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En riktigt skön sommar önskar
vi i Förbundsstyrelsen er alla!

Grand Square International & Vinga Yellow Rockers arrangerar

GSI-dans 17 juli 2016
med Caller Clinic 15-17 juli

Datum:

Sön

17 juli 12:00 - 17:00

Caller Clinic:

Fr-Lö
Sön

10:00-21:00
09:00-11:00

Caller Clinic är gratis att deltaga på. Vi kommer
dock att ta ute en ”matavgift” på 150:- som inkluderar måltider och fika för tre dagar. Vi kommer
att kunna ta emot max 30 elever, som kommer att
gruppindelas utfrån erfarenhet. Anmälningsblankett
finns på hemsidan.

Plats:

Vinga Yellow Rockers, Kyrkbytorget 5, Göteborg
(karta på baksidan)

Callers:

Walt Burr (DE+USA), Bengt Geleff (SE)
samt elever från callerclinic

Nivåer:

B-A1

Mat och dryck:

Fika finns. Nära till restauranger.

Ver 2016-03-23
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Från ordförandens horisont
Hej Squaredansvänner!
Så är det åter dags för ett nytt nummer av
vår kära tidskrift. Jag tycker att det inte var så
länge sedan jag skrev förra numret, men det
kanske beror på att tiden verkar rusa iväg. Jag
hoppas att ni börjat fundera på vad ni behöver
ha med er på convention som ju börjar den 4
juni hos Blue Ribbon Squares i Linköping. Jag
är övertygad om, att det kommer att bli en
minnesvärd convention. Dessutom kommer
2017-års conventionarrangör att presenteras.
Vem gissar ni att det blir?

när de skall ut på sina första stapplande basictip både på convention och på danser därefter.
Ibland finns det situationer där medlemmar
hamnar i konflikt med sin klubb, andra medlemmar eller kanske med riksorganisationen
och där man upplever att det har utvecklats
till en till synes olöslig konflikt. För det ändamålet inrättades för några år sedan SquareO
som är en oberoende instans för att bistå vid
besvärliga situationer. Alla inom SquareO har
tystnadsplikt när det gäller ärenden som anmäls till dem, och diskuteras enbart med inblandade personer. SquareO är ett rådgivande
bollplank vid eventuella konflikter. Tveka inte
om du har frågor du vill diskutera med dem.
Mer går att läsa hemsidan och vill du komma i
kontakt med dem föreslår jag ett mail till
squareo@squaredans.se

Många av er kanske inte vet anledningen till
varför convention anordnas, det är i första
hand för att förbundsstämman skall genomföras. Det gör vi söndagen den 5 juni med
start kl. 9. Man kan konstatera att antalet besökande har ökat över åren och senast var det
140 deltagare, varav 81 var delegater. Detta
innebär att det var många deltagare utöver
delegaterna. Stämman är öppen för alla och
här är det också tillåtet att framföra sin åsikt,
även om man inte är utsedd delegat. Den
enda begränsningen som gäller, om man inte
är delegat, är att man inte kan rösta i frågor
som skall beslutas. Jag föreslår att du kommer
och besöker squaredansens finrum för att få
uppleva detta och om du har en frågeställning
eller åsikt, tycker jag att det är viktigt att höra
den direkt från dig.

I tidigare artiklar har jag berättat om Europaconvention 2016 som genomförs den 22-24
juli i Stratford-upon-Avon, England. Det är min
förhoppning att vi kan bli många svenskar där
och dansa till callers från alla hörn av Europa.
Ha det riktigt bra och ta hand om varandra, så
ses vi i en square någonstans.
Tommy Hansson
tommy@squaredans.se

Att arbeta i förbundsstyrelsen innebär att man
blir en relativt sammansvetsad grupp. Flera av
ledamöterna har en lång och djup erfarenhet
av detta arbete. Tre av dessa ledamöter har
nu valt att vid nästa förbundsstämma lämna
styrelsen och det tycker jag är mycket tråkigt,
eftersom vi har varit ett "gott gäng" där vi
kunnat diskutera och ta fram det vi tycker är
bra för vår verksamhet. Jag kan dock trösta
mig med att de kandidater som valberedningen efter ett hårt jobb föreslår, kommer om de
väljs, att så småningom bli bra tillgångar för
verksamheten.
Kommer du ihåg när du graduerades och hur
spännande och lite pirrigt det kändes? Även
detta år kommer vi att genomföra en graduering under convention och det blir lördagen den
4 juni mellan kl. 10-12. För att alla dessa nya
dansare skall kunna känna hur välkomna de
är, tycker jag att du skall komma dit och stötta
dem. Tänk också på att stötta dem senare,
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Maj-juni är årets härligaste månader. Allting
vaknar till liv och grönskan frodar. Förbundsstyrelsens möten grönskar dock under hela
året. I april hade vi ett möte där mesta tiden
ägnades åt Förbundsstämmans olika punkter.
Förbundsstämman hålls ju i samband med
Convention söndagen den 5 juni kl 9-11 i Collegium, Linköping.

Norge. Hör av er till webmaster@squaredans.
se om det är någonting som ni undrar över.

På lördagen gästades vi av revisor Nils Runberg och på söndagen kom valberedningens
ordförande Hasse Berggren och redovisade för
valberedningens arbete med att föreslå ordförande och viceordförande samt sekreterare
till podiet på årsstämman. Dessutom redogjorde han för valberedningens förslag till revisorer samt styrelsemedlemmar för nästkommande två år.

/Iris Åkerberg

Nu ser vi fram emot Convention i Linköping.
Ha en riktigt skön sommar!
För styrelsen

iris@squaredans.se

Vi gick igenom verksamhetsberättelsen för
2015 och verksamhetsplanen för 2017. Vad
har vi gjort och vad ska vi göra? Diskussionerna var livliga, men som alltid kom vi till en
konklusion. Åsa presenterade bokslutet för
2015, vilket godkändes. Nu är det revisorernas jobb som återstår innan stämman ska
säga sitt. Förslaget till budget för 2017 gicks
igenom och godkändes. Två motioner har
inkommit och de presenteras på årsstämman.

KL

Version 3.21

Vi diskuterade också seminariet, som hålls i
mitten av november på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Temat blir ”Dansen i fokus”.
Flyer med programmet kommer att delas ut
på Convention. Tanken är att den uppdaterade
danslistan släpps på seminariet. Björn Mattsson kommer att presentera denna.

Kunskapslistan från SACT
Version 3.21

Till Convention i Linköping kommer det också
att finnas fler upptryckta foldrar som klubbarna kan ta med sig hem och använda bl a vid
rekrytering av nya dansare. Foldern berättar
vad squaredansen går ut på.

Version 3.21 gäller fortfarande sedan januari 2016.
Inga ändringar i Callerlabs listor sedan dess,
föranleder ändringar i KL.
___
Du som har synpunkter på KL, tillägg eller ändringar,
är alltid välkommen att maila till Calle Brunér:
calle.bruner@saltsjo.se

En punkt vi alltid har på agendan är Hemsidan.
Vi vill ju att den ska vara så lättillgänglig som
möjligt för alla användare, både för ”nyfikna
på squaredans”-personer och alla våra 4 300
squaredansare i Sverige, Åland, Finland och

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.
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Redaktörsspalten
Det har hunnit vara höst, vår, högsommar och
vår igen. Några veckor kvar till Convention
och nya graduerade som kommit in i familjen.
Kanske har ni hunnit registreras så att ni
håller i ert första nummer? Isåfall välkomna!
Välkomna också att bidra med tankar och ideér
till tidningen. 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.

