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Kom och var med och påverka,
bli inspirerad och få idéer!

Läs mer om
seminariet på
sidan 19

* Kommunicera mera *
Delta i seminariet på
Nordiska folkhögskolan Kungälv
15-16 november 2014

Vi ses väl där ?!

Hälsar alla välkomna till

Tyresöfestivalen 2014
Lördagen den 25 oktober

Mathias Alfredsson
Pass 1:
Pass 2:

11-12 Basic
12-16 B-M-B-P

Pris: 100:-

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: Sören Berggren 070-713 70 69

Tack till alla callers, dansare,
funktionärer och besökare.
Tack vare er blev Convention 2014
en höjdpunkt för squaredansen.
Heby Squaredancers
Pepparrötterna Enköping
Riverbend´s Square Dancers Arboga
Västerås Square Dance Club
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Från ordförandens horisont
Sommaren här i Bohuslän är fantastisk med
massor av sol, värme i luften och ett havsvatten, som når upp till 23 grader. Det som
möjligen grusar den härliga känslan är att
gräsmattan är brun och vissa träd har gula löv
som faller till marken. Jag skriver detta under
den sista dagen i juli och hoppas att vi får en
fortsatt härlig sommar.

ligt". Totalt blev vi drygt 1000 dansare från 17
nationer och från Sverige kom 171 dansare.
Antalet caller var 18 stycken och de bjöd på
stor dansupplevelse.
På ett Europaconvention träffas också alla ordföranden för samtliga squaredansförbund i Europa. Dagordningen är i regel omfattande, den
planerade tidsåtgången räcker aldrig till. Även
denna gång så vi tvingades lämna bakvägen då
alla utgångar förutom en var låsta. Ett beslut
denna sena kväll var att nästa Europaconvention kommer att hållas i England på en mycket
spännande plats, Stratford-upon-Avon. Denna
plats är dels födelsestaden för Shakespeare
och dels är det enligt mångas uppfattning en
typisk bild av England. Convention hålls 22-24
juli 2016. Mitt förslag är att ni planerar deltagande på Convention och dessutom spenderar några extra dagar som turister i en mycket typisk del av England med natur, slott och
många pubar.

Min förhoppning är att ni har kunnat dansa
mycket i sommar vid alla de tillfällen som har
bjudits. För min del har det varit många trevliga danser med mycket glädje och gemenskap.
Den första dansen jag kommer att tänka på är
Convention i Västerås där Heby Squaredancers, Riverbend's Square Dancers, Pepparrötterna och Västerås Squaredancers såg till att
vi ¿ck en hejdundrande squaredansfest med
mycket härlig dans. Deltagarantalet var knappa 1000 dansare som dansade och gladdes åt
utmärkta caller och härlig stämning.
Tack till alla fyra klubbarna och till alla glada
och hjälpsamma funktionärer som gjorde mycket ¿na insatser. Ett Convention att minnas.

Tidigare har jag påmint om det planerade
seminariet som kommer att hållas den 1516 november. Programmet bjuder på en rad
intressanta och spännande områden och alla
är välkomna. Vill du veta mera, gå in på vår
hemsida.

Under Convention hölls på sedvanligt sätt förbundsstämman. Till årets stämma fanns inga
motioner och heller inga propositioner. Detta innebar att den avsatta tiden räckte väl.
Vid valet av ledamöter till förbundsstämman
skedde en förändring, eftersom Christina Holopainen avböjt omval. Hennes ersättare blev
en sedan tidigare känd person, Jessica Dyhr.
Uppgiften för Jessica blir att svara för kommunikation med media och via sociala medier.

Vid publicering är det september och kurser
och klubbverksamheter drar igång. Inför detta
hoppas jag att ni alla medverkar vid de uppvisningar och rekryteringsinsatser som kommer att ske. Som så många gånger tidigare
påpekats, är det avgörande viktigt att vi både
rekryterar nya dansare och behåller dem vi
redan har i våra klubbar runt om i landet.
Har ni förresten försökt förklara för någon
utomstående vad squaredans är? Jag har
försökt många gånger och tycker att jag inte
har lyckats särskilt väl. Detta har förbundsstyrelsen tagit fasta på och därför tryckt upp
en liten och behändig folder som försöker förklara detta på ett enkelt sätt. Vi har tryckt upp
ett stort antal och avsikten är att dessa skall
lämnas ut på alla möjliga håll. Ta med dem till
jobbet, lämna till goda vänner, dela ut på uppvisningar, ja kort sagt "gödsla med dem". Har
ni inga i er klubb, kontakta oss i förbundet så
skall vi se till att ni får foldrar för ert behov.
Var inte försiktiga med att dela ut foldern, tar
de slut trycker vi nya.
Ha det riktigt bra och ta hand om varandra, så
ses vi i en square någonstans.
Tommy Hansson tommy@squaredans.se

På Convention presenterades på sedvanligt
sätt nästa års Conventionarrangör och det blir
Buffalo Squares och platsen blir Jönköping.
Personligen tycker jag att det är extra spännande att dessa unga och härliga människor
tar sig an denna utmaning. Evenemanget
planerades under ovanligt mycket "hyschhysch" och under de möten vi i Conventiongruppen haft med dem, har jag blivit mycket
imponerad av deras arbetssätt och professionalism. Hela Convention kommer att präglas av
ungdomlighet och jag tror det kommer att bli
en Convention utöver det vanliga. Boka redan
nu 1-3 maj 2015 i almanackan så ni inte missar detta.
Kort efter vårt nationella Convention kom Europaconvention 2014 i Ikast, Danmark där vi
under tre dagar dansade och hade det "dej3

Nu när jag skriver detta känns det som när jag
hade sommarlov i barndomen, sommaren är
lång med sol, värme och varmt badvatten alla
dagar plus lite blixt och dunder däremellan.
Ändå har ju värmen inte varat så många veckor, tänk vad man glömmer fort. Tur att man
inte glömmer squaredansturerna lika fort.

Anmälan sker via e-post till
seminarie@squaredans.se.
Under året har styrelsen arbetat med en informationsfolder i miniformat och den presenterades på stämman. Alla uppmanades att
ta med sig ett större antal hem för att dela
ut till icke-dansare vid bl a uppvisningar eller
vid andra tillfällen. Den som vill ha Àer foldrar
kan höra av sig till Göran Wetterqvist, goran@
squaredans.se.

Convention i Västerås ¿nns också ännu i färskt
minne. Stort tack till alla arrangörer för ett väl
genomfört och trevligt arrangemang. Under
Convention hölls också Squaredansförbundets
årsmöte. Förbundsstämman drog 150 personer varav 86 var delegater från 60 klubbar. På
stämman beslöts att medlemsavgiften förblir
oförändrad 55 kr per vuxen medlem och 20
kr per ungdom. Till ny styrelsemedlem efter
Christina Holopainen, som avsade sig omval,
valdes ”nygamla” Jessica Dhyr från Skellefteå.
Vi önskar henne välkommen till styrelsearbetet!

Uppdateringen av klubbhandboken har påbörjats och Christina har gjort ett stort jobb med
detta. Information kommer när den nya versionen ¿nns tillgänglig på hemsidan.
På stämman informerades också om förbundets
förnyade hemsida. På styrelsens septembermöte kommer vi att närmare diskutera hemsidans funktion och utseende. Vår förhoppning är ju att den ska bli så lättillgänglig och
användbar som möjligt. Har ni synpunkter på
hemsidans utformning kan ni alltid skicka dem
till webmaster@squaredans.se.

Styrelseutbildningen i Arboga den 25 oktober
får ni inte missa. Inbjudan har gått ut och Anders Sjöberg håller i kursen, som innehåller
bl a mötesteknik och användande av moderna
hjälpmedel i styrelsearbetet. Anmäl er via
e-post till utbildning@squaredans.se.

Snart startar alla kurser upp igen inför hösten.
Vi hoppas att rekryteringsprocessen har lyckats väl och att många nya dansare möter upp.
Om ni har idéer på nya innovativa sätt att
rekrytera nya dansare på så ¿nns det ännu
lite rekryteringspengar kvar att söka om, men
sök då senast den 31 oktober 2014.
Ha en bra squaredanshöst!
För styrelsen
Iris Åkerberg iris@squaredans.se

Squaredansseminariet blir i år på Nordiska
folkhögskolan i Kungälv den 15-16 november. Som det sägs i inbjudan är seminariet
mötesplatsen för alla squaredansare. Temat
blir ”Kommunicera mera” och programmet tar
bl a upp klubbutveckling och klubbsamverkan
samt hur vi ska attrahera massmedia.



31:a Arbogadansen

Freddie Ekblad
Cafeteria finns.
Squaredansshopar
besöker dansen.

3 januari 2015 kl. 15.00-21.00
Sturehallen, Arboga
Basic part one – M – Basic part one – P
Mer upplysningar:
www.riverbends.se/?page_id=1293
eller kontakta Torbjörn tel. 019-31 46 64
E-post arbogadansen@riverbends.se
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Redaktörsspalten
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 Àyers 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.

1 år i huset och 8 år med den här tidningen. Det
går fort fast ändå inte. Det är snart 3 månader
sedan Convention och en sommar har hunnit
svischa förbi. Och vilken sommar sen! På nästa
års Convention styr vi kosan mot Jönköping och
då ska jag dansa!! Det var ju ganska sparsamt
med det i år som arrangör - även om det
faktiskt blev bra många Àer danser än jag trott.
Vi hoppas ju att några av de som besökte oss
på Convention och den reklam vi ¿ck gör att
många nya också upptäcker vår underbara
hobby, så att vi får många nya dansvänner.

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.

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

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila
eller att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi
november 2014. Njut tills dess av tända ljus,
svamp, lövhögar och soffmys!

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

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

Årgång 30
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

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

Annonser

Helsida

Halvsida

Storlek bredd * höjd mm

190*270

Liggande
190*135

Kvartssida

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
Deadline för material
Distribueras vecka

Nummer 4 2014
15 oktober
1447

Nummer 1 2015
1 februari
1511

Nummer 2 2015
15 april
1521

Nummer 3 2015
1 augusti
1537

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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Eightmakers i Norrtälje 30 år
års erfarenhet. Andreas började redan som
liten att dansa i föreningen och startade tidigt
sin callerkarriär. Vi är mycket stolta och glada att ha dessa tre fantastiska killar hos oss i
kursverksamheten och på danser. De är goda
pedagoger och det är alltid roligt och spännande att dansa till dem.

I oktober kommer Eightmakers att ¿ra sitt
30-årsjubileum. Firandet inleds på kvällen
lördagen den 18:e med en spexig bakvändedans i IOGT-lokalen i Norrtälje. På söndagen
den 19:e blir det dans hela dagen i Norrtälje
Sportcentrum (se danslistan).
Eightmakers är Roslagens äldsta squaredansförening och vi har under 30 år hållit kurser
och anordnat danser. Vi hoppas givetvis på ytterligare många års verksamhet.

För närvarande försöker vi, i samarbete med
ABF, att hålla årliga kurser från Basic till A2nivå. Vi ordnar även ett antal öppna danser
varje år. Extra populära och välbesökta har
Roslagsdansen, Halloweendansen samt Vrid
och vänd på Plus varit.

