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Troligen den bästa
och roligaste dansen

2013

B – C3A i två hallar,
Se hela programmet på

hemsidan

www.lerumsquaredancers.se

Paketerbjudanden!!!
Se våra erbjudanden för
mat och uppträdande

på hemsidan

Thomas Bernhed
Floda Lerum Sverige

Basic – C3b
Får oss dansare komma hem utan att

vi förstått hur.

Mike Sikorsky
Meza Arizona USA

Basic – C1
Utsedd till mest underhållande caller 2011

och nominerad även 2013.

JUBILEUM-DANS-FEST 
4 6 oktober DERGÅRDSGYMNASIET LERUM

 

 

 

25 - årsjubileum Mårtensdansen 

Kurirgatan 1 Helsingborg 

Datum:  Lördagen den 16 november 2013 

Dansnivå:  11:00-13:00 C1. 13:00-20:30 B – A2 

Info:  Carina  073-0561377 eller Lena 070-6330737 

  Hemsida: www.hbgsquaredance.se 

 
Caller:  Sören Lindergaard   B - C1  
  Christer Bern  B - C1 
 

 
 
 
 
 

 

Lördag 19 oktober 2013 kl 12-16 
Idrottshögskolan bakom Stadion, Stockholm 

T-bana Stadion - Gratis parkering på Valhallavägen 

Servering  i Cafeteria Fyrklövern. 
Second hand-försäljning av squaredanskläder och tillbehör. 

Entré 100 kronor. Alla är varmt välkomna – inte bara seniorer! 
Kontaktperson: Gugge Gahmberg 08-615 16 84, 0707-19 08 55 

 

Squaredansklubben Seniorerna 
Huddinge Square Swingers 

Näsbyparks Squaredanceklubb 
Panther Squares 

Stora Seniordansen 

Squaredance i tre salar på nivåerna B36 - B - M - Plus - A1 - A2 
Callers: Sven Andréason, Roland Danielsson, Svante Jordeskog. 

Linedance nonstop i fyra timmar i egen stor sal. 
Helena Schoegje Lucky Line med Gittan Riis och Giggi Wänqvist. 

Danslista på www.seniorerna.org några dagar i förväg. 

 

 

Fyrklöveralliansen: 
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Från ordförandens horisont 
Hoppas att er sommar varit lika  n som min 
varit hittills. Jag skriver detta i slutet på juli 
och här på Orust i Bohuslän har vi haft en 
fantastiskt  n juli. Det är min förhoppning att 
sommaren fortsätter länge än och att ni alla 
kan njuta av vår vackra svenska sommar. 
Därutöver hoppas jag att ni har kunnat dansa 
 itigt på alla de ställen som  nns. Jag tycker 
att kunna dansa på en utedansbana tillsam-
mans med härliga squaredansare och en bra 
caller är svårslaget.

I tidigare nummer av Square-Info har jag dels 
pratat om vikten av att rekrytera nya dansare, 
dels att vi också måste anstränga oss för att 
behålla de dansare som vi redan har. Det  nns 
ett område till som förbundsstyrelsen och jag 
menar är av avgörande betydelse och det är 
samarbetet mellan alla parter.

Man hör ibland från klubbar eller caller, att 
medlemsantalet är litet och att det blir lite 
tunt på dansgolvet vid många kurs- eller dans-
kvällar och att glädjen kanske blir lidande av 
det. På många håll i landet  nns klubbar inom 
rimligt avstånd med likartad problematik. En 
fundering man kan ha, är om inte ett sam-
arbete mellan sådana klubbar skulle skapa 
mer dynamik i verksamheten och på det sät-
tet främja dansglädje hos dansarna. Man kan 
ju till exempel ordna en gemensam kurs på 
ett program, ha gemensamma danskvällar el-
ler något annat. När man funderar lite i dessa 
banor kan man ju se många möjligheter till 
samverkan.

Jag hör också från många som arrangerar 
större eller mindre danser, att deltagarantalet 
sjunker och det i sin tur medför att organi-
satören i värsta fall inte har råd att genom-
föra framtida arrangemang. Om man läser 
danslistan eller betraktar ett  yerbord på en 
större dans blir jag förvånad över det utbud 
på danser som  nns. Om man tar i beaktande 
problematiken kring fallande deltagarantal 
och dålig ekonomi, kanske man även här skall 
fundera i termer kring samarbete. 

Det  nns idag fortfarande klubbar som arran-
gerar så kallade "stora danser", med mycket 
kvali  cerade caller från Sverige eller från 
andra länder och där många deltagare behövs 
för att få ekonomin i balans. Klubbledare vet i 
allmänhet vilka och var sådana danser  nns.

Man kan se exempel på att parallellt med 
dessa "stora danser" arrangerar en klubb en 
konkurrerande dans på en närbelägen ort. 
Som klubbledare skall man kanske då fundera 
över om det över tid gynnar squaredansen och 
därmed den egna klubben.

För att man skall kunna samarbeta mellan 
klubbar och klubbledare krävs det ett forum 
där man kan föra diskussioner och samtal 
kring olika frågeställningar. Från förbundets 
sida vill vi medverka till sådana diskussioner 
genom det vi kallar klubbkontakter och dessa 
aktiviteter startades förra året och kommer 
att fortlöpa under det kommande verksam-
hetsåret.
På en del håll i landet  nns fortfarande de så 
kallade allianserna och det är en mötesplats 
för gemensamma träffar mellan klubbledare. 
Dessa allianser fungerar utmärkt på en del håll 
medan de på andra håll inte är så aktiva el-
ler kanske helt saknas. Allianserna skapades 
ursprungligen med syfte att underlätta bra 
samexistens och erfarenhetsutbyte. Jag tror 
att allianserna är viktiga och skulle hjälpa oss 
i den situation vi nu be  nner oss, och kunna 
vara ett forum för samtal kring samarbete och 
erfarenhetsutbyte av olika slag. 

Vid publiceringen av detta nummer av Square-
Info är vi i mitten av september och kurser 
och danser har startat. Min förhoppning är att 
ni alla får en  n squaredansstart och mycket 
härlig dans.

Ha det riktigt bra och ta hand om varandra, så 
ses vi i en square någonstans.

Tommy Hansson
tommy@squaredans.se 
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Nu var det dags igen för lite information om 
vad som hänt inom squaredansen i Sverige 
sedan sist.

I år hölls Squaredansförbundets årsmöte un-
der Convention på Åland och på förbundsstäm-
man deltog 80 delegater från 61 klubbar.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag 
att inom rimliga ekonomiska kostnader och 
administrativa ramar arbeta med att ta fram 
ett nationellt pro  lmaterial för squaredansare 
t.ex. tröjor och skjortor.

På stämman antogs även en höjning av med-
lemsavgiften för vuxna medlemmar med 10 
kronor (från 45 kr till 55 kr) samt en höj-
ning av portot för Square-Info med 1 krona 
per nummer (från 5 kr till 6 kr per nummer). 
Denna höjning gäller från och med verksam-
hetsåret 2014 och kommer därmed att faktu-
reras klubbarna först under början av 2015.

Sammansättningen i styrelsen har nu blivit lite 
förändrad då några av styrelseledamöterna av 
olika skäl valt att avgå. Vid förbundsstämman 
avgick följande personer: Camilla Cronholm, 
István Winkler och Björn Mattsson. Under 
verksamhetsåret har även Jan-Olov Gezelius 
avgått som ledamot i styrelsen.

Valberedningen var därför tvungen att arbeta 
extra hårt detta år för att  nna ersättare till 
de lediga platserna i styrelsen. Nya personer i 
styrelsen är: Göran Wetterqvist, Iris Åkerberg 
och Maria Keinänen. Information om deras 
ansvarsområden kommer senare.

På årsstämman berättade Henrik Kjellgren hur 
de 11 klubbar som fått bidrag ur Rekryterings-
fonden har lyckats och vad pengarna använts 
till. Styrelsen har sedan dess beslutat att sät-
ta ett nytt sista datum för att söka bidrag ur 
Rekryteringsfonden. Sista datum och vilka 
regler som gäller för att söka bidrag  nns att 
läsa längre fram i detta nummer av Square-
Info.

Styrelsen arbetar nu med att ta fram en ny 
hemsida och Björn Mattsson presenterade den 
nya layouten för deltagarna på förbundsstäm-
man. Syftet med den nya layouten är att 
den ska vara mer attraktiv för ”icke frälsta” 
squaredansare och vill man se hur den ser ut 
så  nns nu en länk på nuvarande hemsidas 
första sida.

En sak som alla klubbstyrelser kan ta upp och 
diskutera under hösten är vilka som ska del-
ta på nästa seminarium som kommer att äga 
rum under 2014 någonstans i Mellansverige.

Styrelsen önskar alla en bra start på höstter-
minen och lycka till med rekryteringen av nya 
squaredansare!

För styrelsen Åsa Bratt
asa@squaredans.se

C1 med Jesper Wilhelmsson

WORKSHOPS 
I BÅLSTA

Lördagen den 12 oktober kl 11-17, på Skeppet i 
Bålsta. För såväl nya som rutinerade C1-are, 
som dock ska ha gått igenom hela kursen. 

Fika, lunchpaus, 120 kr för vuxen.

Föranmälan till lars.wahlund@bredband.net
senast 4 oktober, mer info på 072-210 21 40

Basic med Hebe Bergström

Söndagen den 13 oktober kl 11-17, på 
Knarrbacken i Bålsta. För dansare som har gått 
igenom kursen men behöver en uppfräschning 
av kunskaperna. 

Fika, lunchpaus, 100 kr för vuxen.

Ingen föranmälan, mer info av Lee 070-486 06 94

www.squaredancers.balsta.tv
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Redaktörsspalten
Idag skriver vi den 1:a september i almanackan. 
Sommaren har gått fort, även om jag för första 
gången längtat lite efter att semestern skulle 
gå snabbt. För nu sitter jag här i mitt (nåja 
bankens) första hus. Det är kartonger högt och 
lågt - men en ny era är påbörjad. 

Hoppas många nya dansare också påbörjar 
sin nya era i höst. Vet att det har varit många 
uppvisningar runt om i landet. 

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 ni inte vill ha 
färgannons, ska alla  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. medföra att  tidningen 
blir försenad. 

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 
november 2013. Njut tills dess av tända ljus, 
krispig luft, svamp, bär och lövhögar. 

