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Swedish Square Dance  
Convention 4-6 juni 2016 

 
Dela vår dansglädje.  

Squaredans är underbart roligt.  
Våra trollcallers ger utmaningar,  
nybörjarfröjd och underhållning. 

  
 

 

Dansa av hjärtans  
lust tillsammans med  
våra söta kolmårdstroll.  
Eller bjud upp en av våra flygarhjältar.  
Du möter dem och många fler i danssalarna.  

Kom till vår stora dansfest i Linköping 

Dröj inte, anmäl dig nu på www.convention2016.se 
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Kom, kom, dansa med oss på vår  

25e Sommardans 
i Badhusparken, Mariehamn 

13—14 augus  2016 
Lörd 15—20.30    Sönd 11—16 

Nivåer B—A2 
Callers  

Micke Gerkman, Mathias Alfredsson 
och Hebe Bergström 

Inträde 

2 dgr  205  SEK/22€ 
1 dag  140 SEK/15€ 
u. 25 år halva priset 

Mer info på www.alandiasquaredancers.ax 
Kontaktperson: Anki Nyman,  tel +358 40 727 4130 
ann-chris ne.nyman@mariehamn.ax 

Servering 

A f t e r p a r t y 
Grillen varm på lördags-
kvällen från kl 21.30. Ta 
med egen mat, dryck, be-
s ck o tallrikar. Med anled-
ning av vårt jubileum så 
bjuder vi på kaffe och tårta. 

2 dansbanor 

 
 
     
 
                                       

 
 

    ANNANDAG     28 MARS A 28PÅSKAGGGGG 2PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
            Dansar vi   Mainstream & Plus    

CCaller: Robert Milestad 
 

 
 
 

Tid Kl. 14.--17.  
 i Park Folkets Hus  

Götalandsvägen 181 Älvsjö 
           Pris: 80:- ungdom 40:- (upp till 20 år) 
 

 
 
 

      Välkomna ! 

       

  

Vill du veta mer, kontakta VilVViVilVilViVViVilVilVilVilVV l dl dl dl dddl dl dl ddddddu vu vu vu vu vvvu vvu vvu etaetaetaetaeetaetaetatetaetaetateta memememememememememeeeer,r,rrrr,rrrrr konkkonkonkonkokonkonkokonkonkonkko takaktaktaktaktakaktakttaktakttakaktaktatatatatatatatatatatataa
 Monica Taleryd  070 552 11 65

VilViViliViliililV ll dl dl dl ddl ddl ddu vvu vu vuu vuuu vuu etaetaetaetataaetaetaetaetaata e me mememememememeer, r,,r,r,r,,,,,r, konkonkokonkonkonkonoonk taktakkaktaktaktaktatakaa tatattaattatataaa
MonMonMonMonMonMonMonMonMonMoMonoMonicaicaicaicaicaicaicaicaicacicaaacaica Ta TaTaaTaTaTaaaa Ta TaTaaT lerlerlerlerlererlerererlererleree yd ydydydydyydydydyydydydd  0707070707070070707070 00000000000000MonMonMonMonMonMonMonMMonMooonicaicaicaiciiicicicaicacaicaaca TaTaTaTaTaTTTaTaTTaT lerlerlerlerlerlereererreerrrrydydydydydydydyyddd 07070707070707077777770000000000 55255255255255255255255255255525555555  1111111111111111  6565656565656565656565656665655255255255255552552552552255255255 111111111111111 6666666666

 Kordinater 
 N 59° 16.9944', 
 E 18° 1.6323' 

 

 

Buss 165 
Liljeholmen 

Buss 144 
Fruängen Älvsjöstation 

Hållplats 
PARKUDDEN 

Buss 144 
Gullmarsplan 

Buss 165 
Farsta 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
         
 

 
Vi arrangerer dans på 

Våle samfunnshus, Skaugveien 4, 3178 Våle, NORWAY (see map) 
N59.24.58 E10.16.44 

    
 
 
 
 
     

 

                      kl 13:00 – 20:00 
    
 

Caller:   James Wyatt 
 
Program: 
kl 13:00 – 15:00 A1/A2 
kl 15:15 – 20:00 M – P – M – A1 / M – P – M – A2 (med forbehold) 

 
Pris, inklusiv koldtallerken, drikke til maten, kaffe og kaker: NOK 350 

Vennligst si fra om du har noe matintoleranse! 
 

På grunn av matbestilling, må vi ha bindende påmelding og betaling innen 
mandag 2. mai 2016 

 
IBAN: NO73 1594 2905 340  BIC (SWIFT-address): DNBANOKKXXX 

 

 
Utenlandske gjester kan betale ved inngangen, men MÅ sende påmelding til 

eincat.hallberg@sf-nett.no innen mandag 2. mai 2016. 
 
Påmelding og opplysninger, kontakt:  
Cathrine og Einar Hallberg eincat.hallberg@sf-nett.no +47 333 25062/+47 92642675 
Kari og Odd Larsen  vestfoldgeo@hotmail.com +47 330 52842/+47 98018033 
Ivar Mikkelsen   ivar.mikkelsen@sf-nett.no +47 90670817 
 

 http://www.horten-squaredancers.no   

 
 
 
 
 
 
 

 
Overnatting: 
 
Best Western Horten Hotell, http://book.bestwestern.no/nn/hotels/best-western-horten-

hotell-horten-73115?sob=A1458&gclid=CL6BzJGA7cgCFaENcwod7ZEDVA:  
Pris per natt: Enkeltrom: NOK 798,-, Dobbeltrom: NOK 998,-, inkl. frokost. 

Koden Squaredancers må oppgis for å få den oppgitte prisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi arrangerer også Workshop på Nykirke bygdehus, 
Kopstadveien 25 A, 3180 Nykirke, NORWAY (se kart) 

N59.25.28 E10.22.20 
 

Fortsatt med James som Caller 
 

NIVÅ: Bestemmes etter påmeldte deltakere 
 

Søndag 29. mai kl 11:00 – 14:00 
Ta med mat og drikke! 

 
Pris: NOK 100 

 
 
Påmelding og opplysninger, kontakt:  
Cathrine og Einar Hallberg eincat.hallberg@sf-nett.no +47 333 25062/+47 92642675 
Kari og Odd Larsen  vestfoldgeo@hotmail.com +47 330 52842/+47 98018033 
Ivar Mikkelsen   ivar.mikkelsen@sf-nett.no +47 90670817 
 
 

        http://www.horten-squaredancers.no     
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Från ordförandens horisont 
Hej Squaredansvänner!

Låt mig först av allt önska er alla en riktigt god 
fortsättning på det nya året. Vi har nu lagt jul, 
nyår och det värsta av vintern bakom oss och 
ser fram mot ett spännande squaredansår. I år 
ser vi fram emot Europaconvention i England, 
vår egen convention och i slutet på året ett 
seminarium. Efter en titt i danslistan konsta-
terar jag att där fi nns också många spännande 
och roliga danser.
Europaconvention i England är något som 
jag gärna skulle rekommendera. Det kom-
mer att hållas i en mycket vacker och kul-
turellt spännande stad - Stratford-upon-Avon,  
Shakespeares födelsestad. Europaconvention 
genomförs 22-24 juli. Det blir många caller 
från alla hörn av Europa och från oss har nomi-
nerats Henrik Nilsson Siling (Hedda) och 
Jesper Willhelmsson.

Ett annat evenemang ni inte kan missa är vår 
egen convention som i år arrangeras i Lin-
köping av Blue Ribbon Squares den 4-6 juni. 
Förra året genomfördes för första gången ock-
så en graduering av nybörjare i samband med 
convention. Detta var en stor succé och där-
för upprepar vi det igen. Mitt förslag är att ni 
kommer och ger ert stöd till de nya dansarna. 
Gradueringen genomförs lördagen den 4 juni 
mellan kl 10 och 12. Jag ser fram emot ett rik-
tigt trevligt convention. Du kommer väl?
Ta dessutom gärna lite extra tid och besök 
Gamla Linköping, där du kan uppleva en min-
nesrik tidsresa i en hundra år gammal stad.

Jag blir så imponerad av alla duktiga och en-
gagerade personer som lägger ned sin själ och 
kraft för att vi skall kunna genomföra danser 
och dessutom ha trevliga danskvällar, kurser 
och annat. Visst håller ni väl med mig om, att 
dessa personer bör visas uppskattning för det 
dom gör. Det ni behöver göra är att ansöka 
om utmärkelser hos Squaredansförbundet. 
Regelverket kring detta fi nns på hemsidan 
squaredans.se/SAASDC/utmärkelser. Vi be-
höver verkligen uppskatta alla eldsjälar!

Förbundets hemsida är ju tillsammans med 
Square-Info och Facebook de viktigaste kanal-
erna för att sprida information och hålla alla 
dansare uppdaterade om vad som löpande 
händer i vår dansvärld. Ni har säkert sett att 
convention 2017 kommer att hållas den 16-18 

juni på en plats i Sverige och ni kan redan nu 
boka in dessa datum. För 2018 däremot har 
vi ingen anmäld arrangör, så jag föreslår att 
ni tar chansen att arrangera detta i er klubb 
eller tillsammans med andra klubbar. Jag lo-
var er att det blir en upplevelse utöver det 
vanliga, att planera och arrangera ett conven-
tion. Till hjälp har arrangören en erfaren con-
ventiongrupp samt en ekonomisk garanti från 
Squaredansförbundet.
Jag nämnde ovan att hemsidan var viktig i 
vårt arbete och det gäller säkert också för i 
princip alla klubbar. När vi skapade förbundets 
hemsida, gjorde vi det på ett sådant sätt att 
det möjliggör också för enskilda klubbar att 
publicera sin hemsida under förbundets hem-
sida. Detta heter Multisite och vill du veta mer 
föreslår jag en kontakt med vår Webbmaster 
Maria Keinänen, mail: maria@squaredans.se,
som kan berätta allt kring detta.

Under hur många år som helst har vi talat om 
vikten att rekrytera nya dansare. Det gamla 
uttrycket "syns vi inte fi nns vi inte" är både 
slitet och "klyschigt" men det gäller alltjämnt. 
Jag vill uppmana alla klubbar och dansare att 
synas ännu mera och visa vår omgivning den 
glädje och gemenskap vi har i squaredansen.
Till convention i Västerås 2014 hade vi 
tryckt upp 150 000 foldrar för att delas ut i 
olika sammanhang. Dessa är nu slut och in-
för årets convention i Linköping kommer det 
att fi nnas 50 000 nya foldrar. Min förhoppning 
är att ni sprider dessa i er omgivning gärna i 
samband med uppvisningar och rekrytering-
såtgärder.

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

Tommy Hansson
tommy@squaredans.se
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Nu har nya året kommit en bit på väg och 
jag sitter på tåget hem efter årets första sty-
relsemöte. 

Tänker på att jag är glad över att ha fått så 
många minnen och skratt via squaredansen. 
För mig är squaredansen bra på många sätt, 
den ger gemenskap och ett totalt avbrott från 
allting annat – för man kan inte tänka var-
ken på jobbet eller annat då man dansar! Hur 
sprider jag denna glädje till människor jag 
möter så att de blir sugna på att komma med? 
En gång blev några nyfi kna då de förstod att 
vi dansare inte vet vad som ska hända under 
dansen och det ställdes många frågor kring 
det. Det brukar jag nämna, så vad gjorde jag 
bra den gången? Jag önskar mig konkreta tips 
på saker som fungerar i samtalet med icke-
dansare. Då vi på mötet diskuterade nyrekry-
tering kom vi in på att vi är bra på att prata om 
detta vid olika tillfällen men vad gör vi sedan 
med det vi får veta? Det föddes en plan att 
samla ihop konkreta tips och framgångsberät-
telser, så att man kan hämta inspiration precis 
då man behöver den. Måste säga att detta gav 
mig ett hopp inför framtiden. 

I planeringen av Convention och stämman in-
går arbete med verksamhetsplanen för nästa 
år. Det fi nns säkert idéer och tankar hos er 
som inte var i Arlandastad i helgen – vad vill 
ni att förbundet ska arbeta med? Maila förslag 
till info@squaredans.se! 

