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hhos Norra Wadsbo 
Karlsholme Dansen                                          

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

Lördag 24 maj 2014 
Kl. 14.00 – 20.00 

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

                                         

                           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 

                             
 

Uppsala Viking Squaredancers 
inbjuder till 

 

NATIONALDAGSDANSEN 
På Norska Nationaldagen 17 maj 2014 

Convention är ju på vår Svenska Nationaldag 
2015 dansar vi på Sveriges Nationaldag igen! 

 

Vi dansar på Ängbypark i Knivsta 
 

17 maj 2014 kl 13.00–20.00 
 

Caller: Freddie Ekblad 
 

13.00 - 15.30    A2 – C1 
16.00 - 20.00    B P M B P A1 osv. 

Entré: från kl: 13.00 = 120 kr och från kl: 16.00 = 100kr 
 
Servering! 
(bl.a varma mackor, grillspett, potatissallad mm) 
 
Skyltat från motorvägen E4 både från Stockholm och 
Uppsala. Sväng av mot och in i Knivsta, kör över järnvägen 
och ta andra vägen till höger. Det är skyltat från tåget också. 
Se karta på vår hemsida.             www.squaredans.com 
 

Varmt välkomna! 
 
Kontaktpersoner: 
Merit Larsson,  018-366148                       Inger Wahlund,   0760-252941 

Kom, kom, dansa med oss på vår  

Sommardans 
i Badhusparken, Mariehamn 

9—10 augusti 2014 
Lörd 15—21    Sönd 11—16 

B—M—B—P  
Lö A1 kl 17—18    Sö A1 kl 13—14 

 
Callers  

Carsten Nielsen och Micke Gerkman 

      

Inträde 

2 dgr  200  SEK/22€ 
1 dag  135 SEK/15€ 
u. 26 år halva priset 

Mer info på www.alandiasquaredancers.ax 
Kontaktperson: Anki Nyman,  tel +358 40 727 4130 
ann-christine.nyman@mariehamn.ax 
För resa från Sverige kontakta Björn Andersson, Jarlabanke, 
e-post bjorn.m.andersson@euromail.se 

Servering 

Efter lörd.dansen  
A f t e r p a r t y 
med möjlighet att 
grilla medhavd 
mat. 
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Från ordförandens horisont 
Hej Squaredansvänner!

Har ni sett några Tussilago ännu? När jag 
skriver detta i slutet av januari snöar det ute 
och är kallt. Längtan till våren är stor och jag 
hoppas att vi får uppleva en härlig vår snart.

Vad har då hänt sedan sist? Det som upptagit 
mycket tid förutom det vanliga arbetet i för-
bundsstyrelsen är lanseringen av den nya 
hemsidan. Ett relativt litet antal personer har 
jobbat intensivt och mycket med att ta fram 
den nya sidan. Man kanske kan tycka att 
ta fram en hemsida inte är så märkvärdigt, 
men för förbundet är hemsidan också kopp-
lad till ett antal underliggande databaser som 
danslistan, tidningsregister, klubbregister och 
mycket mer. För egen del så är jag djupt im-
ponerad av det mycket omfattande och kvali-
fi cerade arbete som lagts ned. Att allt inte är 
med redan nu hoppas jag att ni kan förstå, 
men det kommer allt eftersom, var så säkra.
Sidan har en profi l som vid öppnandet ska 
vara intressant för de som inte redan är dan-
sare och på det sättet skall vi stödja den 
rekrytering som vi så väl behöver. Överst på 
sidan fi nns också fl ikar för oss som redan är 
dansare, där vi fi nner uppgifter och informa-
tion som vi är vana vid att få på hemsidan. 
Då vi skapade sidan var vi angelägna om att 
få bilder från både danser och klubbkvällar. Vi 
konstaterade då att vi inte hade så mycket i 
den vägen, så har ni bilder tar vi gärna emot 
dessa. För att kunna publicera dem behöver 
vi ha ett medgivande från de personer som 
kan urskiljas på bilden. Bilderna kan sändas 
till webmaster@squaredans.se

Jag är tämligen säker på att du någon gång 
haft en frågeställning eller en synpunkt där 
du skulle vilja nå en bred publik i squaredans-
världen. För ett antal år sedan skapades på 
den gamla hemsidan ett diskussionsforum 
som också heter Forum för att underlätta den-
na diskussion. Detta Forum fi nns naturligtvis 
också på den nya hemsidan. Tyvärr konstater-
ar jag att antalet inlägg och diskussioner är på 
tok för få. Om jag fi ck önska, skulle vi ha en 
mycket mer livaktig diskussion kring vår här-
liga fritidssysselsättning. Skriv och tyck till, så 
har du också chans att påverka utvecklingen.

Under alla de år som jag har dansat, har jag 
upplevt så många fantastiska insatser som 

gjorts av klubbledare, enskilda dansare och 
många fl er. Har ni tänkt på, att på något 
sätt uppmärksamma dessa människor och 
visa att ni i klubben uppskattar deras insat-
ser? Jag tror att om vi skall behålla entusi-
aster och dessutom få nya, behöver de få veta 
att deras arbete uppskattas. Ett bra sätt att 
visa denna uppskattning är att ansöka om 
Squaredansförbundets utmärkelser som de-
las ut under convention. En ansökan skall vara 
förbundet tillhanda senast 10 veckor innan 
förbundsstämman och du fi nner villkoren på 
hemsidan. Än fi nns det tid att komma in med 
en ansökan till årets utdelning.

I förra numret av Square-Info utlyste vi en 
tävling om att ta fram en nationell symbol för 
squaredans. Vi vet ju alla hur våra fyrkant-
er visar vägen till danser och andra evene-
mang. Tyvärr är det ju bara vi "redan frälsta" 
som känner till innebörden av denna sym-
bol. Tanken är att med en ny, eller anpassad 
symbol, skulle vi kunna visa vår  fritidssys-
selsättning för alla, genom dekaler på kläder 
och marknadsföringsmaterial samt att locka 
andra att komma och se hur roligt vi har det 
när vi dansar. Jag skulle vilja be er att starta 
den kreativa ådran och skicka oss förslag på 
hur symbolen skulle kunna se ut. I några fall 
har jag fått fråga om förbundsloggan skulle 
ändras, men den skall förbli oförändrad och 
berörs inte alls av den nationella symbolen.
Kom in med förslag, tidsfristen går ut först 
den 1 april.

Låt mig slutligen påminna om de två stora 
evenemang vi har under året. Främst är det 
naturligtvis vår egen Convention den 6-8 juni 
i Västerås som jag tror blir en hejdundrande 
dansfest för oss alla. Därutöver blir det också 
Europaconvention i Ikast, Danmark den 11-13 
juli som också blir en mycket spännande dans.

Ha det riktigt bra så ses vi i en square någon-
stans.

Tommy Hansson
tommy@squaredans.se
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Efter tre veckor i Thailand är jag tillbaka till 
ett något kallare Sverige. Ett bra sätt att hålla 
värmen är att dansa mycket, så nu gäller det 
att hålla värmen uppe. 

Sista helgen i november hade förbundssty-
relsen möte. Det var ett givande möte som 
avslutades med ytterligare ett möte inom 
Seminariegruppen. Mycket diskuterades och 
mycket klokt blev sagt under dessa tre dagar.

En ny klubb blir medlem i Svenska Squaredans-
förbundet från 2014. Det är Horten og Omegn 
Squaredancers, från Norge som har ansökt om 
medlemsskap. Detta ger en ökning av antalet 
squaredansare med 37. 

Det beslutades också att fem klubbar får 
pengar från den rekryteringsfond som fi nns. 
Fonden har under 2013 fått ett tillskott med 
cirka 16 000 kr. Efter att dessa fem klubbar 
fått sina pengar, så fi nns det knappt 20 000 
kr kvar. De berörda klubbarna har nog redan 
fått ett meddelande om detta från Henrik, 
som är ansvarig för rekryteringsfonden och 
marknadsföringen inom förbundet.

2013 har rekryteringsfonden fått ytterligare 
två tillskott. Squaredansklubben Skogsstjär-
nan har bidragit med de pengar som blev över 
när Sun Town Squaredancers och Clear River 
Dancers slogs ihop. Dessutom har C1-gruppen 
Läckö Squaredancers i Lidköping lämnat en 
minnesgåva, som samlats in i samband med 
medlemmen Jerry Gustavssons bortgång. För-
bundet passar på att tacka för dessa bidrag till 
rekryteringsfonden. 

Vi fortsatte att diskutera och göra ändringar 
på den nya hemsidan, och när ni läser detta 
ska den vara igång ”på riktigt”. Vi tror att den 
kommer att fungera bättre som marknads-
föring och blir lättare att uppdatera. Tommy 
och Henrik var på ordförandemöte i England 
som en del av det europeiska samarbetet. Vi 
fi ck en rapport om mötet och om likheter och 
olikheter i hur man dansar i dessa två länder. 
Även om själva dansen dansas lika, så fi nns 
det många skillnader i allt runt omkring. Sam-
arbete är något som prioriteras just nu och i 
både Stockholm och Göteborg har detta bör-

jat utvecklas på nytt sätt. I Göteborg har man 
genom ett gemensamt beslut kommit fram till 
att man ska minska antalet danser och man 
har därför infört vissa regler om när man inte 
får anordna danser inom detta område.