Det hela började den 4:e september 1984
med Urd Utterman och Sören Jansson som initiativtagare. Urd hade kommit i kontakt med
squaredans genom Peter Myhr som ju anses
ha introducerat squaredansen i Sverige. Urd
och Peter träffades på en kurs och Peter uppmuntrade Urd att börja med squaredans i Roslagen. Först började Urd dansa själv i Sollentuna Square Dancers. Så småningom ¿ck
hon Àer med sig och 1984 var tiden mogen att
bilda en egen förening.

Våra medlemmar kommer från Hallstavik i norr
till Stockholm i söder. Medlemsantalen har under de senaste åren pendlat mellan 75 och 90
och medelåldern för dansarna är just nu 59 år.
En stor del av dansarna är över 65 år men vi
är glada åt att även ha åtta dansare som är
under 30 år. Kvinnorna utgör 58 procent.
Rekryteringen av nybörjare sker genom Àyers, annonsering i lokalpressen samt genom
uppvisningar runt om i Roslagen under sommarmånaderna. Till skillnad från många andra klubbar har vi inte haft svårt att få folk
att prova på och gå första året. Utmaningen
ligger i att få de nygraduerade att fortsätta
på högre nivåer. Idag är det så mycket som
konkurrerar och trenden går mot att plocka för
sig erfarenheter och upplevelser, som från ett
smörgåsbord. Allt färre ägnar sig helhjärtat åt
en enda fritidsaktivitet. En speciell utmaning
för Eightmakers likväl som för andra föreningar är att säkra fortlevnaden genom att locka
och behålla ungdomar. Vi hoppas givetvis att
vi ska kunna hänga med även till nästa decenniejubileum.

Föreningens första hemvist var Berga gård i
Ununge, ett stycke norr om Norrtälje. Så
småningom Àyttades dansverksamheten till
bl.a. UIF-gården i Skebobruk. Ett tag dansade
man både i Skebobruk och i Norrtälje men
vartefter Àer och Àer nya dansare kom från
Norrtäljetrakten koncentrerades danserna till
staden, först till en gymnastiksal i en skola,
senare till IOGT-huset i centrala Norrtälje. I
dessa lokaler huserar föreningen alltjämt.
Det var Sören Jansson som gav föreningen
dess namn, ”eight” för att man är åtta som
dansar tillsammans i en square och ”makers”
för att dessa åtta tillsammans ska utföra callen. Hur badgen skulle utformas var inte klart
från början. Man ville avvika från Stockholmsklubbarnas fyrkantiga badgar. I diskussionerna väcktes så förslaget att man helt enkelt
skulle ta formen från Fordbilarnas ovala logotyp. Sagt och gjort, badgen ¿ck sin ovala form
och färgerna bestämdes till svart och guld.
Dagens badge är dock något rundare i formen.

Vi ser alltså alla fram emot att träffa er i samband med vårt 30-årsjubileum. Det kommer
att bli två härliga dagar med Tomas Hedberg
som gästcaller samt våra tre egna: Micke, Roland och Andreas. Hjärtligt välkomna till Norrtälje den 18:e och 19:e oktober!

Från början callade Sören Jansson. Senare har
föreningen haft många olika callers. Våra nuvarande callers är Michael Gerkman, Roland
Reihell samt Andreas Olsson. Alla med många

Kristina Franzén
Ordförande i Eightmakers
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Ekerö SD, Forum SD, Mälarhöjden SD, Ocean Waves SDC, Saltsjö SD
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C Brunér
C.Brunér
B.Jerneborg
S Andréason
S.
C.Brunér
O Nilsson
O.Nilsson
R.Danielsson
Brunér/Ekblad
S. Andréason

Saltsjö SD

Forum SD
Ekerö SD

Saltsjö SD
Saltsjö SD

Forum SD
Ocean Waves SDC

Ekerö SD

Mån 18
18.00-20.00
00 20 00

Park Folkets Hus

Mån 18
18.00-20.00
00-20 00
Park Folkets Hus
T 10.00-11.45
Tor
10 00 11 45
Järlahuset,
Jä l h t NNacka
k
Tor 19.30-21.00
19.30 21.00
Järlahuset, Nacka
A2 dansträning DBD
T 16.30-18.15
Tor
16 30 18 15
Nybrogatan
N b t 18
C1 dansträning

A2 dansträningg

FFre 12.45-14.00
12 45 14 00
Scoutstugan
S t t g Ekerö
Ek ö
A1 dansträning med A2 intro
Tor 18
18.00-19.30
00-19 30
Järlahuset Nacka
Järlahuset,

Mån 19.50-21.20

S Andréason
S.

B.Jerneborg
BJ b

Forum
F
SD

SateLlite SD

RR.Milestad
Milestad
CC.Brunér
B é
C.Brunér

C Brunér
C.Brunér

Saltsjö SD

SateLlite SD
Saltsjö
S lt jöj SD
Saltsjö SD

S.
S Andréason
A dé

Ekerö
Ek ö SD

R.Danielsson

Brunér/Ekblad
u é / b ad

Ocean
Ocea Waves
a es SDC
S C

Forum SD

S.Andréason

Ekerö SD

Nybrogatan 18

Andréason/Milestad

SateLlite SD

A1 dansträning
d tä i

Brunér/Ekblad
C.Brunér

Ocean Waves SDC
Saltsjö SD

M Taleryd
M.Taleryd

B.Nilsson
B Nil

M.Taleryd
M
Taleryd
B J hl
B.Johles
C.Brunér

C Brunér
C.Brunér

P.Brattlund
P B ttl d

B.Nilsson

P.Brattlund

B.Nilsson
S Hållberg
S.Hållberg

C.Brunér
K Johles
K.Johles

B.Nilsson
P Brattlund
P.Brattlund

C Brunér
C.Brunér

S.Hållberg
S å be g

P.Brattlund

M Taleryd
M.Taleryd

SS.Hållberg
Hållberg
C.Brunér

START

10 sept.t

10 sept
sept.
11 sept.
sept

15 sept.

11 sept
sept.

0705 521165
0705-521165

6040520

8 sept
sept.

28 aug.
g

0705-521165 8 sept
sept.
7163572
11 sept.
p
7180618
11 sept.

7180618

0709-325837
0709 325837 19 sept.
pt

6040520

0709-325837 19 sept
sept.

6040520
15 sept
sept.
0736 801064 23 sept
0736-801064
sept.

7180618
7163572

6040520
28 aug
aug.
0709 325837 19 sept.t
0709-325837

7180618

0736-801064
0 36 80 06 23 sept.

0709-325837 19 sep

0705 521165 8 sept.t
0705-521165

0736 801064 9 sept.t
0736-801064
7180618
10 sept.

CALLER

KLUBB

DAG & TID
LOKAL
Basic Nybörjarkurs
Tis 18
18.30-19.30
30 19 30
Nya Föreningsgården
Föreningsgården,Lidingö
Lidingö
Ons 18.00-19.30
18.00 19.30
Järlahuset,Nacka
Basic Termin 2
Mån 20
20.00-22.00
00 22 00
Park Folkets Hus
Basic Termin 3
Fre 11.00-12.40
Scoutstugan, Ekerö
Mainstream dansträning
Tiss 19.45-20.20
9 5 0 0
Nya
ya Föreningsgården,Lidingö
ö e gsgå de , d gö
Mainstream DBD
Ons 19
19.30-21.00
30 21 00
Järlahuset Nacka
Järlahuset,
PLUS termin 1
Tor 18.15-20.00
Nybrogatan 18
Fre 99.30-10.50
30 10 50
Scoutstugan Ekerö
Scoutstugan,Ekerö
PLUS dansträningg
Ons 18.00-19.30
Järlahuset, Nacka
Tor 12
12.00-13.45
00 13 45
Järlahuset Nacka
Järlahuset,
Plus DBD
Mån 18.00-19.50
Nybrogatan 18
Tis 20
20.20-21.30
20 21 30
Nya Föreningsgården
Föreningsgården, Lidingö
Plus Workshopp
Ons 20.00-22.00
Ekebyhovskolan,Ekerö

KONT.PERS.

ALLA ÄR VÄLKOMNA OBEROENDE AV KLUBBTILLHÖRIGHET!

KURSER
S & DANSTTRÄNING
S
HÖSTEN
S 2014

SateLlite
S t Llit SD,
SD Vita
Vit Bergen
B
SD



Lördagen den 25 oktober 2014

Plats: Medborgarhuset, Ahllöfsgatan 5 C, Arboga

Tid: 10.00–17.00

Pris: 300 kr inkl lunch och fika

Kursledare: Anders Sjöberg

Välkommen att anmäla deltagare via utbildning@squaredans.se!

Styrelseutbildning är en fördjupning för styrelsefunktionärer med

inriktning på föreningsteknik och styrelsearbete. Kursen arrangeras

av SAASDC och genomförs under en dag.

Ett utdrag ur kursplanen
- Föreningsjuridik

- Mötesteknik

- Moderna hjälpmedel för styrelsearbetet

För information om kursinnehåll kontakta Anders Sjöberg,

anders@squaredans.se.

Har du övriga frågor kontakta Christina Holopainen,

christina@squaredans.se.

ögonkontakt, nickar och ler mot övriga i
squaren.

Eftersom squaredansens 10 Kom-ihåg för
squaredansare nästan är att jämställa med 10
Guds Bud så förtjänar de att präntas in och
upprepas ofta – vi ”Vettiketter” har därför bestämt oss för att i detta nummer av SquareInfo åter uppmärksamma 10 Kom-ihåg, kursiv
stil = våra kommentarer.

6. Squara inte upp utan att behärska programmet. Om något går fel, gör det bästa av
situationen genom att ”squara up” eller forma
lines. Acceptera och erkänn när du gör fel,
men var inte ledsen eller arg varken på dig
själv eller någon annan.
Dansarna bör under kurskvällarna upplysas
om att inte gå upp och dansa på en nivå innan
de lärt sig alla call som ingår. Behåll ditt goda
humör även om du är besviken på dig själv eller på någon annan att det går snett!

1. Squaredans är en fritidssysselsättning utan
tävlingsmoment.
Squaredans präglas av hövlighet, hänsyn och
vänskap och är en sällskapsdans.
2. Var alltid korrekt klädd, vilket innebär
långärmad skjorta för mannen och kjol för
kvinnan. Ha alltid din badge väl synlig!
Vid de danser klubben arrangerar bestämmer
klubben vilken klädkod som skall gälla Traditional1, Proper2 eller Casual3.
Bär inte hatt under dansen! Tänk på den personliga hygienen!

7. Dansa korrekt – utför callen enligt de¿nitionerna. Dansa mjukt, inga ryck, knuffar eller sparkar. Låt inte dina glädjetjut överrösta
callern.
Om alla behärskar aktuell dansnivå behövs
inga ryck, knuffar e d.
8. Var inte den som vet allt. Låt callern vara
instruktör. Var tyst och uppmärksam även
om du kan det call som gås igenom. Andra i
squaren kan behöva lyssna. Vill du diskutera
något – gör det efter tippet.
Tänk på att man alltid kan lära sej något nytt
och att man alltid kan bli bättre eftersom man
aldrig blir fullärd!