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 flyers 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.

Tänk på:

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.

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

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila
eller att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi
september 2016. Njut tills dess av glass, sol,
bad och sommarlata dagar!

Skriv era texter i Verdana 11.
Texter med bilder eller foton? Bifoga dessa som
separata original. Du får gärna markera i din
text var du vill ha bilden. Men jag måste kunna
montera in dem separat och ibland även kunna
beskära dem. Skickar ni foton, se till att de som

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

Årgång 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

Annonser

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

Helsida

Halvsida

Storlek bredd * höjd mm

190*270

Liggande
190*135

Stående
90*135

Kvartssida
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
Deadline för material
Distribueras vecka

Nummer 3 2016
1 augusti
1637

Nummer 4 2016
15 oktober
1647

Nummer 1 2017
1 februari
1711

Nummer 2 2017
15 april
1721

Tryck CA Andersson, 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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JUNIDANS
Måndag 13/6

kl 18.30 - 21.30
P - A1 - P - A2

Johnny Preston
Arena Rotebro
Hertig Karls väg 13
Entré 120 kr
Under 25 år gratis

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

nivå man har nått, särskilt på en stor dans
eller festival med några toppcallers samlade
på ett och samma ställe. Samtidigt läser man
då och då i Square-Info att man borde dansa minst en tip i basichallen. Vilka signaler
skickar vi ut? Är det tänkt att basicdansarna
ska buga, bocka och tacka för att man ”ställer
upp” och hjälper dem? Det där tänkandet hör
knappast hemma ens på en nybörjarkurs. Jag
trodde vi skulle förmedla glädjen i squaredans
till de nya, eller har jag fel?

Jag kan inte leva utan mitt badkar. Jag ligger
där och tänker på liv och död och inköpslistan.
Där skriver jag brev och artiklar (i huvudet
förstås) och låter tankarna flyta fritt. Den här
gången bubblade det upp funderingar över
varför jag upplevde min 12:e Påskfestival så
positivt. Det är alltid kul i Örebro men det var
något i år ………
Var det en personlig ”feel-good” känsla när
mina danskunskaper satt som en smäck?
möten med vänner och bekanta? möten med
nya människor? trevliga värdar? lite försäljning av kläder, skor och prylar? inhemska callers? (Jag vet att det sägs att utländska gäst
callers ”drar”, men vilka bra svenska callers vi
har!)
Var det att jag inte mötte några sura miner
eller ögon som himlade, (visserligen några
”poker faces” som kan ha berott på koncentration, nervositet, ”bad hair day”, vem vet?) Det
rådde en sjudande glädje överallt och allting
klaffade tycker jag.

I Örebro i år upplevde jag en liten skiftning
i attityden, en förnimmelse av något viktigt
för squaredansens framtid. Man kan (och får!)
dansa ”sin” nivå men man kan även ha lika
mycket kul att dansa med många andra utan
att fundera så mycket på att det ”är bara basic”
– vad då ”bara basic” – vi dansar squaredans
tillsammans! Tänk vad en liten ändring i logistiken kan åstadkomma- ”blanda och ge” i olika
hallar kanske är inte så dumt ibland. Man ska
förstås kunna dansa sin nivå och utveckla sina
danskunskaper på en stor festival men det ena
utesluter inte det andra.

Min personligt näst bästa upplevelse var en
av A2 squarerna jag dansade i. Lite svettigt, nervöst, roligt, gick undan med full fart.
Efteråt sa min corner till mig att det är härligt
när alla kämpar så in i norden för att det ska
fungera! Bra sagt, instämmer helt.

Glädjen och gemenskap är viktigare än nivå,
och hemma i klubben är min personliga käpphäst att det är självklart man dansar den
nivå alla kan när vi samlas till klubbens sammankomster. Vi dansar squaredans tillsammans!
Stort tack till Örebro Squaredancers för en
mycket trevlig och givande Påskfestival. Hoppas det ”gick ihop” för er. Och en stor kram för
att ni visar vägen framåt. Man måste börja i
det lilla…….

Bästa upplevelsen däremot blev det geniala
valet att ha basic och plus i samma hall och
gemensam basic och plus dans mitt på dagen.
Man dansade mycket tillsammans, inte isär. På
stora danser är det ofta kutym att börja dagen med gemensam dans. Efter den stunden
har jag ofta upplevt ett tillfälligt avbrott i den
glada stämning som byggts upp när det plötsligt är dags att bryta upp och försvinna till
”sin” hall och ”sin” nivå. Så blev det inte i år i
Örebro.

Men vattnet i badkaret kallnar och jag måste
upp och skriva ner det här innan jag glömmer
vad jag tänkt bland bubblorna.
Brenda Brattlund, squaredansare
Ekerö Square-Dancers

Hur man än vrider och vänder på saken är det
mänskligt att vilja prova sina vingar på den
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Hej och välkommen till vår spalt.
Vad är dans för oss? I en skrift om dans stod
något som fångat andan i dansen väldigt bra.
Fritt översatt från engelska;
"När själen värker - helar dansen mig.
När livet blir för mycket - hjälper dansen mig
att glömma en stund.
När problem hopar sig - inspirerar dansen mig
att kämpa vidare.
När självförtroendet sviktar - får dansen mig
på fötterna igen.
Jag har fått en av de största gåvorna som
finns – DANSEN!"

de försökte i stället få upp stämningen genom
att le och skratta. En av dansarna i squaren
gick då resolut fram och delade på ungdomarna så de hamnade med andra som partners dansaren yttrade dessutom dessa ord: ”så, nu
kanske det blir ordning i den här squaren så
det går att dansa”.
Oavsett om man är ungdom eller ej så blir man
ju ledsen över ett sådant agerande. Dels får
man automatiskt skulden för att det blivit fel
och dels får man en "förmyndare" som tar sig
friheter. Här riskerar man att förlora dansare
för ingen vill bli behandlad på ett sådant sätt.

Musik och dans, i synnerhet squaredans, får
oss alla att må bättre och med detta i våra
tankar bör vi kanske anstränga oss lite extra
för att den sociala biten i dansen också blir en
fin upplevelse för oss alla.

Hur kunde/skulle du agerat i en sådan situation? Ungdomarna var ett föredöme i detta fall,
att ha roligt är mycket viktigt. Ungdomarna
dömde inte dem som dansat fel utan försökte
lätta upp stämningen i stället. Naturligtvis vill
ju ingen stå på linjer för vi åker ju ut på danser för att dansa, men ibland får vi "stå ut" med
att stå på linjer en stund. Man får inte döma
andra utan att rannsaka sig själv först. Finns
det verkligen dansare som aldrig någonsin
dansat fel?

En känd president yttrade en gång dessa ord
- återigen fritt översatt från engelskan; ”Fråga inte vad Ditt land kan göra för Dig, fråga
vad Du kan göra för Ditt land.” Man kan ju
låna dessa visa ord och fråga; ”Fråga inte vad
squaredansen kan göra för Dig, fråga vad Du
kan göra för squaredansen.”

Oftast blir det förmaningar i vår spalt, men det
finns ju också fina händelser att lyfta fram. Vi
i gruppen skulle verkligen uppskatta att få ta
del av våra läsares upplevelser ute på stora
danser - men även på kurskvällar. Vi får in lite
olika reaktioner på saker som händer, men
sällan något positivt och vi vill nu efterlysa
glada händelser. Har du varit med om något
roligt/trevligt/varmt/medmänskligt i dansen
så vore vi väldigt tacksamma om du delar det
med oss, så vi kan dela det med er alla.