I Stockholm har man valt en annan väg och 
istället beslutat om en planeringskalender, där 
klubbarna kan skriva upp alla danser redan i 
planeringsstadiet. I båda områdena är målet 
att undvika krockar och på så sätt försöka få 
fl er dansare på de danser som anordnas.
 
Det beslöts också att under detta verksam-
hetsår minska antalet fysiska möten för sty-
relsen från fyra till tre. I stället blir det fl er 
telefon-/webbmöten. Detta bland annat för att 
minska kostnaden för styrelsens arbete.

För styrelsen Göran Wetterqvist
goran@squaredans.se 

 

 
 

KL 
Version 3.18

Kunskapslistan från SACT 

Version 3.18 är organiserad med alla varianter av ett 
call är samlade enligt definitionslistan och inte som 

tidigare, spridda enligt utlärningsordning. 
___ 

 
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 
3.18 finns att tillgå på begäran 



5

Redaktörsspalten
Det närmar sig Convention och det är bråda 
dagar med mycket möten och mycket att göra.  
Men ljuset återvänder och fåglarna kvittrar, det 
känns skönt, även om denna vinter inte varit 
den mest stabila. Men inte mig emot - jag är 
ingen riktig snömänniska och nu längtar jag 
efter den första våren i huset. Det ska bli kul 
att se vad som fi nns i trädgården. 

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 fl yers skickas in i svartvitt. 
Även loggor och dylikt ska vara i svartvitt. Är 
annonsen i färg måste jag göra om den 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.

Vi kan erbjuda Square-Info annonsfakturor 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. 

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila eller 
att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi maj 
2014 och det är två veckor kvar till Convention. 
Njut tills dess av fågelkvitter, ljusare tider, 
snödroppar, takdropp och knoppande träd.  

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

                                           Årgång 30 
 

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 2 2014 Nummer 3 2014 Nummer 4 2014 Nummer 1 2015 
Deadline för material 15 april 1 augusti 15 oktober 1 februari 

Distribueras vecka 1421 1437 1447 1511 
 

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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Bussresa�till�Europeiska�
Convention�2014.�

Från�Stockholm,�Örebro�eller�Göteborg�

Convention�hålls�2014�i�Ikast�i�Danmark.�Vi�åker�
buss�från�Stockholm,�söder�om�Mälaren,�förbi�
Örebro�och�Göteborg.�Därifrån�båt�över�till�
Danmark.�Det�går�bra�att�hoppa�på�under�vägen�
(efter�överenskommelse).��

Hemresan�blir�via�Lübeck�(där�vi�stannar�i�två�
nätter)�med�båt�från�Travemünde,�via�Göteborg�
och�Örebro�till�Stockholm.�

7�dagars�trevlig�resa�i�trevligt�sällskap.�

Bussen�körs�av�Sebastian�Grimhäll�och�
reseledare�är�Göran�Wetterqvist�

�

Vill�du�ha�mer�information�om�resan,�skicka�ett�
mail�till:�goran.wetterqvist@gmail.com�

Work-shop C1
Lördag och söndag 19-20 oktober samlades 
ett gäng glada C1-dansare från Mellannorr-
land  i  Sundsvall för att, under ledning av 
Thomas Bernhed,  få en ”duvning”  i C1.  

Stämningen var på topp och ett och annat call 
lärde vi oss också! Vi som deltog tackar Kjell, 
Gun-Inger, Göran och Elise och sist men inte 
minst Thomas, för trevliga och lärorika dagar 
och ser med förväntan fram emot nästa års 
C1-helg! 

Christina Holopainen 
Sundsvalls New Wave 

CrissCross Flertal färger
St 34-43, Pris 525:-

Bleyer Casual Svart el Vit
St 34-44, Pris 595:-

Capezio DS02 Svart
St 34-44, Pris 860:-

Johan 133 Svart
St 37-48, Pris 995:-

Comfort 1585 Svart
St 37-45, Pris 995:-

Urban 1562 Svart el vit
St 34-48, Pris 750:-

Besök gärna vår webbshop
www.dansshopen.nu

rak ri  inom Sverige
Webbshop & Postorder
u : gatan 28, rebro
Telefon: 019-101 505

Försäljning på
Påskfestivalen Örebro och 

på Convention 2014 i Västerås. 
Välkomna!
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MATCH TOWN SQUARE DANCERS 30 ÅR!!

Jomenvisst vad tiden går. Den 26 oktober 
2013 så fi rade Jönköpingsklubben med tänd-
sticksasken som badge sitt jubileum. 
Några av dem som var med vid starten var 
där och deltog i gemenskapen, den fyrkantiga. 
Tillsammans var vi 117 dansare från 17 klub-
bar som fi ck en mycket trevligt eftermiddag/
kväll till livs. Förutom dans så bjöds det på en 
utomordentligt god middagssupé. 

Fint dukat med en liten folder om MTSD-his-
torik, vilka-är-här-lista samt matsedel.
Dessutom låg det en Match Town Square 
Dancers-tändsticksask vid tallriken till alla. 
Undertecknad samt Match Town SDs första 
caller Tomas Fingalsson stod för callningen. 

Före middagen dansade samtliga i en lokal, 
efter middagen blev det dans i två. Trevligt 
var att det kom några långväga gäster till oss.

MTSD tackar för all uppvaktning i samband 
med jubileet och ser med tillförsikt fram mot 
nya roliga och fyrkantiga år. 

Match Town Square Dancers
gm Leif ’Snuffe’ Ericsson

Ps. Kvar efter dansen blev en fi n regnjacka 
och en bolo-tie. 
Saknar du nåt av detta. Hör av dig!
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Vett och etikett = hyfs och stil = socialt vett = 
sunt bondförnuft
"Varhelst två människor möts och deras be-
mötande påverkar varandra, då uppstår vett 
och etikett." Mats "etikettdoktorn" Danielsson

Enkelt uttryckt - det handlar om hur vi ska be-
möta varandra – vi ska bemöta varandra med 
respekt, både avseende uppförande och kläd-
sel. Ovänligt bemötande och ovårdad klädsel 
uppfattas som respektlöst.
Du bör sträva efter att skapa ett värde, mer-
värde, för de personer du möter, dvs förhåll-
ningssättet till de personer du möter är viktigt! 
Att skapa bra gemenskap är ovärderligt – det 
kan nog alla intyga.

Att bemöta människor opersonligt bidrar till 
att skapa en dålig relation - om du är person-
lig, ger lite av dig själv, kan du i stället skapa 
en bra och stabil relation. Det är viktigt att 
visa ett intresse för de personer du möter – 
fråga och ta hand om svaren. Våga ge beröm 
respektive nyanserad kritik direkt i anslutning 
till händelsen – den som kan ge positiv feed-
back förtjänar även rätten att påpeka när 
något är fel! 

Små, små detaljer förändrar – ibland kan det 
vara så enkelt som att le mot en person och 
att hälsa när man träffas, att ”se” personen i 
fråga. Leenden inverkar inte enbart positivt på 
dej själv, du får även andra människor att le 
– man ler tillbaks. Personligt anpassade frågor 
kan vara uppskattade – det låter kanske baga-
tellartat, men det förstärker intrycket av ditt 
engagemang och bidrar till en positiv relation. 
En energitjuv – ”surkart” – kan förstöra för en 
hel grupps gemenskap. 

Klädkoder – dvs hur man skall vara klädd – 
ingår också i etikettreglerna Det räcker inte 
alltid med en välvårdad klädsel, den måste 
anpassas utifrån situationen också. En van-
lig situation som förekommer är när man klär 
sig på ett sätt som avviker mot "vedertagna 
normer", vilket kan upplevas pinsamt och 
nonchalant. Det fi nns inom squaredansen ge-
nerella "etikettsregler" avseende klädkoder 
för vilka Vett- och Etikettgruppen redogjort i 
tidigare spalter – fråga även gärna din kurs-
ledare vad som gäller!

Förutom att vara hel bör man också vara ren 
– smutsiga kläder och dålig kroppshygien ger 
ett ovårdat intryck och medför kanske att du 
får svårt att komma in i dansgemenskapen. 
Ett absolut måste är även att ingen alkohol får 
förekomma under kurskvällar eller danser!
Fundera över hur du vill bli bemött av andra – 
och inte minst – hur du själv bemöter andra!

Som vi skrev i föregående nummer av Square-
Info så efterlyser vi ”vett-och etikettfrågor” – 
sett med en ledare/callers ögon, vi vill gärna 
att  ni som är caller/instruktör, skickar era bid-
rag till etikett@squaredans.se. För att göra 
Vett- och Etikettspalten mer levande efterlyser 
vi också från alla squaredansare funderingar, 
idéer, frågor mm med anknytning till vett och 
etikett, detta med avsikt att spalten framöver 
skall få mer karaktär av frågespalt.