3. Gör inte upp i förväg vilka som ska dansa
i en speciell square. Gå inte upp i en square
utan att ha en partner (plats får dock reserveras för partnern). Gå inte förbi en square
där det fattas ett par. Gena aldrig igenom en
uppställd square!
Det är viktigt att undvika sk ”statiska squarer”
I Sverige är det vanligt att man bjuder upp
en parter innan man ställer sig i en square.
Gå alltid till närmaste square där det fattas
dansare.

9. Lämna aldrig en square hur dåligt det än
går. Fortsätt att dansa och ha roligt.
Försök att visa att du trivs även om du har
tråkigt – kanske har de andra i squaren riktigt
roligt!

4. Sitt inte när det fattas ett par eller en dansare. Om du vill vila, gå någonstans där du
inte riskerar att bli uppbjuden. Bjud upp nya
dansare och gäster.
Om du vill vila under tippet, gå ut ur lokalen,
och om du sedan vill titta på dansen, kom tillbaka in i danslokalen när tippet börjat.

10. Bryt alltid squaren efter avslutat tipp och
bilda en ny square med andra dansare.
Squaredans är en sällskapsdans – ett viktigt
inslag är att träffa nya människor!
-------------------------Så “square up- cheer up and have a good
time” önskar vi i Etikettgruppen - Marianne,
Karina, Louise, Hanna och Christina
etikett@squaredans.se

5. Hälsa gärna på de övriga i squaren. Etikett
kring squaredans varierar mellan olika länder.
Var uppmärksam och ta seden dit du kommer.
Att hälsa behöver inte betyda att man tar i
hand. Det räcker oftast med att man tar

Traditional = långärmad skjorta för män, squaredanskjol med vid underkjol för damer eller westernstyle på kjolen (lång, vid)
2
Proper = Ovanstående samt även ok med kortärmad skjorta för män samt långbyxor för damer
3
Casual = ”kom som du är” dvs den vanliga klädseln vid sommardanser och kurskvällar,
men squaredanskläder är heller aldrig fel
1
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Nu är det över!
Till alla dansare vill vi säga: tack för att just
DU kom och förgyllde vår helg! Utan dig hade
det inte blivit lika bra, lika roligt och lika trångt
på dansgolvet.

Nu är Convention slut för den här gången. Vi
som jobbat med det i två års tid har plockat
ner dekorationerna, kört iväg soporna, städat
färdigt och lämnat tillbaka nycklarna. Därefter
har de Àesta av oss tagit oss hem, hällt upp
ett glas med något gott, suckat och sjunkit ner
i en soffa…

Tack till alla medarbetare och sponsorer för ert
stora engagemang. Det var ni som ¿ck vårt
Convention att bli så lyckat!

Det var några intensiva månader, veckor och
dagar när allt kretsade kring Convention. Dekorationer, bokningsprogram, kuvert, scener,
ljud, masslogi, personal som blev sjuka, tider
som skulle passas och tusen andra saker. Allt
detta skulle göras före, efter, mellan och runt
våra vanliga jobb som lärare, sköterskor, fabriksarbetare, tjänstemän, väktare, tekniker
mm.

Nu säger vi tack för oss och lycka till Buffalo
Squares som anordnar Convention 2015!
Convention 2014
Genom Emma Spong

På det stora hela så lyckades vi! Det känns
fantastiskt att så många dansare hade kul och
trivdes. Det känns ännu mer fantastiskt att alla
våra egna dansare från Riverbend´s Square
Dancers, Pepparrötterna, Heby Square Dancers och Västerås Square Dance Club ställde
upp med tid, engagemang och kunnande långt
utöver vad vi hade kunnat föreställa oss.
Det är många saker som behövs för att ett
Convention ska fungera: eldsjälar, kontakter
och tid… men även yrkeskunnighet som elektriker, tekniker, ljud och ljus, städning och
¿xare. Många timmar har lagts ner på att få
hemsida, registreringsprogram och våra ljudoch bild¿ler att vara snygga och användarvänliga. Problemen har uppstått och våra duktiga
tekniker har ¿pplat och programmerat tills lösningen har hittats. Vi har även varit i behov
av utrymmen under de här åren för att kunna
förvara våra saker och bilar att köra dem i.
Personer med grammatik och språkkunnighet
var det stort behov av då vi gjorde våra Àyers
och skyltar. Trots att så många korrekturläste
så smög det nog in sig små felaktigheter, dem
bjuder vi på. Serviceinriktade personer stod i
informationen, tog hand om våra callers och
befann sig i danshallarna. Dem lade ni säkert märke till. Dessutom fanns det personer
som skötte städningen, masslogiet, ställde
fram stolar och bord, tog hand om oss som
jobbade, gjorde alla sista-minuten inköp och
skötte parkeringen. Dem märkte ni nog inte
av men vi hade stort behov av dem.
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High Chaparraldansen 2014
Årets upplaga var en alldeles mycket trevliger
tillställning där Barry Sjolin, Stefan Sidholm
och undertecknad Leif ’Snuffe’ stod för callningen. Vi hade i år tillgång till två braiga lokaliter
att dansa i och dansen pågick under dagarna
två. Barry och Stefan var i högform och såg till
att vi togs runt på många sätt och vis. Herrarna är ju hyfsat samspelta. Stefan hittade en
callerfåtölj som han trivdes väldans bra i. Gick
alldeles utmärkt att sitta och calla påstod han.

Blom, Anders Blomvik, Bengt "Bula" Ericsson,
Leif "Snuffe" Ericsson, Roger Johansson, Thomas Fingalsson, Pär Lundborg. Många trevliga dansminnen har vi som nångång varit där.
Många dansare och många callers har varit
med genom åren. Vilka som callat kan ni se
under Àiken Historik på vår hemsida www.
fsqd.se. Ett år för lääänge sedan hade vi Jerry
Story som gästcaller!
STORT TACK till alla som på något sätt deltagit genom åren. Utan er hade vi inte kunnat
hålla på så länge som vi dock gjort med High
Chaparraldansen.

Mycket trevligt hade vi alltså på denna dans
som lär vara den sista på High Chaparral, under en tid i alla fall. Man ska väl aldrig säga
aldrig men parkens ledning har valt att satsa på barnfamiljer och då passar bl.a inte
squaredansen in i detta koncept. I och med
detta ser vi i Finnveden SqD ingen möjlighet
att kunna erbjuda dans till en vettig kostnad
för våra besökare.

Finnveden Square Dancers
gm. Leif ’Snuffe’ Ericsson

KL

Året var 1996 när vi för första gången provade
oss fram om det skulle fungera med dans på
Chappis. Callers då var Anne Rodosi, Anders

Version 3.17
Kunskapslistan från SACT
Version 3.17 gäller fortfarande
Använd version 3.17. Version 3.18 med lite annan
organisation finns att tillgå på begäran.
___

Jerry Jestin
Jerry is well-known for his creative
choreography, high-energy presentation,
and use of a wide variety of music.

Entrè 100/50 kr.
Info Ingemar 0705169333

Du som har synpunkter på tillägg eller ändringar är
alltid välkommen att maila till Calle Brunér:
calle.bruner@swipnet.se

Jungs
Bygdegård
E20 mellan Vara o Skara

fredag 17 okt
2014

KL på SAASDCs hemsida: squaredans.se. Därunder:
Redan squaredansare/information/ kunskapslistan.
Där finns också en logg (versionslista) på gjorda
ändringar och vilka sidor det berör.

18:30 – 22:00
P-A1-P-A2

Förklaringar till danslistan:
B35, B40 etc. Basic upp till call nr 35, 40
B*, M*, P* etc. “Golvets nivå” dvs. B, M, P etc.

Ta med egen
fikakorg!

upp till den nivå årets kurser normalt har nått
DBD Dance by definition

GPS: 5819`30.01 N. 136`16.82 O

WS Workshop
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Squaredans
Ledar
Utbildning
Grund

IPAC 2015
22-29 juli med buss
Efter många förfrågningar så genomför vi
nästa sommar en bussresa till Barmstedt i
Tyskland. Programmet i sin helhet är inte
klart, men hotell är bokat på 4-stjärniga
Tryp By Wyndham i intilliggande Bad
Bramstedt. Från och med nu tar vi emot
föranmälningar!

SLUG hösten 2014
Sveriges bredaste squaredansutbildning
Den är speciellt lämpad för nya
styrelsemedlemmar/funktionärer eller
blivande instruktörer

Resan kommer gå från Stockholm via
Jönköping, Göteborg och med nattfärjan
från Trelleborg till Travemünde. På
hemresan passar vi på att göra extra
övernattning i Hamburg med guidad tur i
denna fantastiska stad. Givetvis stannar vi i
vanlig ordning vid Citti Markt i Lübeck för lite
gränshandel!

En 2-dagars SLUG-kurs är planerad till en
helg i Stockholmsområdet under oktobernovember 2014. Hör av dig för att få veta
närmare tidpunkt.
Intresserad? Kontakta Calle enligt nedan.
Plats:
Tid:

Nacka Värdshus, Nacka.
Tidpunkt bestäms senare. Aktuell info på
SACT/SAASDC hemsidor.
Avgift:
1000 kr för kursen. Lunch och kaffe ingår
Anmälan: Intresseanmälan till calle.bruner@tele2.se.
Flyer:
Se SAASDC: www.squaredans.se

Göran och Sebastian
Föranmälan skickas till

goran.wetterqvist@gmail.com


11





Stora Seniordansen


Lördag 18 oktober 2014 kl 12-16

Idrottshögskolan bakom Stadion, Stockholm
7EDQD6WDGLRQ*UDWLVSDUNHULQJSn9DOKDOODYlJHQ

6TXDUHGDQFHLWUHVDODUSnQLYnHUQD%%03OXV$$
&DOOHUV6YHQ$QGUpDVRQ5RODQG'DQLHOVVRQ5REHUW0LOHVWDG

/LQHGDQFHQRQVWRSLI\UDWLPPDULHJHQVWRUVDO
+HOHQD6FKRHJMH/XFN\/LQHPHG*LJJL:lQTYLVW
'DQVOLVWDSnZZZVHQLRUHUQDRUJQnJUDGDJDULI|UYlJ
6HUYHULQJL&DIHWHULD)\UNO|YHUQ
Second hand-försäljning av squaredanskläder och tillbehör.
(QWUpNURQRU$OODlUYDUPWYlONRPQD±LQWHEDUDVHQLRUHU
.RQWDNWSHUVRQ*XJJH*DKPEHUJ


)\UNO|YHUDOOLDQVHQ
Squaredansklubben Seniorerna
Huddinge Square Swingers

Näsbyparks Squaredanceklubb
Panther Squares
12

Här dansar vi -Nummer 3 2014
Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