Ja, vad kan vi göra för squaredansen? Det
mest primära är ju att vi kommer till dansen
nybadade och fräscha - med en fin inställning
och glatt leende. Om vi utöver detta också bestämmer oss att inte döma andra och i stället
för att irritera oss på att det blivit fel och att
vi breakat och fått stå på linjer, ler snällt mot
varandra och gör nytt försök så är man på mycket god väg till en fin samvaro med de flesta.
Alla gör vi fel i livet och i dansen, oavsett erfarenhet, men alla kan vi hjälpas åt genom att
vara vänliga mot varandra.

Vi står inför sommaren och squaredansconvention igen - låt oss alla hjälpas åt att göra
konventet till en kär upplevelse och ett fint
minne att ta med sig hem. Hur som helst det vackraste vi människor kan ikläda oss är
ju våra leenden. Det är en klädkod som borde
vara aktuell i allt det vi gör.

Hur kan man hjälpa varandra när det "inte
funkar"? Nyligen skrev en dansare till oss och
berättade om en händelse som utspelade sig
på en större dans - händelsen som denna
förekommer tyvärr lite då och då och lite här
och där.

Vi i Vett&Etikettgruppen önskar er alla en fin
avslutning på vårterminen och härlig vår och
sommar med dans och mycket glädje.
Vid pennan
Marianne, Christina, Louise, Karina och Hanna

Bakgrunden till det hela som denna dansaren
blev vittne till var att två ungdomar squarade
upp tillsammans. Sen hade det inte gått så bra
i den squaren vilket inte var ungdomarnas fel,
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squaredansare?�Vill�DU�
vara�med�och�utveckla�
squaredansen?�Kom�till�
Seminariet,�som�är�till�
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squaredansen.�

Squaredans-seminariet 2016
Nu är det dags att upprepa succén!
I samarbete med Nordiska Folkhögskolan bjuder vi in
till Seminarium, 12-13 november.

Ni som var med 2014: då pratade vi om kommunikation på olika sätt. Den
här gången blir temat för året Dansen i fokus och avsikten är att titta på
det från olika vinklar.
Det blir många ämnen, bl a om kroppsspråk men även om rekrytering av
instruktörer. Senare på kvällen har vi en favorit i repris, Speakers
Corner. Det blir inte en stor samling grupparbeten som man tvingas välja
mellan, utan ”allt till alla” .Pauserna kan användas för erfarenhetsutbyte.
Målgruppen är alla klubbmedlemmar. Det betyder inte att det är enbart
för styrelsefolk. Alla som är intresserade av svensk squaredansutveckling
är välkomna, antingen som klubbrepresentant eller som ”dig själv”. Hör
av dig till din klubbstyrelse, och tala om att detta vill jag vara med på!
Bor du i dubbelrum kommer det att kosta under 1.000:-. Tro inte att
folkhögskola betyder masslogi och dusch i korridoren. Kvaliteten är som
på ett bra konferenshotell.
Men vi är inte helt färdiga. Den slutliga flyern är klar till Convention i
Linköping. Och du kan tyvärr inte anmäla dig riktigt än. I Square-Info 163 kommer hela programmet. Men vi har vår pre-flyer, den hittar du på
annan plats i tidningen!
/Fia N, för Seminariegruppen
(som består av Fia Norén, Lee Jonsson,
Leif ”Snuffe” Ericsson,Tommy Hansson,
Gunnar Bodmar och Göran Wetterqvist)

Squaredans-seminariet skapades
för många år sedan. Först gjordes
några seminarier av SAASDC,
sedan gjordes de av SACT.
Numera är det
ett sam-arrangemang mellan
förbunden.
Seminariet är ett forum för att
diskutera svensk squaredans.
Utbildning, erfarenhetsutbyte,
idé-smedja, allt för att utveckla
svensk squaredans!�
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Starlight Dance!
Det är bra med traditioner, fina traditioner.
I den mörka stjärnklara vintern finns också en
tradition att fira Starlight Dance i Mölnbacka
bygdegård vid en krokig skogskant i värsta
Värmland bland tallar och troll.

annat, skapade aha-effekter, som gav både
repetition och överraskningsglädje.
Åtminstone för oss som börjar kunna den Basic vi brukar få som ”transportcall”; Square
Thru, Ferris Wheel och Wheel & Deal, så var
Kristers sortiment en livgivande injektion. Och
skulle SACT eller förbundet börja utse ”Årets
Basic-caller”, så ber jag att få föreslå Krister
Pettersson, som vi fick uppleva på Årets Starlight Dance i Mölnbacka, med deltagare från
Oslo, Nyköping, Äppelbo, Åmål och mellanliggande orter.

Där i storstugan och andra utrymmen finns
hjärtevärme och dansglädje av stora mått alltifrån Basic 34 till några C1-rutor. Eller var det
Basic 44? Jag minns inte så noga, men det
var rolig dans i två salonger med ett sjuttiotal deltagare. Och är man inte på golvet, kan
man höra värmländska skrönor i förstugan.
Här finns glädje åt alla.

Men det var inte bara callers, dansare och
gäster att glädjas åt här i skogskroken. Det
trogna folket i köket som lagade mat och fixade fika är värda all heder. Dansen, maten och
trivseln är riktigt roligt att få uppleva!
Kom till Mölnbacka ni också ibland. Där är det
kul!
Björn Arén

I år gick det av stapeln den 6:e februari med
Krister Pettersson som huvudcaller och med
bistånd från lokala och kommande förmågor.
För i de här Värmlandskrokarna har man en
välgörande vilja att skola fram nya callers och
dansare som investeringar inför framtiden, så
här finns en vilja och tro. Det är riktigt roligt
att få uppleva.
För mig var Krister Pettersson en helt ny och
mycket positiv upplevelse. Jag skäms över och
ber om ursäkt för att jag inte har dansat till
honom tidigare. Men jag får skylla mig själv.
Han har varit i Mölnbacka förut.
För squaredansens framtid är Krister ett föredöme. Sen min första kontakt med branschen
för trettio år sedan har jag aldrig upplevt en
lika variationsrik och intressant Basic. En Basic som var rolig och kul inte bara för de nya,
utan också blev en utmaning för oss mera erfarna. Att även ”änglar” måste kämpa skapar
en jämlikhet som säkert är till nytta för rekryteringen.

Här är det Krister Pettersson och
Ronny Norring som delar på jobbet.

Hans figurer var roliga och gav en gedigen
kunskapsrepetition, men inte bara det. Den
här killen kan också förbereda dansarna och
förklara på ett enkelt och begripligt sätt. Om
det sen beror på erfarenhet eller en ärlig vilja
att sätta sig in i dansarnas situation, kan jag
inte avgöra. Krister Pettersson borde anlitas i
callerutbildningen. Han har en lyhördhet och
en verktygslåda som många fler borde få ta
del av.
Av nya Värmlandscallers har Per-Erik Åslund
en riktigt fin sångröst. Stark och ren! Här vid
fikadisken. Men damerna i köket vore också
värda en bild. God mat den här gången också!

Figurer som split Circulate blandat med Circulate från outfacing lines, Flutterwheel följt
av centre four Flutterwheel, reverse Rollaway,
couples 2 and 4 istället för sides och en massa
10

SUMMER MAGIC
med

JERRY STORY

FREDDIE EKBLAD

ROGER PERSSON ANNIKA PERSSON

NIVÅER: PLUS – C1
22 – 23 – 24 JULI 2016
Vi kommer att dansa i hela parken
Billesholm
Folkparken
Billesholmsvägen 64
267 67 Billesholm

Föranmälan görs på vår hemsida:
www.callers.se/funsq
Mer information finns på sidan!
Kontakt: Annika 0708124588 vid frågor.