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: Brygghusgatan 22, 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 4 2013 Nummer 1 2014 Nummer 2 2014 Nummer 3 2014 
Deadline för material 15 oktober 1 februari 15 april 1 augusti 

Distribueras vecka 1347 1411 1421 1437 
 

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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En squaredanspionjär har gått ur tiden
Peter Myhr har lämnat oss efter en tids sjuk-
dom och vi i förbundsstyrelsen vill framföra 
våra kondoleanser till hans nära och kära. I 
artikeln nedan  nner ni en redogöresle för vad 
Peter har betytt för oss squaredansare i Sver-
ige.

I Square-Info har vi principen att inte införa 
minnesord över squaredansare som lämnat 

Till minne av Peter Myhr
Peter Myhr, fotograf och squaredanscaller, 
har avlidit efter en längre tids sjukdom vid en 
ålder av 73 år. Närmast sörjande är sambon 
Birgitta. 

Han är känd inom Tyresö som fotografen som 
med en lätt böjd rygg gick med hasande steg 
och cowboyhatten på sned, strax följd av sin 
tax ”Nelson”.

För en stor del människor i Sverige är han även 
känd som den person som tog in squaredansen 
till Sverige, och blev en äkta caller.

I mitten av 1970-talet började han intressera 
sig för bluegrassmusik och amerikansk dans 
så han startade med sin första kurs hösten 
1978, från några böcker som han kommit 
över på sina resor i världen. Han stod med sin 
bok och läste innantill och lärde dom första 22 
eleverna, modern squaredance.

Han  ck sedan kvitto på att det han lärt ut var 
riktigt då han i Seattle gjorde sitt första gäst-
spel utanför Sveriges gränser för 3500 dan-
sare, och alla dansare gjorde det han sjöng ut.
Han var en pionjär inom squaredancen i Sver-
ige och var med och startade den första klub-
ben, Tyresö Square Dancers 1981, och som 
fortfarande  nns vid liv och följer dom ideer 
som Peter förmedlat sina kurselever. Alltsedan 
han under 80-talet hade kurserna via Medbor-
garskolan och sedemera inom klubbens väg-
gar.

Med sin enorma energi och glädjespridande 
humör, inspirerade han många att prova på 
denna nya dans i Sverige. Han medverkade 
även i TV under 80-talet och visade upp dansen 
tillsamman med Karin Falck, samt att det var 
uppvisningsdanser på Tyrol, Gröna Lund och i 
Westernmiljö, vilket ledde till att efterfrågan 

från en bredare allmänhet blev påtaglig och 
dansen spred sig runt om i landet.

Han har under alla år varit Tyresö trogen, både 
som boende och hedersmedlem.

Han bedrev kursverksamheten fram till 2008 
då hans sjukdom gjorde sig påmind.

Men han gav inte upp utan fortsatte i ett 
lugnare tempo att vara med på våra danser 
och möten och spred sin glädje på det sätt 
som bara han kunde.

Vi minns honom med glädje och driver hans 
livsverk vidare. 

Tyresö Square Dancers

oss, utan det görs bäst på förbundets hem-
sida under rubriken Forum. I detta fall gör vi 
dock ett undantag eftersom Peter och hans in-
sats har varit av en sådan stor betydelse för 
squaredansen i Sverige.

Svenska Squaredansförbundet
Tommy Hansson, Ordförande
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Uppvisningsdans  
 När, var och hur ?

En sak är väl helt klart, vi squaredansare må-
ste synas på något sätt. Gärna som attrak-
tion där folk av någon anledning samlats, det 
kan vara  t.ex. vid köpcentrum, något lokalt  
sportevenemang  eller liknande tillställning.
 
Min erfarenhet säger att man kanske ska und-
vika  ”Prova på” vid dessa tillfällen. Fanns det 
publik förut så försvinner  ertalet direkt. Kan-
ske några skulle vilja, men tycker det känns 
genant att ställa upp offentligt. 
Avdela hellre några dansare som, under pågå-
ende dans,  delar ut information om squaredans 
och vad den ger i form av motion och allmän 
glädje. I ett sådant budskap bör inget bind-
ande  nnas med, men gärna adresser där det 
 nns ytterligare information om vår fritidsys-
selsättning.
Med åren har det hänt att  företag,  konferens-
 xare och även andra privata tillställningar har 
sökt squaredansuppvisning som ren attrak-
tion. Vilken klädkod som bör gälla då, kan ju 
diskuteras. Jag tror iallafall inte att den klädsel 
vi har vid våra interna kurskvällar lämpar sig 
så värst bra vid dessa tillfällen.
 
Minns speciellt  era engagemang vi hade på 
kursgården Sånga Säby som ligger i Ekerö 
kommun. Vid  era sådana tillfällen hade vi Pe-
ter Myhr som caller. Hans idé var att få gäster-

na att dansa innan vi genomförde vårt prog-
ram. Vilket han faktiskt också lyckades med. 
Det gick till så att han delade upp gästerna 
i led om 4 och 4. Vid några tillfällen var vi 
ca 100 st. Därefter ledde han gästerna in på 
dansgolvet och delade sedan upp samtliga i 
squarer.  Sedan  ck han squarerna att börja 
snurra vänster och höger varefter han lade till 
några enkla rörelser. På med musik och  han 
 ck alltså gästerna att dansa utan att tidig-
are tagit ett squaredanssteg. Vi vana dansare 
fanns med lite som stöd i några squarer.
 
Men det blev alltid ett mycket  lyckat och ett 
annorlunda  ”prova på”.  
Vår uppvisningsdans kom som efterspel till 
detta. Vet inte om vi  ck några nya dansare 
just då, men vi noterade ett påtagligt intresse 
för squaredans som kanske i förlängningen 
ändå gav resultat i någon form.

Tycker och tror…
Hasse Berggren
Satellite S D / Ekerö S D

MMeerr  uuppppllyyssnniinnggaarr::    
wwwwww..rriivveerrbbeennddss..ssee//??ppaaggee__iidd==775533    

eelllleerr  kkoonnttaakkttaa  TToorrbbjjöörrnn  tteell..  001199--3311  4466  6644  
EE--ppoosstt  aarrbbooggaaddaannsseenn@@hhoottmmaaiill..ssee

TToommaass  
HHeeddbbeerrgg

CCaaffeetteerriiaa  ffiinnnnss..  
  

SSqquuaarreeddaannsssshhooppaarr  
bbeessöökkeerr  ddaannsseenn.. 

44  jjaannuuaarrii  22001144  kkll..  1144..0000--2211..0000  
SSttuurreehhaalllleenn,,  AArrbbooggaa    

BBaassiicc  ppaarrtt  oonnee  ––  MM  ––    
BBaassiicc  ppaarrtt  oonnee  --  PP

JJuubbiilleeuumm!!  3300::ee  AArrbbooggaaddaannsseenn

IInnggvvaarr  
PPeetttteerrssssoonn  

CCaallllaaddee  ppåå  fföörrssttaa  
AArrbbooggaaddaannsseenn
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Trist att sommaren är över men roligt att det 
är dags för kursstarter igen, både för nybör-
jare och alla andra! 
Denna gång blir det lite ”vettigt” och ”etiket-
tigt” om allt möjligt:

Om du ”änglar” på kurser – fundera över om 
du själv skulle vilja ha en ”ängel” som upp-
träder som du. Som ”ängel” har du en syn-
nerligen betydelsefull uppgift – det är viktigt 
att den som går på kursen får en möjlighet 
att lära sig callen och inte bara blir föst till 
rätt plats. När man lär sej ett nytt call tar det 
oftast några sekunder mer i anspråk innan det 
nya stegmönstret ”sitter”.

Våra klädregler är nog det vanligaste man frå-
gar oss ”Vettiketter” om. Det var ett tag sedan 
vi såg över reglerna men det arbetet är på 
gång, kom gärna med idéer och synpunkter! 
Men - reglerna vid danser är som följer:
• Traditional – för damerna hela stora stassen 
med underkjol (kort eller lång), alltså uppklätt 
som ”förr i tiden”. Herrarna skall ha långärmat 
och långbyxor, inte jeans.
• Proper – nu kan damerna ta på sig en van-
lig kjol, gärna vidare modell, det är lättare att 
dansa då, dessutom kan damer ha långbyxor 
och herrarna får ha kortärmat om de vill. Står 
inget angivet på  yern anses det betyda pro-
per.
• Casual – eller ungefär ”kom som du är”, det-
ta är vanligt under kurskvällar men även un-
der sommardanser. Det är aldrig fel att ha en 
”  nare” klädkod än den angivna!

Det  nns tjejer/kvinnor som inte tar på sig 
kjol och absolut inte kort squaredanskjol. Men 
då måste det ju  nnas alternativ, dagens sam-
hälle har ju gått framåt och i dag får ju kvinnor 
faktiskt använda långbyxor!

Vett- och Etikettgruppen har fått synpunkter 
från convention, en man påpekar att det inte 
är trevligt när damer har kortärmat om de är 
svettiga, han jämför med regler om långärmat 
för herrar.

Det händer ibland att dansare som byter 
square efter man squarat upp. Enligt våra 
regler är detta inte okej. Man stannar alltid 
i den square man börjat dansa i. Om det är 
 era squarer som inte blir ”fulla” får man prata 

med sina meddansare innan man går ifrån och 
fyller upp andra squarer. Tänk på hur du vill 
bli behandlad av andra -  skulle du vilja att det 
försvann dansare från din square så inte du 
kan dansa?

Det har berättats för oss att i en square med 
7 damer och en herre ondgjorde sig herren 
över de tre damerna som dansade till vänster. 
När en herr-dansare kom in i salen plockades 
han raskt in i squaren och en av damerna 
”slängdes” resolut ut därifrån! Damen som 
berättade det blev så häpen att hon dessvärre 
inte kom sej för att protestera.

Vidare har det till Vett- och Etikettgruppen 
framförts att det förekommer att dansare pra-
tar illa om andra dansare och klubbar. T ex 
vill man inte åka till vissa klubbars danser och 
man vill inte dansa med vissa dansare utan 
gör upp i förväg vilka man skall dansa med. Är 
vi vuxna eller är vi skolbarn? Detta beteende 
liknar mobbing, särskilt om det riktar sig mot 
enskilda dansare. Visst är det trevligt att gå 
ut med kompisarna och ha roligt på en dans, 
men om man bara kan/vill dansa med sin 
partner och sex andra kompisar kanske man 
lika gärna bör stanna hemma och dansa i 
vardagsrummet? Det är vanligt sunt förnuft 
som gäller -  behandla andra som du själv vill 
bli behandlad av dem! Ett råd till klubbfunk-
tionärer och enskilda dansare – om sådana 
”mobbingtendenser” upptäcks – ta tag i detta 
omgående – det kan visserligen vara ett s k 
”svårt” samtal – men förhoppningsvis leder 
det till både bättre stämning och bättre sam-
arbete!