O 10 sep

Datum/Tid

Program

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 M P M A1

Michael "Sotarn" Lindberg

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72, Täby

Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
To 11 sep

Nybörjar- och fortsättningskurs

Hörby

19.00-21.00 B M P A1

Ingvar Jönsson

Källhaga Servicecenter

Ring Lake Square Dancers
Alf Olsson 0415-131 65

F 12 sep

Nivådans C1, C2, C3a

Mölndal

Pingvinerna

18.30-21.30 C1

Ingvar Jönsson

Hemvärnsgården, Delbancogatan

margareta@pingvinerna1.se

L 13 sep

Ringrostdansen

Fruängen, Stockholm

Ericsson Square Dancers

14.00-17.00 M P

Sabine Karmsjö Stobin

Fruängsgården

Lars-Erik.Svensson@ericsson.com 010-719 10 71

L 13 sep

Höstdansen

Linköping

Blue Ribbon Squares

14.00-16.00 A1-A2

Stefan Sidholm

Landerydagården Bokhagsvägen 10

Carola Nilsö 073-322 50 79

L 13 sep
12.00-17.00 C2
S 14 sep
10.00-15.00 C3a

16.00-20.00 LB M LB P
L 13 sep

Squaredance med Livemusic

Eskilstuna

Eskilstuna Con Amore Dancers

16.00-21.00 B-M-P

Rojne Eriksson and Blue Billy Boys

Jädersgården, 635 05 Eskilstuna

Göran Svedbjörk 070-254 43 14
Eskilstuna Con Amore Dancers

S 14 sep

C1kurs nybörjare, 3:dje gången

Eskilstuna

11.00-16.00 Goda kunskaper A2

Sten Axtelius

Dansens Hus, Rinmansgatan 12

Göran Svedbjörk 070-254 43 14

S 14 sep

Söndagsdans

Nödinge

Surte Swingers

17.30-20.30 B-A1

Martin Jansson

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

M 15 sep

Klubbdans

Umeå

Umeå Square Dancers

O 17 sep

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 P A1

Sven Andréason

Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

18.00-20.30 B* till A1

Medtag kaffekorg
L 20 sep

Stockholm

Forum Squaredancers

13.00-16.00 M P

Sven Andréason

Nybrogatan 18

Berit Nilsson 08-604 05 20

L 20 sep

Septemberdansen

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

13.00-16.00 C1

Jack Borgström

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13

Jörgen Lundqvist 070-671 16 93

17.00-20.00 A2
L 20 sep

Høstdans

Våle samfunnshus

Horten og Omegn Squaredancers

12.00-13.45 C1 - EKSTRA!

Tomas Hedberg

Skaugveien 4, 3178 Våle, Norge

Cathrine Hallberg, eincat.hallberg@sf-nett.no

L 20 sep

Gruvdansen

Filipstad

Squaredansklubben Skogsstjärnan

13.00-15.00 A1 A2

Stefan Sidholm

Ordenshuset, Persberg

Ove Andersson 070-579 11 03

L 20 sep

Septemberdans

Östhammar

Roden Square Dancers

12.30-16.30 B-M-B-P-B

Micke Gerkman

Norrskedika Bygdegård

Maria Andersson 076-221 22 97

S 21 sep

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Sven Andréason

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 21 sep

C1 kurs intensiv

Arboga

Riverbend's Square Dancers

Strängen 11, Arboga

Stefan Flink 070-307 83 37

L 20 sep
14.00-21.00 B til A2
S 21 sep
11.00-14.00 P til A2

15.00-19.00 B M P

10.00-14.00 C1 intensivkurs

Sten Axtelius

2 av 5 ggr höst

Förkunskaper halv C1 nivå

S 21 sep

Söndagsdans

Nödinge

17.30-20.30 B-A1

Kristian Äng

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

S 21 sep

A1 dans

Östhammar

Roden Square Dancers

12.30-16.30 A1

Micke Gerkman

Norrskedika Bygdegård

Maria Andersson 076-221 22 97

F 26 sep

20th Örebro Country Jamboree

Örebro

Örebro Squaredancers

Charlie Robertson

Risbergska Skolan

20.00-24.00 B-M-P-A1-A2

Surte Swingers

(förstagångeniSverige!),
L 27 sep

Jack Borgström, Stefan Sidholm,

12.00-21.30 B-M-P-A1-A2

Tomas Hedberg

21:30-01.00 Afterparty
S 28 sep
10.00-14.00 B-M-P-A1-A2
L 27 sep

Höstdans

Stockholm

13.00-16.00 P A1 P A2

Robert Milestad

Drakenbergssalen

Birgitta Jansson mail: birgittaj5@gmail.com

S 28 sep

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Micke Gerkman

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 28 sep

Maskerad

Malmö

Energy Squares

Clubcallers

Sallerupsvägen 26

Lars Olofsson 070-527 20 37

15.00-18.00 B*-A2*

Squaredansklubben Seniorerna

2 hallar
S 28 sep

Söndagsdans

Nödinge

Surte Swingers

17.30-20.30 B-A1

Mathias Alfredsson

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64
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Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

Ti 30 sep

Datum/Tid

Program

Månadsdans

Linköping

Blue Ribbon Squares

18.30-21.30 LB M LB P

Bosse Nilsö

Åbylundsgatan 52

Carola Nilsö 073-322 50 79

O 1 okt

Månadsdans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

Mathias Alfredsson,

Lilla Hulebäcksgymnasiet "Lillebäck"

19.00-21.30 P-A2
Basic*

Reine Storberg

Carina Geleff 070-826 29 29
carinageleff@yahoo.se

F 3 okt

Oktoberfestivalen

Fruängen, Stockholm

Motiv8's

19.00-22.00 A2

Atsushi Takeuchi, Japan

Fruängsgården

Arne Gustavsson 08-530 680 51

L 4 okt
10.00-13.00 C3A
15.00-18.00 C2
18.30-21.30 C1
S 5 okt
11.00-14.00 C2
15.00-18.00 C3B
M 6 okt
9.30-16.00

6/10 i Segersjö Folkets Hus
C3B

F 3 okt

Höstdans

Huddinge

13.00-16.30 P A1 P A2

Freddie Ekblad

ABF-huset, Kommunalvägen 26

Ewa Werin 070-497 43 13

L 4 okt

Nygamla Mexicodansen

Väring

Norra Wadsbo SD, Skövde SD, Tivedens SD

13.00-20.00 B -A1

Leif "Snuffe" Ericsson

Horns bygdegård

Silvia Olsson-Schudel 073-026 38 77

L 4 okt

Intensivkurs A2

Arboga

Riverbend's Square Dancers

10.30-17.00 1:a halvan A2

Sten Axtelius

IOGT- lokalen, Storgatan 10, Arboga

Stefan Flink 070-307 83 37

S 5 okt

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Freddie Ekblad

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 5 okt

Järladansen

Nacka

Saltsjö Square Dancers

14.00-17.00 B M P

Calle Brunér

Järlahuset, Järla skolväg 15

Agneta Gilusson 08-81 19 76

S 5 okt

Söndagsdans

Nödinge

Surte Swingers

17.30-20.30 B-A1

Kristian Äng

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

O 8 okt

Plus DBD

Täby

13.00-16.00 P DBD

Sven Andréason

Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72

Näsbyparks Squaredanceklubb
Kerstin Boettge 08-756 76 99 Medtag kaffekorg

Märsta

Crazy Flutters

F 10 okt

Huddinge Square Swingers

19.00-22.00 M

Jerry Jestin med gäster

Cabinen, Forum, Sthlmv. 25

Jane Carlström 070-969 14 69

F 10 okt

Dance & Lights in Alingsås

Alingsås

Dansföreningen Hörnet

18.30-21.30 P A1 P A2

Mathias Alfredsson

IOGT-NTO, Oscarsgatan 5

gunilla.hammarlund@icloud.com 0322-63 62 56

L 11 okt

Kvastadansen

Kalmar

Kalmar Squaredansare

15.00-16.00 A1

Svante Jordeskog

Läckeby bygdegård

Annika Sjögren Simonsson 070-633 23 45

L 11 okt

Vargdansen

Hagfors

Wolf Dancers

13.00-20.00 B-A2

Krister Pettersson

By-Skymnäs Folkets Hus

Irene/ hagaborg_2000@telia.com 070-603 67 61

L 11 okt

Nivådanser

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

10.00-14.00 A1

Jack Borgström

Ekdalaskolan

16.00-20.00 B M P

15.00-19.00 P

Carina Geleff 070-826 29 29
carinageleff@yahoo.se

S 12 okt
10.00-14.00 C1
15.00-19.00 A2
L 11 okt

Oktoberdans

Eskilstuna

14.00-19.00 P-A1-A2

Sven Andreasson

Dansens hus, Rinmansgatan 12

Eskilstuna Con Amore Dancers
Göran Svedbjörk 070-254 43 14

L 11 okt

Jubileumsdans

Oxelösund

Buffalo Squares

14.00-20.00 B-P-B-A2

Freddie Ekblad, Robert Milestad

Ljungholmsvägen 8

Emma Söderström

L 11 okt

Workshop C1

Arboga

Riverbend´s SD & Heby SD

10.30-17.00 WS C1

Sten Axtelius

IOGT- lokalen, Storgatan 10

Stefan Flink 070-307 83 37

L 11 okt

Höstdans

Staffanstorp

Gripen Square Dancers

14.00-18.00 B,P,A1

Reine Hjärtström

Biblioteket, Staffanstorp

Natalie Strandh

L 11 okt

Bruksdansen

Östhammar

Roden Square Dancers

12.00-14.00 A1-A2

Micke Gerkman

Börstils församlingshem

Maria Andersson 076-221 22 97

Älvsjö, Stockholm

SateLlite SD

14.00-17.00 C1

Sven Andréason

Park Folkets hus/Götalandsv. 181, Örby

Monica Taleryd 070-552 11 65

S 12 okt

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Stefan Sidholm

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 12 okt

Klubbdans

Sjöbo

Sjöbo Bears Square Dance Club

14.00-18.30 B-M-B-P-B
S 12 okt

17:00-20:00 B-M-P

Sven Olle Svensson

Ängsgården i Sjöbo

Inga Lill Bengtsson

S 12 okt

Söndagsdans

Nödinge

Surte Swingers

17.30-20.30 B-A1

Jörgen Höjer

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

M 13 okt

Oktoberdans

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18.30-22.00 P A1 P A2

Jerry Story, Freddie Ekblad

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13

Jörgen Lundqvist 070-671 16 93

F 17 okt

Läckö dansen

Lidköping

Läckö Square Dancers

18.30-22.00 P-A1-P-A2

Jerry Jestin

Jungs Bygdegård (mellan Vara o Skara)

Ingemar F. 070-516 93 33

L 18 okt

Oktoberdansen

Västerås Square Dance Club

13.00-20.00 A1-A2

Jerry Jestin

Västerås
Tortuna byggdegård OBS! Föranmälan
Mellerud

Rocky Mountains Squaredancers

IOGT-NTO Postgatan 25

Björn Arén

L 18 okt
11.00-17.00 C2

Jesper Wilhelmsson
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Curt Johansson info@vsdc.se

Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

F 17 okt

Datum/Tid

Program

Nivådans C1, C2, C3a

Mölndal

Pingvinerna

18.30-21.30 C1

Lars Asplund

Hemvärnsgården, Delbancogatan

margareta@pingvinerna1.se

L 18 okt

Stora Seniordansen

Stockholm

Fyrklövern

12.00-16.00 B36-A2

Sven Andréason, Roland Danielsson,

Idrottshögskolan Lidingövägen 1

Gugge Gahmberg 070-719 08 55

Robban Milestad

(bakom stadion)

gugge.gahmberg@gmail.com

L 18 okt
12.00-17.00 C2
S 19 okt
10.00-15.00 C3a

L 18 okt

30-årsjubileum i två dagar

Norrtälje

Eightmakers

18.00-21.00 Bakvända: B - M - P

Andreas Olsson, Roland Reihell

lörd: IOGT, Stockholmsv. 1

Krister Persson, 070-299 97 16

S 19 okt

Micke Gerkman, Tomas Hedberg,

11.00-18.00 B-M-P-A1-A2

Andreas Olsson, Roland Reihell

sönd: Norrtälje sportcentrum

L 18 okt

Höstdansen

Umeå

Umeå Square Dancers

12:00-18:00 B intensivutlärning

Stefan Sidholm

S 19 okt
10:00-17:00 B (nybörjarnivå)-A2
S 19 okt
10.00-13.45 C2

Mellerud

Rocky Mountains Squaredancers

Jesper Wilhelmsson

IOGT-NTO Postgatan 25

Björn Arén
Ring Lake Square Dancers

14.30-18.00 A1-A2
S 19 okt

Klubbdans

Hörby

16.00-19.00 B, M, P, A1

Meddelas senare

Källhaga Servicecenter

Alf Olsson 0415-131 65

S 19 okt

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Roland Danielsson

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 19 okt

C1kurs nybörjare, 4:de gången

Eskilstuna

Eskilstuna Con Amore Dancers

11.00-16.00 Goda kunskaper A2

Sten Axtelius

Dansens hus, Rinmansgatan 12

Göran Svedbjörk 070-254 43 14

S 19 okt

Söndagsdans

Nödinge

Surte Swingers

17.30-20.30 B-A1

Martin Jansson

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

S 19 okt

Klubbdans

Kungsbacka

Kungsbacka Square Dancers

17.00-20.00 B-A1

Marine Ramsby

ABF-huset

Karin Lindeberg 070-628 57 76

Västerås

Västerås Square Dance Club

S 19 okt
12.00-17.00 C1

Jerry Jestin

VSDC:s klubblokal Bjurhovda

Björn Eskilsson b.eskilsson@esonkonsult.eu

L 25 okt

Tyresöfestivalen

Tyresö

Tyresö Square Dancers

11.00-12.00 Basic

Mathias Alfredsson

Kvarnhjulets föreningsgård

Sören Berggren 070-713 70 69

12.00-16.00 B-M-B-P

Pluggvägen 6B

17.00-21.00 A1-A2
L 25 okt

Fellowship

Malmö

13.30-19.00 B*- A2* i 2 hallar

Leif Snuffe Eriksson & klubbcallers

Sallerupsvägen 26

Lars Olofsson 070-527 20 37

L 25 okt

Vi firar våra 30

Östersund

The Great Lake Dancers

13.00-21.00 P-A2

Tomas Hedberg

Meddelas senare

Hélène och Sven

Jönköping

Match Town Square Dancers

L 25 okt
14.00-15.30 M P

Energy Squares

Gösta Toreld

Kjell-Åke Boström 073-629 36 57

16.00-19.00 B M B P
L 25 okt

Workshop

Madängsholm

11.00-17.00 A1-A2

Vainor Törnqvist

Madängsholms bygdegård

Claes Törnqvist 0706-459757

S 26 okt

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Roine Eriksson

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 26 okt

Brobyggardans

Mölnbacka

Präriefolket Square Dancers

Mölnbacka Bygdegård

Birgitta Mail: sjotorp.biha@hotmail.com
Skövde Squaredancers

14.00-19.00 Lätt B-M-P-A1-A2-C1 Värmlandscallers
2 lokaler

Tidaholm Square Dancers

OBS! Anmälan pg. fika som ingår

S 26 okt

Klubbdans

Skövde

15.00-19.00 B - A1

Svante Jordeskog

Götlunda bygdegård

Pia Quist

S 26 okt

C1 kurs intensiv

Arboga

Riverbend's Square Dancers

Strängen 11, Arboga

Stefan Flink 070-307 83 37

10.00-14.00 C1 intensivkurs

Sten Axtelius

3 av 5 ggr höst

Förkunskaper halv C1 nivå

S 26 okt

Söndagsdans

Nödinge

17.30-20.30 B-A1

Kristian Äng

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

Ti 28 okt

Månadsdans

Linköping

Blue Ribbon Squares

18.30-21.30 LB M LB P

Jesper Wihelmsson

Åbylundsgatan 52

Carola Nilsö 073-322 50 79

F 31 okt

Ericssonfestivalen 2014

Fruängen, Stockholm

Ericsson Square Dancers

19.00-22.00 M P

Tomas Hedberg,

Fruängsgården

L 1 nov

Jesper Wilhelmsson

11.00-14.00 C1

Surte Swingers

Lars-Erik.Svensson@ericsson.com
010-719 10 71

Prel. Fruängsgården

15.00-18.00 A1 A2
L 1 nov

Halloweendans

Ängelholm

14.00-18.00 B-M-P

meddelas senare

Godtemplaregården

Axel 070-732 57 25

S 2 nov

C1kurs nybörjare, 5:e gången

Eskilstuna

Eskilstuna Con Amore Dancers

11.00-16.00 Goda kunskaper A2

Sten Axtelius

Dansens hus, Rinmansgatan 12

Göran Svedbjörk, 070-254 43 14

O 5 nov

Månadsdans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

Thomas Bernhed,

Lillebäck

19.00-21.30 Plus - A2
B*

Johnny Nordström

Ocarina Square Dance Club

Carina Geleff, carinageleff@yahoo.se
070-826 29 29
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Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

L 8 nov

Datum/Tid

Program

Norrortsdansen

Sigtuna

Crazy Flutters

15.00-19.30 P P A1

Jerry Jestin

Wenngarn Slott, Sigtuna

Jane Carlström 070-969 14 69

L 8 nov

Novemberdans

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 B36 B B36 M

Leif Snuffe Ericsson

Drakenbergssalen

Birgitta Jansson mail:birgittaj5@gmail.com

L 8 nov

Höstdansen

Bromma, Alviks Medborgarhus

Ekerö Square Dancers

13.00-16.00 P A1

Stefan Sidholm

Brommasalen

Peter Brattlund 08-37 02 57

L 8 nov

Halloweendansen

Norrtälje

Eightmakers

17.00-21.00 B30 - P

Andreas "Skräcken" Olsson

IOGT-huset, Stockholmsvägen 1

Kristina Franzén 070-591 48 21

L 8 nov

Lördagsdans

Huddinge

Huddinge Square Swingers

S 9 nov
10.00-13.00 A1 A1 A2
14.00-17.00 A2 A2 C1

13.00-16.30 M P M A1

Svante Jordeskog

ABF-huset, Kommunalvägen 26

Ewa Werin, 070-497 43 13

L 8 nov

Höstdans

Trollhättan

Troll8an Squaredancers

12.00-15.00 C1 C2

Jesper Wilhelmsson

Åsaka Bygdegård

15.30-20.00 P A1 P A2

Eva-Cari Österman mail: eva-cari@troll8an.se
070-747 32 67

S 9 nov

Älvsjö, Stockholm

SateLlite SD

14.00-17.00 A2 A2 C1

Freddie Ekblad

Park Folkets hus/Götalandsv. 181, Örby

Monica Taleryd 070-552 11 65

S 9 nov

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Svante Jordeskog

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 9 nov

Eskilsdansen

Eskilstuna

Eskilstuna Con Amore Dancers

13.00-18.00 P-A1-A2

Tomas Hedberg

Dansens hus, Rinmansgatan 12

Göran Svedbjörk 070-254 43 14

S 9 nov

C1 kurs intensiv

Arboga

Riverbend's Square Dancers

Strängen 11, Arboga

Stefan Flink 070-307 83 37

OBS ändrad dag

10.00-14.00 C1 intensivkurs

Sten Axtelius

4 av 5 ggr höst

Förkunskaper halv C1 nivå

S 9 nov

Söndagsdans

Nödinge

17.30-20.30 B-A1

Mathias Alfredsson

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

M 10 nov

Högnivådans

Täby

13.00-16.00 P A1 P A2

Freddie Ekblad

Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72,Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb
Kerstin Boettge 08-756 76 99 Medtag kaffekorg

L 15 nov

Squaredansseminariet 2014

Kungälv

SAASDC/SACT

09.00-18.00 Seminarium

Squaredansseminarium med dans

Nordiska folkhögskolan

seminarie@squaredans

18.00-21.00 M P

Leif "Snuffe" Ericsson,

Olof Palmes väg 1

21.30-

Mathias Alfredsson

Fortsatt seminarium

Surte Swingers

S 16 nov
09.00-15.00 Seminarium
L 15 nov

Novemberdansen

Fruängen, Stockholm

Motiv8's

13.00-16.00 C1

Ian McConnell

Fruängsgården

Arne Gustavsson 08-530 680 51

L 15 nov

Novemberdansen

Lidingö

Ocean Waves Square Dance Club

13.00-16.00 B35, Plus

Henrik "Hedda" Nilsson

Nya Föreningsgården Larsbergstorget 9

Marie Fernulv, 070-844 44 07

S 16 nov

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Sven Andréason

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 16 nov

Söndagsdans

Nödinge

Surte Swingers

17.30-20.30 B-A1

Jörgen Höjer

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

F 21 nov

Nybörjardansen

Sollentuna IOGT/NTO-huset

Sollentuna Square Dancers

18.30-22.00 B35 B35 M

Stefan Sidholm

Mantalsvägen 4 Häggvik

Jörgen Lundqvist 070-671 16 93

F 21 nov

Nybörjardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 B30 - Plus

Reine Storberg

Ekdalaskolan

Carina 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se

L 22 nov

Lördagsdans

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 M P M A1

Freddie Ekblad

Servicehuset Väderkvarnen

Birgitta Jansson mail: birgittaj5@gmail.com

L 22 nov

Førjulsdans

Dalheim samfunnshus

Horten og Omegn Squaredancers

17.00-21.00 B til A2

Fredrik Einarsson

Se karta på flyer

Cathrine Hallberg mail: eincat.hallberg@sf-nett.no

L 22 nov

Intensivkurs A2

Arboga

Riverbend's Square Dancers

10.30-17.00 Andra hälften A2

Sten Axtelius

IOGT- lokalen, Storgatan 10

Stefan Flink 070-307 83 37

L 22 nov

Xtra-dansen

Mönsterås

Stranda Squaredancers

15.00-20.00 B* M P

Leif "Snuffe" Ericsson

Mönsteråsgymnasiet

Erling Yttermalm 070 - 522 74 30

L 22 nov

Novemberdansen

Säter

Falu Squaredancers

14.00-19.00 B - A2

Jon Hansell Nilsson

Solvarbo bystuga

Mats Sundström 070-645 68 83

Västerås

Västerås Square Dance Club

17.00-20.00 C2
S 16 nov
10.00-13.00 C3A
14.00-17.00 C3B

S 23 nov
12.00-17.00 C1

Tomas Hedberg

VSDC:s lokal Bjurhovda

Björn Eskilsson 070-493 08 67

S 23 nov

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Freddie Ekblad

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 23 nov

Söndagsdans

Nödinge

Surte Swingers

17.30-20.30 B-A1

Marine Ramsby

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

S 23 nov

Gemensam klubbdans

Mariestad

Norra Wadsbo Squaredancers

15.00-19.00 B* - ?*

Pär Lundborg

Snapens Friluftsgård, Mariestad

Silvia Olsson-Schudel 073-026 38 77

M 24 nov

Kvarndansen

Kungälv

Kongahälla Senior Square Dancers

12.00-16.00 B M P (två salar)

Johnny Nordström, Reine

Kvarnkullen Kungälv

Sven Olov Josefsson 070-568 46 80
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VÄLKOMMEN TILL

Fwww.orebrosquaredancers.se E

extra - extra - extra

Jerry Jestin
Måndag 10/11 (A2) och tisdag 11/11 (Plus)
Tid:
Program:
Inträde:
Förtäring:
Kontakt:
Plats:

1830-2130
måndag A2, tisdag Plus
60kr (ungdom 30kr)
kafeteria finns
Kristina Luhr, 073-339 66 11klluhr@hotmail.com
klubblokalen, Radiatorvägen 7 (vid tefatet)

33::e
3-5 april 2015
Callers:

Bill Harrison, Bronc Wise
Jesper Wilhelmsson
Tomas Hedberg

Jubileumsjamboree

26-28 september 2014
Basic-A2 i tre hallar

Reducerat pris för Basicdansare

Första gången i Sverige!