De som var på den gemensamma graduering-
en på förra årets Convention berättade om hur 
bra de tyckte den var. Det blir gemensam gra-
duering i år också – gå dit och  gläds med de 
nya dansarna! Idag har det skickats ut infor-
mation från gradueringskommittén kring det-
ta. De nås på graduering@convention2016.se.

En stående punkt på våra möten är hemsi-
dan. Den utvecklas och används till mer än att 
visa  information. Förbundet använder den för 
olika administrativa funktioner.  Danslistan är 
en central del och den ska förbättras. Det har 
kommit in bra synpunkter kring att registrera 
kurser. Kan nu berätta att kurserna ska in i 

danslistan och därmed få sig en genomgång i 
samband med detta.

Kom ihåg att via hemsidan uppdatera klub-
bens ordförande och/eller kontaktperson om 
årsmötet gör förändringar där!

Idag hade vi även det årliga mötet tillsam-
mans med SACT där vi tar upp saker som är 
gemensamma för de två förbunden. Förutom 
några stående punkter diskuterades fördelar-
na med att ibland dansa till inspelat material 
och hur viktiga duktiga instruktörer är. 
Tack alla ni som i olika roller, på olika sätt, gör 
så mycket för att förgylla tillvaron för andra 
vid kurstillfällen. Ni gör ett jättebra jobb!

För styrelsen
/Maria Keinänen
maria@squaredans.se

 

Res till Australien 
och Nya Zeeland 

med Magnus och Göran. 
 

En spännande resa till andra sidan jorden. 
Upplev det bästa från dessa två länder 

under tre veckor. 
 

Avresa november 2016. 
 

Teknisk arrangör är Lotus Travel. 
 

Svensktalande guide, Magnus Carlsson. 
Jag följer också med och hoppas att även 

du gör det. 
 

Göran Wetterqvist 
 

För mer information:  
goran.wetterqvist@gmail.com 
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Redaktörsspalten
Sist jag skrev var det november och mörkt kl 
16. Nu är det mars och våren börjar komma. 
Tja åtminstone kändes det så i Skåne när vi var 
där för några veckor sedan. 7 plus, vindstilla 
och man kunde ha jackan öppen. Här i Västerås 
är klockan 18 och det är inte riktigt mörkt än. 
Skönt!! Även till detta nummer känns det som 
att det var väldigt lite annonser. Skulle vara 
intressant att höra era synpunkter om varför 
ni inte annonserar och vad som krävs för att 
ni ska göra det.

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. 

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 e-post. Ange den e-postadress 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 2016. Njut tills dess av vitsippor, ljuset, 
fågelkvitter och våren!

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

                                           Årgång 32 
 

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*135 

Liggande 
190*65 

Färg 4 000:- 2 000:- 1 000:- 1 000:- 

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

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

Svartvit SAASDC-klubbar 1 800:- 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 2016 Nummer 3 2016 Nummer 4 2016 Nummer 1 2017 
Deadline för material 15 april 1 augusti 15 oktober 1 februari 

Distribueras vecka 1621 1637 1647 1711 
 

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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Vad i allsin dar är SLUG?
Vivi Skoog, Britt-Marie Ekman och Naemi Hed-
lund från Squaredansklubben Seniorerna samt 
fl era personer från andra stora klubbar deltog 
på SLUG-kurs helgen 14-15 november. 
Vi fi ck lära oss om squaredansens historia, och 
om den moderna squaredansens olika nivåer 
och svårighetsgrader samt om Kunskapslistan, 
där man kan se olika svårighetsgrader av 
samma call på olika nivåer. Vi bör kunna cal-
len så bra att vi kan hjälpa andra innan nästa 
nivå påbörjas. 

Teori varvades med dans, där vi i en square 
fi ck praktisera olika dansvariationer utifrån 
Kunskapslistan. Frågor och problem som upp-
står i de olika klubbarna belystes från olika 
håll. Sammanfattningsvis en givande kurs 
med bra kursledare samt det erfarenhetsut-
byte kursen gav.
---------------
Fotnot:
SLUG står för ”Squaredans Ledar Utbildning 
Grund”.

Kunskapslistan är ett gediget dokument på 38 
sidor som omfattar det mesta som fi nns att 
veta om squaredans. Gå in på SAASDC hem-
sida, klicka på ”Redan Squaredansare” och se-
dan på ”Övrigt”.

På bilden fr v Naemi Hedlund, 
Britt-Marie Ekman och Vivi Skoog.

Jag har dansat squaredans i fl era år nu och 
tycker att det är riktigt roligt att dansa. Jag 
heter Anna Malmgren och har dansat sedan 
1991. Men vad är det som gör att vi har så 
kul? Jo dansen är rolig när det fi nns glada 
dansare och trevliga caller som ser till att vi 
får dansa en massa call som ingår i nivån. Det 
ska vara så pass svårt att man nästan går fel 
men hinner rätta till det! Då skrattar man åt 
sig själv och andra som gör samma fel som 
mig. På en dans ska det vara så pass svårt att 
en square har problem! Då är det tillräckligt 
svårt så vi kan dansa och ha kul. Vi vill ju inte 
att det ska vara för lätt. Vi vill inte heller ha sk 
”torrsim” på en dans! Är det dans vill vi dansa! 
Bra utlärning får ske på kurser.

Sen är det roligt när man kommer hem 
under ett tipp, då känner man sig duktig. Då 
får man ett kvitto på att man gjort rätt. Man 
hinner inte glömma vart man började dansen 
och då får man tillfälle att se den man bjöd upp 
dansen med. När callern ser till att vi kommer 
hem vare sig vi eller han/hon gjort rätt blir vi 
glada. Under ett hash call vill man nog komma 

Varför är det så roligt med squaredans?
hem några gånger för att det ska vara riktigt 
bra.

Sen är det kul när callern får lite extra glöd 
och anstränger sig för att se vad vi kan. Jag 
gillar det! Speciellt när man nästan klarar av 
det. Då hinner man inte tänka på annat som 
vad man ska äta till middag! Det är roligt när 
callern använder alla call som ingår på nivån 
man dansar (när det är det basic hålla sig till 
basic).

Att lära sig något nytt är också kul! För mig kan 
det vara att gå basic kursen för tredje gången! 
Första gången man går kursen förstår man en 
del, andra gången förstår man annat och så 
tredje gången då snappar man upp det man 
inte förstod tidigare. Ja det fi nns hela tiden 
mer att lära sig på en nivå som basic.

Ett hash call ska inte vara för långt då tar orken 
slut och den fi na stämningen kan fl yga sin kos. 
Men med ca 5-7 minuter så har vi i squaren 
roligt och de som väntar också. De som väntar 
vet att de snart får vara med. I varje tipp hör 
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ju singing call till! De är roliga för ni vet väl att 
vi tjejer ska var lite lösaktiga och besöka varje 
kille i squaren! Ja det kan ju låta lite tokigt 
men är det inte så vi gör?

Squaredans är både kurser och danser för 
mig. Sen är det festivaler mm som gör att jag 
tycker det är så kul. Att man kan åka till ett 
annat land och dansa, få nya vänner och gär-
na träffas mer! Med squaredansen kan man 
åka runt i Sverige och dansa på danser eller 
besöka olika klubbar på deras kurser. Man är 
ofta välkommen och alla blir så glada av att 
nya besöker klubben.

Sedan är det så roligt att se och träffa på våra 
nybörjare på danser och kurser. Det är en ex-
tra glöd de bjuder oss på! Speciellt när de är 
glada och ser framåt och försöker hänga på. 
Det är kul att se mor och dotter, mormor och 
barnbarn dansa ihop! Eller  se alla ungdomar 
dansa ihop och busa och tjuva mm. Ni ska 

bara veta vad de hittar på när de dansar ihop! 
Ibland dansar de mirror! Eller så fl yttar de en 
sten mellan varandra mm. 
Musiken är också viktig! Den vill vi ha med 
både på hasch call som singing call, likadant 
på kurserna!
En del kan säkert tycka att det är roligt sätt att 
få motion! Eller att skrattmusklerna får jobba! 

När det ska ordnas till Convention eller en fes-
tival då hjälper jag gärna till! Det är för att 
det är så kul att jobba ihop och se hur vi får 
till fi na danser mm. Man skapar nya kontak-
ter och kan känna sig stolt och delaktig. När 
man varit med och fi xat exv dekoration som 
jag brukar hjälpa till med kan man känna sig 
stolt när det blir fi nt. 

Squaredansen är ett bra sätt att träffa nya 
människor och ha roligt ihop. Tillsammans gör 
vi squaredansen rolig.
Anna Malmgren

Hårda bud i Mellerud?
Rubriken lät onekligen tuff och när vännen KG 
Lagerström lade upp ett par Facebook-bilder 
från C2–övningen den 17:e oktober i Mellerud. 
Då trodde både han och många andra att det 
också var sista C2–Workshop med Jesper i vår 
och Rocky Mountains Regi. Det hade onekligen 
blivit hårda bud i Mellerud. Men nu blir det inte 
så hårt. Vi fortsätter!

Den första övningen vi hade med Jesper i vår 
avlägsna avkrok drog hela nio deltagare den 
23:e november 2013, men redan vid det an-
dra tillfället i januari 2014, så hade det sam-
lats hela 20 dansare för att få njuta av Jes-
per Wilhelmssons tålmodiga förmåga att lära 
oss de utmaningar som C2-nivån innehåller. 
Och nu senast, alltså den 17:e oktober, så 
blev det rekord med 34 deltagare i Melleruds 
IOGT-lokal. Till denna avkrok av Sverige hade 
det nu inte bara kommit dansare från Horten, 
Oslo, Linköping och Eskilstuna, utan även från 
Stockholm och Roskilde!

Vi hade tänkt och trott att det skulle bli den 
sista C2-helgen i Mellerud, men vi har tänkt 
om. Vi fortsätter och Jesper återkommer när-
mast den 2-3 april 2016.

Även då blir temat workshop och vad menar 
vi då med workshop? Jo, workshop är ju en 
verkstad där man brukar göra reparationer, 

experiment och trimning! Och det har vi sett 
att Jesper är duktig på. Både på att reparera 
missade danskunskaper och att trimma oss.
Den här gången hoppas och tror vi att det blir 
lite experiment också. Och när experiment, 
reparationer och trimning går som en dans. 
Då är det kul! 

Kul var det också den 17:e och 18:e oktober 
med fyra C2-rutor i lilla Mellerud, som KG:s 
bild visar. 

Vi trodde att det skulle bli den sista dansen, 
men så blev det nu inte. Jesper och vi fortsät-
ter. Det är svårt att låta bli. Squaredans är 
vanebildande och roligt!

Björn Arén

Full C2-dans i Logehuset 
Bild: KG Lagerström
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Än en gång riktar vi oss till stor del till våra 
nya dansare och det går inte att undvika vissa 
upprepningar. 
Basic-kursen bör väl snart vara avklarad. 
Det är inte längre ett mysterium med Part-
ner Trade och Girls Run men Split Circulate 
kan fortfarande ställa till det, för att inte tala 
om hur det kan bli när callern ställer oss Half 
Sashay och säger Square Thru eller Pass The 
Ocean. Hoppas du tränat detta på kursen för 
det ingår också i full Basic.

Graduering 
Efter avslutad Basic-kurs ordnas en graduer-
ing, en slags examen, där du får möjlighet att 
visa vad du lärt dig. Då får du också din or-
dinarie klubb-badge och ett välkomnande till 
vår stora squaredansfamilj. Även i år kommer 
en graduering ordnas centralt för alla Sveriges 
nybörjare under Convention i Linköping. Har 
din kursledare inte sagt något är det hög tid 
att du frågar om graduering. Det blir en trevlig 
och rolig tillställning, graduanterna bjuds på 
fi ka efteråt och dessutom på halva Conven-
tionavgiften.

Till klubbarna
Inom kort kommer (eller har kommit) in-
formation och intresseanmälan så ni inte 
missar att anmäla era graduanter. Det 
är väl självklart att ni skall graduera era 
nybörjare med oss andra. Detta gäller 
naturligtvis alla i HELA Sverige. ”Sälj” 
gradueringen till era kursdeltagare som 
den roliga och minnesvärda tillställning 
det är utan att skrämma dem från vettet. 
Det gagnar ingen inom squaredansen.