Tänker du börja nästa program nu i höst – 
fundera då över vilken kategori av dansare du 
tillhör:
1. de som måste ha hjälp av säkra dansare för 
att klara sig
2. de som i en square med säkra dansare 
klarar sig
3. de som är så säkra att de kan hjälpa andra
Det är först om du anser att du nått kategori 3 
som du är ”mogen” för nästa program! 

Med önskan om en trevlig squaredanshöst 
från Etikettgruppen - Louise, Karina, Hanna, 
Christina och Marianne
etikett@squaredans.se 
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Dansa squaredans i Japan

Efter årets succéresa gör vi en 2 veckors rund
resa i Japan under april 2014. Dans i 2 dagar.

Möjlighet att bo i japansk familj en natt
(frivilligt). En spännande resa med
underhållaren och guiden Magnus Carlsson
samt Göran Wetterqvist.

God mat och varma bad på nästan varje hotell.

Teknisk arrangör är Lotus Travel AB.

Rundresa Singapore Malaysia Bali

En tre veckors rundresa. Start i februari 2014.
Även denna resa med Magnus Carlsson och
Göran Wetterqvist med Lotus Travel som
teknisk arrangör.

Vill du ha mer information om någon av dessa

resor, skicka ett mail till:

goran.wetterqvist@gmail.com eller ring

Göran på tel: 070 492 80 10

2012

Fredagen den 1 november 
Session 1 Kl 19:00 – 22:00 Nivå: M, P 
 

Lördagen den 2 november 
Session 2 Kl 11:00 – 14:00  Nivå: C1 
Session 3 Kl 14:30 – 17:30 Nivå: A1, A2 
 

Fruängsgården 
Gamla Södertäljevägen 5, Fruängen i Stockholm 
 

1 session 80 kr, juniorer  40 kr 
2 sessioner  140 kr, juniorer  70 kr 
3 sessioner  160 kr, juniorer  80 kr 
 
 

Frågor: lars-erik.svensson@ericsson.com tel: 010-719 1071 
Se även www.ericssonsquaredancers.se 

Tomas Hedberg
Jesper Wilhelmsson
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HIGH CHAPARRALDANSEN 2013
Årets upplaga hölls som vanligt helgen före 
midsommar och i samband med High Chapar-
ral Country Music Festival. Det betydde att det 
spelades en massa braig countrymusik runt 
om på den Småländska westernanläggningen. 
Toppnamnet var Lee Ann Rimes.

Toppnamnet i den fyrkantiga världen var Jerry 
Jestin. Välkänd för många i vårt avlånga land 
då han gärna kommer till Sverige och cal-
lar. Och han gjorde de  nitivt ingen besviken 
med sitt kluriga sätt att calla. I år hade vi fått 
tillgång till att dansa på Saloon Cheyenne. 
Inomhus med högt i tak och med en western-
tidstypisk inredning. Alldeles perfekt dans-
ställe och baren var bara ett par steg bort. För 
påfyllnad av vätska behövs ju när det dansas 
och tjoas i många timmar.

Nästa år? Jo, vi räknar med att det blir en High 
Chaparraldans då med. Lördag och söndag 
14-15 juni, dvs helgen före midsommar kan 
du boka upp redan nu. Callers blir inga mindre 
än Barry Sjolin och Stefan Sidholm. Snacka 
om att det kan bli lika skoj som i år. Vad som 

i övrigt händer på High Chaparral den helgen 
är ännu så länge döljt i dunkel. Men nåt pang-
pang blir det!

STORT TACK… till alla som kom i år och Väldans 
Välkomna tillbaka nästa år. Både ’gamla’ och 
nya dansare. Håll utkik i denna publikation 
samt på Finnveden Square Dancers hemsida 
för information om nästa års dans. På hem-
sidan kan även beskåda bilder och  lmer från 
årets dans. Tack alla som bidragit med dessa.

Fyrkantiga hälsningar från
Finnveden Square Dancers 
gm. Leif ’Snuffe’ Ericsson

HLR-kurs hos Vinga Yellow Rockers

Då många i vår klubb har olika hjärtprob-
lem och dessutom kommit upp i mogen ålder 
väcktes förslag på HLR-utbildning. 

Det visade sig att lämplig instruktör fanns 
bland klubbmedlemmarna så efter inköp av 
”lungor och annat” fulltecknades kurserna 
omgående.  

Då  er vill gå kommer kurserna att fortsätta 
nu i höst. En trygghet tycker vi som skriver 
detta då vi hör till de som kan behöva hjälp!

2 Mariannor i Vinga YR
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KL 
Version 3.17

Kunskapslistan från SACT 

 
Inga nya förändringar i listor och definitioner från 
Callerlab föranleder ändringar i KL. 

___ 
 
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. 

Version 3.17 gäller fortfarande 

 
 

 

 

 

 

De La Gardiedansen
Lörd. 9 nov. 2013      13.00 till 20.00

De la Gardie‐gymnasiet Lidköping

Basic  till C‐1  3 hallar

Kommer ni en busslast 
bjuder vi på fika.

Servering  finns
Paus mellan 16 – 17.
Flera matställen i närheten.

Info: Ingemar F. 0705169333
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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 

After Work – vad är det?

Alla pratar om After Work, vad är det? 
Jo, öl och krogbesök eller kanske bowling på 
stan. Nej inte alls, utan prova på square- och 
linedans i Vingas lokaler.
Vi undrade om någon skulle hitta hit och vilja 
komma en fredagskväll men visst. Först kom 
en, sedan två till och  - det blev tillsammans 
med några erfarna dansare drygt 40 som i två 
hallar provade squaredans och linedans. Upp-
lägget med två hallar och två pass gav alla 
möjlighet att prova båda varianterna.
Medryckande musik strömmade från hallarna,  
mycket skratt och stora leenden, dansglädjen 
på topp och temperaturen steg trots  äktar på 
högvarv. Någon kommenterade det hela – jag 
visste inte att jag hade så många fötter att 
hålla ordning på.
En populärt call blev Yellow Rock som alltid 
lärs ut bland det första hos oss, kanske be-
roende på klubbens namn. Så populärt att vår 
caller Gugge  ck uppmana LOSS!
Squaredanskvällen, som byggde på en variant 
av ABC-dans, blev så lyckad att vi kommer att 
fortsätta en gång i månaden i vår.
Detta blir förhoppningsvis en bra grund till de 
nybörjarkurser som startar inom kort.
Och ölen då? Vart tog den vägen – det blev 
kaffe/te och bulle som ingick i entrén. De som 
ville fortsatte efteråt till kvarterskrogen i när-
heten och där fanns både ölen och maten! 

Det visade sig att detta var ett lyckat projekt, 
vi graduerar ytterligare en Basic-kurs i år och 
After Work-fredagarna fortsätter i höst.

Skrivet av Marianne Borgström och Hjelm 
Vinga Yellow Rockers

 

 
 Squaredans 

Ledar 
Utbildning 
Grund 

SLUG hösten 2013 

Sveriges bredaste squaredansutbildning 
Den är speciellt lämpad för nya 

styrelsemedlemmar/funktionärer eller 
blivande instruktörer  

 
En SLUG-kurs planeras att genomföras 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 
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
L 7 sep Emigrantdansen Rottne, Norr om Växjö Emigrant Square Dancers
13.00-15.00 A1 A2 Paul Bristow Rottnegården Evert 070-348 35 38
15.30-20.00 B - P Mikael 070-594 73 96
L 7 sep FRAMTIDSDANSEN Stockholm Stockholm Square Dancers
13.00-20.00 P - C1 Jack Borgström Robert Milestad Pumpan, Färgargårdstorget 1 Göran Wetterqvist 070-492 80 10

Sven Andréason i 2 lokaler
L 7 sep Uppstartsdans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
14.00-20.00 A1 A2 Carsten Nielsen, Danmark Blåbärskullen Carina Geleff 070-826 29 29

carinageleff@yahoo.se
L 7 sep Solsta' Dansen Kil Squaredansklubben Skogsstjärnan
14.00-21.30 B - A2 Mathias Alfredsson Micke Gerkman Sporthallen solstadansen@sdkskogsstjärnan.se
S 8 sep Erica Jansson Leif Andersson
11.00-15.00 (alla 4 båda dagarna), 2 lokaler
S 8 sep Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 P P A1 Tomas Hedberg Park Folkets Hus/Götalandsv.181 Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
S 8 sep Uppstartsdans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
11.00-17.00 C1 Carsten Nielsen - Danmark Blåbärskullen Carina Geleff 070-826 29 29 

carinageleff@yahoo.se
S 8 sep Uppstartsdans hösten 2013 Mölnlycke Pingvinerna
11.00-17.00 C1 Carsten Nielsen Blåbärskullen kathe@pingvinerna.se
S 8 sep C1-träning DBD Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
13.00-18.00 C1 DBD Jesper Wilhelmsson Dansens Hus, Rinmansgatan 12 KG Lagerström 070-321 86 56
Ti 10 sep Kick-offdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 B36 - P Sven Andréason ABF-huset Kommunalvägen 26 Lars Petersson 070-778 94 93
Ti 10 sep Ringrostdansen Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
18.30-21.30 M P Calle Brunér Fruängsgården Lars-Erik.Svensson@ericsson.com 