Charlie Robertson
Jack Borgström
Stefan Sidholm
Tomas Hedberg
17

Hjärtligt välkomna hälsar
Örebro Squaredancers

Convention? Hmmm?
Vad är det för ett påhitt?
Så här tror jag det har gått till:
Svenska Squaredansförbundet. Det är en
förening. De måste ha möten, åtminstone
ett årsmöte. Men det är ju squaredansare.
Squaredansare har inte möten, squaredansare dansar squaredans, alltså måste det vara
squaredans. Men det räcker ju inte med de
som kommer till mötet. Det kan ju inte bli
många squarer. Ja, men då bjuder vi in allihop, alla som vill komma! Och så kan vi ha ett
litet möte vid tillfälle, då det inte stör något
viktigare.

Att vara caller är ju en utmaning; att känna av
dansarna så att man callar lagom fort (hänger
de med? Somnar de mellan varven för att det
blir för tråkigt?); kan man hitta på någon riktigt klurig kombination så att de bara står och
tittar på varann och undrar vad som hände?
får man hem dem till slut (och om inte; vems
är felet? Retorisk fråga ;-) ) Och dansarna ska
förstås hänga med, och ¿xa alla klurigheter, i
högt tempo (eller skratta ändå). På en Convention blir detta extra tydligt, eftersom det
¿nns många callers att jämföra, och otroligt
många dansare, att blanda och ge. Man vet
aldrig vad som händer., men det är en del av
tjusningen.

Så därför åkte vi till Västerås, när vi kom fram
såg vi att de ställt upp en staty till vår ära, en
riktig squaredansstaty som föreställde Yellow
Rock! Och nog är det det viktigaste callet!

Jag är ju ganska nybörjare, dansar bara basic
och basic med scoot back, som man verkade
kalla mainstream. Lite mer är det väl i mainstream, tycker jag mig minnas från kursen.
Oavsett är detta en tillräcklig utmaning, och
man kan dansa hela dagen, alla dagarna; om
man orkar, förstås.

Convention bara kryllar av folk från olika ställen. Där ¿nns folk från Falkenberg och Falun,
Tyskland och Belgien och Norge och Ryssland,
och från många många Àer ställen. 700 personer från 8 nationer hade tagit sig dit bara för
att dansa, och träffa andra trevliga squaredansare; jag är inte hundra på att det är riktigt
normalt. Å andra sidan; om man får välja på
att dansa squaredans, eller vara normal...?
Valet är inte svårt. Och visst är man normal
ibland; det har jag hört en caller säga: Nu är
ni normala. Och vi var fortfarande squaredansare.

Så vad gör man då på en Convention? Dansar
squaredans, förstås. Men det orkar man inte
göra hela tiden, för huvudet tar slut (åtminstone mitt). Så då hittar man någon trevlig
att ¿ka med, eller kanske äta lunch med, om
det råkar vara dags. Eller också går man och
shoppar lite squaredanspryttlar. Det ¿nns ju
hur mycket som helst: kjolar, blusar, skjortor,
väskor, skor, badgear av olika modeller (jag
är väldigt förtjust i min lilla skylt där jag kan
byta kön på ett par sekunder :-) ; täck över
WO i WOMAN och jag blir direkt MAN !! Det är
bara i squaredans som sådant kan hända); allt
man kan behöva och lite till. När pengarna är
slut får man gå och sätta sig och beundra dem
som dansar på en mycket högre nivå,, beundra deras sätt att lasta båten, och hantera alla
diamanter som jag inte ens ser (och sedan le
åt att de missar helt i en right and left grand,
precis som jag!!). Trots allt är det ju samma
sak även på A2; det är bara lite Àer calls. :-)

På ett convention har man bjudit in kända
callers från långt borta, och de som är inne i
squaredansandet pratar om dem vid förnamn.
Har du dansat till Paul? Jag dansade till Nils
förut, det var verkligen... Som storögd nybörjare är man tacksam att det står någon på
scen och leder dansen överhuvudtaget, men
efter ett tag upptäcker man att de har en del
olika exter för sig.
Ta cornern i båda händerna, och se hen djupt
i ögonen. Säg ”du ¿nns där när jag behöver
dig!”
Eller mitt i dansens virvlar ”byt dam, och få en
yngre!” Hur det skulle gå till har jag inte riktigt
förstått, men en caller har ju full kontroll på
allt, så det måste stämma.
Vi dansare hade ju inte riktigt samma koll. Det
räckte med en basic och callet ”men in, girls
sashay” för att det skulle bli totalt kaos. För
att inte tala om Grand square tredje handen
allemand left.

Men callern sade något viktigt, som är så lätt
att glömma även i squaredans: Don't forget to
smile. Man glömmer det, inte för att det inte
är kul, för det är det, men all koncentration
ligger på ”vad sjutton ska jag göra nu?”
Ethel Åslund
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Dans i Puerto Rico på Gran Canaria
Tredje gången gillt. Leif och Freddie Ekblad
har ännu en gång lyckats med två fantastiska
squaredansveckor på Gran Canaria i slutet av
januari.
I år var vi nog nästan 120 dansare fördelade
på dessa 2 veckor, där många hade tagit sig
ner på egen hand då de reserverade platserna
snabbt tog slut.

Alla hade det roligt och det blev en hel del
skratt med stämningen på topp i ett underbart väder som varade båda veckorna. Jag vill
tacka alla dansarna och naturligtvis Leif och
Freddie för två underbara veckor i solen och
jag ser fram emot att träffa många av er igen
2015.
Ellinor Madsen
Helsingborgs Square Dancers

Det serverades workshop på förmiddag och
eftermiddag, först var det plus på förmiddagen sedan A1 på eftermiddagen vilket skiftades dagen därpå. Andra veckan var det A2 och
C1 på samma sätt med skiftande workshops.
På kvällspasset var det bara dans och då samlades vi alla och hade det jättetrevligt och
mysigt.
Alla dansarna tyckte det var ett bra upplägg
med lite fritid och lite dans även om många
dansade alla passen vilket gav över 5 timmars
dans om dagen. Man har hela tiden något nytt
att lära sig och både Leif och Freddie ställde till
det för oss ibland så man inte hade en aning
om var i squaredansen man var, men sen är
man plötsligt på sin hemposition igen.

Syns vi inte så finns vi inte
Känns begreppet igen? Det ¿nns mycket sanning i det. Vår verksamhet behöver synas och
höras för att kunna locka till sig Àer dansare.

Det är en av anledningarna till att jag numera
återigen sitter med i SAASDC:s styrelse. Ni
som varit med ett tag kanske minns att jag
ingick där för några år sedan och till och med
hade förtroendet att vara ordförande under
några år.

Det är alltid en svårighet att locka till sig medias uppmärksamhet. Det vet jag verkligen
eftersom jag sitter på ”dubbla stolar”. Jag är
nämligen inte bara squaredansare utan även
journalist och har jobbat med tv, radio och
tidning sedan 1998. Pressmeddelanden och
telefonsamtal strömmar in till redaktionerna
med olika arrangemang som skulle kunna
bevakas. Och det är alltid olika faktorer som
avgör vilka som till slut blir bedömda som värda ett reportage.

Jag är otroligt stolt över att ha fått förtroendet
att återigen ingå i styrelsen och hoppas att jag
kan bidra på allra bästa sätt. Tveka inte att
höra av er till mig om ni undrar över något.
Och kom gärna på årets seminarium som hålls
i november. Där kommer jag bland annat att
dela med mig av lite tips för hur man förhoppningsvis kan komma fram i mediebruset.

Det ¿nns inga enkla knep till hur man lockar
till sig pressens intresse för bevakning, men
några tips hoppas jag kunna dela med mig av.

Hoppas vi snart ses på ett dansgolv!
Jessica Dhyr, Skellefteå
jessica@squaredans.se
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SACT
Organisationen för squaredansledare
www.caller.nu
Kontakt: Annika Persson
Tfn: 042-22 50 58 E-mail: skuttelina22@hotmail.com

Vidareutbildning
En squaredansare kan inte kunna alla
variationer, på ett visst program. Man kan
förstås kunna definitionerna till 100%, och
utföra dem. Det är dock inte riktigt samma sak.
Kreativa callers kommer på nya kombinationer.
En instruktör behöver kunna definitionerna, för
att kunna lära ut dem. Men för att kunna visa
både vanliga, ovanliga och knasiga variationer
behöver instruktören vara ute och dansa
mycket till många callers.

Seminariet
är ett arrangemang för squaredansklubbar
och
dansare
anslutna
till
SAASDC.
Seminariet syftar till att utbilda och
diskutera 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.
-------------------------------------

Det betyder att dansare och callers kan
vidareutbilda sig genom att vara ute och dansa.
Detta skall vi uppmuntra. En dansare kan aldrig
bli en bra dansare genom att bara dansa i sin
egen klubb, till sin ”egen” caller/instruktör, år
ut och år in. (Vi borde kanske kräva ”intyg”
från elever att de dansat till minst 7 andra
callers på sin nuvarande nivå innan de får
påbörja kurs på nästa program).

Kunskapslistan - KL

Ett mycket genomarbetat verktyg samt
checklista som är lätt att använda av
framförallt ledare. KL kan också användas
av dansare, för att kontrollera att de får
den utbildning de har rätt till, och därmed
kunna ställa krav på sina kursledare.

En caller behöver också vidareutbilda sig. Det
är bra och viktigt att sitta hemma på
kammaren och klura på nya variationer. Men
ibland behöver man konfronteras med någon
som finns där för att ge dig (positiv och
negativ) kritik, och som kan ge idéer du inte
tänkt själv.

Kunskapslistan finns på: www.caller.nu

Jag har själv hållit på i många år, känt mig
ganska säker på min sight calling, och varierat
mig genom att skaffa ny musik. Jag anser jag
kan få hem mina squarer, utan att det är för
uppenbart att jag flyttar runt dem till en Corner
Box. Men så dök en möjlighet upp: Jerry Story
skulle tillsammans med FUN Squaredancers
hålla callerkurs.