Vad är Convention?
Squaredansklubbarna i Sverige tillhör SAASDC 
eller lättare Svenska Squaredansförbundet. 
Enligt dess stadgar hålls varje år ett årsmöte, 
lämpligt är att då ordna en större dans i van-
ligtvis tre dagar – alltså Convention. Denna 
arrangeras av olika klubbar på olika platser i 
landet och i år är det Blue Ribbon Squares som 
står som värdar i Linköping.
Be någon erfaren dansare berätta om vad som 
händer under Convention och varför du skall 
åka dit.

Här nedan följer ett axplock av olika saker som 
du väl också bekantat dig med under nybör-
jarkursen men det skadar aldrig att repetera, 
även mer erfarna dansare bör läsa detta! Vi 
kan ju vara nya dansare på olika nivåer men 
vissa regler gäller för alla!

Etikett är regler som gör att vi har lättare 
att umgås inom squaredansen, både på och 
utanför dansgolvet. Det kan alltså innebära 
att ingen skall behöva sitta ensam och fi ka el-
ler att man ser till att gäster får ett trevligt 
bemötande.
På dansgolvet gäller att framför allt hålla tyst 
och lyssna på callern. Annars fungerar ju in-
genting – ett eller annat skratt är dock svårt 
att kväva!

Det har kommit mail och annan kontakt till oss 
i Etikettgruppen om det otrevliga i att behöva 
dansa med någon som undviker dusch och 
tvättmaskin. Det är stor skillnad mellan att 
svettas under en dans om man var ren innan 
och att återanvända eventuellt vädrade kläder 
och inte duscha. Dessutom en upprepad fråga 
– Det kan vara svårt nog att klara de olika tur-
erna i opåverkat tillstånd, att försöka efter in-
tagande av alkohol gläder inte meddansarna. 
Vi skall alltså vara nyktra under dansen!

Klädregler. Arrangörer skall ange klädkod
på fl yers inför olika danser. Står inget angivet 
gäller Proper klädsel.
• Traditionellt innebär stora squaredans-
stassen med stor underkjol eller lång ”wes-
ternkjol”, herrarna skall ha långärmat.
• Proper är den vanligaste och något enklare 
koden. Ovanstående funkar alltid men proper 
innebär dessutom kortärmat för herrarna och 
långbyxor för damerna.
• Casual brukar förklaras med ”Kom som du 
är”, hel och ren är en självklarhet!
Fråga på klubben om några kan visa och ge er 
möjlighet att prova, det blir en annan känsla 
att dansa med underkjolen!

Badge bärs alltid, vid medlemskap i fl er klub-
bar fi nns regler för detta.
Aldrig hatt under dans.
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ECMA
Skall gås igenom på alla kurser (hur man gör 
vid en akut medicinsk situation på dansgolvet, 
någon ramlar, får ett anfall eller …)

Änglar
Om du till hösten vill ängla, tänk på att änglar 
skall defi nitivt inte vara medlärare utan skall 
enbart fylla ut squarer och hålla tyst. Änglar 
skall kunna nivån och inte använda änglaska-
pet för att själva lära sig. Om du tänker ängla 
på nybörjarkurs är det särskilt viktigt att du 
ger eleverna tid att reagera utan knuffar och 
dragningar.

Till sist ytterligare några ord till våra nya 
dansare
Passa på att åka till så många danser ni över-
huvudtaget kan. Det är på dessa danser 
ni får den ultimata upplevelsen av att vara 
squaredansare. Träffa nya vänner och efter 
en tid återse dansare ni lärt känna. Finns fl er 
parallella kurser i närområdet så kan ni härma 
Västsam som regelbundet har utbytesdanser 
mellan kurserna. På så sätt får ju också basic-
dansarna möjlighet att dansa till olika callers 
som ju är en av deras rättigheter. Inget traggel 
utan bara dansglädje! 

En förhoppning är att ni alla dansar tills ni 
verkligen kan er nivå och funderar på följande: 

Olika typer av dansare
1. Nybörjare på alla nivåer, inte färdiglärd än, 
måste ha hjälp av erfarna dansare för att lyck-
as
2. Har dansat en del och kan nu dansa rätt om 
alla andra dansar rätt
3. Kan nu se sin plats i olika formationer, vet 
hur ett call slutar och sin och andras plats i 
dessa formationer, kan hjälpa andra till rätta 
och kan dansa rätt med dansare ur grupp 1. 
Nu kan det vara dags att fundera på att 
gå vidare!

Etiketterna slutar dessa rader med en ön-
skan om att vi alla ses i Linköping under 
första helgen i juni.
etikett@squaredans.se

Christina, Karina, Hanna, Louise och Marianne
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Resa till Georgien och 
Kaukasus vackra natur 

med Magnus och Göran. 
 

Följ med till årets mest spännande resmål 
till vinets hemland, så nära men ändå så 

fjärran. 
 

Avresa 17 september 2016. 
 

Priset blir ca 14 950 kr  
och då ingår det mesta. 

Teknisk arrangör är Lotus Travel. 
 

Svensktalande guide, Magnus 
Carlsson. Jag följer också med och 

hoppas att även du gör det. 
 

Göran Wetterqvist 
 

För mer information:  
goran.wetterqvist@gmail.com 

 

Squaredansutveckling
- få stöd för att förverkliga en god idé

I Squaredansförbundet budgeteras årligen
medel för rekryteringsfrämjande åtgärder un-
der rubriken marknadsföring. Marknadsföring 
kan ha en ganska vid betydelse. Vår tolkning 
är att allt som utvecklar squaredansen i positiv 
riktning, gör att kännedomen om squaredans 
ökar eller lockar nya eller passiva dansare till 
squaredansen ryms inom denna rubrik.

Har er klubb eller klubbsamarbete någon idé 
kring hur ni vill verka för positiv utveckling 
av squaredans fi nns det en möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd från Squaredansförbundet 
för att förverkliga denna idé. 

Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt kan 
skickas in till styrelsen@squaredans.se senast 
den 31 mars 2016. Ansökan ska skickas in, el-
ler på annat sätt, bekräftas av klubbens eller 
klubbarnas ordförande och innefatta en skrift-
lig redogörelse kring den idé ni vill förverkliga, 
samt en enkel budget där det framgår hur 
mycket medel ni ansöker om. 

Beslut om utdelning av ekonomiskt stöd tas av 
förbundsstyrelsen, senast den 10 april 2016.

Stöd delas ut för idéer som är rekryteringsfräm-
jande, gränsöverskridande eller nytänkande. 
Utfallet av genomförda idéer som erhåller stöd 
ska redovisas skriftligt före den 31 december 
2016.

Är du en utvecklare för framtiden?

                   

Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-176 43 32 
www.sollentunasq.se 

 

Nybörjardansen 
 

Lördag 23 april 2016  
kl 14.00 - 18.00 

 
 

Caller:  

Hedda 
(Henrik Nilsson Siling) 

 

Nivåer: B - B - M  
 

 

IOGT/NTO-huset  
Mantalsvägen 4, Häggvik 

 

Entré 100 kr 
Under 25 år gratis 
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Shakespeare is calling
- can you hear him?

Vissa av er kanske kommer ihåg mig. Efter 
det att jag började dansa 1994 i SateLlite SD 
med Björn Jerneborg, dansade jag i Stock-
holmsområdet och närliggande klubbar samt 
på svenska Convention. När jag fl yttade till 
England 2001 fortsatte jag dansa tillsammans 
med min make Kevin.  

För 20 år sedan när jag började dansa, tänkte 
jag aldrig att jag skulle sitta och skriva till er 
som nyvald styrelsemedlem i BAASDC (British 
Association of American Square Dance Club), 
men då vi är här nu, tänkte jag ta tillfället i akt 
att dela med mig av vad vi hittills vet om den 
Europeiska Convention. Bokningarna ström-
mar in hela tiden och vi vet redan att minst två 
fulla bussar från Sverige och en från Danmark 
redan har bokats. Många tyskar liksom andra 
nationaliteter, vars valuta är Euro, väntar på 
att växlingskursen mellan Euro och Pund ska 
bli förmånligare och kommer därför att boka 
vid ett senare tillfälle, men antalet förfrågnin-
gar visar att det kommer åtminstone ett par 
bussar från dessa länder. Vi har också hört att 

minst 20 dansare kommer från Australien och 
Asien. Som ni säkert alla vet har vi en fantas-
tisk "caller line-up" denna gång, så missa inte 
tillfället att dansa till dom alla.

Många av er kanske undrar varför vi har valt 
Stratford-upon-Avon, vilket ligger mitt i landet 
och långt från London, Eurotunnel och färjor. 
Den främsta anledningen var att ge er möj-
ligheten att uppleva en typisk engelsk lands-
bygd med klassisk kultur mitt i Shakespeares 
hemstad. Då det är 400 år sedan Shakespeare 
dog, uppmärksammas detta med olika aktiv-
iteter i det närliggande området. Med tanke 
på detta har vi även infört en endagsbiljett för 
lördagen för att ge möjlighet att undersöka 
detta mera. 

För bokningsinformation ber jag er kontakta 
Sue Elliot, elliottsue@blueyonder.co.uk. 
Jag kan även hjälpa till att svara på diverse 
frågor på svenska, 
annika_lovell@hotmail.com.

Kevin och jag ser framemot att välkomna 
er och förhoppningsvis även dansa med er i 
Stratford-upon-Avon.

Annika Lovell
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Julfest i Dalarna   
Tänk att få till en julfest för alla klubbar i 
Dalarna, det skulle vara kul att träffa andra 
squaredansare på någon fest! I vår region 
ordnas inte så många danser under året så 
det behövdes något mer. Jag är med i en klubb 
i Ludvika, Road 66. Vi har våra kurser och av-
slutningar mm, men att gå på dans eller fest är 
något extra! När Falu squaredancers hade sin 
sommardans så fanns det möjlighet att spinna 
vidare med funderingar på någon typ av dans 
eller fest. När vi sedan en varm sommardag 
träffade ett annat squaredanspar så fortsatte 
diskussionen om julfest. Till slut blev det ett 
konkret förslag till våra respektive klubbar att 
besluta om. Lokalen blev Solvarbo bystuga 
och så skulle det vara gröt, skinka, bröd, dry-
ck och kaffe med lussebullar och squaredans. 

För oss i Road 66 blev det ganska lätt. 
Vi gjorde gröt, dekorerade och hade anlägg-
ning med. Resten gjorde Falu squaredancers! 
De fi xade bokning av lokal, julskinkan, bakade 
lussebullar, fi xade nyckel till lokalen, kaffe/te, 
bröd, glögg mm. Han som brukar hålla i lotte-
riet fi xade till ett  med fi na vinster. Det var lika- 
dant med drickaansvarig som gärna ordnade 
fram dricka. För att veta hur mycket mat som 
behövdes fi ck vi anmäla oss i förväg och på så 
sätt fi ck vi snart veta att vi skulle bli nästan 50 
personer. Inbjudan gick till Mora, Orsa, Insjön, 
Falun, Ludvika och Fagersta.  Det kom till fl era 
än de klubbar som fi nns i Dalarna. 

När dagen kom var det många som kom i god 
tid och började pyssla. Jag fi xade lite med 
dekorationen. Det blev julstjärnor på scenen 
och svart duk runt callerbordet med ett dans-
par i tyg. Lite glitter, klockor och en ljusslinga. 
Så serverades glögg när alla kom till festen. 
Efter en stund så började vi dansa. När gröten 
var varm så gick vi ned till dukat bord med 
gröt och skinkmacka med senap på. Innan 
hade fl era personer hjälpts åt med att duka 
fram tallrikar, bestick, skinka mm. Som en 
liten överraskning hade Hebe gjort en dangel 
där det står julfest i Dalarna 2015, ett upp-
skattat minne av dansen. Det blev dragning av 
lotteriet då varje lotterivinnare själv fi ck välja 
vinst. Riktigt trevligt att se hur folk väljer. En 
del har tur många gånger och fi ck med sig fi na 
vinster hem.
Efter maten fi ck vi dansa igen. Full fart på 
dansen och mätt i magen. Hebe och Mats 
Sundström callade tillsammans och ibland var 
för sig. Ibland callade de till jullåtar och en 

del annat. På golvet fanns alla åldrar, allt ifrån 
barn till pensionärer. Det är så kul att se olika 
generationer träffas och ha roligt ihop. Vad 
fi nns det för fritidssysselsättning som både 
barn och föräldrar kan göra ihop? 