010-7191071
To 12 sep Torsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 M P M A1 Freddie Ekblad Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
To 12 sep Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00 B-A2 Gunilla Hammarlund Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 076-871 80 30
F 13 sep C2-träning Mölndal Pingvinerna
18.30-21.30 C2-träning Ingvar Jönsson Idrottsvägen 17 Kathe Sköldborg 070-594 06 11
L 14 sep C3A träningsdans Mölndal Pingvinerna
12.00-17.00 C3A träning Ingvar Jönsson Idrottsvägen 17 Kathe Sköldborg 070-594 06 11
S 15 sep
10.00-14.30
L 14 sep Septemberdansen Norrtälje Eightmakers
13.00-17.00 B - A1 Michael Gerkman Roland Reihell IOGT-lokalen 2 vån., Stockholmsv. 1 Ingela 070-7487687 

i.thorvald@hotmail.com
L 14 sep Höstdansen Linköping Blue Ribbon Squares
14.00-16.00 A1 A2 Robert Milestad Landerydagården Bokhagsvägen 10 Bertil Carlsson 070-521 16 20 
16.00-20.00 B M B P Carola Nilsö 073-322 50 79
L 14 sep Workshop Skövde Skövde Squaredancers
11.00-17.00 B M P A1 Vainor Törnqvist Svante Jordeskog Horns bygdegård Pia Quist
S 15 sep C1-träning DBD Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
13.00-18.00 C1 DBD Jesper Wilhelmsson Dansens Hus, Rinmansgatan 12 KG Lagerström 070-321 86 56
To 19 sep Höstdanser 2013 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Monica Arvidsson Ödsmåls Bygdegård Gunilla 0303-773734 Gunnar 070-7715586
F 20 sep After Work dans Örebro Örebro Squaredancers
18.00-19.00 C1 Thomas Bernhed Beväringsgatan 2 Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com
19.00-22.00 A2 073-339 66 11
L 21 sep Gripens 30-års Jubileum Staffanstorp Gripen Square Dancers
12.00-14.00 A2 C1 Gripens Caller kavalkad ST Staffans församlingshem Natalie Johansson 
14.00-21.00 B P A1
L 21 sep Gruvdansen Persberg, Filipstad Squaredansklubben Skogsstjärnan
13.00-15.00 A1 A2 Freddie Ekblad Ordenshuset Ove Andersson 070-579 11 03
15.00-19.00 B - P
L 21 sep Nivådans Basic Arboga Riverbend's Square Dancers
10.30-17.00 B Sten Axtelius IOGT-lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 070-307 83 37
S 22 sep Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Roland Danielsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 22 sep Månadsdans Nödinge Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Mathias Alfredsson Ale gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
S 22 sep Klubbdans Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
16.00-20.30 P*A1 Paul Ek Snapens Friluftsgård Silvia Olsson-Schudel 070-237 79 40
To 26 sep Höstdanser 2013 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Martin Jansson Ödsmåls bygdegård Gunilla 0303-773734 Gunnar 070-7715586
To 26 sep Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 P-A1 Jörgen Höjer Gräfsnäsgården Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
F 27 sep After Work Göteborg Vinga Yellow Rockers
17.00-18.30 Inga Bengt Geleff Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org, 076-871 80 30
18.30-20.00  förkunskaper
L 28 sep Korvdansen Östhammar Roden Square Dancers
12.30-16.30 B M B P Roland Reihell Norrskedika Bygdegård Maria Andersson 076-221 22 97

Här dansar vi -Nummer 3 2013
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 27 sep Örebro Country Jamboree Örebro Örebro Squaredancers
20.00-24.00 B - A2 Johnny Preston Jack Borgström  Risbergska skolan Hans Hofvander 070 -202 57 09
L 28 sep samt
12.00-21.30 Stefan Sidholm Tomas Hedberg
21.30-01.00 Afterparty
S 29 sep
10.00-14.00
L 28 sep Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 P A1 P A2 Freddie Ekblad Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Birgitta Jansson 08-771 95 77
S 29 sep Klubbdans Hörby Ring Lake Square Dancers
16.00-19.00 B - P Stefan Carlsson Källhaga Servicecenter Alf o Karin Olsson
S 29 sep Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Rojne Eriksson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 29 sep Klubbdans Malmö Energy Squares
17.00-20.00 B M P Meddelas senare Sallerupsvägen 26 Laila Rosenfeld 076-317 59 04
O 2 okt Månadsdans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 P - A2 Mathias Alfredsson Lilla Hulebäcksgymnasiet, Carina Geleff 070-826 29 29 

Rörsvängen 4 carinageleff@yahoo.se
To 3 okt Höstdanser 2013 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Gunilla Hammarlund Ödsmåls bygdegård Gunilla 0303-773734 Gunnar 070-7715586
F 4 okt 30-års Jubileum Lerum Lerum Square Dancers
19.00-22.00 B P A1 A2 Mike Sikorsky Thomas Bernhed Dergårdsgymnasiet Gerhard Pihl 0322-550 56 
L 5 okt
10.00-19.00 B P A1 A2
S 6 okt
10.00-15.00 C1 C2 C3A
F 4 okt Oktoberfestivalen Stockholm/Tumba Motiv8's
19.00-22.00 A2 Ett McAtee - USA Prel. Fruängsgården Arne Gustavsson 08-530 680 51
L 5 okt
10.00-13.00 C3A
15.00-18.00 C2
18.30-21.30 C1
S 6 okt
11.00-14.00 C2
15.00-18.00 C3B
M 7 okt
9.30-16.00 C3B (7/10 i Segersjö Folkets Hus)
F 4 okt Höstdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 M P M A1 Freddie Ekblad ABF-huset Kommunalvägen 26 Lars Petersson 070-778 94 93
L 5 okt Norrortsdansen Märsta Crazy Flutters
15.00-18.00 P Jerry Jestin Forum, Stockholmsv 25 Jane Carlström 070-969 14 69
19.00-22.00 M P M A1 Jerry Jestin
S 6 okt
10.00-15.00 A1 A2 Jerry Jestin
L 5 okt Oktoberdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
14.00-20.00 P A1 P A2 Jason Dean Jack B Robert B Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Jörgen Lundqvist 070-671 16 93

Richard B Stefan S
L 5 okt Oktoberdans Åland, Eckerö Alandia Square Dancers
13.00-18.00 A1 - A2 Micke Gerkman Ekeborg (N 60.13.28 O 19.35.04) Anki Nyman
S 6 okt ann-christine.nyman@mariehamn.ax
12.00-17.00 B-M-B-P
S 6 okt Järladansen Nacka Saltsjö Square Dancers
14.00-17.00 B - P Calle Brunér Järlahuset, Järla Skolv. 15, Nacka Calle Brunér
S 6 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 6 okt Klubbdans Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
16.00-20.30 P*A2 Mathias Alfredsson Snapens Friluftsgård Silvia Olsson-Schudel 070-237 79 40
M 7 okt Oktoberdansen Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
18.30-21.30 M P Ett McAtee Fruängsgården Lars-Erik.Svensson@ericsson.com

010-719 10 71
To 10 okt Höstdanser 2013 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B*- P* Catrine Delllbing Ödsmåls bygdegård Gunilla 0303-773734 Gunnar 070-7715586
To 10 okt Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00 B-A2 Marie Tjörmhed Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 076-871 80 30
L 12 okt Vargdansen By-Skymnäs Wolf Dancers
13.00-15.30 A1 A2 Mathias Alfredsson Folkets Hus Irene Karlsson 070-603 67 61
15.30-20.00 B - P OBS! Föranmälan mat 0563-301 12
L 12 okt Bruksdansen Uppskedika Östhammar Roden Square Dancers
12.00-14.00 A1 - A2 Michael Gerkman Hökhuvuds Byggdegård, Uppskedika Maria Andersson 076-221 22 97
14.00-18.00 B M B P B
L 12 okt Kvastadansen Kalmar Kalmar Squaredansare
15.00-16.00 A1 Svante Jordeskog Läckeby Bygdegård Annika Simonsson 070-633 23 45
16.00-20.00 B - P
L 12 okt C1 dansträning Bålsta Bålsta Square Dancers
11.00-17.00 C1 Jesper Wilhelmsson Skeppet, Kalmarvägen 3 Lars Wahlund 072-210 21 40
L 12 okt Nivådans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
10.00-14.00 C1 Jerry Jestin Ekdalaskolan Carina Geleff 070-826 29 29 
15.00-19.00 A2 carinageleff@yahoo.se
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
L 12 okt Sundsvall Sundsvalls New Wave
12.00-18.00 C1 Thomas Bernhed Halmstadsvägen 15 Guninger Grahn
S 13 okt
11.00-15.00 C1
L 12 okt Intensivkurs A1 Arboga Riverbend's Square Dancers
10.30-17.00 A1 gång 1 Sten Axtelius IOGT- lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 070-307 83 37
L 12 okt Nivådans Tidan Norra Wadsbo Squaredancers
11.00-17.00 A1 Tomas Hedberg Götlunda bydgegård väg 200 mot Skövde Silvia Olsson-Schudel 070-237 79 40
S 13 okt Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 A1 A1 A2 Robert Milestad Park Folkets hus/Götalandsv.181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
S 13 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Freddie Ekblad Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 13 okt Nivådans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
10.00-14.00 A1 Jerry Jestin Ekdalaskolan Carina Geleff 070-826 29 29 
15.00-19.00 P carinageleff@yahoo.se
S 13 okt Amoredansen Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
14.00-19.00 P - A2 Jesper Wilhelmsson Dansens Hus, Rinmansgatan 12 Gunilla Andersson 070-221 48 14
To 17 okt Höstdanser 2013 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Sten Götharson Ödsmåls bygdegård Gunilla 0303-773734 Gunnar 070-7715586
F 18 okt C1 Träningsdans Mölndal Pingvinerna
18.30-21.30 C1 Lars Asplund Idrottsvägen 17 Kathe Sköldborg 070-594 06 11
F 18 okt Ungdomsdans Ängelholm Buffalo Squares
19.00-21.00 B-A2 Fredrik Einarsson Hålehallstugan info@buffalosquares.se
L 19 okt
15.00-20.00 B-A2
S 20 okt
10.00-12.00 B-A2
L 19 okt C3A träningsdans Mölndal Pingvinerna
12.00-17.00 C3A träning Lars Asplund Idrottsvägen 17 Kathe Sköldborg 070-594 06 11
S 20 okt
10.00-14.30
L 19 okt Stora Seniordansen Stockholm Fyrklövern
12.00-16.00 B36-A2 Sven Andréason Roland Danielsson Idrottshögskolan (bakom Stadion) Gugge Gahmberg@gmail.com