Med många gula stenar från oss i Etikettgrup-
pen – Louise, Christina, Marianne, Karina och 
Hanna.
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Tävling!! - ny nationell logotype. 
Till Convention på Åland inkom en motion om att 

ta fram ett nationellt profilmaterial, som skulle 
kunna användas på klubbkläder, dekaler och 
marknadsförings material. 

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle verka 
för detta. Hjärtat i ett nationellt profilmaterial 
är naturligtvis en logotype. Vi utlyser härmed 
en tävling där vi ber er med en kreativ ådra att 
ta fram förslag på hur vår nationella symbol 
ska se ut. Den får gärna innehålla de välkända 
squaredansfyrkanterna, ordet squaredans, eller 
Squaredance. Vill man får man även använda 
hela eller delar av Squaredansförbundets 
logotype. Vill vill ha in tävlingsförslagen senast 
den 1 april till styrelsen@squaredans.se. 
Vinnade bidrag kommer förutom äran belönas 
med fritt inträde till Convention för sig och         

eventuell partner.      

                                            / Styrelsen för SAASDC gm Henrik Kjellgren 

 

Squaredansseminariet är ett återkommande 
evenemang där squaredansare samlas för att 
diskutera hur vi kan utveckla squaredansen, 
ur olika perspektiv. Det vänder sig till klubbar, 
callers, instruktörer och dansare som vill göra 
mer än bara dansa, för att utveckla square-
dans.

Vi har nu bestämt när och var nästa semi-
narium hålls:

• 15-16 November
• Nordiska Folkhögskolan, Kungälv
Flyer med (preliminär) agenda, pris, etc kom-
mer att bli klar till påsk. Två nyheter:
• För att få in pengar till evenemanget blir det 
öppen dans på lördagkvällen, ett par timmar
• Det blir BILLIGARE än förra gången.
Seminariegruppen består av
• Tommy Hansson, Gunnar Bodmar, Göran   
   Wetterqvist, SAASDC
• Leif ”Snuffe” Eriksson, Bo Nilsö, Annika 
  Myhrberg, SACT

Mer information kommer!
/Bosse Nilsö SeminarieGruppen

Det BLIR 
seminarium i år
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Lördagen den 7:e september var det kärleks-
parad i Linköping, arrangerat av rfsl och rfsu, 
och först ut var vi squaredansare! 

I regnbågens alla färger dansade vi för att visa 
att vi tycker att all kärlek är ok samtidigt som 
vi visade hur kul det är med squaredans. 

Att dansa i en parad som rörde sig snabbare 
än vad som var uppgjort var inte det lättaste, 

Fredrik Rosén fi ck calla ”Explode” ett antal 
gånger när vi trasslade in oss i varandra el-
ler ändrade squaren till något inte lika geo-
metriskt. 

Men kul var det! Och viktigt!
Katarina Höög

Kärleksparad

Både Linköpingsbor och Motalabor deltog. 
Från vänster; Berit, Sture, Barbro, Meta, 
Klangis, Irene, Yvonne, Katarina, Gunnar, 
Fredrik, Sylvia, Pierre, Folke och Eva-Lena

Fotograf: Magnus Källberg
Först i paraden var vi!

CCrazy Flutters inbjuder till  

2nd CRAZY DANCE WEEKEND  

JERRY JESTIN 
llsammans med 

JESPER WILHELMSSON 

Fredag 19-22: B M B P (Jerry) 

Lördag 15-18: C1 (Jerry), A1 A2 (Jesper) 

Lördag 19-22: C2 (Jesper), A1 A2 (Jerry) 

Söndag 15-19: P (Jerry) 

Cafeteria finna på plats!  

Gångavstånd från Märsta sta on. 

Mer info: www.crazyflu ers.com 

VÄLKOMNA! 

FredagFredag——Söndag 9Söndag 9——11 maj 2014 11 maj 2014   
Forum i Märsta (Sthlmv. 25) 
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Vi närmar oss slutstationen!
Du kommer väl och dansar med oss? 

Det kommer att bli en toppenhelg med många bra callers!

Paul Bristow, Nils Trottman (lördag och söndag), Jack Borgström, 
Henrik “Hedda “ Nilsson Siling, Rojne Eriksson och Sten Axtelius.

Vi hoppas du tar dig tid till förbundsstämma, pubkväll, torgdans och afterparty.

Anmäl er före 31 mars för rabatterat pris, sista anmälan 15 maj. 

Varmt Välkomna till Västerås!
Pepparrötterna

Heby Squaredancers
Västerås Square Dance Club

Riverbend´s Square Dancers 

www.convention2014.se
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Horten og Omegn 
Squaredancers, 

Norge
Hvem er vi?

Klubben begynte med gammaldans som 
hovedaktivitet under navnet "Horten og Om-
egn Gammaldansforening" i 1981. 

I 1986 kom squaredancen inn som en del av 
foreningens aktivitet. Etter hvert ble det mer 
og mer squaredance og mindre gammaldans, 
inntil gammaldansen tok slutt i 1992. I mellom-
tiden hadde foreningen fått sin egen "badge" 
med "Horten og Omegn Squaredancers" som 
klubbnavn. Formelt ble dette klubbens navn 
først i 1997.

Vi har to store danser i året, Vårdansen og 
Høstdansen. Vårdansen i år holdes lørdag 24. 
mai, med Workshop søndag 25. mai. Caller er 
Bjørn Andersson. Høstdansen er lørdag 20. 
september, med Workshop søndag 21. sep-
tember. Caller er Tomas Hedberg. Disse, og 
andre danser hos oss, har vi nå registrert i 
Danslistan.
Vi har også noen andre arrangementer, klikk 
deg inn på http://www.horten-squaredancers.
no/Dansetilstelning.htm. Der legger vi ut opp-
daterte fl yere til våre tilstelninger.

I tillegg har vi klubbdanser hver onsdag, se 
http://www.horten-squaredancers.no/Klubb-
danser.htm. For tiden er vi cirka 30 aktive 
dansere. Velkommen til oss!

Cathrine Hallberg

Kasserer/webansvarlig, 
Horten og Omegn Squaredancers

Julfest och kurs-
avslutning 

Gråkulen småregnig decemberdag. Det var jul-
fest hos Christianstads Square Dancers. Upp-
livade och glada dansare strömmade till från 
när och fjärran.

ÅTTA klubbar fanns representerade , stämnin-
gen hög ,Ingvar i sitt esse.
2 till 3 squarer på golvet för det mesta, från 
basic till A1 . Alla kunde,ville eller orkade inte 
dansa hela tiden. Maten väntade. Ett lagom 
stort julbord där inget fattades. 

Rauni organiserade det hela med hjälp av 
Desireé och övriga frivilliga. Efter maten var 
det dags för dragning av lotterierna.
Ett välfyllt bord med skänkta vinster borgade 
för att lotterna gick åt  som smör i solsken.

Efter kaffet med kakor bröt dansarna upp och 
en del stannade kvar och återställde lokalen.
Avslutningsvis ;Glädje genererar mera glädje.
 
Hälsar Bengt o Mariann

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 

GPS    N 58 18 193   E 13 11 148 

 
Carsten                         Jesper 

      Nielsen              Wilhelmsson 
Monica                     Svante 

 Arvidsson           Jordeskog 
+GÄSTCALLERS 

Nivå  B – C1   3 hallar 

För information Ring 
Monica 073-5608759 

www.lacko-sq.se 

Lördagen den 26 April 2014 
13.00  - 20.00 

Nästegårdshallen  Kvänum Sverige 

                     
            
            

Trandansen 

Entrè 140:- Ungdom 70:- 

Servering till 
humana priser 



13

Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

F 14 mars Westernfestival 25:e Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 B40 - A2 Marine & Ross Howell, Djupedalsskolan Carina Geleff 070-826 29 29 
L 15 mars Christer Bern, Thomas Bernhed, carinageleff@yahoo.se
12.00-20.00 B40 - C1 Reine S
L 15 mars
20.00- Afterparty anmälan
S 16 mars
11.00-17.00 B40-P-A2 C1-C2-C3A        
F 14 mars Marsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 P A1 P A2 Freddie Ekblad ABF-huset Kommunalvägen 26 Lars Petersson 070-778 94 93
L 15 mars SACT convention 30-års jubileum Linköping SACT
15.00-21.00 P SACT callers Matverkstan vid Tekniska Verken Lars Rawet 070-523 17 43
S 16 mars Brogatan 1