Efter ett tag fi kade vi och fi ck hembakta lusse-
bullar och pepparkakor med lite stämningsfull 
julmusik i bakgrunden. Trots att vi höll på fl era 
timmar så var det dans på övertid och mån-
ga var kvar och hjälpte till och plocka undan. 
Många tyckte att detta var mycket trevligt 
och ville gärna göra om detta. – Det här får vi 
göra till tradition! Festen gav oss möjlighet att 
knyta lite kontakt med varandra och sitta och 
prata. Dansa squaredans med andra än man 
träffar på kursen. På dans får vi testa kunska-
perna vi lär oss på kurs när det dessutom är 
lite fart på dansen! Kul att vi blev fl era klubbar 
som träffades och detta blir säkert en ny tradi-
tion här i Dalarna!

Anna Malmgren

 

           Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-176 43 32  
                   www.sollentunasq.se   

 

Plus  

Workshops 
För dig som nyss har lärt dig Plus och vill träna lite extra! 

 

  Alla tisdagar i maj 2016 
 

3/5, 10/5, 17/5, 24/5 och 31/5 
kl 18.30-21.30 

 
Caller:  

Tommy Holmberg 
 
 

 

IOGT/NTO- 
huset i Häggvik 
 

Mantalsvägen 4  

Entré 80 kr  
inklusive fika! 
 

Under 25 år  
halva priset 
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Ingen Dansglädje i sommar
Låt mig direkt förtydliga rubriken. Självklart kommer det att bli dans-

glädje många gånger i sommar, men det blir inte i regi av 
Dansglädjen i Norden AB som drivs av Jack Borgström, 

Stefan Sidholm, Robert och Richard Björk.

Ni som läste förra numret av Square-Info fi ck 
informationen om att det skulle bli danser av 
Dansglädjen AB även kommande sommar och 
allt pekade på att det skulle bli på Bödabaden 
igen. Men en vecka senare kom beskedet att 
det inte skulle bli på Bödabaden eftersom det 
skulle bli annan verksamhet där. Däremot leta-
des det efter en ny plats att arrangera som-
marveckor på. Men nu är det klart att det inte 
blir något alls 2016.

– Vi försökte hitta ett annat ställe att vara på, 
men det är svårt då vi har speciella och speci-
fi ka önskemål. Ett är att dansa ute, det tycker 
vi är sommardans. Sedan behöver vi olika ty-
per av boende och möjlighet till fl exibilitet när 
det gäller mat och afterpartyn. Det är en hel 
del som ska klicka och vi hade dessutom kort 
tid på oss, berättar Jack.

De tycker så klart att det är tråkigt att det inte 
blir något och särskilt mycket sörjer de att det 
inte blir på Bödabaden.

– Bödabaden är ett perfekt ställe och som lig-
ger oss oerhört varmt om hjärtat på så många 
sätt, så ja, det är väldigt tråkigt.

Finns det risk att det blir svårt att komma 
igång igen efter ett "sabbatsår”?

– Om jag läser reaktionerna som vi fått via 
mail så tror jag att vi kan få dansarna att kom-
ma tillbaka till oss 2017 – om vi hittar ett ställe 
som känns bra. Väldigt många har mailat och 
"hejat på" oss om att återkomma när vi hittat 
ett nytt ställe. 

– Jag vill passa på att tacka alla som har mailat 
och peppar oss att fortsätta. Det värmer och 
gör mig väldigt glad att det vi lägger ner tid 
och energi på dansen syns och uppskattas. 
Tack för det! lägger Jack till.

Frågan är om det kan bli aktuellt med Böda-
baden igen i framtiden. Många dansare har 

varit där genom åren och har en speciell rela-
tion till platsen. Det har även Dansglädjenkil-
larna.

– Jag stänger inga dörrar. Om det skulle öppna 
sig på något sätt så ligger Bödabaden högst 
upp på listan när det gäller att ha dansveckor 
på sommaren. Men det troliga är att det kom-
mer att bli någon annanstans, säger Jack.

Jack, Stefan, Robert och Richard är förmodli-
gen de caller som genom åren gjort fl est som-
marveckor på Bödabaden och Kilsbergen där 
Dansglädjen startade upp. Nu blir det tom-
mare i kalendern och en given fråga är vad 
Jack kommer att göra med dem.

– Ja, det blir ju lite tomt. Jag planerar att kan-
ske ta bilen och åka runt i Europa några veckor 
i sommar. Jag tänkte kombinera semester med 
att göra vissa inköp inför en festlighet som jag 
planerar under augusti månad. Jag passerar ju 
en milstolpe under året, skrattar Jack.

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se
(som passar på att gratulera till milstolpen!)
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Ta chansen att göra 
gradueringen gemensam

Förra årets Convention bjöd på en nyhet. Där genomfördes det en 
gemensam graduering där 45 nybörjare från 8 klubbar genomgick 

ceremonin. Dessutom med ett hundratal åskådare på läktaren.

Hela Convention inleddes med den gemen-
samma gradueringen klockan 10. På scenen 
stod Svante Jordeskog och lotsade med säker 
och trygg hand hela proceduren på golvet. Det 
var en märkbar spändhet bland graduanterna, 
precis som det ska vara. Arrangörerna, Väst-
sams gradueringskommitté, hade gjort ett 
strålande arbete inför gradueringen och fort-
satte i samma anda under hela processen som 
pågick en timme. Det hela avslutades med ge-
mensamt fi ka där alla kunde pusta ut och ven-
tilera vad de varit med om. Så mycket mer kan 
inte avslöjas eftersom det kan fi nnas blivande 
graduanter som läser den här tidningen…
 
Men det är glädjande att nyheten får en fort-
sättning, Conventionarrangören i Linköping 
har beslutat att kopiera konceptet och köra en 
gemensam graduering även där. Den kommer 
även i år att inleda årets Convention och kom-
mer därför att ske mellan 10-12 den 4 juni. 
Caller kommer att vara Svante Jordeskog och 
det kommer att avslutas med gemensamt fi ka.

Är du en dansare som ska bli graduerad i år 
är det hög tid att trycka på klubben om att 
få vara med om en gemensam ceremoni. Är 
du klubbmedlem som har graduanter så är 
det hög tid att anmäla dem. Arrangörerna tar 
emot preliminärt intresse för deltagande se-
nast 29/2, men det går att anmäla fram till 
30/4. De behöver en kontaktperson i klubben 
med korrekt mailadress och telefonnummer. 
De önskar också gärna få ungefärligt antal 
graduanter som kommer.
 
De kommer med mer info till klubbarna i mars 
månad, men skickar redan nu med att de bör 
meddelas att det är hög tid att boka boende 
och dansavgift som är halverad för gradu-
anterna. Ta chansen att låta era dansare vara 
med om något alldeles extra på sin graduer-
ing!
 
Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

Förklaringar till danslistan:  

B35, B40 etc. Basic upp till call nr 35, 40 

B*, M*, P* etc. “Golvets nivå” dvs. B, M, P etc.  
 
upp till den nivå årets kurser normalt har nått 

DBD Dance by definition  

WS Workshop 
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
M 14 mars Bonusdans Ross Howell Mölndal Pingvinerna
10:00-13:00 C3B Ross Howell Hemvärnsgården, Delbancogatan 10 Mats Björkman
M 14 mars
14:00-17:00 C3A
To 17 mars Vårdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 B - P (A1*)  Vainor Törnqvist Spekeröds Bygdegård Gunnar 070-771 55 86 / Johana 070-977 83 37
To 17 mars A1-A2 med Gugge Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1 A2 Gugge Törnquist Vinga Yellow Rockers, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 073-843 12 48
L 19 mars SACT Convention dans Borås SACT
15:00-21:00 B o P Många Callers TBD Bosse Nilsö 013-705 03
L 19 mars Workshop A1 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika IOGT- lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 070-307 83 37
10:30-17:00 Dans Sten Axtelius
L 19 mars Vårfestival Kalmar Kalmar Squaredansare
15:00-16:00 A1 Henrik "Hedda" Nilsson Läckeby bygdegård Annika Sjögren Simonsson 070-633 23 45
16:00-20:00 B M P
S 20 mars Marsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 P A1 P A2 Björn Jerneborg Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Birgitta Jansson mail: birgittaj5@gmail.com
S 20 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Svante Jordeskog Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 20 mars Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 Golvets John Lindh IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
S 20 mars Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B-A1 Martin Jansson Ale Kulturrum/Gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
M 21 mars Månadsdans Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B M P Johnny Nordström Kvarnkullen Birgitta mail: birgitta.steverud@telia.com
O 23 mars Dans för daglediga Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 P A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården Slottskogen Karl Axel Lund 031-28 24 54
To 24 mars Skärtorsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 B M B P Leif "Snuffe" Eriksson Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99 Medtag kaffekorg
F 25 mars Påskfestivalen Örebro Örebro Squaredancers
12:00-20:00 B, P, A1, A2, C1, C2 Thomas Bernhed, Jack Borgström, Universitetet Mia Hedberg 019-12 36 15
L 26 mars Tomas Hedberg, Ingvar Pettersson
12:00-19:30 B, P, A1, A2, C1, C2 Jesper Wilhelmsson C1 o C2 med rotationsprogram fre o lör
20:00-00:00 Afterparty
S 27 mars
10:00-13:30 B, P, A1, A2, C1, C2
F 25 mars Våffeldansen Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Rojne Eriksson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 25 mars Påskdans Igelstorp Tivedens Square Dancers
14:00-19:00 B*-A1* Vainor Törnqvist Sventorps Bygdegård Lena Blixt 0505-443 16 

Servering finns
M 28 mars Annandag Påskdans Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14:00-17:00 M, P Robert Milestad Park Folkets hus/Götalandsv. 181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
Ti 29 mars Klubbdans Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 A1-A2 Thomas Bernhed Centralskolan Floda Centrum Thommy Ahlborg
O 30 mars Stefandansen Mölnlycke Western Airport Square Dancers
18:30-21:30 B 45-A 1 Stefan Sidholm Café Kulturhuset Tommy Landin mail: tommy.landin@telia.com
O 30 mars Dans för daglediga Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 P A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården Slottskogen Karl Axel Lund 031-28 24 54
To 31 mars Vårdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 B - P (A1*) Martin Jansson Spekeröds Bygdegård Gunnar 070-771 55 86 / Johana 070-977 83 37
To 31 mars Klubbdans med Sten Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 B-P (+A) Sten Götharson Vinga Yellow Rockers, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 073-843 12 48
L 2 apr Ekerös Vårdans Stockholm, Bromma Ekerö Square Dancers
13:00-16:00 Plus Sven Andréason Alviks kulturhus Peter Brattlund
L 2 apr Vernal Equinox Dance Hörby Ring Lake Square Dancers
13:00-17:00 B M P A1 Tommy P Larsen Bykupan i Osbyholm Alf Olsson 0415-131 65
L 2 apr Sjömansdansen Östhammar Roden Square Dancers
12:00-14:00 A1 A2 Henrik "Hedda" Nilsson Hargs församlingshem Maria Andersson 076-221 22 97 
14:00-18:30 B M B P
L 2 apr Workshop Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
11:00-17:00 C2 Jesper Wilhelmsson IOGT-NTO Postgatan 25 Björn Arén
S 3 apr
10:00-16:00 C2
L 2 apr C1 intensivdag - OBS föranmälan! Alingsås Dansföreningen Hörnet
11:00-17:00 C1 Gunilla Hammarlund IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund
S 3 apr Aprildans Stockholm, Hägersten Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B M P16 Michael Gerkman Hägerstensåsens Medborgarhus Birgitta Jansson mail: birgittaj5@gmail.com