Glöm inte bort
att vi även har
callerschool med
Jerry Story den:
18 – 21 juli
Anmälan görs på
vår hemsida.

www.callers.se/funsq
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Från prova på till kursstart
Att ha en prova på är ofta väldigt inspirerande och många som testar att dansa squaredans
tycker att det är kul och säger att de skulle vilja gå en kurs. Men ibland är problemet att
det kan vara ett tag innan kursen startar och då har ”testarna” glömt bort det.
Ni känner säkert igen scenariot. En eller flera
lyckade prova på-danser gör att förväntningarna i klubben är höga inför kursstarten. Men
så dyker det ändå bara upp ett fåtal nybörjare. Anledningen till det kan vara att många
glömt bort det. Lappen med datum, tid och
plats kanske kom bort. Det kan också ha varit väldigt länge sen den där prova på-dansen
genomfördes.

andra som man pratar med lägger man till i
evenemanget (istället för att ge en lapp).
När det väl närmar sig kursstart så skriver
man i evenemanget (med lagom jämna mellanrum) så det dyker upp en påminnelse i de
tillagdas profiler. Där finns även uppgifter om
tid och plats för kursen. Mina förslag på hur ni
kan skriva finns på förbundets hemsida. Använd er gärna av dem eller skriv helt som ni
vill. Det kan vara värt att testa.

Nu vill förbundsstyrelsen ge er klubbar ett
verktyg som kanske kan råda bot på vissa
personers glömska. En Facebook-strategi är
framtagen och finns att titta på och använda
sig fritt av om man vill. Den innebär att man
skapar ett fb-evenemang innan prova-på-tillfället. När intresserade testar att dansa eller

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

28:e året i rad!

SRMMARSRUAREDANCE
Vid vackra sjön Vällans strand:
Lilltorpets utedansbana, Falun (under tak)
Caller: Micke Gerkman
Lördag 30:e juli - 2016
Kl. 14:00 – 20:00
Nivå: B – A2

Servering: Grillad fläskkarré med potatissallad, grönsallad,
smör & bröd, dryck. Jordgubbar & grädde!
Cafeteria finns.
Pris: 100:- Under 25 år: 50:Mat: 80:Kontaktpersoner:
Mats & Agnetha 023-355 31 alt. 070-645 68 83
GPS: Lilltorpsvägen 55 alt. N 60º 35' 43" E 15º 34' 28"
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Integration
Tänk om bara en procent av flyktingarna blev squaredansare.
Då skulle vi fylla Convention flera gånger om.
Jag bestämde mig för att försöka. Jag fick
kontakt med ABF i Vårby gård som har en bra
lokal. Jag engagerade Roland Danielsson som
kursledare.

Klockan 14 när vi skulle börja hade jag 8 änglar på plats. Jag satte på en skiva med Stefan
Sidholm så det var full fart på dansen när nybörjarna kom in.
De blev imponerade och ville prova allihop.
Jag körde Allemande left, Right and left grand,
Bend the line och Right and left thru. Tack vare
änglarna gick det ganska bra att visa hur man
gör. På min fråga efteråt hur många som ville
fortsätta räckte alla upp handen.

Den 26 januari 2016 startade vi. Jag hade
cyklat runt och klistrat lappar utmed T-banelinjen. Jag var nervös. Jag hade ju vidtalat en massa änglar, men jag var osäker om
det skulle komma några nysvenskar. Konstigt
nog fylldes lokalen med lika många nya som
gamla svenskar när klockan var två. Förklaringen var, att det pågår svensk-undervisning
hos ABF och kursledaren där är intresserad av
squaredans.

Nu ska Roland börja köra buss hos SL.
Då måste jag ta över helt. Jag håller på och
snabbutbildar mig på egen hand och hoppas
det ska fungera. Jag räknar med att hålla på
varje tisdag i fortsättningen. Alltså inget sommaruppehåll. Förhoppningsvis kommer det
dansare som går nybörjarkurser på andra håll
och utnyttjar tillfället att träna även på sommaren.
När ABF:s språkkurser slutar blir det kanske
svårare att få dit nysvenskarna men jag hoppas de ska tycka så mycket om dansen och
vänskapen att de kommer.

Sen har det ”rullat på” som Roland brukar
säga. Vi har varit tre eller fyra squarer varje
tisdag. Det har kommit unga människor som
varken talat svenska eller engelska men ändå
kunnat följa Rolands instruktioner. Man ska
komma ihåg att det är duktiga och ambitiösa
människor. Det har de bevisat bara genom att
ta sig hit.
En svårighet är att det kommer nya hela tiden
så Roland får börja om från början med Allemande left etc. Dessutom kommer inte alla
tillbaka trots att de sagt sig ha roligt.

Blir det bara åtta personer så kör vi. Jag får ju
träna callning på köpet.
Den 17 maj ska jag vara med på Seniorernas
klubbresa till Tällberg. Då har jag vidtalat Inger
Johansson att ersätta mig. Jag sa på hennes
telefonsvarare att det är skattefritt eftersom
det inte utgår någon ersättning. Hon lovade
att komma.

Ett problem uppstod när Roland ringde sig
sjuk. Ställa in fanns inte på kartan. Jag insåg
att det var ett tillfälle för mig att prova på som
squaredanscaller. En dröm som jag haft men
skrinlagt. Nu var jag alltså tvungen.

Göran Berg
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Här dansar vi -Nummer 2 2016
Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

M 23 maj

Datum/Tid

Program

A2 workshop

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18:30-21:30 A2

Stefan Sidholm

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Lena Hammarberg 076-315 12 10

Ti 24 maj

Plus workshop

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18:30-21:30 P

Tommy Holmberg

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Lena Hammarberg 076-315 12 10

Ti 24 maj

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 A1-A2

Reine Storberg

Blåbärskullen

Ulla Henricson 073-332 18 43
henricson.ulla@bredband.net

Ti 24 maj

Majdans

Halmstad

18:30-21:30 B - A1

Annika och Roger Persson

Folkets Hus Stenhuggeriv.