Linedance Svante Jordeskog
L 19 okt Oktoberdansen Västerås Västerås Square Dance Club
13.00-20.00 A1 A2 Freddie Ekblad Curt Johansson info@vsdc.se
L 19 okt Hjärtumsdansen Hjärtum / Trollhättan Troll8an Squaredancers
13.00-15.00 A1 A2 Mathias Alfredsson Hjärtumsgården Eva-Cari 0520-322 22
15.00-20.00 M P M A1
L 19 okt Basic "Advanced" - Workshop Göteborg Vinga Yellow Rockers
13.00-17.00 Basic avanc. Marie Tjörnhed Bengt Geleff Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 076-871 80 30
S 20 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Svante Jordeskog Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 20 okt Månadsdans Nödinge Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Martin Jansson Ale gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
To 24 okt Höstdanser 2013 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Svante Jordeskog Ödsmåls bygdegård Gunilla 0303-773734 Gunnar 070-7715586
F 25 okt Dance & Lights in Alingsås Alingsås Dansföreningen Hörnet
18.30-21.30 P P A1 Vainor Törnqvist IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56
F 25 okt After Work Göteborg Vinga Yellow Rockers
17.00-18.30 Inga Gugge Törnquist Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 076-871 80 30
18.30-20.00 förkunskaper
L 26 okt Tyresöfestivalen Tyresö Tyresö Square Dancers
11.00-12.00 B Jerry Jestin Kvarnhjulet Pluggvägen Sven-Erik Wingmyr 070-214 33 50
12.00-16.00 B M B P
17.00-21.00 A1 A2
L 26 okt Countrydansen Örebro Örebro Squaredancers
14.00-18.30 P Tomas Hedberg Klubblokalen, Beväringsgatan 2B Gun 070-250 42 94
18.30- Mat/afterparty OBS! Endast countrymusik! gun.johansson3@comhem.se
L 26 okt Jubileumsfest 30 år Jönköping Match Town Square Dancers
14.00-16.00 B M P Tomas Fingalsson Bymarksvallen, Viktor Rydbergsg. 39 Kjell-Åke Boström 036-617 51
16.00-17.00 Buffé Leif Snuffe Ericsson 073-629 36 57
17.00-20.00 B M och P A1 17.00-20.00 i 2 salar
S 27 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Micke Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 27 okt Klubbdans Malmö Energy Squares
17.00-20.00 B - A2 Meddelas senare, 2 hallar Sallerupsvägen 26 Laila Rosenfeld 076-317 59 04
S 27 okt A1 Nivådans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
13.00-17.00 A1 Jerry Jestin Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
To 31 okt Höstdanser 2013 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Martin Jansson Ödsmåls Bygdegård Gunilla 0303-773734 Gunnar 070-7715586
To 31 okt Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 P A1 Gunilla Hammarlund Gräfsnäsgården Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
F 1 nov Ericssonfestivalen 2013 Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
19.00-22.00 M P Tomas Hedberg Fruängsgården, Gamla Södertäljev. 5 lars-erik.svensson@ericsson.com 
L 2 nov Jesper Wilhelmsson 010-719 10 71
11.00-14.00 C1
14.30-17.30 A1 A2
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 1 nov Halloweendansen Göteborg, Hisingen Vinga Yellow Rockers
18.00-22.00 A1-A2 Robert Milestad Björlandagårdens skola
L 2 nov
12.00-20.00 B26 B M P Robert Milestad + Instruktörer
L 2 nov Allahelgonadansen Segmon Grums Squaredancers
13.00-15.00 A1 A2 Mathias Alfredsson Micke Gerkman Segmons Folkets hus Gunilla 054-54 28 14, 070-218 98 24
15.00-20.00 B M B P Föranmälan senast 26 oktober gunkar55@telia.com
S 3 nov Klubbdans Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
16.00-20.30 P*A2 Jesper Wilhelmsson Snapens Friluftsgård Silvia Olsson-Schudel 070-237 79 40
O 6 nov Månadsdans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 P - A2 Thomas Bernhed Lilla Hulebäcksgymnasiet, Carina Geleff 070-826 29 29 

Rörsvängen 4 carinageleff@yahoo.se
L 9 nov De La Gardie dansen Lidköping Läckö Square Dancers
13.00-20.00 B - C1 M.Gerkman M.Alfredsson De la Gardie gymnasiet Lidköping Ingemar Fridén 070-516 93 33

T.Bernhed  3 lokaler
L 9 nov Halloweendansen Norrtälje Eightmakers
17.00-21.00 B30 - P Andreas Olsson IOGT-lokalen, Stockholmsvägen 1 Ingela 070-7487687 i.thorvald@hotmail.com
L 9 nov Lördagsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 M P M A1 Svante Jordeskog ABF-huset Kommunalvägen 26 Lars Petersson 070-778 94 93
L 9 nov Bålstadans Bålsta Bålsta Square Dancers
14.00-16.30 A1-A2 Jerry Jestin Knarrbacken Fia Norén 070-209 02 55
17-30-20.00 B* M* B* P* Jerry Jestin Lee Jonsson 070-486 06 94
L 9 nov Novemberdansen Säter Falu Squaredancers
14.00-19.00 B - A2 Jon Hansell Nilsson Solvarbo bystuga Mats Sundström 070-645 68 83
S 10 nov Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
13.00-17.00 C1 Freddie Ekblad Park Folkets Hus/Götalandsv.181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
S 10 nov Höstdansen Bromma, Alviks Medborgarhus Ekerö Square Dancers
13.00-16.00 P A1 Jack Borgström Brommasalen Peter Brattlund 08-37 02 57
S 10 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Stefan Sidholm Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 10 nov Eskilsdansen Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
14.00-19.00 P - A2 Tomas Hedberg Dansens Hus, Rinmansgatan 12 Gunilla Andersson 070-221 48 14
M 11 nov Högnivådans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
11.00-15.00 P A1 P A2 Freddie Ekblad Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72,Täby Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
To 14 nov Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00 B-A2 Vainor Törnqvist Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 076-871 80 30
F 15 nov After Work dans Örebro Örebro Squaredancers
18.00-19.00 C1 Bronc Wise Beväringsgatan 2 Kristina Luhr 073-339 66 11
19.00-22.00 A2 klluhr@hotmail.com
L 16 nov Värmlandsdansen Karlstad Präriefolket Square Dancers
13.00-20.00 M - C2 Vic Ceder Jesper Wilhelmsson Älvkullegymnasiet varmlandsdansen@suntownsquaredancers.se
S 17 nov
11.00-14.30 M - C2 samt lokala callers
L 16 nov Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B M B P Stefan Sidholm Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Birgitta Jansson 08-771 95 77
L 16 nov Xtra-dansen Blomstermåla Stranda Squaredancers
15.00-20.00 B* - P Leif Snuffe Eriksson Centrumhuset Johnny Ivarsson 0499-120 74
L 16 nov Mårtendansen -25-årsjubileum Helsingborg Helsingborg Squaredancers
11.00 - 13.00   C1 Christer Bern Sören Lindergaard Kurirgatan 1, Ringstorps centrum Lena Kjellgren 070-633 07 37
13.00-20.30 B - A 2
S 17 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 17 nov Månadsdans Nödinge Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Kristian Äng Ale gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
F 22 nov Nybörjardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 B 30 - P Reine Storberg Ekdalaskolan Reine Storberg 070-595 23 11

reine_storberg@hotmail.com
L 23 nov Novemberdansen Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 A2 Bjørn Andersson Fruängsgården Arne Gustavsson 08-530 680 51
17.00-20.00 C1
S 24 nov
10.00-13.00 C2
14.00-17.00 C2
L 23 nov FELLOWSHIP,25-års jubileum Malmö Energy Squares
13.30-19.00 B - A2 2 salar Jerry Jestin Svante Jordeskog Sallerupsvägen 26 Laila Rosenfeld 076-317 59 04
L 23 nov Novemberdansen Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
13.00-16.00 B -  P Michael Sotarn Lindberg Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Marie Fernulv 070-844 44 07
L 23 nov Intensivkurs A1 Arboga Riverbend's Square Dancers
10.30-17.00 A1 gång 2 Sten Axtelius IOGT-lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 070-307 83 37
S 24 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Micke Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 24 nov Nybörjardans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
13.00-17.00 B* B* P* Stefan Sidholm Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
S 24 nov Klubbdans Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
16.00-20.30 P*A1 Bosse Nilsö Snapens Friluftsgård Silvia Olsson-Schudel 070-237 79 40
M 25 nov Kvarndansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12.00-16.00 B - P Jonny Nordström Kvarnkullen Sven Olov Josefsson 070-568 46 80
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VÄLKOMMEN TILL 
 
 
 

www.orebrosquaredancers.se    
 

32::a 
  
 

18-20 april 2014 
 

Callers:  
Tim Marriner,, Bronc Wise 

JJesper Wilhelmsson 
Tomas Hedberg 

 
 

Hjärtligt välkomna hälsar 
Örebro Squareedancers 

Basic till A2 i tre hallar i tre dagar! 
Afterparty på lördagen! 

Basicdansare – dansa hela helgen, men betala endast för lördagen! 
 

För information: Hans Hofvander 
tfn: 070-202 57 09 

e-mail: 019262728@comhem.se 
 

 
 

lördag 26 oktober 
 

 

Alla singing calls är countrymusik!!! 
 

 
Tid: 14-1830 Plus, 1830-?? Middag o fest i passande stil 

Caller: Tomas Hedberg 
Plats: Örebro Squaredancers klubblokal 

 

Kom i passande klädstil - pris för bästa klädsel! 
 

Kontakt: Fredrik Hirverud 
 ledamot@orebrosquaredancers.se 
 073-324 57 43 

 

AAfter Work i Örebro 
 

Klubblokalen på Beväringsgatan 2B, Örebro 
 

18:00-19:00 - CC1 
19:00-22:00 - AA2 

 

fredag 20 september 
Thomas Bernhed 

 

fredag 15 november 
Bronc Wise 

Örebro Squaredancers 
flyttar eventuellt till ny klubblokal 

inom några månader. Vi ber er därför att 
kontrollera vår webbsida, Facebook eller att 

höra med kontaktperson före avresa, för 
danser från och med 1/10-2013. 
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                     Bjuder in till höstens 

i Hålehallstugan, Ängelholm (18:e – 20:e oktober) 2013 
med 

Fredrik Einarsson
Helgens Schema: 

Fredag: 
18:30 Ankomst och 
matbeställning 
19:00-21:00 Squaredans 
21:30 Afterparty 
Lördag: 
10:00 Frukost 
11:30 Gemensam aktivitet 
13:00 Höstmöte 
14:00 Gemensam Lunch 
15:00-20:00 Squaredans 
21:00 Gemensam middag och 
Afterparty 

Söndag: 
9:00-9:30 Frukost 
10:00-12:00 Squaredans 

 

Priser: 
Medlemmar 300:- 
Icke medlemmar 330:- 
Vid förköp 30:- rabatt (gäller alla) 
 
I priset ingår: 
Tre dagars härlig dans och 
gemenskap Masslogi och frukost 
lördag & söndag Lunch och 
middag lördag 
 
 
 
Anmälan sker:  
via e-mail till 
info@buffalosquares.se 
Betala antingen på plats eller 
förköp på 
Plusgiro: 145717-5  
Buffalo Squares 

www.buffalosquares.se 

Jag hoppas att ni har haft en skön och här-
lig sommar och att ni kanske har dansat lite 
Squaredans också! Vi i ungdomsföreningen 
Buffalo Squares har bestämt oss för att ta ett 
steg framåt i utvecklingen och kommer att 
genomföra en egen nybörjarkurs i squaredans 
den 20-22 september i Göteborg.