Riksdalervägen 2

Här dansar vi -Nummer 1 2016
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

S 3 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Michael "Sotarn" Lindberg Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 3 apr Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 Plus-A1 Thomas Samuelsson, Malmö Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37
S 3 apr Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B-A1 Mathias Alfredsson Ale Kulturrum/Gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
S 3 apr Seniordans Jönköping, Bymarksvallen Match Town Square Dancers
12:00-16:00 B M P Tomas Fingalsson, Viktor Rydbergsgatan 39 Helén Illerström 070-641 44 25

Leif "Snuffe" Ericsson, Gösta Toreld
S 3 apr A1 A2 högre utlärningstempo forts Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
12:00-17:00 A1 A2 Sven Andréason Bergsbrunna Villaväg 24 Merit 018-36 61 48 / Britta 072-206 09 59
M 4 apr Graduering Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B M P Johnny Nordström Kvarnkullen Birgitta mail: birgitta.steverud@telia.com
O 6 apr Dans för daglediga Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 P A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården Slottskogen Karl Axel Lund 031-28 24 54
To 7 apr Klubbdans med Gugge Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 B-P (+A) Gugge Törnquist Vinga Yellow Rockers, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 073-843 12 48
To 7 apr A2-Dans/Workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Mathias Alfredsson Snapens Friluftsgård Kjell Nyäng 0506-150 59
F 8 apr Crazy Dance Weekend Märsta Crazy Flutters
19:00-22:00 C1 Jerry Jestin Forum, Stockholmsvägen 25 Christina Johnsson 073-967 04 09
L 9 apr
13:00-16:00 B M Jerry Jestin
17:00-21:00 P P A1 Jerry Jestin
S 10 apr
10:00-14:00 P Lasse J, Peter K, Urban D
15:00-19:00 A2 Jerry Jestin
F 8 apr Aprildans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:30 B M B P Sven Andréason ABF-huset Kommunalvägen 26 Kersti Möller 08-604 89 58
L 9 apr C1 träning Trollhättan Troll8an Squaredancers
11:00-17:00 C1 Utlärning+full nivå Monica Arvidsson, Mikael Freeman Götasalen, Strömslundsgatan 36 Monica 070-682 06 70
S 10 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Olle Nilsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 10 apr Klubbdans Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-20:00 B40, B, M, P, A1 Jörgen Höijer, Marine Ramsby ABF-huset, Verkstadsgatan 14 Karin Lindeberg 070-628 57 76
S 10 apr Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B-A1 Jörgen Höjer Ale Kulturrum/Gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
S 10 apr Klubbdans Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
15:00-19:00 B* - ?* Ingvar Pettersson Snapens Friluftsgård Silvia Olsson-Schudel 073-026 38 77
S 10 apr Plus intensivkurs del 1 Alingsås Dansföreningen Hörnet
11:00-17:00 P Gunilla Hammarlund IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund

obs föranmälan
M 11 apr Örebro Örebro Squaredancers
18:30-21:30 A2 Jerry Jestin Klubblokalen, Radiatorvägen 7 Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com
M 11 apr Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B M P Johnny Nordström Kvarnkullen Birgitta mail: birgitta.steverud@telia.com
Ti 12 apr Örebro Örebro Squaredancers
18:30-21:30 Plus Jerry Jestin Klubblokalen, Radiatorvägen 7 Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com
O 13 apr Dans för daglediga Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 P A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården Slottskogen Karl Axel Lund 031-28 24 54
O 13 apr Örebro Örebro Squaredancers
18:30-21:30 B-M-B-M Jerry Jestin Klubblokalen, Radiatorvägen 7 Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com
To 14 apr Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B-A2 Mathias Alfredsson Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 073-843 12 48
F 15 apr Dergårdsdansen Lerum Lerum Square Dancers
19:00-22:00 P-A1-P-A2 (1 lokal) Vic Ceder, Ross Howell, Dergårdsgymnasiet Thommy Ahlborg

Thomas Bernhed Servering finns
L 16 apr Vårdansen Enköping Pepparrötterna
14:00-17:00 A1 A2 Jerry Jestin Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
17:00-21:00 B*, M, P
L 16 apr Träningsdans Stockholm, Kallhäll Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B Rojne Eriksson Folkets hus, Kallhälls centrum Birgitta Jansson mail: birgittaj5@gmail.com
L 16 apr SNCC Lerum Pingvinerna
11:00-21:00 C1, C2, C3A, C3B Vic Ceder, Ross Howell, Dergårdsgymnasiet, Lerum Thomas Bernhed 
S 17 apr Thomas Bernhed t.bernhed@telia.com
10:00-15:00 C1, C2, C3A, C3B
S 17 apr Workshop C1 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika Medborgarhuset (Ahlöfsgatan 5 C) Stefan Flink 070-307 83 37
10:30-17:00 C1 WS/Dans Jerry Jestin
S 17 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Leif "Snuffe" Ericsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

S 17 apr Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 Golvets Mikael Freeman IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
S 17 apr Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B-A1 Catrine Dellbing Ale Kulturrum/Gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
S 17 apr Tiburtiusdansen Norrtälje Eightmakers
13:00-18:00 P A1 P A2 Micke Gerkman IOGT-huset, Stockholmsvägen 1 Kristina Franzén, 070-591 48 21
S 17 apr A1 A2 högre utlärningstempo forts Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
12:00-17:00 A1 A2 Sven Andréason Bergsbrunna Villaväg 24 Merit 018-36 61 48 / Britta 072-206 09 59
M 18 apr Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B M P Johnny Nordström Kvarnkullen Birgitta mail: birgitta.steverud@telia.com
O 20 apr Dans för daglediga Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 P A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården Slottskogen Karl Axel Lund  031 282454
O 20 apr Onsdagsdans Täby, Stockholm Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 B30 B B30 M Lasse Rawet Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge, tel. 08-7567699
To 21 apr A1-A2 med Bengt Geleff Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1, A2 Bengt Geleff Vinga Yellow Rockers, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 073-843 1248
L 23 apr Trandansen Kvänum Läckö Square Dancers
13:00-20:00 B, M, P, A1, A2, C1 Björn A. (DK), Mathias A, Nästegårdshallen Monica 0735608759

Roine E, Monica A
L 23 apr Plus Workshop Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
10:30-16:30 P Workshop Jesper Wilhelmsson Fruängsgården, Gamla Södertäljev. 5 Lars-Erik.Svensson@telia.com
L 23 apr Jubileumsdans 20 år Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P A1 P A2 Robert "Robban" Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 23 apr Nybörjardans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
14:00-18:00 B B M Henrik "Hedda" Nilsson Siling IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg, 076-176 43 32
L 23 apr Plusdansen Nybro Crystal Squaredancers
16:00-20:00 P o  A1 Matsalen Hanemålaskolan Anders Cedmert
S 24 apr Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B-A1 Martin Jansson Ale Kulturrum/Gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
S 24 apr Challengedansen Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
10:00-13:00 C3A Jesper Wilhelmsson Fruängsgården, Gamla Södertäljev. 5 Lars-Erik.Svensson@telia.com
14:00-17:00 C2
S 24 apr Klubbdans Malmö Energy Squares
15:00-18:00 B-A1, kursnivåer Meddelas senare Ystadsg. 53, Studiefrämjandets lokal Lars Olofsson, 070-527 20 37
M 25 apr Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B M P Johnny Nordström Kvarnkullen Birgitta mail: birgitta.steverud@telia.com
Ti 26 apr Klubbdans Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 A1-A2 Thomas Bernhed Centralskolan Floda Centrum Thommy Ahlborg
O 27 apr Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 B M B P Rolf Boettge. Medtag kaffekorg Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99
O 27 apr Dans för daglediga Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 P A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården Slottskogen Karl Axel Lund  031 282454
To 28 apr Klubbdans med Catrine Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1-A2 Catrine Dellbing Vinga Yellow Rockers, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 073-843 1248
To 28 apr A2-Dans/Workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Mathias Alfredsson Snapens Friluftsgård Kjell Nyäng 0506-150 59
L 30 apr Stora gradueringsdansen Örebro Örebro Squaredancers
11:00-16:00 B och graduering Tomas Hedberg Klubblokalen, Radiatorvägen 7 Fredrik Hirverud, 073-324 57 43
L 30 apr Valborgsdansen Skepplanda Dansföreningen Hörnet
15:00-16:00 C1 Thomas Bernhed Skepplanda Bygdegård Gunilla Hammarlund
16:00-20:00 P, A1, P, A2
S 1 maj Vårdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
10:00-16:00 B36-A2 Michael "Sotarn" Lindberg, Tollare Folkhögskola   Nacka Ragnar Gillberg mail: pirag@tele2.se

Björn Jerneborg Anmälan + 195kr pg.270737-0 + Namn
S 1 maj Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 Plus-A1 Thomas Samuelsson, Malmö Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37
M 2 maj Måndagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 P A1 P A2 Micke Gerkman Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
M 2 maj Basic workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 B Stefan Sidholm IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg 076-176 43 32
Ti 3 maj Plus workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 P Tommy Holmberg IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg 076-176 43 32
O 4 maj Dans för daglediga Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 P A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården Slottskogen Karl Axel Lund  031 282454
To 5 maj Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
14:00-17:00 P & A2 Charlie Robertson Fruängsgården, Gamla Södertäljev. 5 Lars-Erik Svensson 070-267 38 35
L 7 maj C2 intensiv kurs gång 9 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika IOGT- lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 070-307 83 37
10:30-17:00 C2 utlärning gång 9 Jesper Wilhelmsson
L 7 maj Örebro Örebro Squaredancers
14:00-18:00 P-P-A2 Charlie Robertson Klubblokalen, Radiatorvägen 7 Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

S 8 maj Bryggdans Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-20:00 B, M, P, A1 Jörgen Höijer o Marine Ramsby Hamnplan vid Stora Nygatan Karin Lindeberg 070-628 57 76
M 9 maj A1 workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 A1 Henrik "Hedda" Nilsson Siling IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg 076-176 43 32
Ti 10 maj Plus workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 P Tommy Holmberg IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg 076-176 43 32
O 11 maj Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 B M B P Rojne Eriksson Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge 08-756 76  99 Medtag kaffekorg
O 11 maj Vikings Vårdans Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18:30-21:30 P, A1, P, A2 Robert Milestad Bergsbrunna Villaväg 24 Merit 018-36 61 48 / Britta 072-206 09 59
O 11 maj Dans för daglediga Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 P A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården Slottskogen Karl Axel Lund 031-28 24 54
O 11 maj Våravslutning Mölnlycke, Bokcaféet i Kulturhuset Western Airport Square Dancers
19:00-21:30 B-A2 Reine Storberg Biblioteksgatan 2 Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net
To 12 maj Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B-A2 Thomas Bernhed Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 073-843 1248
L 14 maj Jubileumsdans Gimo Roden Square Dancers
12:00-18:30 B-A2 Mathias Alfredsson, Micke Gerkman Ladan Idrottsgården Maria Andersson 076-221 22 97
L 14 maj Majdansen Fruängen, Stockholm Motiv8's
11:00-14:00 C1 Ian McConnell Fruängsgården Arne Gustavsson 070-422 82 27 
15:00-18:00 C2
S 15 maj
10:00-13:00 C3A
14:00-17:00 C3B
S 15 maj Plus intensivkurs del 2 Alingsås Dansföreningen Hörnet
11:00-17:00 P Gunilla Hammarlund IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund obs föranmälan
M 16 maj C1 workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 C1 Freddie Ekblad IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg 076-176 43 32
Ti 17 maj Plus workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 P Tommy Holmberg IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg 076-176 43 32
Ti 17 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-21:30 B-P Svante Jordeskog Blåbärskullen Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net
O 18 maj Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 M P M A1 Rolf Boettge, Björn Jerneborg Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99
O 18 maj Vikings Vårdans Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18:30-21:30 P, A1, P, A2 Freddie Ekblad Bergsbrunna Villaväg 24 Merit 018-36 61 48 / Britta 072-206 09 59
L 21 maj WetternRundaDansen Motala Varamon Square Dancers
13:00-15:30 P-A1-A2 Krister Pettersson Gillet, Varamon Mats Wirebro 076-398 39 86
16:00-19:30 B-M-B-P Efter dansen informellt grillafterparty
S 22 maj A2 intensivdag - obs föranmälan! Alingsås Dansföreningen Hörnet
11:00-17:00 A2 Gunilla Hammarlund IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund
M 23 maj A2 workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 A2 Stefan Sidholm IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg 076-176 43 32
Ti 24 maj Plus workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 P Tommy Holmberg IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg 076-176 43 32
Ti 24 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-21:30 A1-A2 Reine Storberg Blåbärskullen Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net
O 25 maj Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 P A1 P A2 Michael "Sotarn" Lindberg Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Kerstin Boettge 08-756 76  99 Medtag kaffekorg
O 25 maj Vikings Vårdans Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18:30-21:30 B, M, B, P Rojne Eriksson Bergsbrunna Villaväg 24 Merit 018-36 61 48 / Britta 072-206 09 59
O 25 maj Bagisdansen 2016 Stockholm Square Dance People Bagarmossen
19:00-22:00 P A1 P A2 Jack Borgström Folkets Hus Bagarmossen per@bollmark.se
To 26 maj Sommardans Stockholm, Norra Djurgården Squaredansklubben Seniorerna
12:00-15:00 M P Björn Jerneborg Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12 Birgitta Jansson mail: birgittaj5@gmail.com
L 28 maj Vårdans - 35-årsjubileum Våle samfunnshus Horten og Omegn Squaredancers
13:00-20:00 M-A2 James Wyatt Skaugveien 4, 3178 Våle Cathrine Hallberg
L 28 maj 10 års jubileum Solvalla Bygdegård , Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club
14:00-20:00 Basic till A1 Brian Hotchkies, Australien Solvallav. 13 Skyltat från väg 11 och 13 Ulf Jönsson 072-944 41 55
S 29 maj Bestemmes etter Workshop Norge, Nykirke bygdehus Horten og Omegn Squaredancers
11:00-14:00 påmeldte deltakere James Wyatt Kopstadveien 25 A, 3180 Nykirke Cathrine Hallberg
M 30 maj Våravslutning Staffanstorp Gripen Square Dancers
19:00-22:00 B-M-P Svenolle Svensson, Peter Johansson Biblioteket Natalie Strandh 070-3923474 
M 30 maj C2 workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 C2 Freddie Ekblad IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg, 076-176 43 32
M 30 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-21:30 C1-C1-C2 Thomas Bernhed Blåbärskullen Carina 070-826 29 29 mail:carinageleff@yahoo.se
Ti 31 maj Plus workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 P Tommy Holmberg IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg, 076-176 43 32
Ti 31 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-21:30 B-P Reine Storberg Blåbärskullen Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net
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Örebro 225-227 mars 2016 