Eva Nilsson 073-807 72 07

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

Salmon Town Dancers

Medtag kaffekorg
O 25 maj

Bagisdansen 2016

Stockholm

19:00-22:00 P A1 P A2

Jack Borgström

Folkets Hus/Bagarmossen

per@bollmark.se

O 25 maj

Vårdansen är inställd

Uppsala

Uppsala Viking Squaredancers

18:20-21:30 Dansen är inställd

Square Dance People Bagarmossen

Bergsbrunna Villaväg 24

To 26 maj

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

12:00-15:00 M P

Björn Jerneborg

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

To 26 maj

Sommardans

Örebro

Örebro Squaredancers

19:00-22:00 M-P-M-A1

Brian Hotchkies, Australien

Klubblokalen, Radiatorvägen 7

Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com

F 27 maj

Down Under-Dans

Jönköpings Stadspark

Match Town Square Dancers

Squaredansklubben Seniorerna

17:00-21:00 B M B P

Brian Hotchkies

Dansbanan Fröjden

Helén 070-641 44 25, helen@stenhager.se

F 27 maj

Försommardans

Ekerö

Ekerö Square Dancers

11:00-14:00 B36,M,.B36,P

Sven Andréason

Scoutstugan, Bryggavägen 129

Peter Brattlund 070-932 58 37

L 28 maj

Vårdans - 35-årsjubileum

Våle samfunnshus

Horten og Omegn Squaredancers

13:00-20:00 M til 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, väg 13

Ulf Jönsson 072-944 41 55

S 29 maj

Workshop

Norge, Nykirke bygdehus

Horten og Omegn Squaredancers

11:00-14:00 påmeldte deltakere

James Wyatt

Kopstadveien 25 A, 3180 Nykirke

Cathrine Hallberg

S 29 maj

Vårfest med grillknytis

Eskilstuna

Eskilstuna Con Amore Dancers

13:00-19:00 Square- och round

Krister Pettersson, Gunilla Jägdahl

Jädersgården

Lilian Grahm 070-240 09 03

M 30 maj

våravslutning

Staffanstorp

Gripen Square Dancers

Bestemmes etter

19:00-22:00 B-M-P

Svenolle Svensson, Peter Johansson

Biblioteket

Natalie Strandh 070-392 34 74

M 30 maj

C2 workshop

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18:30-21:30 C2

Freddie Ekblad

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Lena Hammarberg 076-315 12 10

M 30 maj

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 C1-C1-C2

Thomas Bernhed

Blåbärskullen

Carina 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se

M 30 maj

Sommardans

Västerås

Västerås Square Dance Club

19:00-21:30 B-M-P-(A1)

Rojne Eriksson

Djäkneberget

Inger Karlsson info@vsdc.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 076-315 12 10

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

Ti 31 maj

Majdans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B - A1

Annika och Roger Persson

Folkets Hus Stenhuggeriv.

Eva Nilsson 073-807 72 07

Ti 31 maj

Sommardans

Malmö

Energy Squares

18:00-21:00 A2

Brian Hotchkies (Australien)

Hyllie Folkets Hus, Hyacintgatan 2

Lasse Olofsson 070-345 20 37

O 1 juni

Picknickdansen

Huddinge

Huddinge Square Swingers

13:00-16:00 B36 M B36 P

Sven Andréason

Stortorpsparken, Trångsund

Kersti Möller 08-604 89 58

O 1 juni

Vikings Vårdans

Uppsala

Uppsala Viking Squaredancers

18:30-21:30 B30 M B30 P

Rojne Eriksson

Bergsbrunna Villaväg 24, Uppsala

Merit 018-36 61 48 Britta 072-206 09 59

O 1 juni

Bagisdansen 2016

Stockholm

Square Dance People Bagarmossen

19:00-22:00 P A1 P A2

Robert Milestad

FolketsHus/Bagarmossen

per@bollmark.se

To 2 juni

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 B36 B B36 M

Roland Danielsson

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

L 4 juni

Swedish Square Dance Convention

12:00-20:00 B-C2

Björn Andersson

Linköping

070-864 50 20

S 5 juni

Bronc Wise

Campushallen

12:00-20:00

Mathias Alfredsson

M 6 juni

Monica Arvidsson

10:00-15:00

Blue Ribbon Squares

information@convention2016.se

Gunilla Hammarlund
Bo Nilsö

Ti 7 juni

Sommardans

Mölnlycke

19:00-21:30 M-A1

Tomas Hedberg

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

Ti 7 juni

Sommardans

Vallentuna

Jarlabanke Square Dance Club

19:00-22:00 B M B P

Henrik " Hedda" Nilsson Siling

Ekebyskolans matsal, Teknikvägen 25

Agneta Andersson 070-545 38 71

To 9 juni

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 P A1

Calle Brunér

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com
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Western Airport Square Dancers

Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

To 9 juni

Datum/Tid

Program

Sommardans

Märsta

Crazy Flutters

19:00-22:00 P P A2

Brian Hotchkies

Forum, Stockholmsv 25

Christina Johnsson 073-967 04 09

Västerås

Västerås Square Dance Club

S 12 juni
17:00-20:00 B-P-B-A2

Johnny Preston

Borggården Bjurhovda

Inger Karlsson 070-380 40 01

M 13 juni

Junidans

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18:30-21:30 P A1 P A2

Johnny Preston

Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13

Lena Hammarberg 076-315 12 10

M 13 juni

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 C1-C1-C2

Thomas Bernhed

Blåbärskullen

Carina 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se

M 13 juni

Sommardans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B - A1

Annika och Roger Persson

Galgberget, Friluftsmuseet

Eva Nilsson 073-807 72 07

M 13 juni

Sommardans

Västerås

Västerås Square Dance Club

19:00-21:30 B-M-P-(A1)

Rojne Eriksson

Djäkneberget

Inger Karlsson info@vsdc.se

Ti 14 juni

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 B-P

Gunilla Hammarlund

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

Ti 14 juni

Sommardans

Vallentuna

Jarlabanke Square Dance Club

19:00-22:00 B M B P

Johnny Preston

Ekebyskolans matsal, Teknikvägen 25

Agneta Andersson 070-545 38 71

O 15 juni

Bagisdansen 2016

Stockholm

Square Dance People Bagarmossen

19:00-22:00 P A1 P A2

Freddie Ekblad

Folkets Hus/Bagarmossem

per@bollmark.se

To 16 juni

Sommardans

Ängelholm

Ocarina Square Dance Club

18:30-21:00 B-M-B-P

Peter Johansson

Fritidens koloniområde

Axel Schneider

To 16 juni

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 B M B P

Jack Borgström

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

To 16 juni

Sommardans

Örebro

Örebro Squaredancers

19:00-22:00 M-P-M-A1

Sven Andréason

Klubblokalen, Radiatorvägen 7

Kristina Luhr klluhr@hotmail.com

F 17 juni

Sommardans

Malmö

Energy Squares

18:00-21:00 Basic,Plus

Johnny Preston (USA)

Hyllie Folkets Hus, Hyacintgatan 2

Lasse Olofsson 070-345 20 37

S 19 juni

Försommardans

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

17:00-20:00 Plus - A1 - A2

Sten Götharson

Råöns utedansbana (under tak) Ödsmål

Johanna 070-977 83 37 Gunnar 070-771 55 86

S 19 juni

Sommardans

Forshaga

Präriefolket Square Dancers

13:00-18:00 M-P-A1-A2

Värmlandscallers

Forshaga Folkets Park

Birgitta 070-871 54 97 sjotorp.biha@hotmail.com

M 20 juni

Sommardans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B - A1

Leif "Snuffe" Eriksson

Galgberget,Friluftsmuseet

Eva Nilsson 073-807 72 07

Ti 21 juni

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 A1-A2

Thomas Bernhed

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

Ti 21 juni

Sommardans

Vallentuna

Jarlabanke Square Dance Club

19:00-22:00 B M B P

Micke Gerkman

Ekebyskolans matsal, Teknikvägen 25

Agneta Andersson 070-545 38 71

To 23 juni

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 B M

Lasse Rawet

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

To 23 juni

Sommardans

Malmö

Energy Squares

18:00-21:00 Basic, Plus, A1

Jerry Jestin (CAN)

Hyllie Folkets Hus, Hyacintgatan 2

Lasse Olofsson 070-345 20 37

F 24 juni

Midsommardansen

Enköping

Pepparrötterna

13:00-16:00 P A1 P A2

Freddie Ekblad, Leif Snuffe Ericsson

Mälbygården

Carina Runnebring 070-649 24 58

17:00-20:30 B M B P
L 25 juni
13:00-16:00 P A1 P A2
17:00-20:30 B M B P
L 25 juni