För det första vill jag uppmärksamma er på att 
det här inte är någon form av konkurrerande 
verksamhet gentemot någon annan klubb el-
ler squaredansverksamhet. Vi har inga onda 
avsikter, vi är inte ute efter att göra någon 
vinst utan vi vill bara värna om squaredansen. 
Vi är helt enkelt ute efter att försöka få med 
de ungdomar (cirka 15-30 år) som INTE 
hade provat på squaredans under andra om-
ständigheter. 
Det standardmässiga sättet att hålla en ny-
börjarkurs på, som att träffas en gång i vec-
kan under åtminstone två terminer och dansa, 
är bra och det passar säkert många – men 
inte alla. Det är dessutom ett faktum att män-
niskor lär sig saker olika snabbt och för många 
ungdomar som kanske pluggar på olika stäl-
len, reser eller  yttar runt, kan det vara svårt 
att ”binda upp sig” på en kurs som sträcker sig 
över ett helt år.
Därför vill vi testa ett nytt sätt att lära sig 
dansa squaredans på. En intensivkurs kan-
ske man kan kalla det, med syftet att snabbt 
skicka in ungdomar i dansens virvlar. Vad de 
sedan väljer att göra med kunskapen får de 
välja själva. Om de inte vill fortsätta så är det 
okej, men de kommer i alla fall att ha pro-
vat på squaredans. Om de gillar squaredans 
så kanske de vill fortsätta att dansa, på sina 
respektive hemorter och då kommer vi att 
skicka hem dem till era klubbar. En annan 
viktig sak är att de genast kommer få en insikt 
i squaredans och få se att det faktiskt  nns 
 era ungdomar som också håller på! Och att 
det är riktigt roligt!

Det som ni kan göra i er klubb är dels att spri-
da informationen vidare. Berätta för era med-
lemmar i klubben om vårt kursprojekt som 
går under namnet Square Up! Ni kan hjälpa 
till att sprida vår  yer och vårt evenemang på 
Facebook. Du som enskild medlem kan också 
hjälpa till genom att försöka få iväg barn eller 
barnbarn, kompisar, kusiner eller grannar till 
vår kurs i Göteborg! Vi säger inte att någon 
annan kurs är sämre än vår. Vi vill inte “stjäla” 
medlemmar från någon annan, det kan vi inte 

ens göra. Vi vill inte utgöra någon konkurre-
rande verksamhet. Vi säger bara att den här 
intensiva helgkursen kommer att vara anpas-
sad för ungdomar. Upplägget kommer att vara 
ungefär som på våra populära ungdomsdan-
ser, om vilka ni kunde läsa i förra numret av 
Square-Info. Förutom danskurs kommer det 
alltså vara samvaro, god mat och lekar. Man 
behöver inte binda upp sig på en kväll i veck-
an, det här handlar snarare om en glad och 
rolig helg. Läs mer om helgkursen på 
www.buffalosquares.se eller på Facebook.

Vi vill prova det här och vi hoppas att det kom-
mer att fungera. Det är det alternativet vi ser 
idag för att vända trenden. Vi vill att  er män-
niskor får möjlighet att prova squaredans och 
vi vill locka  er människor till dansen. Hjälp 
oss - tipsa ungdomar i din omgivning om vår 
kurs.

Jon Hansell Nilsson 

Hej alla vänner och Squaredansare!
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Styrelseutbildning
Planeras att genomföras i Gullbranna, 13 km 
söder om Halmstad, den 19:e oktober 2013, 
kursledare Anders Sjöberg, lokal Gullbran-
nagården, www.gullbrannagarden.se.  
Styrelseutbildning är en fördjupning för sty-
relsefunktionärer med inriktning på förenings-
teknik och styrelsearbete. Kursen arrangeras 
av SAASDC och genomförs under en dag.

Ett utdrag ur kursplanen

* Föreningsjuridik
* Mötesteknik
* Moderna hjälpmedel för styrelsearbetet

Deltagaravgiften är beräknad till 300:-/per-
son. Ytterligare information om kursinnehåll 
kan lämnas av Anders Sjöberg, 
anders@squaredans.se,
om du har övriga frågor kontakta Christina 
Holopainen, christina@squaredans.se.

Välkommen att anmäla deltagare via utbild-
ning@squaredans.se! 

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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    23th Danish Convention 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 11. – 13. July 2014 
 
 Callers: 
 
   
 
 
 
 
 
 James Wyatt     Neil Whiston   Stefan Förster Anders Blom  
          UK      UK           GER           GER 
 
 
 
 
 
 
 
 Paddy Böhnke Will Stans   Maarten Weiers Freddie Ekblad  
          GER      NE    NE         SWE 
 
 
 
 
 
 
 
 Micke Gerkman  Michal Bayer   Carsten Nielsen Søren Lindergaard 
          SWE                        CZ      DK         DK 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Andersson  Carsten Toldbod   Einar Sølvsten Leif Broch  
          DK                          Danish Caller Danish Caller         Danish Caller 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tommy P. Larsen     Tommie Jørgensen 
                     Danish Caller           Danish Caller 
               Campaign Dance 
 Cuers: 
 
 
 
 
 
 
 
 Teresa Hart  Christian Schidler Guido Gircour   Bente Knudsen 
          UK                          GER           NE Danish Cuer 
 
  
        More information: www.euroconvention2014.dk 
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Program 

 
 B – MS – P – A1 – A2 – C1 – C2 – Rounddance 
 
 Dans I 5 haller / Dance in 5 halls / Tanz in 5 Hallen 
 
 Fredag / Friday / Freitag 
 

12.00 – 22.00 Registrering / Registration / Anmeldung 
15.00 – 22.00 Dans / Dance / Tanz 
17.00  Velkomstceremoni / Welcome / Wilkommen 
 
Lørdag / Saturday / Samstag 

 
09.00 – 18.00 Registrering / Registration / Anmeldung 
10.00  Promenade to Open Air 
10.30 – 19.00 Dans / Dance / Tanz 
19.00 – 20.00 Grand March + Ceremoni 
20.00 – 21.30 Dans / Dance / Tanz 
22.00 – 01.00 Afterparty – Music by DJ Carl Lillelund  

 
Søndag / Sunday / Sonntag 

 
09.00 – 12.00 Registrering / Registration / Anmeldung 
10.00 – 14.00 Dans / Dance / Tanz 
14.00 – 14.30 Afslutning /  The end / Die Ende 

 
Dress-code:  Squaredance tøj til dansen lørdag aften 

  Squaredancedress at the dance Saturday night 
  Square Dance Kleidung für den Tanz am Samstagabend 
  Kun adgang til hallerne i sko med bløde & ikke afsmittende såler. 

 Only access to the halls in shoes with soft & nonmarking soles. 
 Nur zu den Hallen mit Schuhen mit Weichen und  

nicht-Abfärbigenden Sohlen. 
 

 Ret til ændringer forbeholdes / Subjects to chance / Änderungen vorbehalten 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        More information: www.euroconvention2014.dk 
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Overnatning/Accommodation/Unterkunft 
Primitiv camping hele weekenden pr. enhed / all the weekend per unit / 
das ganze weekend per einheit: 150,- Dkr./20,- Euro  
Begrænset antal pladser/Limited number of places/ Begrenzte Anzahl von Plätzen 
Overnatning på skolen hele weekenden pr. person /accommodation at the school all the weekend per 
person/ Unterkunft in der Schule das ganze weekend pro Person: 60,- Dkr./8,- Euro.  
Se kort på/See map on/Siehe Karte auf www.euroconvention2014.dk 
 
Conventionbadge & årsbjælke/ Conventionbadge &Year bar/  
Conventionbadge & Jahr bar: 
Årsbjælke 2014 er incl. ved tilmelding og betaling inden den 1. maj  - derefter kun  
så længe lager haves (til kostpris) /Year bar 2014 incl. by registration and payment  
before 1 May - then only while supplies last (at cost) /Jahr bar 2014, inkl. durch  
Anmeldung und Zahlung vor 1 Mai - dann nur solange der Vorrat reicht (Anschaffungskosten) 
 
Danseafgift/Dance fee/Tanz Steuern 
250,- Dkr./33,- Euro  Booking før/before/vor 01.05.2014 
290,- Dkr./39,- Euro Booking efter/after/nach 01.05.2014 
 
Tilmelding/Sign up/Anmeldung: 
Online tilmelding foretrækkes/anbefales 
Online registration is preferred/recommended 
Online-Registrierung wird bevorzugt/empfehlt 
 
Mad/Food/Speise:  
(kun ved forudbestilling inden/only by reservation before/nur nach Voranmeldung vor 
11.06.2014) 
Se priserne i tilmeldings skemaet/The prices found in the registration form/  
Die Preisen in dem Anmeldeformular. 
 

     
     More information: www.euroconvention2014.dk 
 

European Square Dance Convention 2014 / 23nd Danish Convention 
Ikast-Brande Arena, Stadion Allé 2, 7430 Ikast, Denmark 

Adresse/address/adresse #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel. #1 
 
 
E-mail: #1 
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Pris før 1. maj /  Price before 1 May /  Preis vor 
dem 1. Mai 

Dkr./  
Euro 

50/7 250 
/33 

90/12 60/8 100/14 60/8 55/8 150/20 60/8 35/5 

Pris efter 1. maj / Price after 1 May /  Preis nach 
dem 1. Mai 

Dkr./ 
Euro 

50/7 290 
/39 

90/12 60/8 100/14 60/8 55/8 150/20 60/8  

#1 
           

#2            

#3            

#4            

#5            

Klub:            

Overføres til / Transferred to / Übertragen auf :  
Regnr. 5955 Konto: 1119767  
IBAN nr: DK1759550001119767 
SWIFT adr. DANBDK22 

Total/Total/ Insgesamt: 
 

www.euroconvention2014.dk 
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Overnatning og turistmuligheder. 
Der er gode muligheder for overnatning i og i nærheden af Ikast, hvor convention 2014 foregår. Her på  
siden, kan du se reklamer for forskellige som vi har lavet samarbejde med. På flere af stederne er der rabat  
på overnatningen for squaredansere, som har tilmeldt sig dansen på vores hjemmeside. Der kan også være  
tale om andre tilbud, som det enkelte overnatningssted arrangerer. Se mere på vores hjemmeside 
www.euroconvention2014.dk under overnatning. 
 