  
Afterparty på lördagen med dans till 

 

HHerr Kantarell  
 

Årets påskharar är: 
JJack Borgström   Thomas Bernhed 
IIngvar Pettersson   Tomas Hedberg 

JJesper Wilhelmsson 
 

B och P-C2 i tre hallar i tre dagar 
JJA! Basic är tillbaka!  

C1 och C2 i tretimmars sessioner! 
  

Hjärtligt välkomna önskar  
Örebro Squaredancers  

Extra! UUSA-bbesök! 
  

Charlie Robertson  
 
Charlie är på kort visit i Sverige, och passar på att besöka 
oss i Örebro. Självklart måste vi ju ha en dans i vår lokal! 
 

Lördag 7 maj 2016 
 

Caller: Charlie Robertson, USA 
Nivå: P-P-A2 
Tid: 14:00-18:00 
Plats: Örebro Squaredancers klubblokal, 
 Radiatorvägen 7, Örebro (vid tefatet) 
Cafeteria:  Servering finns med smörgåsar, 

godbitar, kaffe, te osv. 
Klädsel: Casual 
Kontakt: Kristina Luhr 
 klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11 

 

  

 
 
Program Dag 

Måndag 11 april 
Tisdag 12 april 

Onsdag 13 april 

Nivå 
A2 

Plus 
B-M-B-M 

 

Tid: 18:30-21:30 alla dagarna 

Inträde: 70 kr per dans 

Plats: Örebro Squaredancers klubblokal 
Radiatorvägen 7, Örebro (vid tefatet) 

Cafeteria: Servering finns med smörgåsar, godbitar, 
kaffe, te osv. 

Klädsel: Casual 

Kontakt: Kristina Luhr 
klluhr@hotmail.com, tfn: 073-339 66 11 

Stora 
Gradueringsdansen 

 

 

30 april 2016 
 

Graduering och välkomstdans för alla 
nya dansare OCH för alla er som vill 

välkomna våra nya dansvänner! 
 

Caller: Tomas Hedberg 
Nivå: Basic, (graduering ca en timme) 
Tid: 11:00-16:00 
Inträde: 70kr (35 kr under 26 år) 
Plats: Örebro Squaredancers klubblokal 
 Radiatorvägen 7, P vid tefatet 

 
Kafeteria finns med soppa, smörgåsar osv. 
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Åsa Bratt har en av de viktigaste rollerna i förbundsstyrelsen, hon axlar 
nämligen uppdraget som kassör.

Åsa håller koll på siffrorna

Sedan 2008 har Åsa Bratt varit förbundets 
kassör och hållit koll på inkomster och utgifter 
som ett riksförbund har. Att hon kom in i sty-
relsen för åtta år sedan skyller hon på sin mor, 
Ann-Margret Bratt. Hon var nämligen kassör i 
förbundsstyrelsen innan Åsa och när Ann-Mar-
gret skulle kliva av behövdes det en ersättare 
och med lite tjat så blev det Åsa som tog sig 
an den uppgiften.

– Det har varit roligt och utvecklande att vara 
kassör på den här nivån, det skiljer sig lite 
från att vara kassör på klubbnivå, säger Åsa.

Siffror är inte obekant eftersom hon jobbar 
med det till vardags. Som entreprenadingen-
jör/kalkylator räknar hon på olika markjobb 
och följer sedan arbetet tills det är färdigt.

Vad är det som är roligt med siffror?
– De är lättare att hålla reda på än folk, säger 
Åsa med ett stort skratt.

Har du något tips till de som inte gillar 
siffror?
– Att speca upp dem i småbitar, då blir det lät-
tare att få kontroll. Jag vill ha ordning och reda 
på mina papper, svarar hon på påståendet att 
siffermänniskor ofta är organiserade personer.

Nu till årsstämman kommer Åsa att ställa sin 
plats i styrelsen till förfogande för en ny kassör. 
Hon tycker att det är dags att det kommer in 
lite nytt blod på posten.

– Plus att det har blivit krångligare med Skat-
teverket, småskrattar Åsa.

Alla nya regler kring ekonomi gör att det blir 
svårt att hänga med om man inte arbetar med 
det dagligen och det tar mycket tid att sätta 
sig in i allt nytt som hela tiden dyker upp.

Vad kommer du att sakna när du slutar i 
styrelsen?
– Mötena med alla roliga diskussioner och all 
inspiration man får med sig från det.

 

 Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-176 43 32  
www.sollentunasq.se   

 

Workshops 
För dig som vill träna lite extra på den nivå du nyss har lärt dig! 

 

Måndagar i maj kl 18.30-21.30 
 

2/5 B Stefan Sidholm 
9/5 A1 Hedda Nilsson Siling 
16/5 C1 Freddie Ekblad 
23/5 A2 Stefan Sidholm 

30/5 C2 Freddie Ekblad 
 

 
IOGT/NTO-huset  

Mantalsvägen 4, Häggvik 

  
 
 

 

Entré 80 kr inklusive fika 
Under 25 år halva priset 
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Gunnar - med fokus på sammansättning

Gunnar Bodmar har i 35 år arbetat åt Volvo, vars huvudsyssla är att 
bygga ihop bilar. De senaste fyra åren har han suttit i förbundsstyrelsen 

med huvuduppgift att bygga ihop samverkan mellan klubbar.

Vi börjar med jobbet på Volvo där Gunnar ar-
betat i 35 år. Hans uppgifter där var svetsare, 
arbetsledare, utbildningschef, personalchef, 
produktverkstadschef och miljöchef och sum-
merar arbetet så här:
– Det roligaste var att jag fi ck arbeta med 
människor, jag är inte egentligen intresserad 
av bilar, skrattar Gunnar.

För fyra år sedan klev han in i förbundssty-
relsen och fi ck där ett specifi kt klubbsamver-
kansuppdrag som innebär att bidra till upp-
start av klubbsamarbeten runtom.

– Vi måste samverka och jobba ihop, var och 
en är inte sig själv nog. Att vi i vissa fall har 
många klubbar beror på att folk har blivit os-
ams. Men jag ser ju också att geografi n i vissa 
fall sätter gränser, konstaterar Gunnar.

Han lyfter Västsam, ett samarbete i Västsver-
ige som ett gott exempel där de har kommit 
en bra bit på väg. 
– Jag tror fl er och fl er inser nyttan och glädjen 
av att arbeta ihop – och det måste gå att sa-
marbeta mer i framtiden.

Har du något drömscenario för 
squaredansen i framtiden?
– Jag önskar att man i ett större geografi skt 
område kunde ha bara en klubb med en sty-
relse, men däremot verksamhet och danser på 
fl era olika platser. Det tror jag skulle under-
lätta väldigt mycket.

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se
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Ethels krönika 
Lät tankarna vandra häromkvällen, och bör-
jade fundera...squaredansen har ju faktiskt 
förändrat mitt liv en hel del. Vad har jag 
squaredansen att tacka för? Det blev en lång 
lista.

Det första jag kommer att tänka på är skratt, 
ett oändligt antal skratt; skratt så att vi inte 
kunnat fortsätta dansa utan fått gå ut från 
danslokalen, skratt så att åskådarna är högrö-
da i ansiktet, skratt så att callern nästan ram-
lat av scenen... På basic, när vi inte förstått 
vilket håll vi ska vända oss åt, inte vem som 
är vår partner, inte vad vi ska ha väggarna till, 
inte om jag är end eller trailer, inte vad som är 
höger och vänster, knappt ens vad som är bak 
och fram... inte för att vi förstår detta på hö-
gre nivåer heller, men med lite mer rutin döljer 
man det bättre. Det senaste stora skrattet var 
häromdagen på A1-kursen, när vi skulle göra 
lines up to the middle and back, och lyckades 
få till tre linjer åt olika håll, och knappt visste 
var mitten var. Att skratta är nyttigt, ett gott 
skratt förlänger livet – ja, då borde vi väl bli 
minst 150 år...

Kramar...ja, vad kan man säga om det? Finns 
det någonstans man kramas så mycket som 
i squaredans? Ibland kan man knappt börja 
dansa, för att alla ska krama alla (nästan) 
först...och yellow rock är ju ett call. Möjligen 
enda callet man inte kan göra fel. Man kan 
iofs krama fel person, för att man har dålig 
koll på vem som just då är ens partner eller 
corner, men vad gör det? Märker callern det,så 
får man krama en till (och jag tror callern gör 
detta för att testa om vi har koll).

Förvirring, ja. Squaredans kräver full koncen-
tration. vem är jag? Boy, girl, heads, sides, 
leader, trailer, center, end, very center, very 
end, och ibland allt på en gång beroende på 
hur man ser det...och två sekunder senare är 
man något helt annat, och ska ha koll på vad 
just den ska göra då. Man kan aldrig stå och 
tänka på något annat. Lämna bekymren hem-
ma; här är det full koncentration som gäller. 
Stilla eftertanke i hundra knyck.

Andahingeandafoldandafollowandapeel. Vissa 
calls kan fungera om man rabblar defi nitio-
nen. Ibland funkar det att bara fl yta med utan 
att riktigt veta vad man gör - men det märker 
callern, och då är man illa ute.

Mot slutet av kvällen, när huvudet tagit slut, 
kan det bli intressanta kopplingar i tomrum-
met där. Callern säger Spin the top, och det 
som kommer ner i fötterna är Acey Deucey...
det blir inte så bra, särskilt inte om de andra 
gör rätt (det blir inte bra om de gör fel heller, 
men då förstår man åtminstone varför).
Det blir ändå en del funderingar över livet. 
Vem är jag, och vart ska jag? Allting fl yter, 
allt förändras konstant. Det som har varit, har 
varit; det enda som är viktigt är vad jag ska 
göra nu (och förstås att ha kul, och helst kom-
ma hem, men det är inte mitt ansvar).