Seminarium
L 15 mars Intensiv-kurs A-2 Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
10.00-16.00 A2 Freddie Ekblad Kamratgården Uppsala Göran Andersson 070-537 40 04
L 15 mars Västerås Västerås Square Dance Club
11.00-17.00 C1 Jesper Wilhelmsson Borggården Bjurhovda Björn Eskilsson 070-493 08 67
S 16 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Michael "Sotarn" Lindberg Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 16 mars Klubbdans Malmö Energy Squares
15.00-18.00 P A1 A2 Thomas Samuelsson Sallerupsvägen 26 Laila Rosenfeld
S 16 mars Intensivdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
11.00-17.00 A1-C1 John Lindh IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
M 17 mars Fortsättning Westernfestivalen Mölndal Pingvinerna
11.00-21.30 C3B  C3A Ross Howell Meddelas senare kathe@pingvinerna.se, margareta@pingvinerna.se
To 20 mars Vårdanser 2014 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Gunilla Hammarlund Ödsmåls Bygdegård Gunnar 070-771 55 86 eller Gunilla 0303-77 37 34
F 21 mars Ungdomsdans Jönköping Buffalo Squares
18.30-21.00 B-A2 Jon Hansell Nilsson Gustav Adolfs bygdegård info@buffalosquares.se
L 22 mars
15.00-20.00 B-A2
S 23 mars
10.00-12.30 B-A2
L 22 mars Plus Nivådans Sollentuna IOGT/NTO-huset Sollentuna Square Dancers
17.00-21.00 P Freddie Ekblad i Häggvik, Mantalsvägen 4 Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
L 22 mars C-dans Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
11.00-14.00 C1 Jesper Wilhelmsson Fruängsgården, Gamla Södertäljev. 5 Lars-Erik.svensson@ericsson.com
15.00-18.00 C2
L 22 mars Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11:00-16.00 A2 A1 Svante Jordeskog Drakenbergssalen  Lignagatan 8 Birgitta Jansson  birgittaj5@gmail.com
L 22 mars Vårdansen Norrtälje Eightmakers

Roland Reihell och IOGT-huset, Stockholmsvägen 1 Kristina 070-591 48 21 
17.00-21.00 B45-A1 Micke Gerkman Två våningar mail: 12792@telia.com
L 22 mars Vernal Equinox Dance Hörby-Höör Ring Lake Square Dancers
13.00-18.00 B, M, P, A1 Stefan Carlsson Hörby Folkets hus Karin och Alf Olsson
L 22 mars Insjödansen Insjön Insjön Square Dancers
14.00-19.00 B M P A1 Tomas Hedberg Insjöns teater ( f.d. NTO ) Ove 070-593 43 86
L 22 mars Gla'dans Dalheim samfunnshus Horten og Omegn Squaredancers
17.00-21.00 B til A2 Monica Arvidsson Se kart på flyer Cathrine Hallberg, eincat.hallberg@sf-nett.no
S 23 mars Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11-00-16.00 P M Svante Jordeskog Drakenbergssalen Lignagatan 8 Birgitta Jansson mail:birgittaj5@gmail.com
S 23 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 23 mars Nivådans Örebro Örebro Squaredancers

Radiatorv 7 Aspholmen Inga-Lill 073-057 96 66
10.00-16.30 A2 Tomas Hedberg Föranmälan inga lill.o@telia.com
S 23 mars Månadsdans Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
13.30-17.30 B40 - P Rojne Eriksson Dansens hus, Rinmansgatan 12 Göran 070-254 43 14  info@conamore.se
Ti 25 mars Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18.30-21.30 M,P,M,A1 Krister Pettersson Åbylundsgatan 52 Carola Nilsö 073-322 50 79
To 27 mars Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 P P A1 Gunilla Hammarlund Karl-Axel Lund 031-28 24 54
To 27 mars Vårdanser 2014 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Svante Jordeskog Ödsmåls Bygdegård Gunnar 070-771 55 86 eller Gunilla 0303-77 37 34
L 29 mars Vårdansen Enköping Pepparrötterna
14.00-15.00 C1 Jesper Wilhelmsson Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
15.00-17.30 A1 A2
17.30-21.00 B M P

Här dansar vi -Nummer 1 2014
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 29 mars Jubileumsdans Segmon Grums Squaredancers
13.00-15.00 A1 A2 Stefan Sidholm Folkets Hus Gunilla Karlsson 054-54 28 14, 070-218 98 24  
15.00-21.00 B M P FÖRANMÄLAN senast 10 mars gunkar55@tela.com
L 29 mars Vårfestival Kalmar Kalmar Squaredansare
15.00-16.00 A1 Pär Lundborg Läckeby bygdegård Annika Sjögren Simonsson 070-633 23 45
16.00-20.00 B M P
L 29 mars Månadsdans Jönköping Match Town Square Dancers
14.00-15.30 M P Leif Snuffe Ericsson IOGT-NTO-lokalen. Hallmansvägen 73 Kjell-Åke Boström 073-629 36 57
16.00-19.00 B40 M B40 P
S 30 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Janne Wiklund Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 30 mars C2 Dansträning Bålsta Bålsta Square Dancers

Skeppet, Kalmarv. 3 Lars Wahlund 072-210 21 40
11.00-17.00 Kursnivå Jesper Wilhelmsson Föranmälan Kursnivå som Sollentuna SD
S 30 mars Klubbdans Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
16.00-20.00 (B)(M)P-A2 Leif Snuffe Ericsson Snapens Friluftsgård Silvia Olsson-Schudel 070-237 79 40
S 30 mars Klubbdans Malmö Energy Squares
15.00-18.00 B M P Mats Nilsson Sallerupsvägen 26 Laila Rosenfeld
S 30 mars Intensivdag C1 Alingsås Dansföreningen Hörnet

IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund
11.00-17.00 C1 Gunilla Hammarlund Obs föranmälan
To 3 apr Vårdanser 2014 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Sten Götharson Ödsmåls Bygdegård Gunnar 070-771 55 86 eller Gunilla 0303-77 37 34
F 4 apr Lerum Lerum Square Dancers

Ross Howell, Barry Clasper, Gerhard Pihl 0322-550 56 
19.00-22.00 P A1 P A2 Thomas Bernhed Dergårdsgymnasiet
L 5 apr 15:e SNCC Lerum Pingvinerna
11.00-21.00 C1 - C4 Ross Howell, Barry Clasper, Dergårdsgymnasiet Birgitta & Christer Pernblad 031-52 43 17
S 6 apr Thomas Bernhed
09.00-14.30
L 5 apr Vårdansen Bromma, Alvik Ekerö Square Dancers
13.00-16.00 P A1 Robert Milestad Brommasalen Peter Brattlund 08-37 02 57
L 5 apr Träningsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B Rojne Eriksson Pumpan Färgargårdstorget 1 Birgitta Jansson, mail:birgittaj5@gmail.com
L 5 apr Sjömansdansen Östhammar Roden Square Dancers

på golvets nivå
12.30-16.30 B M B P B A1 Micke Gerkman Börstils Församlingshem
L 5 apr Klubbdans Borås Borås HG Squaredancers
14:00-19:00 B*-A1 Catrine Dellbing Björkhemsgatan 31 Nettan 033-24 17 72, ladynettan@live.se
S 6 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Freddie Ekblad Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 6 apr Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
13.30-18.00 Plus - A1 Roger Persson, Hyllinge Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37
S 6 apr Klubbdans Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club
17:00-20:00 B*-M*-P* Börje Kuylenstierna Ängsgården
O 9 apr Stefandansen Mölnlycke Western Airport Square Dancers
18.30-22.00 B45-A1 Stefan Sidholm Café Kulturhuset, Biblioteksgatan 2 Carina 070-826 29 29, carinageleff@yahoo.se
To 10 apr Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.00 B-A2 Mathias Alfredsson Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org, 076-871 80 30
To 10 apr Vårdanser 2014 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Svante Jordeskog Ödsmåls Bygdegård Gunnar 070-7715586 eller Gunilla 0303-773734
F 11 apr Kvällsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
17.00-20.00 B M B P Rojne Eriksson ABF-huset, Kommunalvägen26 Lars Petersson 070-778 94 93
L 12 apr Vårdansen Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
14.00-17.00 M P Janne Wiklund Fruängsgården Lars-Erik.Svensson@ericsson.com 010-719 10 71
L 12 apr Nybörjardans Bålsta Bålsta Square Dancers
14.00-19.00 B Rojne Eriksson Knarrbacken Lee Jonsson 070-486 06 94
L 12 apr Kycklingdans Ängelholm Ocarina Square Dance Club
13.00-17.00 B M P Börje Kuylenstierna Godtemplargården Axel Schneider 070-732 57 25
L 12 apr  Nivådans föranmälan Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
09.30-15.00 A2 Sten Axtelius Dansens hus, Rinmansgatan 12 Göran 070-254 43 14  info@conamore.se
S 13 apr Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 A2 Freddie Ekblad Park Folkets hus/Götalandsv.181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
S 13 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Olle Nilsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 13 apr Tiburtiusdansen Norrtälje Eightmakers
12.00-17.00 P A1 P A2 Micke Gerkman IOGT-huset, Stockholmsvägen 1 Kristina 070-591 48 21 mail:12792@telia.com
S 13 apr Klubbdans Hörby Ring Lake Square Dancers
16.00-19.00 B, M, P, A1 Sven-Olle Svensson Källhaga Servicecenter Alf Olsson 0415-131 65
S 13 apr Intensivdag A1 Alingsås Dansföreningen Hörnet

IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund
11.00-17.00 A1 Gunilla Hammarlund Obs föranmälan
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