Under rubrikraden Om SACT, välj HÄMTA
-------------------------------------

Utbildning

SACT Caller School

Del 1, del 2 och del 3. Planerad till hösten
2015.
För anmälan och mer information: Micke
Gerkman, 070-493 23 89

Jag fick klart för mig att det är massor jag INTE
kan. Det finns saker som kan göra mig
tryggare som caller (sabotera inte dina
squarer). Det finns metodik att flytta dansarna
inom squaren som gör dans-upplevelsen mer
varierande. Genom att använda andra vägar
hem än via corner box kan jag bli roligare.

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

SACT håller caller school´s. Utländska callers
håller ibland caller schools/clinics I Sverige
(Jerry Jestin i höst, Jerry Storry nästa sommar.
Tipsa mig om fler). Ta vara på tillfällena att bli
bättre caller/instruktör. För Din och Dansarnas
skull!
/BosseN, Sekreterare, SACT
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Hej!
Hoppas att ni har haft en ¿n sommar med sol
och dans! Vi i Buffalo Squares går en spännande och intensiv höst till mötes! Som ni
förhoppningsvis har hört så är det vi som
står som arrangörer för Convention 2015 i
Jönköping och arbetet inför detta är såklart i
full gång! Se separat annons och
convention2015.se för information om detta.

du träffa på Convention i Västerås. Efterhand har vi lärt oss hur vi ska gå tillväga och
utvecklat nybörjarkursen steg för steg. Så nu
vill vi be dig att tipsa dina bekanta om vår
kurs! Berätta för vänner, barn, grannar, kollegor, barnbarn, kusiner och bekanta! Square
Up 3 vänder sig till ungdomar i åldern ca. 1331 år och hela helgen kostar endast 350 SEK
inklusive middag, frukost, lunch, middag, frukost, lunch och boende!
Vi kommer även att ¿nnas representerade på
Squaredans-seminariet i höst, den 15-16 november och vi vill gärna höra vad du vill veta
om oss! Maila därför dina frågor och funderingar till oss på info@buffalosquares.se med så
tar vi med dem på seminariet!

Men det som ligger närmast i tiden är vår
ungdomsdans som vi arrangerar i Oxelösund
helgen den 10-12 oktober. Vi värnar om
squaredansen och söker ständigt nya dansare
och buffelkompisar! Därför uppmanar vi alla
squaredansande ungdomar att hänga med på
en glad och rolig helg i Oxelösund! Det som är
extra speciellt med höstens ungdomsdans är
att Buffalo Squares fyller 20 år i år och därför
anordnar vi samtidigt en Jubileumsdans! Det
här blir vår första publika dans och det innebär
att vi under lördagen den 11 oktober öppnar
vårt dansgolv för alla squaredansare, oavsett
ålder. Callers är Freddie Ekblad och Robert
Milestad, nivåerna är B-P-B-A2 och själva Jubileumsdansen pågår mellan 14.00-20.00! Så
kom och ¿ra med oss! Vi vill att det ska bli en
glad och härlig dag med många dansare från
hela landet!

Besök våra evenemang i höst, titta in på vår
hemsida buffalosquares.se och följ oss gärna
på Facebook för de senaste uppdateringarna!
Trevlig danshöst önskar Buffalo Squares!
genom Jon Hansell Nilsson

Därefter dröjer det bara två veckor till nästa
Buffaloaktivitet! Då samlas vi den 24-26 oktober utanför Bromma, Stockholm och anordnar
vår Ungdomskurs för tredje gången! Det var
ifjol som vi började diskutera möjligheten att
ordna en nybörjarkurs anpassad för ungdomar
och att gå igenom hela Basic - på en helg.
Sedan dess har Square Up blivit något av en
succé och Àera av våra kursdeltagare kunde

GISSA CALLET
Svaret
Hinge.

på

callet

När?
Var?
Tid?
Nivåer?
Pris?

är

Övrigt:
Hitta:

11 oktober 2014
4
I Oxelösund på Femöre, ca 20 min utanför
Nyköping
14:00-20:00, fikapaus 16:30-17:00
B-P-B-A2
Vuxen 120kr, ungdom upp till 25 år
eller medlemmar 60 kr
Fikaförsäljning finns på plats
Ljungholmsvägen 8 Oxelösund
GPS N58 39,319 E17 06,595

Här är en ny bild att
fundera över tills
nästa nummer.
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Skyltning:

Från motorvägen i Oxelösund

Frågor?

www.buffalosquares.se
Ring Emma Söderström
073-6299957

Swedish Convention 2015
Sveriges största Squaredansevent
arrangeras i Jönköping Idrottshus
av
Buffalo Squares
1-3 maj 2015
Mer information finner du på:
www.convention2015.se
eller
www.facebook.com/convention2015
Välkomna!
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Caller i närbild!
• Upplever du något som svårt och/eller
jobbigt?
Ibland kan jag tycka att jag kanske är för snäll
i min callning. Med andra ord, lite mer teknik
skulle jag nog behöva träna på.
• Har du några tips till andra som vill börja calla?
Kämpa på, gå kurs, gör det inte mer komplicerat än vad det behöver vara, lyssna på
vad erfarna callers säger och var inte rädda att
fråga om det är något ni undrar över.
Namn: Mathias Alfredsson
Bor: Vänersborg
Gör: Flygmekaniker på Braathens Regional
Klubb: Surte Swingers
Hemsida: www.caller.se

• Hur ofta är du själv ute och dansar?
Tyvärr inte så ofta, nej.
• Har du några övriga intressen?
Jag Àyger segelÀyg samt att jag tränar
japansk stridskonst.

• När började du calla och varför?
Jag började calla 1991. Varför, tja, det var en
utmaning att se hur squaredansen funkar under ”ytan” tror jag.

Här lär ni känna kända/okända callers i Sverige.
Kanske ger det er en chans att anlita en ny caller.
Vill ni höra Mattias calla så är ni välkomna till den
öppna dans som hålls på seminariet (se sid. 19)

• Hur lärde du dig?
Jag gick callerkurs hos Stefan Sidholm.

Annika Myhrberg

• Vilka nivåer callar du?
Basic – A2

C2 i Mellerud

Hur gör man, när man bor bort-i-avkroken och
vill gå en kurs som inte ens bjuds på Bödabaden.

• Callar du både på kurs och dans?
Ja, men mest dans.
• Hur ofta callar du?
2-4 gånger i månaden skulle jag nog säga.

Man samlar ett lämpligt sällskap, hittar en
prima instruktör och sätter igång. Och tro det
eller inte, till och med i Japan, så visste turistguiden att vi håller på med C2 i Mellerud. Det
tänker vi göra i sommar också, för i augusti
skall vi dansa till Bronc Wise i Ulricehamn. Så
det så!

• Övriga uppdrag inom squaredans?
Nej, inte för tillfället.
• Ditt bästa callerminne?
Convention 2006 i Ronneby. Att få stå på scen
tillsammans med de 2 callers jag har hållit
högst genom åren; Jerry Story och Tony Oxendine. Det var stort =)
• Ditt värsta callerminne?
Oj, det måste vara de (få) gånger jag har dubbelbokat mig av misstag. Det känns oerhört
jobbigt.
• Vad upplever du som roligast i samband
med din callning?
Sången och sen se hur dansarna rör sig unisont
och att se hur kul dansarna har.

Fotograf 2014-05-03 var KG Lagerström och
det var Jesper Wilhelmsson som visade oss
"den rätta vägen".
Hälsar gott Björn Arén
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Highland Grand Dancers firade 30 år
mest hade föreningen 190 medlemmar åren
2005 och 2006.

Line- och squaredanceföreningen Highland
Grand Dancers har ¿rat 30-årsjubileum med
en resa till Öland 3-4 maj då 18 medlemmar
deltog.

De senaste åren har medlemsantalet sjunkit markant då intresset för squaredance och
linedance har minskat både lokalt och nationellt. I dag har föreningen ca 40 medlemmar och av de första medlemmarna från 1984
är Josef Varga, Carina Ingvarsson och Inger
Johansson fortfarande kvar i föreningen. Nuvarande ordförande är Lars-Anders Eriksson,
+ som varit med i föreningen i 15 år.

– Vi inledde helgen med ett besök i Haga Park
och naturreservatet Beijershamn där Ingela
och Tommy Carlström tog emot och guidade
runt. Resten av lördagen var det dans i Bödabaden där Ölandsklubben Windmill Dancers
ordnade både line- och squaredance.
Under söndagen gick turen till Albrunna Lund
och Ottenby. Bland annat såg man Arontorpsrosen blomma, hörde göken gala och näktergalen sjunga och så ¿ck man se en ängshök
på Alvaret.

Highland Grand Dancers
Inger Johansson squaredansare
Ingela Carlström linedansare

Inger Johansson som varit med i föreningen
sedan starten kan föreningens historia.
– Highland Grand Dancers bildades 14 maj
1984 i Nässjö och var från början en klubb för
squaredansare. Under följande år ¿ck vi nya
medlemmar från Àera orter på höglandet och
2001 införde föreningen också linedance. Som

Ansökan om medel ur
Rekryteringsfonden
Ansökan ska dessutom innehålla äskat belopp,
handlings- och tidsplan, målgrupp/er, budget samt planerad uppföljning av aktiviteten.
Även uppgift om kontonummer för insättning
av eventuellt beviljat belopp ska framgå av
ansökan.

Vid förbundsstämman 2011 beslutades att
Svenska Squaredansförbundet skulle inrätta
en rekryteringsfond. Syftet med fonden är att
öka antalet squaredansare i Sverige genom
att premiera gränsöverskridande samarbete,
nytänkande och innovativa förslag för att
locka nya dansare eller vinna tillbaka tidigare
dansare. Sedan fondens inrättande har det
årligen betalats ut medel till olika projekt runt
om i landet som förhoppnings bidragit till att
bromsa och vända den negativa trenden med
medlemsminskning som var ett faktum när
fonden inrättades.

Ansökan skickas till styrelsen@squaredans.se
eller till SAASDC
c/o Åsa Bratt
Länsmansvägen 105
192 70 Sollentuna
och ska vara oss till handa senast den 31 oktober.

Nu är det tid att ansöka om medel ur fonden
för aktiviteter planerade till 2015. Ansökan
ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om
ansökande klubb/klubbar samt kontaktuppgifter till dess ordförande.

Styrelsen för SAASDC
Gm Henrik Kjellgren
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Klubbinformation
(uppdaterad augusti 2014)

Hemsidan

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

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.

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

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

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

CD-skiva
“Introduktion till squaredans”

Anmälningar kan ske:
í via inloggning på hemsidan, klubben
registrerar själv sina danser.
Dansen visas på listan när den godkänts.
í via mail till danslistan@squaredans.se
í vid eventuella frågor - kontakt via mail
eller telefon 0455-385163 (arb)
0457-66897 (hem).

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
Tre CD-skivor

Klubbstadgar

Beställningar

Kursmaterial

Priser
Engelska
Mainstream
25:Plus
20:Handböcker på svenska är utan

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.

Svenska
15:15:bilder.

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

Distribution av Square-Info

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

50:100:-

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 24 kr/år för 4 nummer av pappersversionen.

5:40:30:-

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

SAASDC Kontakt

Kom Ihåg

Ledamot/webmaster, Maria Keinänen:
maria@squaredans.se
Sekreterare, Iris Åkerberg:
iris@squaredans.se,
Norra Torpvägen 56, AX-22120 Mariehamn

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
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TackförenfantastisksommarpåBödabaden!
Tack	
  
för	
  en	
  fantas\sk	
  sommar	
  på	
  Bödabaden!	
  