Midsommardans (30 års jubileum) Stenungsund

14:00-20:00 B - M - Plus (A1)

Mathias Alfredsson och Martin Jansson Råöns utedansbana Ödsmål (under tak)

Johanna 070-977 83 37 Gunnar 070-771 55 86

S 26 juni

Midsommardans (30 års jubileum) Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

Bygdegillets Squaredancers

11:00-15:00 A2 - C1

Thomas Bernhed

Råöns utedansbana (under tak) Ödsmål

Johanna 070-977 83 37 Gunnar 070-771 55 86

S 26 juni

Sommardans

Linköping

Blue Ribbon Squares

17:00-20:00 B M B P

Vainor Törnqvist

Gamla Linköping

Carola Nilsö 073-322 50 79

M 27 juni

Sommardans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B - A1

Bengt Geleff

Galgberget,Friluftsmuseet

Eva Nilsson 073-807 72 07

M 27 juni

Sommardans

Västerås

Västerås Square Dance Club

Djäkneberget

Inger K arlsson info@vsdc.se

Ti 28 juni

19:00-21:30 B-M-P-(A1)
Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 A1-A2

Mats Björkman

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

Ti 28 juni

Sommardans

Vallentuna

Jarlabanke Square Dance Club

19:00-22:00 B M B P

Sven Andréason

Ekebyskolans matsal, Teknikvägen 25

Agneta Andersson 070-545 38 71

To 30 juni

Sommardans

Odensala, Märsta

Crazy Flutters

18:30-21:30 P P A1

Urban D, Peter K

Odensala bygdegård

Christina Johnsson 073-967 04 09

To 30 juni

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 P A1

Michael Sotarn Lindberg

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

L 2 juli

Roslagsdansen

Norrtälje

Eightmakers

15:00-19:00 B - A2

Andreas Olsson, Roland Reihell

IOGT-huset, Stockholmsvägen 1

Kristina, 070-591 48 21

S 3 juli

Sommardans

Linköping

Blue Ribbon Squares

2 våningar

17:00-20:00 B M B P

Krister Pettersson

Gamla Linköping

Carola Nilsö 073-322 50 79

M 4 juli

Sommardanser - 16

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18:30-21:30 B - M - Plus (A1)

Vainor Törnqvist

Råöns utedansbana (under tak) Ödsmål

Johanna 070-977 83 37 Gunnar 070-771 55 86

M 4 juli

Sommardans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B-A1

Annika och Roger Persson

Galgberget Friluftsmuseet

Eva Nilsson 073-807 72 07
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Verksamhetsberättelse 2015
Vid slutet av året hade Squaredansförbundet
120 medlemsklubbar. I dessa klubbar fanns
4256 medlemmar, varav 4159 vuxna och 97
ungdomar.

squaredansutveckling i förbundets löpande redovisning. Avsikten är att även fortsättningsvis dela ut medel till insatser som innebär en
positiv utveckling av squaredansen.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten:
Styrelsemöte, Arlandastad
30 jan-1 feb 2015 2015:1
Gemensamt styrelsemöte mellan SACT
och SAASDC, Arlandastad 1 februari 2015

Square-Info är liksom tidigare en av de viktiga kommunikationskanalerna i vår dansvärld.
Under året har vi givit ut 4 nummer av tidskriften. Ett alltmer accelererande problem är att
antalet annonser minskar och det innebär ett
viktigt intäktsbortfall som skadar tidningens
ekonomi och i slutändan alla prenumeranter.
Andra kommunikationskanaler som förbundet lägger stor vikt vid är hemsidan och Facebook. På den gamla hemsidan fanns ett forum
som var tänkt att vara en kanal för att dryfta
squaredansens alla glädjeämnen och problem.
Över tid kunde konstateras att detta forum
blev allt mindre använt. Eftersom det är viktigt
att olika frågor belyses och diskuteras, har det
gamla forumet ersatts med Facebook och den
nya hemsidan, som vi hoppas skall öppna för
en mer publik dialog och många synpunkter.

Styrelsemöte, Arlandastad 10-12 april 2015
2015:2
Styrelsemöte, Jönköping 30 april 2015
2015:3
Förbundsstämman, 2 maj 2015 i Jönköping
Konstituerande styrelsemöte, 2 maj 2015 Jönköping
Styrelsemöte, Webbmöte 30 augusti 2015
2015:4
Styrelsemöte, Arlandastad 9-11 oktober 2015
2015:5
Styrelsemöte, Webbmöte 15 november 2015
2015:6

Styrelsen inledde som vanligt sitt arbete efter
convention med att fastställa målet för arbetet
under det kommande arbetsåret och inte helt
oväntat kvarstår inriktningen på att rekrytera nya dansare, samt att också arbeta med
målsättningen att behålla de dansare som
redan finns. Liksom tidigare gjordes också en
fördelning av ansvarsområden för ledamöterna i styrelsen.

Styrelsemötesprotokoll och Förbundsstämmoprotokoll (Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Jönköping den 2 maj 2015)
finns tillgängliga efter inloggning på förbundets hemsida.
Convention 2015 ägde rum i Jönköping och
blev ett mycket trevligt och glädjefyllt convention som på ett förtjänstfullt sätt arrangerades
av Buffalo Squares. Temat för hela convention
var ledorden Dansglädje – Gemenskap – Lekfullhet. Bufflarna levde verkligen upp till detta
och alla 1044 deltagarna fick en mycket härlig
danshelg.
På förbundsstämman deltog cirka 140 personer varav 81 delegater som representerade 58
klubbar. Stämman karaktäriserades som vanligt av god stämning med många intressanta
diskussioner.
En fråga som förbundsstämman diskuterade
var formerna för hur klubbar med nytänkande
kring rekrytering av nya dansare skulle kunna
stödjas i sitt arbete. För några år sedan skapades en rekryteringsfond för detta ändamål.
Då nu medlen i fonden delats ut och administrationen var besvärlig, föreslogs och beslutades att ersätta fonden med ett konto för

Under året kunde vi välkomna en ny klubb
till förbundet och det är Horten og Omegn
Squaredancers från Norge.
Verksamheten har under året inneburit många uppgifter som ledamöterna arbetat med.
Här är några områden som genomförts eller
pågår:
• Uppdatering och nytryck av Basic- och A1
och A2 häften på svenska.
• Genomgång och rensning av arkivmaterial.
• Medverkan vid det Europeiska Förbundets,
EAASDC, 60-års jubileum där också ett ordförandemöte hölls för samtliga ordföranden
i de Europeiska Squaredansförbunden. Till
mötet hade dessutom inbjudits ordförande för
det Kinesiska Förbundet, vice ordförande för
det Japanska Förbundet och dessutom vice
ordförande för Callerlabs Executive Committee.
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Verksamhetsberättelse 2015 forts.
• Under året har ett arbete genomförts med
en uppdatering av Guidelines för Europaconvention. Dessa riktlinjer fastställdes på ordförandemötet som nämnts ovan.
• Ett arbete med att uppdatera och utveckla
danslistan startades under året. Hela projektet utgick från en behovsanalys baserad på
intervjuer med personer som representerade
olika infallsvinklar på danslistan. Danslistan
3.0 kommer att presenteras och tas i bruk under 2016.
• Klubbsamverkan har liksom tidigare pågått,
allt i syfte att åstadkomma en närmare kontakt och bättre kommunikation mellan klubbar
och dessutom med Squaredansförbundet.
• Ett arbete som ständigt pågår är samtal
och stöd till kommande conventionarrangörer.
Hela eller delar av conventiongruppen har vid
flera tillfällen haft möten och utbyte med Blue
Ribbon Squares och med arrangören för convention 2017. Flera försök har också gjorts för
att förmå klubbar att anmäla intresse för att
anordna convention 2018, men ännu utan resultat.