S 13 apr Intensivdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
11.00-17.00 A1-C1 John Lindh IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
To 17 apr Skärtorsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72
11.00-15.00 B M B P Roland Danielsson. Medtag kaffekorg Kerstin Boettge 08-756 76 99
F 18 apr Påskfestivalen Örebro Örebro Squaredancers
12.00-20.00 P-C2 Tim Marriner, Bronc Wise Universitetet Lennart Jonsson, 070-847 79 70@telia.com
L 19 apr Jesper Wilhelmsson, Tomas Hedberg
12.00-19.30 P-C2
20.00-24.00 Afterparty Rotationsprogram för C1-C2
S 20 apr
10.00-13.30 P-C2
F 18 apr Påskdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
13.00-20.00 B M B P Stefan Sidholm, Jack Borgström Rotebro Dansträff, Hertig Karls v.13 Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
F 18 apr Våffeldansen Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Rojne Eriksson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 18 apr Påskdans Sventorp Tivedens Square Dancers
14.00-19.00 B-A1 Vainor Törnqvist Bygdegården Lena Blixt 0505-443 16
O 23 apr Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72
13.00-16.00 B35 - M Rojne Eriksson Medtag kaffekorg Kerstin Boettge 08-756 75 99
To 24 apr Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 P P A1 Jörgen Höjer Gräfsnäsgården annex Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
To 24 apr Vårdanser 2014 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B* - P* Vainor Törnqvist Ödsmåls Bygdegård Gunnar 070-771 55 86 eller Gunilla 0303-77 37 34
L 26 apr Trandansen Kvänum Läckö Square Dancers

Carsten Nielsen, Svante Jordeskog, 
13.00-20.00 B - C1 Jesper Wilhelmsson Nästegårdshallen Monica Arvidsson 073-560 87 59
L 26 apr Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 M P Sven Andréason Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 26 apr Månadsdans Jönköping Match Town Square Dancers
14.00-15.30 M P IOGT-NTO-lokalen, Hallmansv. 73 Kjell-Åke Boström 073-629 36 57
16.00-19.00 B M B P
S 27 apr Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16-00 B M B P Michael Gerkman Folkets hus, Kallhäll centrum Birgitta Jansson mail:birgittaj5@gmail.com
S 27 apr Klubbdans Malmö Energy Squares
15.00-18.00 B M P Hanna Tenenbaum/Lasse Olofsson Sallerupsvägen 26 Laila Rosenfeld
S 27 apr Nivådans föranmälan Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
09.30-15.00 A1 Sten Axtelius Dansens hus, Rinmansgatan 12 Göran 070-254 43 14  info@conamore.se
O 30 apr Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99
13.00-16.00 B M B P              Freddie Ekblad Medtag kaffekorg
O 30 apr Valborgsdans Skepplanda Dansföreningen Hörnet
18.00-22.00 P A1 P A2 Thomas Bernhed Skepplanda Bygdegård Gunilla Hammarlund
L 3 maj Stora Gradueringsdansen Örebro Örebro Squaredancers
13.00-19.00 Basic Michael Gerkman, Tomas Hedberg Radiatorvägen 7 (vid tefatet) Fredrik 073-324 57 43, f.hirverud@gmail.com
L 3 maj Vårfestival Böda, Öland Windmill Square Dancers
15.00-20.00 B-A1, LD Anders Blom, Lotta Svedberg (LD) Bödabaden Lotta Nilsson 0485-222 10
S 4 maj Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
13.30-18.00 Plus - A1 Thomas Samuelsson, Malmö Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37
Ti 6 maj Workshop Plus Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
18.30-21.30 Plusvariationer Micke Gerkman Nya Föreningsgården,Larsbergstorget 9 Marie Fernulv 070-844 44 07
O 7 maj Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72
13.00-16.00 M P Micke Gerkman Medtag kaffekorg Kerstin Boettge 08-7567699
O 7 maj Våravslutning Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 B-A2 Reine m.fl. Café Kulturhuset, Biblioteksgatan 2 Carina 070-826 29 29, carinageleff@yahoo.se
O 7 maj Våravslutning Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 B-A2 Reine Storberg Bokcaféet i Kulturhuset Carina 070-826 29 29, carinageleff@yahoo.se
To 8 maj Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.00 B-A2 Thomas Benrhed Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org, 076-871 80 30
F 9 maj Crazy Dance Weekend Märsta Crazy Flutters
19.00-22.00 B M B P Jerry Jestin Forum, Stockholmsv 25 Jane Carlström 070-969 14 69
L 10 maj
15.00-18.00 C1 A1 A2 Jerry Jestin och Jesper Wilhelmsson
L 10 maj
19.00-22.00 C2 A1 A2 Jerry Jestin och Jesper Wilhelmsson
S 11 maj
15.00-19.00 P Jerry Jestin
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 10 maj Femte Första Dansen Hyllinge Fun Squaredancers
12.00-16.00 B P Tomas Hedberg och Folkets Hus, Örtgatan 23 Annika Persson  070-812 45 88
16.00-20.45 M A1 Roger o Annika Persson OBS! Nytt datum
21.00-01.00 Afterparty
S 11 maj
10.00-12.00 B P
12.00-16.00 A1 A2
L 10 maj Rodendansen Östhammar Roden Square Dancers
12.00-14.00 A1 A2 Freddie Ekblad Börstils Församlingshem Maria Andersson 076-221 22 97
14.00-18.30 B M B P
L 10 maj Ekenalliansens vårdans Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 B M Calle Brunér Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 10 maj Vårfest/Workshop Skövde Skövde Squaredancers

Vainor Törnqvist,
15.00-20.00 B-A1 Mattias Alfredsson Hökensåsskolan Tidaholm Pia Quist
L 10 maj Majdansen Säter Falu Squaredancers
14.00-19.00 B - A2 Jon Hansell Nilsson Säterdalen Mats Sundström 070-645 68 83
L 10 maj Träningsdans C2 Mölndal Pingvinerna
12:00-17:00 C2 Gert Carlson Idrottsvägen 17, Mölndal Tommy Hansson
S 11 maj Vårdans Stockholm, Saltsjö-Boo Squaredansklubben Seniorerna

m morgonfika o lunch Tollare folkhögskola Mer info.se www.seniorerna.org 
Michael Sotarn Lindberg,

10.00-16.00 B36-A2 Sven Andréason Åhlbergs väg 1 Saltsjö-Boo Ragnar Gillberg 08-36 46 04, 073-030 78 98 
Ti 13 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 A1-A2 Mathias Alfredsson Blåbärskullen (under tak) Carina 070-826 29 29, carinageleff@yahoo.se
O 14 maj Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72
13.00-16.00 P A1 P A2 Michael Sotarn Lindberg Medtag kaffekorg Kerstin Boettge 08-7567699
O 14 maj Bagisdansen Bagarmossen, Stockholm Square Dance People Bagarmossen
19.00-22.00 P A1 P A2 Freddie Ekblad Folkets Hus, Lillåvågen 44 Per Bollmark 08-24 18 58
To 15 maj Bakvända Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.30 B-P Leila "Snuttan" Ericsson Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org, 076-871 80 30
L 17 maj Nationaldagsdansen Knivsta Uppsala Viking Squaredancers
13.00-15.00 A2 C1 Freddie Ekblad Ängbypark Göran Andersson 070-537 40 04
15.30-20.00 B P M B P A1
L 17 maj WetternRundaDansen Motala Varamon Square Dancers
13.00-15.30 P A1 A2 Jesper Wilhelmsson Gillet, Varamon Mats Wirebro 0141-50717
16.00-19.30 B M B P
L 17 maj Majdansen Fruängen, Stockholm Motiv8's
11.00-14.00 C3A Lars Erik Morell Fruängsgården Arne Gustavsson 08-530 680 51
15.00-18.00 C3B
S 18 maj
10.00-13.00 C1 Jesper Wilhelmsson
14.00-17.00 C2
L 17 maj Sommarfestival Jönköping Match Town Square Dancers
13.00-15.30 B M  Reine Storberg Dansbanan Fröjden Kjell-Åke Boström 073-629 36 57
16.00-19.00 P A1 P A2 i Jönköpings stadspark
S 18 maj Klubbdans Hörby Ring Lake Square Dancers
16.00-19.00 B-A1 Ingvar Jönsson Källhaga Servicecenter Alf Olsson 0415-131 65
M 19 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 C1 C1 C2 Jesper Wilhelmsson Blåbärskullen (under tak) Carina 070-826 29 29, carinageleff@yahoo.se
Ti 20 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 B-Plus Reine Storberg Blåbärskullen (under tak) Carina 070-826 29 29, carinageleff@yahoo.se
O 21 maj Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72
13.00-16.00 B M B P Calle Brunér Medtag kaffekorg Kerstin Boettge 08-7567699
O 21 maj Bagisdansen Bagarmossen, Stockholm Square Dance People Bagarmossen
19.00-22.00 P A1 P A2 Jack Borgström Folkets Hus, Lillåvågen 44 Per Bollmark 08-24 18 58
L 24 maj Karlsholme Dansen Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers

Robert o Richard Björk,
14.00-20.00 B - A2 Martin Jansson Silvia Olsson-Schudel 070-237 79 40
L 24 maj Linköping Blue Ribbon Squares
15.00-20.00 A2 C1 Freddie Ekblad Gasellen Skäggetorpsgatan 6 Carola Nilsö 073-322 50 79
L 24 maj Vårdans Våle samfunnshus Horten og Omegn Squaredancers
14.00-16.00 C1 til A2 Bjørn Andersson Skaugveien 4, 3178 Våle, Norge Cathrine Hallberg, eincat.hallberg@sf-nett.no
L 24 maj
16.15-21.00 B til A2 Bjørn Andersson
S 25 maj
11.00-14.00 B til P WS Bjørn Andersson



17

Tankar kring toapapper (eller badgens betydelse)
Det var en gång en squaredans (……den här 
sagan är sann. Det spelar ingen roll vilken 
stad, vilken dans eller vilken klubb det handlar 
om. Jag menar inget ont, jag har inte fått be-
stående men och kan även nu tycka att det är 
lite komiskt, men …….)   
Jag betalade i entrén och fortsatte vidare för 
att byta om. Där passade jag på att gå på toal-
etten innan jag drog på mig den stora under-
kjolen – alltid ett företag. Toapappret råkade 
vara helt slut (men pappersnäsdukar räddade 
dagen.) Innan jag började dansa tänkte jag 
göra en god gärning och berätta om brist på 
toapapper så ingen annan skulle sitta där 
”papperslös”.

Jag gick tillbaka till entrén där jag visste att 
”värdfolket” satt. Strax intill stod en man som 
samtalade med en annan kille. Jag berättade 
om den där toapappersbristen och han tittade 
på mig precis som om jag just anlänt från en 
annan planet och sade att det inte hade något 
med honom att göra! 

Jag mumlade ett ursäkta och fortsatte till en-
trén och pratade med de som satt där. En av 
värdfolket hoppade upp direkt och skulle fi xa 
det genast.

Efteråt kändes det först lite dumt och pinsamt 
att jag dök på den där främmande mannen, 
men plötsligt slog det mig varför jag hade 
gjort det – han hade ju en klubbadge på sig, 
han var medlem i klubben som höll i dansen. 
Undermedvetet och utan tvekan tog jag det 
för givet att en person med den badgen på sig 
skulle kunna stå till hjälp! Hur svårt är det att 
säga ”tyvärr kan jag inte hjälpa dig, men fråga 
dem där borta” i stället för att behandla mig 
som en tokig tant.

Här vill jag infl ika att jag har dansat med den 
här klubben många gånger. Det är en mycket 
trevlig klubb med bra organisation och det här 
var den första gången jag har blivit bemött på 
det sättet. Mannen verkligen svek sin klubb i 
det ögonblicket – tur jag vet från erfarenhet 
att 99 procent av medlemmarna är trevliga 
och jobbar hårt för allas trivsel.

Poängen med den här historien? Klubbadgen 
man bär är mer än en bit plast!
(Tänk vilka funderingar brist på toapapper kan 
väcka!)
Brenda Brattlund, Ekerö Square-Dancers

Inför Convention 2014 (och alla andra år)

Nu närmar sig årets Convention med storm-
steg och det fi nns vissa saker att tänka på för 
er som närvarar. Anledningen till arrangeman-
get är ju Förbundets årsstämma, tro´t eller ej. 
Dansen är en bieffekt av det hela! 
De fl esta kommer dock som dansare och kan 
se fram emot några härliga dagar i juni, men 
ett hundratal är dessutom utsedda delegater 
till årsstämman med det ansvar detta innebär.
• Anmäl era delegater på Förbundets hemsida
senast 2 veckor före stämman. Om klubben 
missat att anmäla delegat går det att göra di-
rekt vid förbundsdisken med ett av klubbord-
föranden underskrivet beslut i handen. Hop-
pas det sker undantagsvis eftersom det då blir 
en hel del extraarbete med tex röstlängden.
• OBS! Klubb som inte betalat årsavgift har ej
rösträtt.

• Alla dansare är välkomna på stämman, de 
har yttranderätt men inte rösträtt.
• Glöm inte att printa ut handlingarna inför  
stämman. De fi nns på nätet senast 3 veckor
före stämman och det är upp till varje klubb/
delegat att ordna detta.
• Varje delegat måste personligen kvittera ut
röstkort, gärna dagen före stämman. 
• Klubbadge skall naturligtvis alltid bäras men
på svenska Convention skall även Convention-
badge bäras. I denna fästs årets ribba som  
ofta är ett bevis på att entré är betald. Con-
ventionbadge kan i år köpas både i arrangö-
rens infodisk och i förbundsdisken och kostar
40 kr. Vi vill inte se ribbor hänga på svaj i van-
lig klubbadge!
Hoppas vi ses på Convention! 

SAASDC
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HIGH CHAPARRAL 14-15 juni 2014
För sista gången? Sorgligt, men på grund av 
förändringar i High Chaparrals upplägg för 
nöjesparken så lär årets High Chaparraldans 
antagligen bli den sista. Varför det då?

Jo, High Chaparral har beslutat att i år i första 
hand satsa på barnfamiljer och har i skrivande 
stund endast tre event under sommaren. 
Countryfestivalen med mera är nedlagda. VAD 
som fi nns tillgängligt av shower med mera 
samt entré- och boendepriser hittar ni lät-
tast på deras hemsida www.highchaparral.
se. Förr om åren så har entréavgiften till HC 
ingått i vår dansentréavgift men så icke i år, 
tyvärr. Under dessa nya förutsättningar ser vi 
i Finnveden Square Dancers det vara mycket 
svårt att fortsättningsvis hålla en festival på 
High Chaparral till en rimlig kostnadsnivå för 
våra besökande dansare. 

MEN ATTANS vilket avslut vi hoppas på. Barry 
Sjolin och Stefan Sidholm kommer och callar 

och det garanterar ju en toppendans i dagarna 
två. Vi kommer att vara inomhus i två lokaler 
så oavsett väder ute blir det högtryck inne på 
Vildhästen. Enklare fi kaservering kommer att 
fi nnas hos oss och för de som vill äta fi nns det 
restauranger att tillgå utan att man behöver 
betala entré in på HC. Då danslokalen är en 
bit bort kommer vi i Finnveden SD se till att 
transport ordnas gratis för de som inte vill ta 
en promenix för att äta. 

Finnveden Square Dancers hälsar alla väldans 
välkomna till den sista High Chaparraldansen. 
Titta på vår annons i detta nummer av 
Square-Info och besök gärna vår hemsida där 
vi försöker hålla er uppdaterade om denna 
pang-pangdans. Naturligtvis har ni en massa 
nyttiga länkar och läsning om arrangemanget 
på Finnvedens hemsida www.fsqd.se.

Finnveden Square Dancers
gm Leif ’Snuffe’ Ericsson

 

 
 Squaredans 

Ledar 
Utbildning 
Grund 

SLUG hösten 2014 

Sveriges bredaste squaredansutbildning 
Den är speciellt lämpad för nya 

styrelsemedlemmar/funktionärer eller 
blivande instruktörer  

 
En 2-dagars SLUG-kurs är planerad till en 
helg under hösten i Stockholmsområdet. 
Preliminär tid är någon gång under oktober-
november 2014. 
Intresserad? Kontakta Calle enligt nedan. 

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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    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 

 

 
www.SquareDanceDanmark.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: Sven Andréason 
Bor: I Kärrtorp tillsammans med min fl ickvän 
Rebecca, vår hund Isak och vår katt Sookie.
Jobbar med: Jag kör buss i Stockholms 
innerstad.
Klubbar: Moderklubb är Ericsson Square Dan-
cers. Jag är även med i Motiv8’s Square Dance 
Club samt Stockholm Square Dancers. När jag 
började calla blev jag medlem i Swedish As-
sociation of Callers and Teachers (SACT) och 
sedan några år är jag även medlem i Callerlab.
Hemsida: Om man vill läsa lite om mig samt 
titta på mitt callerschema så kan man hitta det 
på SACT’s hemsida www.caller.nu.

• När började du calla och varför?
Jag började calla 1996 efter att ha haft fun-
deringar på det i fl era år. När jag dansat C1 
i några år stod jag inför valet att lära mig C2 
eller att börja calla. Jag ångrar inte en sekund 
att jag valde callningen.

• Hur lärde du dig?
Till största delen är jag självlärd. Men jag har 
också studerat andra callers samt gått fl era 
callerskolor. Från allra första början gick jag 
parallellt med en erfaren instruktör som ledde 
en basickurs.

• Vilka nivåer callar du? 
Callar från nybörjare till C1. Jag gillar både 
att dansa och calla asymmetriskt samt Square 
Games, så ibland blir det lite av den varan 
också.

• Callar du både på kurs och dans?
Ja jag har utlärningskurser eller dansträning-
skurser på alla nivåer från B till C1. Jag cal-
lar på klubbdanser, öppna danser, festivaler, 
prova-på, uppvisningar, och gradueringar.