Accomodation and tourist attractions. 
There will be fine opportunities for accomodation in and near Ikast, where the Convention of 2014 will take 
place. On this page you can see adverts for different places we have made arrangements with. In more  
places there will be discounts for accommodation for square dancers, who have signed up for dancing on  
our home page. There may be other offers made by the different accommodation places. Look at our home  
page www.euroconvention2014.dk  for accomodation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
         More information: www.euroconvention2014.dk 
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Caller i närbild!

Namn: Tomas Hedberg
Bor: i Örebro tillsammans med min fru Mia
Gör: Jag har eget företag och säljer inventa-
rier till kontor.
Klubb/ar: Örebro Squaredancers och Bear 
Dancers (Björneborg/Kristinehamn)
Hemsida: Har ingen hemsida för square-
dansen, men för mitt företag har jag en helt 
ny sida på gång. 

• När började du calla och varför?
Jag började dansa hösten 1982 i Upplands Väs-
by norr om Stockholm i Run Dancers. Square-
dansen kom till Upplands Väsby med Ragnar 
och Birgitta Almqvist. När Birgitta fyllde 40 år, 
27 november 1983, så hade vi en fest i klub-
ben för att  ra henne. På den festen gjorde 
jag mitt absolut första framträdande. Om man 
kan säga att jag callade är väl en de  nitions-
fråga, men jag ropade ut calls och squarerna 
kunde genomföra det jag ropade ut. Jag hade 
pratat om det redan på vårterminen före, och 
därför tjatade en del i klubben på mig att jag 
skulle testa. På Ericssonfestivalen i början av 
november 1983 var det en liten grabb (ett år 
yngre än jag) som gästcallade. Det var Robert 
Björk, som många känner väl till. Jag tänkte 
att om han som är yngre än jag vågar så ska 
väl jag också våga… Det tog några veckor till, 
men sen vågade jag mig upp. 

• Hur lärde du dig? 
På den tiden var det inte så lätt att hitta mate-
rial för att lära sig calla, och det fanns ju inte 
heller några erfarna svenska callers att råd-
fråga. Den första jag  ck hjälp av var Ronald 
Hohmann, som callade lite i Run Dancers, och 
som lärde mig dansa Basic och Mainstream. 
Run Dancers var mycket intresserade av att 
hjälpa mig komma igång, så man skickade mig 
på callerkurser. Den första i Örebro dagarna 
före Påskfestivalen 1984. Jane Carlson hette 
hon som höll i kursen. Det jag minns bäst från 
den kursen - och som övriga deltagare också 

påminner mig om än idag… - var att jag  ck 
lägga mig på rygg och calla. Det gjorde att 
jag sjöng mindre nasalt… Senare samma år 
gick jag en kurs i Upplands Väsby till Andreas 
Macke från Tyskland. Men i stort så har jag 
varit mer självlärd - vilket jag INTE uppmanar 
någon till! Träning, träning, träning i kombina-
tion med utbildning OCH läsa teorin! Det  nns 
absolut inga genvägar till att bli en riktigt bra 
caller. De bästa callerna lägger ner nästan lika 
mycket tid på förarbete som på att calla - inte 
bara första åren, utan alltid! Idag önskar jag 
att jag hade jobbat mer på min callning de 
första åren, istället för att tro att det räcker 
med att calla. 

• Vilka nivåer callar du? 
Jag callar allt upp till och med C1. Jag började 
lära mig C2, men kände att tiden inte räcker 
till för att utveckla tidigare nivåer och samti-
digt lära mig en helt ny. Jag vill också få mer 
rutin på att calla C1 innan jag går vidare. 

• Callar du både på kurs och dans? 
Jag håller kurser för Örebro Squaredancers, i 
A2 DBD, C1 DBD, nybörjare och Mainstream. 
Jag gästar också Bear Dancers några gånger 
per termin på deras kurser. På helger är det 
ofta danser på olika platser.

• Hur ofta callar du?
I år callar jag nära 30 helger; oftast bara lör-
dagen men också en del festivaler. Kurser är i 
genomsnitt två kvällar i veckan. Bortsett från 
sommaren så callar jag i snitt tre gånger i vec-
kan.

• Övriga uppdrag inom squaredans? 
Jag var ordförande för SACT i tre år, och se-
dan vice ordförande under ett år. Sedan drygt 
ett år tillbaka är jag ordförande för Örebro 
Squaredancers.

• Ditt bästa callerminne?
Det är absolut omöjligt att nämna det bästa 
minnet, för det är helt omöjligt att gradera alla 
de otroligt  na minnen jag fått genom åren. 
Vissa minnen är toppen bara för att det var så 
otroligt roligt, vissa minnen är för att jag  ck 
vänner för livet osv. Ett mycket viktigt minne 
är från Convention 1996, men då callade jag 
inte. Minnet sitter här bredvid mig just nu - 
min fru Mia! Jag kan däremot nämna några 
tillfällen som har förändrat min framtid. I mars 
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1985 callade jag på en graduering i Närkes 
Squaredancers här i Örebro. Det ledde till att 
jag  yttade till Örebro och blev stolt pappa till 
mina  na döttrar Frida, Andrea och Micaela. I 
slutet av 1980-talet var jag till DUF Square-
dancers i Vanda utanför Helsingfors. Då  ck 
jag vänner som idag är som min familj. Varje 
år i november är jag där och hälsar på och 
callar tillsammans med Kaj Wikholm. Kaj är 
numera ”minun suomalainen pikkuveli” (min 
 nska lillebror). 
Ett annat tillfälle var första helgen i decem-
ber 1984 när vi var en hel busslast som åkte 
till Tyskland. Åtta callers gick igenom prov för 
att bli ”godkända” callers, och över 40 dansare 
följde med och stöttade oss. Att berätta om 
det roligaste callerminnet skulle bli en hel bok, 
så jag låter det räcka så här!

• Ditt värsta callerminne?
Jag drömmer ibland mardrömmar om hur jag 
glömt en dans… en dag var det tyvärr inte län-
gre bara en mardröm… Jag är sån att jag måste 
ha mina system för att hitta mina saker och 
för att ha koll. Därför har jag två almanackor - 
en för jobbet och en för squaredansen. Tyvärr 
var det inte ett bra upplägg, för ibland gästar 
jag andra klubbar mitt i veckan, och då kan 
dessa glömmas eftersom det inte är rutin. Jes-
per Wilhelmsson och jag hade bokat att sätta 
oss på en av Örebros uteserveringar i vårvär-
men. Vid 19-tiden ringde telefonen och An-
nette frågade var jag var någonstans. Jag sit-
ter och dricker öl med Jesper! sa jag. Men du 
ska ju calla hos oss! kontrade Annette… Gissa 
om jag blev tyst! Det här var en intern dans i 
Bear Dancers, så det var inte så allvarligt i och 
för sig. Det som gjorde det allvarligt var att 
det hände en gång till… Då förstod jag att mitt 
system med två almanackor måste göras om. 
Numera har jag en almanacka för mån-fre och 
en för lör-sön. Och JA, jag skäms fortfarande 
för missarna!

• Vad upplever du som roligast i samband 
med din callning? 
Jag tycker faktiskt om allt med callningen. Bara 
äran att få stå på scenen och styra dansen är 
stort nog. Riktigt roligt är när jag har något 
nytt, som annorlunda koreogra   eller gjort ny 
musik, när det bara  yter och fungerar. När 
dansarna får en aha-upplevelse så får jag det 
också - det betyder ju att jag verkligen har 
lyckats göra något bra.

• Upplever du något som svårt och/eller 
jobbigt? 
För några år sedan kände jag att musiken var 
ett problem. Det släpps alldeles för lite ny 
musik för squaredance idag. Men numera ord-
nar jag mina egna låtar och har massor av ny 
musik. I perioder får jag också lite ”torka” när 
det gäller att hitta ny intressant koreogra  . 
Det är bara att fortsätta jobba med checkers 
så hittar man till slut något nytt, vilket i sin 
tur leder till ännu mer nytt. Det enda som jag 
verkligen tycker är jobbigt är när det blir för 
långa uppehåll från callningen. På fullaste all-
var får jag abstinens och blir riktigt uttråkad. 
Tyvärr blir jag passiv av det istället för att ut-
nyttja tiden till att leta ny musik och ny koreo-
gra  .

• Har du några tips till andra som vill 
börja calla? 
Underskatta inte vad som krävs för att lyckas! 
Gå callerkurser, läs de  nitioner, ställ frågor till 
erfarna callers, ta emot konstruktiv kritik när 
den ges, men framförallt - se till att calla vid 
varenda tillfälle som ges! Spela in dig själv och 
dansa till din egen callning, både som herre 
och som dam. Det är bra att göra lite då och 
då genom hela callerkarriären. Samtidigt vill 
jag också säga att man absolut inte ska vara 
rädd för att prova om man känner att det 
verkar intressant. Men viktigast av allt: var 
inte rädd för att göra misstag! Vilka misstag 
du än gör så har jag redan gjort dem alla - 
många gånger!

• Hur ofta är du själv ute och dansar? 
Det är tyvärr något som jag sällan gör, trots 
att jag fortfarande tycker om att dansa. Om 
jag inte callar Convention så brukar vi åka dit 
för att dansa. Tyvärr missar vi nästa års Con-
vention för att jag callar i Tyskland den helgen. 
Min Mia jobbar också mycket helger, så det är 
så sällan det passar in att vi båda är lediga, 
och att det just den helgen är dans i närheten.

• Några tankar inför squaredansfram-
tiden?
Jag har varit orolig för squaredansframtiden 
under ett antal år, för det har varit en ständigt 
nedåtgående trend. De senaste åren tycker 
jag dock att nedgången har stannat upp, och 
jag har även sett många klubbar ta tag i rekry-
teringen ordentligt - många med lyckade re-
sultat. Jag skulle vilja se mer klubbsamarbete, 
både med rekrytering och för danser. Jag vill 
också se  er riktiga nybörjardanser - dit man 
åker för att ta med sig sina nya klubbvänner 
och för att ta hand om dem. På stora festivaler 
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där många nivåer erbjuds ser man hur de allra 
 esta väljer att dansa sina favoritnivåer, och 
då blir våra nya dansare inte välkomnade på 
ett bra sätt - därför vill jag se nybörjardanser 
med enbart Basic. Jag vill att vi försöker hitta 
sätt att anpassa oss efter verkligheten, för vi 
kommer ändå aldrig att kunna styra den.