• Arbetet med Europaconvention 2016 i England och Europaconvention 2018 har också
pågått under året. Det är numera officiellt att
arrangemanget 2018 kommer att genomföras
i Amsterdam, Holland, 20-22 juli 2018.
• Avtalet med STIM fortlöper.
SquareO är en fristående grupp initierad i samarbete med SAASDC och SACT.
Gruppen är ett bollplank för att hantera konflikter mellan olika konstellationer av kategorierna enskild medlem/medlemmar – klubbstyrelse – instruktör - ev. allians – SAASDC eller
SACT. Till SquareO kan dansare, callers, klubbar eller klubbstyrelser vända sig när det finns
behov av en bra diskussionspartner. Det som
sägs i kontakt med SquareO stannar inom
gruppen och någon rapporteringsskyldighet
föreligger inte.
För styrelsen i Svenska Squaredansförbundet
genom
Tommy Hansson
Ordförande

HIGH COAST FESTIVAL®
19–21 augusti 2016

Gnistan, Björnavägen 68, Örnsköldsvik

Basic
Mainstream
Plus
A1-A2
C1

Callers:

Jerry Jestin, CAN
Ingvar Pettersson, SE

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

17

Verksamhetsplan 2017
Svenska Squaredansförbundet har till uppgift
att stimulera till dansglädje och gott kamratskap samt medverka till att skapa förståelse
och glädje mellan människor, oavsett ålder
och nationalitet. Ledorden är Glädje, Gemenskap och Motion för både huvud och fötter.
Fortfarande är den allt överskuggande visionen att rekrytera nya dansare samt att behålla
de dansare som redan finns.

Som tidigare har aviserats kommer den uppdaterade Danslistan 3.0 att lanseras och sättas i drift under senare delen av 2016. Listan
är starten, att på ett bättre sätt, hantera information om danser och kurser. Under 2017
kommer listan att förses med ytterligare funktionalitet.
Vidare kommer conventiongruppen att fortsätta sina insatser i syfte att bidra med erfarenhet och kompetens samt att vara ett stöd
för klubbarnas arbete för convention 2017 och
framåt.
Samarbetet i Europa kommer att fortsätta,
nu med fokus på Europaconvention 2018 och
2020.
Förbundsstyrelsen har för avsikt att även detta
år genomföra ett antal styrelsemöten. Mötesformerna som används är dels fysiska möten
och dels webbmöten. I vilken form och i vilken
omfattning möten behövs kan i dagsläget inte
fastställas utan är helt beroende av uppgifter
och aktiviteter.

För att stödja visionen om att rekrytera nya
dansare, behövs ett aktivt engagemang från
samtliga klubbar. Förbundet kan inte på egen
hand åstadkomma denna rekrytering, uppgiften blir att stödja klubbarna i sina strävanden
genom olika insatser. Även detta år planeras att klubbar kan söka ekonomiskt stöd för
nytänkande rekryteringsinsatser.
Även om klubbarna är framgångsrika i sin
nyrekrytering, är det av yttersta vikt att behålla de nya dansare som kommer till nybörjarkurserna. Det första målet måste vara att
öka antalet nya dansare som fortsätter att
dansa.

För styrelsen i Svenska Squaredansförbundet
genom
Tommy Hansson
Ordförande

Ambitionen för Förbundet även detta år, är att
fortsätta arbetet med samarbete mellan enskilda klubbar men även mellan klubbar och
Förbund. Principen måste vara ömsesidig respekt och försök till samverkan mellan klubbar
som i sin tur leder till minskad konkurrens och
mer förståelse för varandra. Detta arbete har
varit framgångsrikt i vissa delar av landet men
behöver omfattas av fler orter och geografiska
områden.
En viktig förutsättning för framgångsrika klubbar är instruktörer med kunskap och engagemang. Under året kommer Förbundet att på
något sätt initiera en utveckling, så att flera
instruktörer kan engageras.
Liksom tidigare är det av avgörande vikt att
de klubbmedlemmar som väljs till olika funktioner har en kunskap och kompetens som gör
att de vet sin roll och vad som förväntas av
dem. Ett sätt att få denna kunskap är att gå en
styrelseutbildning. Ambitionen är fortsatt att
genomföra minst en utbildning under året på
detta tema i Förbundets regi.

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

Ti 5 juli

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 B-P

Mathias Alfredsson

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

To 7 juli

Sommardans

Ängelholm

Ocarina Square Dance Club

18:30-21:00 B-M-B-P

Björn Strandh

Fritidens koloniområde

Axel Schneider

To 7 juli

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 B P16

Michael Gerkman

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

M 11 juli

Sommardanser - 16

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18:30-21:30 B - M - Plus (A1)

Svante Jordeskog

Råöns utedansbana (under tak) Ödsmål

Johanna 070-977 83 37 Gunnar 070-771 55 86

M 11 juli

Sommardans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B-A1

Jörgen Höjer

Galgberget Friluftsmuseet

Eva Nilsson 073-807 72 07

M 11 juli

Sommardans

Västerås

Västerås Square Dance Club

Djäkneberget

Inger Karlsson info@vsdc.se

Ti 12 juli

19:00-21:30 B-M-P-(A1)
Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 A1-A2

Gunilla Hammarlund

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

Ti 12 juli

Sommardans

Malmö

Energy Squares

18:00-21:00 Plus, A1

Dieter Görgner (D)

Hyllie Folkets Hus, Hyacintgatan 2

Lasse Olofsson 070-345 20 37

To 14 juli

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 B36 B B36 M

Leif Snuffe Ericsson

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

M 18 juli

Sommardanser - 16

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18:30-21:30 Plus - A1 - A2

Mathias Alfredsson

Råöns utedansbana (under tak) Ödsmål

Johanna 0709-778337 eller Gunnar 0707-715586

M 18 juli

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

Obs.

19:00-21:30 C1-C1-C2

Thomas Bernhed

Blåbärskullen

Carina 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se

M 18 juli

Sommardans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B-A1

Fredrik Einarsson

Galgberget Friluftsmuseet

Eva Nilsson 073-807 72 07

Ti 19 juli

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 B-P

Martin Jansson

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

To 21 juli

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 M P

Rojne Eriksson

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

F 22 juli

Summer Magic Weekend

Billesholm

Fun Squaredancers

18:00-22:15 P-C1

Jerry Story, Freddie Ekblad,

Folkparken, Billesholmsvägen 64

Annika Persson 070-812 45 88

L 23 juli

Roger & Annika Persson

Bygdegillets Squaredancers

10:30-19:15
S 24 juli
10:30-15:15
M 25 juli

Sommardanser - 16

Stenungsund

18:30-21:30 B - M - Plus (A1)

Gunilla Hammarlund

Råöns utedansbana (under tak) Ödsmål

Johanna 070-977 83 37 Gunnar 070-771 55 86

M 25 juli

Sommardans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B-A1

Bengt Geleff

Galgberget Friluftsmuseet

Eva Nilsson 073-807 72 07

M 25 juli

Sommardans

Västerås

Västerås Square Dance Club

19:00-21:30 B-M-P-(A1)