• Hur ofta callar du?
Under höst- och vårtermin har jag en till fem 
kurser per veckodag. Sen tillkommer danser. 
Det har ökat genom åren och för närvarande 

callar jag ca 200 gånger per år.

• Övriga uppdrag inom squaredans?
Just nu är jag styrelsemedlem i Stockholm 
SD. Tidigare varit styrelsemedlem i Ericsson 
SD och SACT. Har också arbetat lite för GSI 
(Grand Square International). Under många 
år jobbade jag med ljudet på Ericsson Jam-
boree.

• Ditt bästa callerminne?
Något som satte sig i minnet och även blev 
en stor överraskning var när jag börjat med 
Square Games. Vi var några stycken som ar-
rangerade Square Games i Stockholm för 10 år 
sedan. Innan Convention skulle gå av stapeln i 
Karlstad så hörde en dansare från södra Sver-
ige av sig och undrade om jag inte kunde calla 
Square Games i Karlstad, eftersom han inte 
hade haft möjlighet att komma till Stockholm 
för att deltaga. Jag fi ck tillgång till en av dan-
shallarna i början av Convention för att cal-
la hexagons (en uppställning med sex st par 
istället för fyra som i en vanlig square). Döm 
om min förvåning och lycka när hallen blev 
proppfull av 12 eller 13 hexagoner, dvs 144 el-
ler 156 dansare, väggarna kantades av andra 
dansare som inte ens fi ck plats att bilda yt-
terligare en hexagon samt att jag efteråt fi ck 
höra att i korridoren utanför köade dansare för 
att få en chans att komma in i hallen och titta 
på eller kunna vara med! Det har blivit många 
bra callerminnen genom åren och det här hör 
till de bästa.

• Ditt värsta callerminne?
Ibland händer det att man gör misstag i själva 
callandet och det är ju inte så lysande. Det 
värsta är trots allt de tragiska tillfällen då 
jag har fått lov att meddela en kursgrupp att 
någon medlem i gruppen har avlidit. Första 
gången jag fi ck lov att göra det var nog den 
allra svåraste stunden, men det kommer att 
vara svårt varje gång i framtiden också.

• Vad upplever du som roligast i samband 
med din callning?
När allt fungerar tillsammans. När jag har bra 
fl yt i callningen, dansarna hänger med och all-
ting bara stämmer så där otroligt bra. Det är 
roligt! Men det fi nns mycket mer än så som är 
roligt. T.ex. när dansarna har förstått eller lärt 
sig något nytt, eller när man efter avslutad 
dans hör dansare nynna på den sista låten jag 
callade som singing call.
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• Upplever du något som svårt och/eller 
jobbigt?
Missnöje och konfl ikter mellan dansare, klub-
bar och callers är både svårt och jobbigt. Som 
tur är händer det inte så ofta att det uppstår 
missnöje och konfl ikter med de dansare, klub-
bar och callers jag möter.

• Har du några tips till andra som vill bör-
ja calla?
Våga prova! Var tydlig både med uttal, ar-
tikulation och vad du menar. Ha full koll på 
vilka call som ligger på respektive nivå och på 
defi nitionerna. Läs på och lär dig om de förän-
dringar som sker. Gå callerkurser. Prata med 
andra callers. Be om feedback.

• Hur ofta är du själv ute och dansar?
Så ofta jag hinner med, men eftersom jag cal-
lar så ofta blir det lite mindre dans än vad jag 
skulle önska. Jag åker på dans kanske en gång 
per månad i genomsnitt. Sen dansar jag ju titt 
som tätt på mina kurser också när det saknas 
en dansare till en full square. Headset på och 
sen kör vi!

• Något annat du vill nämna?
Squaredans är den bästa dansform och 
fritidssysselsättning jag kan tänka mig. Själva 
mekanismen i dansen är fantastisk och sak-
nar motstycke. Det är konstigt att inte mån-
ga tusen svenskar ägnar sig åt detta. När jag 
ibland funderar på hur man ska övertyga an-
dra om varför man ska dansa squaredans så 
är väl just det att jag dansat i snart 30 år och 
inte har några som helst planer på att sluta ett 
rätt bra argument?

• Tankar inför squaredansframtiden?
Jag brukar säga att seniorerna är square-
dansens framtid. Seniorklubbarna har ganska 
stor nyrekrytering om man jämför med övriga 
klubbar. Det sägs också att ca 85 % av dansar-
na i Sverige är över 65 år. Jag önskar att det i 
framtiden fi nns lika många till antalet som är 
över 65 år och dansar, men att 85 % av dan-
sarna i Sverige är under 65 år! Rekrytering 
är nödvändig för att dansen ska överleva men 
det är svårt. Inkörsporten till squaredans är 
ofta lång och många människor i dagens sam-
hälle lever i ett högt och stressigt tempo och 
har inte det tålamod som behövs för att starta 
och komma någonstans med squaredans. Sen 
gäller det också att ha bra samarbeten mellan 
klubbar, callers och dansare samt att vi dan-
sare tar väl hand om både nya och etablerade 
dansare så att så många som möjligt vill 
stanna kvar inom vår fi na aktivitet.

• Har du några övriga intressen?
Intresset för djur har vuxit sedan vi skaffade 
hund och katt. Stockholms skärgård ligger 
mig varmt om hjärtat eftersom jag har rötter 
där och mina föräldrar haft stuga där i hela 
mitt liv. Jag har alltid gillat segelfartyg och för 
fyra år sedan ökade det intresset i och med att 
jag seglade med Briggen Tre Kronor. Råsegel 
som ett sådant fartyg bär heter på engelska 
mycket passande square sails!

• Någon kuriosa att bjuda på?
Flera år innan jag började calla frågade en 
amerikansk och världskänd caller mig om jag 
var caller. Nej ... svarade jag och undrade var-
för han trodde det? Han hade sett mig från 
scenen när jag kom in i danslokalen och svar-
ade: Du hade den speciella blicken när du kom 
in.

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

Annika Myhrberg
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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 fi 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 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, Maria Keinänen: 
maria@squaredans.se
Sekreterare, Iris Åkerberg: 
iris@squaredans.se, 
Norra Torpvägen 56, AX-22120 Mariehamn 
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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 
15-16 November 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. Planerad till 24-25 
Maj 2014, i Karlstad.  
För anmälan och 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  

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

Musik-val, utan störningar 
 

Numera väljer callers musik från många olika 
ställen. Det är förstås köpt musik, musik man 
har rätt att använda (eller hur kollegor?). 

Allt köper man inte på musiksiter för 
squaredans-musik, det finns andra källor. 
Karaoke-musik är också klart användbart, om 
det är rätt takt och inte en massa krångliga 
solon. 

Det finns flera saker att beakta – musiken skall 
stödja dansarna (till att hålla lagom/rätt takt). 
Känner dansarna igen melodin är det också 
positivt. Variation på stilar är också bra. 

Men det finns dålig musik och dåligt använd 
musik också. Det är om musiken stör 
dansarna. Det självklara problemet är förstås 
om man har för hög volym, så att dansarna 
inte hör callen. 

Det finns dock en sorts musik man bör tänka 
efter extra om man skall använda. Att använda 
musik där original-sången finns med/kvar 
skapar problem för den grupp (ganska många) 
som av olika skäl har nedsatt hörsel! 

Vi dansare behöver tydligt kunna höra vad som 
är calls, förstå vad vi skall göra. Om det då 
finns en annan sång/röst som rullar i musiken 
som spelas stör det ut den tydlighet som 
behövs – det blir en ljud-gröt av flera röster 
som säger olika saker. Tänk efter, innan du 
använder musik med originalsången. 

Dansare: Det finns dock en sak NI behöver lära 
er hantera: Phrasing! Detta är en calling-
teknik, fullt tillåten och vanligare förr. Men den 
är inte utdöd, och bör inte dö ut. Exempel: 

”Heads Square Thru in the middle, Four 
hands round to the tune of the fiddle…”. Ja, det 
bör dansare lära sig hantera, att kunna sortera 
call och “utfyllnad”, från samma röst (caller).  

Jag minns när jag kom hem från min första 
callerkurs, phrasing ingick. En av mina 
frispråkiga elever kommenterade: ”Jaha, nu 
har du också lärt dig prata skit mellan callen!” 

Och förstås: Dansa till många olika callers, de 
har olika stil. Ni blir aldrig bra dansare om ni 
bara dansar till samma caller, oavsett vem 
denne är. 

/BosseN,  Sekreterare, SACT 
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Info: Eivor Granqvist, +46 (0)70-226 59 71 
Mail: eivor.granqvist@gmail.com 
www.ovikssquaredancers.com 

Callers: 
Carsten Nielsen, DK 
James Wyatt, GB 

HIGH COAST 
  FESTIVAL® 

Örnsköldsvik 
22–24 augusti 2014 

B – C1 

 

30:e Arbogadansen

Lördagen den 4 januari var det dags för den 
30:e Arbogadansen. Månader innan dansen 
började en liten grupp att planera jubileet. Vad 
skulle vi hitta på för att fi ra detta? Efter en del 
tisslande och tasslande så var planerna klara. 