• Har du några övriga intressen? 
När jag hösten 1982 började med squaredans 
provade jag en del saker som bågskytte, cur-
ling, fäktning, med mera. Dans var jag absolut 
totalt negativ till, och vägrade först följa med. 
Men redan första kurskvällen  ck jag en så 
positiv inställning till dansen att jag totalt tap-
pade alla andra intressen. Squaredansen är en 
så stor del av mitt liv, och betyder så otro-
ligt mycket för mig som person, så det  nns 
inte direkt plats för några  er intressen. Jag 
är däremot proffs på att koppla av när tillfälle 
ges. Sitta ner med en öl tillsammans med vän-
ner uppskattar jag mycket. Jag är soldyrkare 
och spenderar gärna mååånga timmar i sol-
stolen varje dag om möjligt.
• Någon kuriosa att bjuda på? 

Alldeles nyligen har jag bytt namn på mitt 
företag. Det gamla namnet var jag aldrig nöjd 
med, och nu när jag bygger en webbshop vill 
jag ha ett namn jag tycker om. I över ett år 
har jag funderat fram och tillbaka, men till 
slut så sa det klick. Namnet är numera en tip 
squaredans… Jag ska förklara! Jag redigerar 
egen musik för squaredansen, och all musik 
jag gör får ett ordningsnummer. Alla hoedowns 
får ett ordningsnummer som heter CAL och 
tre siffror som började på 001. Idag är jag 
uppe i CAL 231. CAL är förkortning på Caller-
boy, vilket är ett ”nickname” jag skapade för 
många år sedan i ett chatprogram på Internet. 
Mina singing calls får ett ordningnummer som 
heter HAM och tre siffror, och idag är jag uppe 
i HAM 147. HAM är förkortning på mitt gamla 
företagsnamn. När jag callar en tip square-
dans så blir det först en CAL och sen en HAM, 
så ett tip är helt enkelt mitt nya företagsnamn 
- Caloham!

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

Annika Myhrberg

                                                                                                     
  

 
 

                        Lördag 13.00–20.00. Söndag 11.00–14.30 
                       M-P-A1-A2-C1-C2 (3 Hallar) 
 

Callers: Vic Ceder och Jesper Wilhelmsson  
Samt lokala callers 

 
        Entré:  Lördag 150 kr, söndag 70 kr, Hela helgen 200 kr  
        OBS!  Vid förhandsbetalning 200 kr för hela helgen, senast 10 nov till Pg: nr 453 66 14-3  
      så ingår mat på lördag. Glöm inte att uppge namn, klubb och dansnivå! 
     Ungdom t.o.m. 25 år 1/2 priset 
     Cafeteria: Med rikligt utbud, även mat på lördag. 
   Boende: Extrapris på Hotell Scandic tel. 054-776 47 00 Vid bokning uppge att du är squaredansare 

   Info/inkvartering Maila: varmlandsdansen@suntownsquaredancers.se  
 

 
 
 

SDK Skogsstjärnan     Präriefolket SD     
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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 anslutna till SAASDC. 
Seminariet syftar till att utbilda och 
diskutera i ämnen som ska bidra till att 
squaredansen lever vidare. Vi utväxlar 
idéer. Seminariet arrangeras av SACT och 
SAASDC gemensamt. Nästa seminarium 
preliminärt hösten 2014. 

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

 

Ett mycket genomarbetat verktyg samt 
checklista som är lätt att använda för 
framförallt ledare. KL kan också användas  
för dansare, för 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 Om SACT, välj HÄMTA 

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

SACT Caller School 
 

Del 1, del 2 och del 3. Preliminärt planerad 
till våren 2014, troligen i Värmland. (Datum 
ej fastställt vid manusstopp) 
För mer information: Micke Gerkman, 070-
493 23 89 
 
SLUG – se separat annons i Squareinfo 
 

Kursledarkurs - en kurs för 
instruktörer. Kursen vänder sig till alla som 
lär ut, både de som callar och de som 
använder inspelat material. 
Vill din klubb stå som värd för nästa kurs? 
Kontakta Bosse Nilsö, 013-70503  

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

KORTARE är bättre än långa! 
 

Kära Caller-kollegor: Vi ser ofta att folk sitter 
varannan tip. Det gör att vi behöver hantera en 
del problem: bl a att få folk till BASIC-tiparna. 
Det finns (bl a) två skäl till detta: Dansare på 
”högre” program VILL inte. Och vi tröttar ut 
dansarna.  

Det första skälet är svårt att åtgärda. Det är 
trist att folk inte vill. Vissa/många dansare VILL 
inte dansa Basic, av diverse skäl. Jag tycker 
det är o-artigt, och destruktivt för vår 
verksamhet som sådan. Klaga inte på att vi 
inte får fler dansare på programmen längre 
fram, om vi inte ställer upp för de nya 
dansarna. 

Men ja, vi callers tröttar ut folk. Därför att vi 
har fått en tradition av att calla 4 tipar per 
timme. Den längden är OK om man tog 5 
minuters paus mellan ett tip´s singingcall och 
starten på nästa hash. Men i Sverige är 
pauserna kortare. 

Det är vi callers som har 100% kontroll på 
planeringen. Vi vet när dansen börjar, slutar, 
och när pausen bör vara. Så vi kan styra. Det 
är också vi som då kan lösa trötthets-
problemet, genom att köra kortare tipar, och 2-
3 minuters pauser. Då kan vi rymma 5 tipar på 
en timme istället.  

Jag är inte orolig för att dansarna skulle klaga. 
Tvärtom, jag tror de skulle UPPSKATTA det. 
Och får man lite chans att dricka lite, pusta lite, 
orkar man fler tipar totalt, även de på dansens 
”lägsta” program. 

Några andra råd: 

 Det är mycket osjysst mot våra nya dansare 
(oavsett antal/andel på en dans) att calla 
korta Basic-tipar och långa Plus-tipar. Har du 
svårt för att calla B skall du öva, låt det inte 
gå ut över de nya dansarna 

 Kör man workshops (som t ex på Öland) är 
det OK med lite längre tipar. Men sätt 
gränsen då på 15 minuter, och skippa 
singingcall. WS=övning/utlärning 

 3 tipar på 30 minuter funkar. Det fixade 
Sabine på SACT-convention 2013 

/BosseN,  Sekreterare, SACT 

PS: SACT-convention 2014: 15-16/2 Linköping 
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Klubbinformation
(uppdaterad augusti 2013)

Hemsidan
På hemsidan www.squaredans.se kan klub-
ben logga in och registrera/uppdatera klubb-
information, 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 0455-385163 (arb) 
 0457-66897 (hem).

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  nns 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  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  nns också i 
elektronisk form på hemsidan. Vill du ha besked 
när den  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, Maria Keinänen: 
maria@squaredans.se
Sekreterare, Iris Åkerberg: 
iris@squaredans.se, 
Norra Torpvägen 56, AX-22120 Mariehamn 
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www.vinga-sdc.org · tel 076-871 8030 · e-post info@vinga-sdc.org 
Se hemsidan för aktuell information · Med reservation för ändringar

Hösten 2013 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

Advanced Basic 
lör Basic (term 1) - start 2 sep

Mån  Mainstream (term 1) - start 9 sep 

Tis  Adv Enhanced A1/A2 - 3/10 sep

Halloweendans 1-2 nov 2013Björlandagårdens skola Fre 17:30 - 22:30 – A1, A2 Lör 12:00 - 20:00 – B23 - Plus  Robert Milestad m fl
Terminsstart 15 aug
Vi dansar varje torsdag

Prova På/AfterWork
Bjud med dina vänner på Squaredans 

i höst. Nybörjarkursen strartar med två 

Prova På den 2 och 9 sep. Dessutom After 

Work fredagarna 27 sep, 25 okt & 29 nov

15 aug - B-P 
1 hall, Gugge Törnquist

22 aug - B-A2 
2 hallar, Catrine B-P, Sten A1-A2

29 aug - B-A2 
1 hall, Catrine

5 sep - A1-A2 
1hall, Catrine

12 sep Månadsdans 
Gunilla Hammarlund

19 sep - B-P 
1 hall, Sten 

26 sep - B-A2 
2 hallar, Catrine B-P, Gugge A1-A2

3 okt - A1, A2 
Bengt Geleff

10 okt Månadsdans 
Marie Tjörnhed

17 okt - B-P  
1 hall, Gugge Törnquist

24 okt - B-A2 
2 hallar, Sten B-P, Gugge A1-A2

31 okt - B-A2 
1 hall, Bengt Geleff B-A2 

7 nov - A1-A2  
1 hall, Gugge

14 nov Månadsdans 
Vainor Törnqvist

21 nov - B-P 
1 hall, Gugge

28 nov - B-A2 
2 hall, Bengt B-P, Catrine A1-A2

5 dec Julavslutning

Torsdagar på Vinga
På våra klubbdanser kan oftast alla squaredansare delta. Se nivåerna nedan

Kopparmärra 24 augGratisdans mitt i stan.

Höstens kurserMån Basic (term 1) - start 2 sepMån  Mainstream (term 1) - start 9 sep Tis  Adv Enhanced A1/A2 - 3/10 sep
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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
   
Kursen arrangeras på begäran, vill din klubb 
anordna en kurs? 

Var god kontakta:
Anders Sjöberg anders@squaredans.se 

En utbildning är planerad till den 
19:e oktober, se mer info på sidan 19.

Styrelseutbildning
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Paul Bristow 

Nils Trottman Jack Borgström 

Henrik “Hedda” Nilsson 

Rojne Eriksson

Sten Axtelius
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70  SOLLENTUNA

Alandia Square Dancers önskar er alla välkomna åter till Åland, 
bl a till vår årligen återkommande sommardans i augusti. 

Tack alla! 
Till alla callers, dansare, besökare, 

försäljare och funktionärer som med 
glatt humör gjorde  

Swedish Square Dance Convention 
den 10—12 maj 2013  

på Eckerö Åland  
till en väldigt lyckad tillställning vill vi 

skänka alla åländska rosor som 
finns.   

 Hälsar alla välkomna till 

 Tyresöfestivalen 2013 
Lördagen den 26 oktober 

 
 

        

 

 
Jerry Jestin 

 Pass 1: 11-12   Basic  
  12-16   B-M-B-P Pris: 100:- 
 Pass 2: 17-21   A1-A2   Pris: 100:- 

Hela dagen pris: 180:-  inkl. fikabiljett (dryck + macka)  
Fri entré t.o.m. 18 år. 

Matrast 16-17     Servering finns! 

I Bollmora Föreningsgård (kvarnhjulet) 

Pluggvägen 6B Tyresö  
Mer info: Sven-E Wingmyr tel: 070-2143350  
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