Känslan när vi lyckats med något svårt. Allt 
från den tjusiga snurren på circle to a line (och 
vem var det nu som skulle...?), tills när man 
elegant snurrar sig igenom de långa trassliga 
callen på plus och A1. Eller dyker rätt i dive 
thru (och inte slår skallen i..). Det är ju iofs de 
små enkla callen som är svårast. Turn thru – 
var det bara det här? ...and roll (vred jag mig 
i slutet av callet före så jag ska vrida mig lite 
till, eller inbillar jag mig bara det? Och vilket 
håll var det nu...det var ju så länge sedan).          
Men helt plötsligt funkar den där direktkopp-
lingen mellan öronen och fötterna. Nu, nu kan 
vi det här!!

Utmaning. Men just när man lyckats, så inser 
man att det alltid går att göra på ett annat 
sätt.  Grand square, det kan vi ju alltid! - och 
så hamnar vi i lines eller double pass thru, och 
callern ropar Sides face grand square! Vem, 
sade du? Vad då?  Eller hoppa över en del av 
callet (som när vår caller hotade med ”hoppa 
över steg tre och fem i load the boat” - jo, det 
hade vi nog löst om vi fått fundera några tim-
mar). Det bästa är när callern testar erfarna 
dansare på basic. Bend the line, bend the line, 
bend the line... Swing your corner (och hur 
står man sedan??).

Och har man äntligen äntligen lyckats lära sig, 
så säger callern left, eller reverse, och då är 
man tillbaka på ruta ett igen.. Eller räkna... 
då måste man tänka också; boys run twice är 
en sak, och centers run twice nåt helt annat 
(och det roar callern mycket att ropa ett an-
tal sådana calls på raken, så man snurrar runt 
som en karusell på Liseberg och det betyder 
inte bara runt runt)...och en halv; hm vad kan 
en halv på det callet bli, fattar inte alls - men 
det blir nog en wave, för det brukar det bli; 
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se ut som om du vet vad du gör. Callern går 
inte på sånt. Callers vet precis vad man har 
förstått (mycket lite), och alltid vilka fel man 
gör, t.o.m. om tippet är inspelat från något ti-
digare tillfälle.

Gemenskapen, världen runt. I början tror man 
bara man går på kurs i dans. Sedan trivs man 
med att tjôta med andra dansare. Och slutli-
gen upptäcker man att vart man än kommer 
har man vänner. Åk till Peking eller Las Ve-
gas; någon kommer och hämtar upp en för 
en squaredanskväll. Åk till Surte, Örebro, Con-
vention på olika ställen, Skra bro eller Råön: 
square up, dansa, ha kul, ha fest, fi ra Hallo-
ween, Nyår, Alla Hjärtans dag, Påsk, Midsom-
mar i fyrkant...och fi nns det inget att fi ra, så 
kan man ha en större dans ändå.

Känslan av samarbete, att vi hjälps åt. Square-
dans är åtta personer som försöker lösa ett 
problem, och problemet står på scenen...det 
var väl den första defi nitionen av squaredans 
jag fi ck lära mig.

Min mest oväntade squaredansbiverkning. Det 
där med partner i squaredans är komplicerat; 
hur håller man koll på det? Så fort man tittar 
på sin partner, så är det inte ens partner läng-
re. Partnerbyten hela tiden. Man vänder och 
vrider sig; ibland har jag en partner som inte 
tycker jag är hens partner (tillhör avdelningen 
”förvirring”). Hur sjutton man kan hitta någon 
mer permanent har jag inte förstått...men det 
går. Squaredansens mirakel. Han sitter där i 
soffan.

Ethel Åslund

Jungs 
Bygdegård 

 
Lörd. 15 okt 

2016 
13:00 – 15:00 

C 1  -  C2 
15.00 – 20.00 

   P  -  A2 
 

GPS: 58°19`30.01 N. 13°6`16.82 O 

Entrè  150/80 kr. 
Info Ingemar 0705169333 

E20 mellan Vara o Skara Välkomna 
Enklare servering finns. 
Hämtpizza kan fixas. 

Jesper Wilhelmsson 

Lördagen 23 april 2016      13.00 -20.00 

i Nästegårdshallen, Kvänum 
 

GPS    N 58 18 193   E 13 11 148 
 

CALLER 
Björn Andersson DK Mathias Alfredsson 

Roine Eriksson 
 

Monica Arvidsson 
 

  Kl. Hall 1 Hall 2 Hall 3 

13.00 – 13.25 Gemensam dans --- 

13.30 – 14.25 A2 P B, M 

14.30 - 15.25 C 1 A 1 B, M 

15.30 – 16.00  A2 P B, M 

16.00 – 17.00 Gemensam  paus ev. musikquiz 

17.00 – 17.25 C 1 A 1 B, M 

17.30 – 18.25 A 2 P B, M 

18.30 – 19.25 C 1 A 1 B, M 

19.30 – 20.00 Gemensam dans --- 

Entré 150:-/ 80:-ungdom 
 

Servering till humana priser – pizza, sallad mm 
kan beställas 

Information: 
Monica 073-5608759 
 www.lacko-sq.se 
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HOWDY Y’ALL !!
Så det kan gå! Vi hamnade i Texas efter 
Nyår bara för att jag behövde köpa lite ny 
squaredansmusik. Tittade på Rhythm Records 
som Wade Driver har, råkade scrolla lite för 
långt ned och hittade en väääldigt intressant 
dansfl yer. Winter Festivalen i Waco, Texas med 
några legendariska callers. Frågade Kerstin 
om hon tyckte det kunde vara nåt trevligt att 
åka på. Hon svarade ja utan minsta tvekan, 
och nu får ni ta del av vår resa.

Nyårsdagen. Vi landar tre timmar sena i Dal-
las. 21:30 lokal tid, +7 timmar omräknat till 
svensk tid. Inte mycket mer att göra än att 
hämta ut hyrbilen, åka till hotellet och sova.  
Upp tidigt dagen efter för att besöka The Sixth 
Floor Museum (Kennedy) som är inrymt i bygg-
naden varifrån skotten kom den där novem-
berdagen 1963. Mycket intressant att uppleva. 
Bra och informativt gjort. De hade glasat in 
utrymmet där Lee Harvey Oswald hade ställt 
upp boklådor för att gömma sig och även gjort 
ett stöd för sitt gevär. Men att stå så nära, se 
ut genom fönstret och ner på gatan, det var 
en historisk upplevelse. 

Efter att bland annat tittat på boskapsstatyer-
na på Pioneer Plaza åkte vi till Ft Worth Stock-
yards där vi hade bokat rum på Hotell Texas. 
Gick runt i den Västerninspirerade atmos-
fären. Åt gott och hade det allmänt trevligt. 
På söndagsförmiddagen föste dom ett gäng 
Longhorns genom gatorna på stan, kul att 
se. Därefter drog vi oss mot våra goda goda 
vänner i Abilene som vi träffade på vår första 
USA-resa 2011. Yes, det är den staden som 
George Hamilton IV sjunger om.

Det är cirka två timmars bilresa mellan Ft 
Worth och Abilene men vi tog det lugnt och 
körde lite småvägar så det tog nån timma 
extra. Vi blev väl mottagna av Betty och Bud 
Bonham på Highland Ave. Pratade en stund
och sen var det natten. 

Måndag den 4 januari. Lätt kylslagen mor-
gon så vi tillbringade förmiddagen med shop-
ping. Sen åkte Betty med oss till den lokala 
squaredansklubben The Wagon Wheel som 
hade sin klubbdans. Tre squarer var det och 
vi hade en mycket trevlig kväll. Jag fi ck även 
calla två tippar för dem, gick alldeles utmärkt 
trots en småländsk accent på turerna. Tisda-
gen umgicks vi och fi ck även träffa Bettys sys-
terson Cal vars far Bob Sumrall var caller på 

40-50talet. Vi fi ck en poster och ett tidnings-
urklipp av honom som skulle göra succé några 
dagar senare.

Grannen mittemot Bonhams är lärarinna och 
under hösten hade dom haft en internationell 
vecka på skolan och några hade läst om Sver-
ige. Vi fi ck nån vecka innan vi åkte en inbju-
dan att prata lite om Sverige. Klart vi tackade 
ja till en sån grej. Det blev väldigt lyckat och 
uppskattat. Ett 25-tal barn och 5 lärare var 
närvarande. Vi började med den svenska na-
tionalsången innan vi visade vår powerpoint-
presentation som Kerstin hade gjort av våra 
idéer där vi bl. a jämförde ytan på, och in-
vånarantalet i Sverige kontra Texas. Lite om 
våra kända varumärken, musik, Kungahuset, 
norrskenet, vägar, djur med mera. Som av-
slutning berättade vi om vår Midsommar och 
så fi ck dom dansa “Små Grodorna”. Vi läm-
nade kvar små svenska fl aggor och en kalend-
er för 2016 till minne.

På vår väg till Waco och dansen där den 8-9 
januari fi ck vi tips om att köra förbi ett country-
museum i Brady. Sharon öppnade upp muséet 
bara för oss denna torsdag. Där fanns kläder 
och instrument från kända musiker samt Jim 
Reeves gamla turnébuss. 

Som grädde på moset så råkade countrysån-
garen Darrell McCall titta in, då han bodde i 
närheten. Trevlig prick och han signerade ett 
par skivor åt oss.

Texas Rangers har ett museum i Waco och där 
var vi på fredagsförmiddagen. 
MEN NU till dansen som började kl 15. Callers 
var legendarerna Ken Bower, Gary Shoemake, 
Marshall Flippo och Wade Driver.  Namn som jag 
hört sen jag började squaredansa på 80-talet. 
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Inte helt okända Dee Dee Dougherty och Mike 
Seastrom callade också. Ungefärligen 300 
dansare var anmälda så det var god stämn-
ing från första stund. Wade presenterade oss 
och naturligtvis blev en del nyfi kna och kom 
fram och pratade. En av squaredansens stora 
fördelar, den goda gemenskapen, att knyta 

nya kontakter. Trevlig och bra dans. Dock hade 
dom Rounds emellan varje tip, det är ganska 
vanligt i Amerika, men å andra sidan fi ck vi 
vila och tid för att prata med andra dansare. 

På lördagen började dansen redan vid kl. 09.00 
med ett tretimmarspass. Uppehåll till 14 och 
sen ytterligare ett tretimmarspass. Uppehåll 
till 19 då det var Callerama (Visiting callers) 
en timma och Wade hade satt upp mig på ett 
pass. Varje caller hade sju minuter på sig, så 
det blev en kort hash så dansarna i alla fall 
hade en liten chans att lyssna in sig på min 
röst och sedan en singing call på det. Satt som 
en smäck. Dom dansade och var glada. Jag 
såg att Ken Bower satt och lyssnade. Efteråt 
kom han fram och sa ’good job’. Blir man lyck-
lig och glad då eller?

Åsså var det postern och tidningsklippet. Mar-
shall Flippo var med och startade klubben 

i Abilene och Bob Sumrall var god vän med 
honom. Flippo gjorde stora ögon när jag och 
Kerstin kom fram med denna poster och blev 
så glad och lycklig när vi berättade var vi hade 
fått det ifrån. Flippo var även omnämnd i tidn-
ingsartikeln. Efter 66 år och mycket av det 
som turnerande caller så har Marshall Flippo 

bestämt sig att lägga av, som turnerande call-
er! Däremot kommer han att hålla igång hem-
ma i Tucson, Arizona. 

Att dansa i USA är mycket trevligt. Kommer 
ni som par är det inga problem. Kommer man 
som singeldansare fi xar dom säkerligen fram 
en partner till dig. Naturligtvis kontaktar man 
klubben man tänker besöka innan. Internet 
är fantastiskt bra. För du bjuder inte upp en 
okänd. Nej Nej, du dansar med den du kom 
med om ni inte är mycket goda vänner. Då 
möjligen kan ni byta partner för en dans. Vi 
har alltid upplevt oss som väldigt välkomna. 
Så ock denna gång. Vi kontaktade Wade och 
Helene Driver i förväg om dansen och fi ck god 
feedback. För dom som inte känner till det är 
Helene en svensk tös från Västerås. Vi träf-
fade också norske Jan där på dansen. Han har 
bl. a varit på Påskfestivalen i Örebro men bor 
numera i Houston.