Till slut var det äntligen dags för den stora da-
gen. Vid niotiden på morgon startade vi med 
förberedelserna inför dansen. Det skulle fi xas 
med smörgåsar, scen, bord och stolar m.m. 
Alla jobbade för fullt för att vi skulle hinna, 
för kl.12 serverades det lunch till alla med-
lemmar. Det bjöds på exotisk planka och pota-
tisgratäng samt tårta till efterrätt. I samband 
med lunchen så uppvaktades de tre medlem-
marna, Torbjörn, Dora och Kjell som har varit 
med på alla 30 danser.

Kl.14 körde Ingvar Pettersson och Tomas Hed-
berg igång med dansen. Det blev full fart på 
dansgolvet. En hel del klurigheter bjöd Ingvar 
och Tomas på. När några timmar med dans 
och skratt hade passerat var det en kort paus 
innan dansen fortsatte. Under ett tip blev det 
dock stopp då några ”pensionärer” (medlem-
mar ur klubben) från Allemandarhemmet av-
bröt dansen. När dessa ”pensionärer” hade 
språkat klart så bjöds alla på kaffe och en bit 
kokosrulle innan dansen tog fart igen.

Det var verkligen en toppendag! Ett stort 
tack till alla medlemmar som ställde upp och 
hjälpte till för att det skulle bli en lyckad dans. 
Även ett stort tack till er dansare som kom 
och förgyllde vårt jubileum! Vi hoppas att vi 
ses nästa år igen när det är dags för den 31:a 
Arbogadansen! 

Yellow Rock från styrelsen i Riverbend´s 
Square Dancers, Arboga
Bilderna är tagna av Tomas Johansson. 
Fler bilder fi nns på: 
http://www.arbogafotografen.se/Divbilder/
Arbogadansen_140104/index.html
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Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook

Tel 076-871 8030 · Med reservation för ändringar

Våren 2014 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

Square Games
Ti 18 mars - Sten Götharson

B, M, P (golvets nivå)
FREDAGDANS - AfterWorkEn fredag i månaden har vi öppen squaredans.  

Inga förkunskaper krävs.  Ta med en kompis! 
28 mar - 25 apr  

Sommardanser på Flunsan
Tre tordsagar under sommaren träffas vi på Flunsåsparken 

och dansar Line- och squaredans mellan kl 18.00-21.30.  

Ta med fikakorg!Torsdag 12 juni  Torsdag 17 juli Torsdag 14 augusti

6 mars - Gugge Törnquist 

A1, A2 (1 hall)

13 mars - Månadsdans 

Svante Jordeskog

20 mars - Sten Götharson 

B-Plus (1 hall)

27 mars - Catrine Dellbing, 

Gugge Törnquist, B-A2 (2 hallar)

3 apr - Bengt Geleff,  

A1-A2 (1 hall)

10 apr - Månadsdans 

Mathias Alfredsson

17 apr - Påskdans 

Vingas callers B-Plus (1 hall)

24 apr - Gugge Törnquist,  

Catrine Dellbing, B-A2, (2 hallar)

1 maj - Inställt

8 maj - Månadsdans 

Thomas Bernhed

15 maj - Bakvända 

”Snuttan” Eriksson

22 maj - Sten Götharson,  

Catrine Dellbing, B-A2 (2 hallar)

29 maj - Vingautflykt

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

Conventionresor 
5-8 juni (Västerås) 

11-13 Juli (Ikast, dk)

Dans vid Kopparmärra

Göteborgsklubbarna anordnar en 

gratisdans mitt i stan. 

Lör 23 aug 16.00-20.00

Graduering 10 maj
Boka in lördag 10 maj för 

graduering av nya dansare.
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Ordförande
Tommy Hansson

Marknadsföring
Rekrytering

Henrik Kjellgren

Digital
kommunikation
Maria Keinänen

Klubbkontakt
Gunnar Bodmar

Square-Info
Ing-Marie Lindh

Ekonomi
Åsa Bratt

Sekreterare
Iris Åkerberg

V. Ordförande
Henrik Kjellgren

Convention-
gruppen

Tommy Hansson

Teknik
Björn Mattsson

Region Norr
Christina

Holopainen

Region Sthlm
Göran Wetterqvist

Region Mellan
Gunnar Bodmar

Göran Wetterqvist

Seminariet
Gunnar Bodmar

Göran Wetterqvist
Tommy Hansson

Europasamarbetet
Tommy Hansson
Henrik Kjellgren

Materialförvaltare
Björn Persson

Årsfakturering
Björn Mattsson

Klubbhandboken
Christina

Holopainen

Teknik
Maria Keinänen

Stämman
Iris Åkerberg

Hemsida
Maria Keinänen
Björn Mattsson

Tidningsregistret
Ing-Marie Lindh

Vett & Etikett
gruppen

Christina Holopainen
Marianne Hjelm

Hanna Tenenbaum
Louise Andersson
Karina Landgren

Fakturering
annonser
Åsa Bratt

Region Väst
Gunnar Bodmar

Region Syd
Henrik Kjellgren

Försäljning
Björn Persson

Arrangemanget
Tommy Hansson
Björn Mattsson
Mia Mutembei

Forumet
Ordförande

SquareO

Klubbregistret
Gunnar Bodmar

Danslistan
Ing-Marie Lindh
Björn Mattsson

Annika Myhrberg

SAASDC organisation 2013 - 2014

Styrelseutbildning
Christina Holopainen
Anders Sjöberg

 
 

 

 

31:e säsongen 
 

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

Entré 80 kr – ungdom 40 kr 
 

14/5 Freddie Ekblad 
21/5 Jack Borgström 
28/5 Mikael Gerkman 
11/6 Robert Milestad 
18/6 Stefan Sidholm/Barry Sjolin 
20/8 Jack Borgström 
27/8 Stefan Sidholm 

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

GISSA CALLET
Vi har fått in fl era fi na bidrag till tävlingen och 
juryn har valt en vinnare, Anneli Karlsson från 
Ljungby. 

Grattis till vinsten: en entré till Convention 
2014! Ni andra kan fundera över vilket call 
detta är, svaret presenteras i nästa nummer. 
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www.orebrosquaredancers.se   

 

  
 

332:a  
 
 
 

 
 

ÖÖrebro 18--20  april 2014  
 

Afterparty på lördagen med dans till 
EElegance 

 
 

Årets påskharar är: 

TTim Marriner    Bronc Wise 

JJesper Wilhelmsson   Tomas Hedberg  
 

P-C2 i tre hallar i tre dagar 
Rotationsprogram för C1-C2 

  

Hjärtligt välkomna hhälsar 
ÖÖrebro Squaredancers 

 
Kontaktperson: Lennart Jonsson 

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

Stora 
Gradueringsdansen 

 

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 välkomstdans! 

 

Obligatorisk föranmälan för graduanter! 
 

Lördag 3 maj 2014 
 

Tid: Kl 13:00-19:00 

Callers: Michael Gerkman 
 Tomas Hedberg 
Inträde: 60kr (30kr under 26år) 
Nivå: Basic 
Plats: Radiatorvägen 7, Örebro 
 Vid tefatet, fri parkering 
Föranmälan Fredrik Hirverud 
och frågor: 073-324 57 43 

f.hirverud@gmail.com 
Föranmälan endast för graduanter 
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70  SOLLENTUNA

www.dansgladjen.se

Vecka Datum Program Caller

27 28/6 - 4/7 Squaredance Plus Barry Sjolin
Stefan Sidholm

28 5/7 - 11/7 Squaredance A1 Jason Dean
Jack Borgström
Stefan Sidholm

29 12/7 - 18/7 Squaredance A2 Jack Borgström
Freddie Ekblad

30 19/7 - 25/7 Squaredance C1 Jack Borgström
Carsten Nielsen

31 26/7 - 1/8 Squaredance C2 Thomas Bernhed
Carsten Nielsen

32 2/8 - 8/8 Linedance Lotta Svedberg m fl
Easy/Intermediate

33 A* 9/8 - 15/8 Seniorvecka - Basic Svante Jordeskog
Sven Andréason

33 B* 9/8 - 15/8 Seniorvecka - MS Svante Jordeskog
Sven Andréason

34 16/8 - 22/8 Seniorvecka Plus Svante Jordeskog
Sven Andréason

35 A* 23/8 - 28/8 Seniorvecka A1 Christer Bern
Sven Andréason

35 B* 23/8 - 28/8 Seniorvecka A2 Christer Bern
Sven Andréason

* Vecka 33 & 35 är det gemensam dans efter kaffet varje kväll.

För mer information se vår hemsida.

Bödabaden 2014

Sommaren 2014 kommer Ni mötas av för många av er kända ansikten!
Vi som kommer att jobba i receptionen och med andra uppgifter runt Bödabaden
2014 är Ann-Marie Andersson, Gudrun Hellmark och Jack Borgström. Vi har även
glädjen att meddela att Ingrid Brentel med medarbetare kommer sköta köket vilket
gör att vi vet att det även i år blir god och vällagad mat.
Vi ser alla fram emot att få välkomna er till Bödabaden sommaren 2014!