Nuserviframemot2015!!!
Nu	
  
ser	
  vi	
  fram	
  emot	
  2015!!!	
  

Efterenunderbarsommariårserviredanframemotnästasommar.Programmetför2015hittarni
E`er	
  
en	
  underbar	
  sommar	
  i	
  år	
  ser	
  vi	
  redan	
  fram	
  emot	
  nästa	
  sommar.	
  Programmet	
  för	
  2015	
  hiVar	
  ni	
  
pånästasida.FörattbokasåärdetnyaadressertillBödabaden,duhittardenyakontaktuppgifterna
på	
  nästa	
  sida.	
  För	
  aV	
  boka	
  så	
  är	
  det	
  nya	
  adresser	
  \ll	
  Bödabaden,	
  	
  du	
  hiVar	
  de	
  nya	
  kontaktuppgi`erna	
  
längstnerpådennasida.ViärgladaattJasonDeankommertillbakatvåveckornästaårochatt
längst	
  
ner	
  på	
  denna	
  sida.	
  Vi	
  är	
  glada	
  aV	
  Jason	
  Dean	
  kommer	
  \llbaka	
  två	
  veckor	
  nästa	
  år	
  och	
  aV	
  
RobertochRichardärtillbakaenveckavar.NästaårharvislagitihopC2ochC1veckanförattdetska
Robert	
  
och	
  Richard	
  är	
  \llbaka	
  en	
  vecka	
  var.	
  Nästa	
  år	
  har	
  vi	
  slagit	
  ihop	
  C2	
  och	
  C1	
  veckan	
  för	
  aV	
  det	
  ska	
  
bliflerdansaretotalt.Detkommerattvaraseparataworkshopsochdansframtillfikatdärefterärdet
bli	
  
ﬂer	
  dansare	
  totalt.	
  Det	
  kommer	
  aV	
  vara	
  separata	
  workshops	
  och	
  dans	
  fram	
  \ll	
  ﬁkat	
  däre`er	
  är	
  det	
  
gemensamdans.VikommerattanvändarotationsprogramförattfåbrablandningpågolvetpåC2,
gemensam	
  
dans.	
  Vi	
  kommer	
  aV	
  använda	
  rota\onsprogram	
  för	
  aV	
  få	
  bra	
  blandning	
  på	
  golvet	
  på	
  C2,	
  
C1
C1ochA2.VihälsarJespervälkommenombord!ViärocksågladaförattIngridkommerattsköta
och
A2
Vi
hälsar
C1	
  och	
  A2.	
  Vi	
  h
älsar	
  JJesper
esper	
  vvälkommen
älkommen	
  ombord!
ombord!	
  Vi
Vi	
  är
är	
  också
också	
  glada
glada	
  för
för	
  att
aV	
  Ingrid
Ingrid	
  kommer
kommer	
  att
aV	
  sköta
sköta	
  
köketävennästaår,hennesmatlagningärendelavnjutningenpåBödabadenköket	
  
även	
  nästa	
  år,	
  hennes	
  matlagning	
  är	
  en	
  del	
  av	
  njutningen	
  på	
  Bödabaden	
  J	
  
HoppasvisespåunderbaraBödabaden2015!
Hoppas	
  
vi	
  ses	
  på	
  underbara	
  Bödabaden	
  2015!	
  
DansglädjeniNordenAB
Dansglädjen	
  
i	
  Norden	
  AB	
  
Jack&Stefan
Jack	
  
&	
  Stefan	
  
	
  
Onlinebokningenkommerattöppnaden1november.Tillsdesskannibokaviamailochtelefon
Onlinebokningen	
  
kommer	
  aV	
  öppna	
  den	
  1	
  november.	
  Tills	
  dess	
  kan	
  ni	
  boka	
  via	
  mail	
  och	
  telefon	
  
nedan. Ni
nedan.Nisomhargjortenintresseanmälaniårharförturtilldeönskemålomboendesomnilämnat
har
nedan.	
  
Ni	
  som
som	
  h
ar	
  ggjort
jort	
  een
n	
  iintresseanmälan
ntresseanmälan	
  i	
  år
år	
  har
har	
  förtur
förtur	
  till
\ll	
  de
de	
  önskemål
önskemål	
  om
om	
  boende
boende	
  som
som	
  ni
ni	
  lämnat
lämnat	
  
redaniår.
redan	
  
i	
  år.	
  	
  
Priser:
Priser:	
  
Dansavgift1.500kr,Halvpension1.400kr,priserpåboendeberorpåvadniväljer,rum,stugaeller
Dansavgi`	
  
1.500	
  kr,	
  Halvpension	
  1.400	
  kr,	
  priser	
  på	
  boende	
  beror	
  på	
  vad	
  ni	
  väljer,	
  rum,	
  stuga	
  eller	
  
campinginformationgesvianedanståendekanaler.
camping	
  
informa\on	
  ges	
  via	
  nedanstående	
  kanaler.	
  
Kontaktperson/ͲuppgifterförbokningOBSERVERAattdetärpunktNUadressernumera:
Kontaktperson/-‐uppgi`er	
  
för	
  bokning	
  OBSERVERA	
  aV	
  det	
  är	
  punkt	
  NU	
  adresser	
  numera:	
  
LenaWanström
info@bodabaden.nu	
  	
  	
  Ͳ-‐	
  	
  	
  070Ͳ2205760
070-‐220	
  57	
  60	
  
Lena	
  
Wanström	
  	
  	
  Ͳ-‐	
  	
  	
  www.bodabaden.nu
www.bodabaden.nu	
  	
  	
  Ͳ-‐	
  	
  	
  info@bodabaden.nu
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POSTTIDNING B
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70 SOLLENTUNA

Vecka
Vecka
V27A*	
  
V	
  27	
  A*
	
  
V27B*	
  

Bödabaden2015
Bödabaden	
  2015	
  

Datum
	
  D
atum	
  3/7
27/6Ͳ
	
  27/6	
  -‐	
  3/7
	
  
	
  
	
  27/6Ͳ 3/7
	
  

Program
	
  SquaredanceC2
Program
	
  
	
  Squaredance	
  C2
	
  
	
  
	
  
	
  SquaredanceC1
	
  
	
  

Callers
	
  Callers	
  
TomasBernhed
	
  Tomas	
  BEkblad
ernhed	
  
Freddie
FreddieEkblad
	
  Freddie	
  Ekblad	
  
JesperWilhelmsson
	
  Jesper	
  Wilhelmsson	
  
TomasBernhed

	
  
	
  
	
  
	
  
V	
  27	
  B*
	
  27/6	
  -‐	
  3/7
	
  Squaredance	
  C1
	
  
	
  Tomas	
  Bernhed	
  
FreddieEkblad
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Freddie	
  Ekblad	
  
JesperWilhelmsson
	
  4/7Ͳ 10/7
	
  
	
  SquaredanceA2
	
  
	
  
	
  
	
  Jesper	
  Wilhelmsson	
  
V28 	
  
JackBorgström
V	
  28 	
  
	
  4/7	
  -‐	
  10/7
	
  Squaredance	
  A2
	
  
	
  Jack	
  Borgström	
  
Freddie
FreddieEkblad
Ekblad
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Freddie	
  Ekblad	
  
StefanSidholm
	
  11/7Ͳ 17/7
	
  
	
  SquaredanceA1
	
  
	
  
	
  
	
  Stefan	
  Sidholm	
  
V29 	
  
JasonDean
V	
  29 	
  
	
  11/7	
  -‐	
  17/7 	
  Squaredance	
  A1
	
  
	
  Jason	
  Dean	
  
RobertBjörk
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Robert	
  Björk	
  
JackBorgström
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Jack	
  Borgström	
  
StefanSidholm
	
  18/7Ͳ
	
  
	
  SquaredancePlus
	
  
	
  
	
  
	
  Stefan	
  
Sidholm	
  
V 30 	
  
V30
18/7 24/7
Squaredance
Plus
Jason
JasonDean
Dean
RichardBjörk
V	
  30 	
  
	
  18/7	
  -‐	
  24/7 	
  Squaredance	
  Plus
	
  
	
  Jason	
  Dean	
  
JackBorgström
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Richard	
  Björk	
  
V31 	
  
Meddelassenare
	
  25/7Ͳ 31/7
	
  
	
  Linedance
	
   Intermediate
	
  
	
  
	
  Jack	
  Borgström
	
  	
  
V32
LottaSvedbergmfl
V	
  
31 	
  
	
  21/8Ͳ
5/7	
  -‐7/8
	
  31/7 	
  Linedance
Linedance	
  Easy/Intermediate
Intermediate
	
  Meddelas	
  senare	
  
V33A*
	
  	
  
V	
  
32 	
  
	
  18/8Ͳ
/8	
  -‐	
  14/8
7/8
	
  SeniorveckaBasic
Linedance	
  Easy/Intermediate	
  SvenAndréason
LoVa	
  Svedberg	
  	
  mﬂ 	
  
	
  
Svante
SvanteJordeskog
Jordeskog
V	
  33	
  A*
	
  8/8	
  -‐	
  14/8
	
  Seniorvecka	
  Basic
	
  
	
  Sven	
  Andréason	
  
V33B*	
  
SvenAndréason
	
  8/8Ͳ 14/8
	
  
	
  SeniorveckaMainstream
	
  
	
  
	
  
	
  Svante	
  Jordeskog	
  
SvanteJordeskog
V	
  33	
  B*
	
  8/8	
  -‐	
  14/8
	
  Seniorvecka	
  Mainstream
	
  Sven	
  Andréason	
  
V34 	
  
SvenAndréason
	
  15/8Ͳ 21/8
	
  
	
  SeniorveckaPlus
	
  
	
  
	
  
	
  Svante	
  Jordeskog	
  
SvanteJordeskog
V	
  34 	
  
	
  15/8	
  -‐	
  21/8 	
  Seniorvecka	
  Plus
	
  
	
  Sven	
  Andréason	
  
35A* 	
   22/8Ͳ 28/8
SvenAndréason
	
  
	
  SeniorveckaA1
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Svante	
  Jordeskog	
  
Ch
ChristerBern
i t Andréason	
  
B
	
  35	
  A* 	
  22/8	
  -‐	
  28/8 	
  Seniorvecka	
  A1
	
  
	
  
	
  Sven	
  
V35B*	
  
SvenAndréason
	
  22/8Ͳ 28/8
	
  
	
  SeniorveckaA2
	
  
	
  
	
  
	
  Christer	
  Bern	
  
ChristerBern
V	
  35	
  B*
	
  22/8	
  -‐	
  28/8 	
  Seniorvecka	
  A2
	
  
	
  Sven	
  Andréason	
  
*Vecka27,33och35ärdetgemensamdansefterkaffetvarjekväll.Förmerdetaljeratprogramsevår
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Christer	
  Bern	
  
hemsida. www.dansgladjen.se
*Vecka	
  27,	
  33	
  och	
  35	
  är	
  det	
  gemensam	
  dans	
  e6er	
  kaﬀet	
  varje	
  kväll.	
  För	
  mer	
  detaljerat	
  program	
  se	
  
vår	
  hemsida.	
  www.dansgladjen.se	
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