Jerry Story tittade in på sin väg hemifrån Iowa 
till Rio Grande Valley. När han såg oss tittade 
han till och utbrast: Ain’t you a long way from 
home. Sen blev det den stora famnen.

The 6th Rhythm Record Winter Festival hålls 
i Waco den 6-7 januari 2017. Sugen på att 
åka, gör det! Urkul. Vi delar gärna med oss 
av våra erfarenheter i det stora landet ‘over 
there’. Detta var vår fjärde resa och fl er lär det 
bli om hälsan står oss bi. 

Fyrkantiga hälsningar
Leif ’Snuffe’ Ericsson och Kerstin Olsson
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Klubbinformation 
(uppdaterad maj 2015)

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, 
Stenkastsgatan 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.

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 24 kr/år för 4 nummer av pappersversionen. 

SAASDC Kontakt  
Ledamot/webmaster, Maria Keinänen: 
maria@squaredans.se
Ledamot/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 

 

 

 
Squaredans-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 
kommer att hållas 12-13/11 2016. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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. 
 
Kunskapslistan finns på: www.caller.nu 
 
Under rubrikraden Om SACT, välj HÄMTA 

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

SACT Caller School 
 

Del 1, del 2 och del 3. Nästa kurs ej 
inplanerad. För intresse-anmälan och mer 
information: Kontakta Bosse Nilsö, 013-
70503, eller via bo.nilso@comhem.se 
 
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. 
Nästa kurs ej inplanerad. För intresse-
anmälan och mer information: Kontakta 
Bosse Nilsö, 013-70503, eller via 
bo.nilso@comhem.se 

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

SACT söker Dans-Partner  
 

Nej detta är inte en kontakt-annons å våra 
medlemmars vägnar. Det är föreningen SACT 
som söker en Squaredans-klubb i Sverige, för 
att ha som partner för att arrangera en SACT-
dans i höst.  

 

Vi har nu genomfört ett antal danser i samband 
med SACT Convention, tredje lördagen i Mars. 
Nästa går av stapeln 19 Mars 2016, i 
Rångedala, mellan Borås och Ulricehamn. Det 
kommer att dansas Basic och Plus till ett brett 
utbud callers, vi hoppas ställa minst nio sådana 
på scen. Borås HG Squaredansers är med och 
arrangerar. 

 

I höstas körde vi en ”ren” SACT-dans, i 
samarbete med FUN Squaredancers i Hyllinge. 
Den blev minst lika lyckad. Det finns dansare 
som vill höra nya röster, och det finns SACT-
callers som vill höras. Det senare är viktigt, det 
är därför vi gör detta. Vi vill att fler skall få visa 
upp sig, så att ni klubbar skall få smakprov 
inför er planering av danser. 

 

Så nu söker vi en klubb-partner för en SACT-
dans i höst. Inget datum är skrivet i sten, vi 
kan anpassa oss till Er och utbudet i regionen. 
Vi brukar planera in 6 timmar dans. 

 

Ni behöver fixa en lokal, som rymmer minst 6 
squarer. Vi vill att ni fixar mat-servering och 
fika, alla de intäkterna får ni. Ett lågt inträde 
delar vi på. Ev underskott pga lokalhyra täcker 
vi. 

 

Vi ställer upp med callers. Det blir en rolig 
dans, det lovar vi. Det blir även variation på 
röster och koreografi. Basic och Plus. 

 

ALLA nyfikna som vill veta mer: Kontakta mig! 
Min mailadress finns på fler ställen på denna 
sida. Jag sitter vid min mailbox och väntar på 
Ditt svar! 

  

/Bosse Nilsö,  Ordförande, SACT 
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År 2015 var nog det mest händelserika året på 
länge för Buffalo Squares. Efter klubbens lyc-
kade Jubileumsdans 2014 var vi redo för nya 
utmaningar.  

Året började med en Ungdomsdans i Göteborg 
i februari där det samlades ca 30 Buffl ar. Det 
blev mycket skratt och dans och även fi nslip-
ning inför vårt Convention. Detta var ju sista 
gången vi hade möjlighet att öva tillsammans 
på de olika ceremonierna. 

Arbetet med Convention startade ju redan 
2013, men ju närmare den stora helgen vi kom 
desto mer intensivt blev arbetet. Den 1 Maj 
öppnade vi upp portarna för Swedish Square 
Dance Convention 2015 i Jönköping. Under 
hela helgen hade vi totalt 1044 besökare. Alla 
verkade nöjda och stämningen var på topp. 
Tusen tack till alla som förgyllde helgen på 
olika sätt!

I augusti anordnade vi tillsammans med Stock-
holm Square Dancers ett rekryteringsevent 
med fl ashmobs på olika ställen i Stockholm 

Från liten till stor!
och vi hade även en nybörjarkurs i Stockholm 
där 3 nya duktiga squaredansare lärde sig full 
Basic under en enda helg.

Höstens ungdomsdans arrangerades i Örebro. 
Då den låg under Halloweenhelgen hade vi 
spöktema, vilket verkade vara väldigt uppskat-
tat med tanke på alla kreativa utklädnader. Till 
vår stora glädje var vi närmare 50 deltagare 
vilket är rekord för våra ungdomsdanser. Vi 
hade även besök av fl era gäster från vår Tyska 
systerklubb Lions. Otroligt kul!

Förra året toppade vi medlemsantalet. 
72 medlemmar! Detta är nästan en fördubb-
ling sen vårt arbete med Convention startade. 
Helt fantastiskt vilket engagemang och sam-
hörighet ett sånt arrangemang kan leda till 
inom en klubb. 

Tack för ett 
fantastiskt 2015!

Med Vänliga Hälsningar
Buffalo Squares

 
 

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

Callers: 
Jerry Jestin, CAN 

Ingvar Pettersson, SE 

HIGH COAST 
  FESTIVAL® 

Örnsköldsvik 
19–21 augusti 2016 

B – C1 

 

 
 

KL 
Version 3.21

Kunskapslistan från SACT 

Version 3.21 reflekterar ändringar i Callerlabs listor. 
Främst gäller det flyttningen av hela Extend till Basic. 

Dessutom är en del andra smärre rättelser gjorda. 
___ 

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

calle.bruner@saltsjo.se 

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. 

Version 3.21 
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Våren 2016 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

3 mars
Klubbdans med Catrine, B-P(A)

10 mars Månadsdans 
Gunilla Hammarlund

17 mars
A1-A2 med Sten

24 mars
Skärtorsdag - dans inställt

31 mars
Klubbdans med Sten, B-P(A)

7 apr
Klubbdans med Gugge , B-P(A)

14 apr Månadsdans 
Mathias Alfredsson

21 apr
A1-A2 med Bengt Geleff

28 apr
Klubbdans med Catrine, B-P(A)

5 Maj 
Vingautflykten

12 maj Månadsdans 
Thomas Bernhed

19 maj
A1-A2 med Sten

25 maj
Klubbdans med Gugge , B-P(A)

2 juni
Klubbdans med Catrine, B-P(A)

10-11 juni
Minifestival med Brian Hotchkies 
(Aus)

14-15 juli 
GSI Callerschool

16 juli 
GSI-Dans 
Walt Burr (USA, DE) med flera.

Torsdagar och annat på Vinga

Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook

Tel 073-843 1248 · Med reservation för ändringar
Uppdaterad 2016-02-21

Halloweendansen 2016 Fre-Lör 4-5 nov
BjörlandagårdenSøren Lindergaard (Dk)+ instruktörerFre 18:30-22:30  A1-A2Lör 12:00-20:00 B26-Plus 

DownSideUp 
Brian Hotckies (Aus) 

Fre-Lö 10-11 juni 2016
GSI Callerschool 

och GSI-dans 
Walt Burr m fl  

To-Fr 14-15 juli 2016 - Callerschool 

Lör 16 juli - 2016 - GSI-dans 
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Så var det dags igen för vår årliga tripp till 
Gran Canaria för 5:e året i följd. Första veckan 
var det Plus och A1 på programmet och det 
kom 114 dansare. Andra veckan dansades det 
A2 och C1 och då kom det ytterligare 18 dan-
sare vilket gav ett rekord med över 130 dan-
sare totalt under dessa 2 veckor som vi har 
squaredans i Puerto Rico på Gran Canaria.

Vädrets makter stod oss bi och vi fi ck värmere-
kord med 28 grader i skuggan så det gick åt 
massor med vatten både till dansare och Call-
ers.

Callers var som tidigare Christer Bern, Freddie 
Ekblad samt Leif Ekblad. Trivseln är på topp 
och många har redan anmält sig till nästa år 
då vi kommer att köra samma program som 
tidigare med Plus och A1 vecka 4 samt A2 och 
C1 vecka 5 och till samma 3 callers som i år.
Dessa 3 callers drillar runt dansarna i de mest 
möjliga och omöjliga positioner utan att för 
den skull göra det svårt, då förklaringar följer 
alltid med. 

Annons om nästa års Gran Canaria resa kom-
mer i nästa Square Info eftersom vår resear-
rangör Ving inte är klara än med nästa års 
priser. 

Vi som arrangerar detta vill tacka alla dansare 
för 2 underbara veckor med mycket dans gläd-
je och gemenskap samt våra Callers Christer 
med Karina och Freddie med Linda som också 
ställer upp och hjälper till med allsköns ting 
som skall ordnas.

Vi hoppas att vi ser er alla både nytillkomna 
och ni som varit med oss tidigare till ett nytt 
år i Puerto Rico och hotell Colina Mar på Gran 
Canaria 2017.

Med stor Yellow Rock hälsar 
Leif Ekblad Och Ellinor M

Gran Canaria 2016
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Välkommen till vår stora  
dansfest i Linköping 4-6 juni 2016 
Swedish Square Dance Convention  

 
 

Fotograf: Göran Billeson 

Pubkväll  
lördag 4/6 kl 20.00 
Öl, vin och mat serveras.  

Linköpings studentorkester 
Lithe Blås med baletten  
Blåsyran underhåller.   

Köp biljett nu!  
Begränsat med platser. 

OBS. Dröj inte med din anmälan  
Raba erade priser t.o.m. 31 mars 

Anmälan på webben t.o.m. 15 maj  
Anmälan och informa on finns på www.conven on2016.se 

Eventuella frågor om conven on mejlar du ll  
informa on@conven on2016.se eller ring 0708 64 50 20 

Afterparty söndag 5/6 kl 20.30 
i Linköpings konserthus. 

Du har möjlighet att köpa vin till maten  
och efteråt är baren öppen.  
En grupp från studentkören  

Chorus Lin underhåller. 
Vid 22-tiden  bjuder Wretaz upp till dans. 

Anmäl dig nu på vår webb. 

Våra trollcaller 
 
 Bergatrollet       
 Bronc Wise 

 

 

 
 Trollhättetrollet 
 Mathias Alfredsson 

 

 Trollmor  
 Gunilla Hammarlund 
 från Alingsås 

 

 Björn Andersson 
 från H C Andersens  
 sagoland Danmark 
 

 

 Nossebrotrollet 
 Monica Arvidson 

 

  
 Vårt eget lilla  
 kolmårdstroll 
 Bo Nilsö 

Blue Ribbon Squares inbjuder 
till en förtrollande national-

dagshelg i Linköping 

www.conven on2016.se

informa on@conven on2016.se 
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70  SOLLENTUNA

Nu är det dags 
att upprepa succén!

12-13 november samlas vi på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv 
för ännu ett seminarium.

Temat för året är Dansen i fokus och avsikten är att titta på det 
från olika vinklar.

Mer info kommer!

Fia N för Seminariegruppen 
(som består av Fia Norén, Leif Snuffe Ericsson, Gunnar Bodmar, 

Lee Jonsson, Göran Wetterqvist, Jon Hansell-Nilsson)


