1 hall - Vingas caller

4 april - A1-A2 Bengt Geleff
Fre 8 apil - After Work11 apr -Månadsdans Svante Jordeskog 

Lör 13 apr  A1-Ws Gugge Törnquist
18 apr - B-Plus - Sten
25 apr - B-A2, 2 hallar Catrine och Gugge
2 maj - A1,A2 1 hall Bengt Geleff
9 maj - Inställt, Convention16 maj - B-Plus med Thomas Bernhed
 

23 maj - B-A2, 2 hallar Catrine och Sten
30 maj - B-A2 
Bengt Geleff
6 juni - Vingautflykten
13 juni, Flunsan
12-14 Juli Summerjam (se nedan)

25 juli - Flunsan
8 aug - Flunsan

Det händer på Vinga (torsdagar om annat ej anges)
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