Rojne Eriksson

Djäkneberget

Inger Karlsson info@vsdc.se

Ti 26 juli

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 A1-A2

Mathias Alfredsson

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

To 28 juli

Sommardans

Ängelholm

Ocarina Square Dance Club

18:30-21:00 B-M-B-P

Börje Kuylenstierna

Fritidens koloniområde

Axel Schneider

To 28 juli

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 B M

Lasse Rawet

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

L 30 juli

Sommardansen

Falun

Falu Squaredancers

14:00-20:00 B - A2

Micke Gerkman

Lilltorpet

Mats Sundström 070-645 68 83

S 31 juli

Sommardans

Forshaga

Präriefolket Square Dancers

13:00-18:00 M-P-A1-A2

Värmlandscallers

Forshaga Folkets Park

Birgitta 070-871 54 97

M 1 aug

Sommardanser - 16

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18:30-21:30 B - M - Plus (A1)

Martin Jansson

Röåns utedansbana (under tak) Ödsmål

Johanna 070-977 83 37 Gunnar 070-771 55 86

M 1 aug

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 C1-C1-C2

Thomas Bernhed

Blåbärskullen

Carina 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se

M 1 aug

Sommardans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B-A1

Annika och Roger Persson

Galgberget Friluftsmuseet

Eva Nilsson 073-807 72 07

Ti 2 aug

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 B-P

Fredrik Einarsson

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

O 3 aug

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13:00-16:00 M P M A1

Rojne Eriksson

Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

To 4 aug

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 M P16

Rojne Eriksson

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

S 7 aug

Sommardans

Linköping

Blue Ribbon Squares

Medtag kaffekorg

17:00-20:00 B M B P

Bosse Nilsö

Gamla Linköping

Carola Nilsö 073-322 50 79

M 8 aug

Sommardans

Halmstad

Salmon Town Dancers

18:30-21:30 B-A1

Bengt Geleff

Galgberget Friluftsmuseet

Eva Nilsson 073-807 72 07

M 8 aug

Sommardans

Västerås

Västerås Square Dance Club

19:00-21:30 B-M-P-(A1)

Rojne Eriksson

Djäkneberget

Inger Karlsson info@vsdc.se

Ti 9 aug

Sommardans

Vallentuna

Jarlabanke Square Dance Club

19:00-22:00 B M B P

Tomas Hedberg

Ekebyskolans matsal, Teknikvägen 25

Agneta Andersson 070-545 38 71
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Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

Ti 9 aug

Datum/Tid

Program

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 10 aug

Kvastadansen

Kalmar

Kalmar Squaredansare

15:00-16:00 A1

Svante Jordeskog

Läckeby bygdegård

Annika Sjögren Simonsson 070-633 23 45
Squaredansklubben Seniorerna

16:00-20:00 B M P
To 11 aug

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

12:00-15:00 P A1

Björn Jerneborg

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

To 11 aug

Sommardans

Örebro

Örebro Squaredancers

19:00-22:00 B-M-B-P

Tomas Hedberg

Klubblokalen, Radiatorvägen 7

Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com

L 13 aug

Sommardans

Mariehamn

Alandia Square Dancers

15:00-20:30 B - A2

Micke Gerkman, Mathias Alfredsson,

Badhusparken

Anki, ann-christine.nyman@mariehamn.ax

S 14 aug

Hebe Bergström

11:00-16:00 B - A2

på 2 dansbanor
Pingvinerna

S 14 aug

C2 med Bronc Wise

Ulricehamn

17:00-20:00 C2

Bronc Wise

Skotteksgårdens Camping

M 15 aug

Gert Carlson
gertcarlson@gmail.com

Ti 16 aug
O 17 aug
09:30-12:00 C2
17:00-20:00 C2
To 18 aug
17:00-20:00 C2
F 19 aug
09:30-12:00 C2
S 14 aug

Sommardans

Linköping

17:00-20:00 B M B P

Peter Johansson

Gamla Linköping

Carola Nilsö 073-322 50 79

Ti 16 aug

Sommardans

Vallentuna

Jarlabanke Square Dance Club

Blue Ribbon Squares

19:00-22:00 B M B P

Jack Borgström

Ekebyskolans matsal, Teknikvägen 25

Agneta Andersson 070-545 38 71

Ti 16 aug

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 B-P

Martin Jansson

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

To 18 aug

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 B P

Roland Danielsson

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

To 18 aug

Sommardans

Örebro

Örebro Squaredancers

19:00-22:00 B-M-B-P

Jesper Wilhelmsson

Klubblokalen, Radiatorvägen 7

Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com

F 19 aug

High Coast Festival

Örnsköldsvik

Ö-viks Squaredancers

18:30-21:30 B-A2

Jerry Jestin, Ingvar Pettersson

Folkets Hus Gnistan, Björnavägen 68

Eivor Granqvist

The Bear Dancers

L 20 aug
12:00-21:00 B-C1
S 21 aug
10:00-14:00 B-P
L 20 aug

Björndansen

Björneborg

14:00-19:00 B - A2

Tomas Hedberg, Jesper Wilhelmsson

Folkets Park

Gunilla Lindberg 070-562 76 01

L 20 aug

Höst kick-off med Triple Boys

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

13:00-16:00 P A1 P A2

Hedda Nilsson Siling,

Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13

Lena Hammarberg, 076-315 12 10

16:00-19:00 B M B P

Krister Petterson, Mathias Alfredsson

S 21 aug

C3A med Bronc Wise

Ulricehamn

Pingvinerna

17:00-20:00 C3A

Bronc Wise

Skotteksgårdens Camping

Gert Carlson gertcarlson@gmail.com

Kungsbacka Square Dancers

M 22 aug
Ti 23 aug
O 24 aug
09:30-12:00 C3A
17:00-20:00 C3A
To 25 aug
17:00-20:00 C3A
F 26 aug
09:30-12:00 C3A
17:00-20:00 C3A
S 21 aug

Bryggdans

Kungsbacka

17:00-20:00 B, M, P, A1

Jörgen Höijer

Hamnplan vid Stora Nygatan

Karin Lindeberg 070-628 57 76

M 22 aug

Sommardans

Västerås

Västerås Square Dance Club

19:00-21:30 B-M-P-(A1)

Rojne Eriksson

Djäkneberget

Inger Karlsson info@vsdc.se

Ti 23 aug

Sommardans

Vallentuna

Jarlabanke Square Dance Club

19:00-22:00 B M B P

Andreas Olsson

Ekebyskolans matsal, Teknikvägen 25

Agneta Andersson 070-545 38 71

Ti 23 aug

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 A1-A2

Jerry Jestin

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

O 24 aug

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13:00-16:00 B M B P

Rolf Boettge

Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

To 25 aug

Sommardans

Stockholm Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12:00-15:00 M P

Leif "Snuffe" Ericsson

Sommarpaviljongen, Stora Skuggans v. 12

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

To 25 aug

Sommardans

Örebro

Örebro Squaredancers

19:00-22:00 B-M-B-P

Leif "Snuffe" Ericsson

Klubblokalen, Radiatorvägen 7

Kristina Luhr klluhr@hotmail.com

Medtag kaffekorg
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Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

L 27 aug

Datum/Tid

Sommardans

Heby

Heby Square Dancers

14:00-19:00 B P B A2

Leif "Snuffe" Ericsson

Folkets park

Björn Eriksson 0224-168 51, 073-782 52 92

S 28 aug

Klubbdans

Hörby

Ring Lake Square Dancers

15:00-18:00

Program

Stefan Carlsson

Källhaga Servicecenter

Alf Olsson 0415-131 65

Ti 30 aug

B, M, Plus, A1

Sommardans

Vallentuna

Jarlabanke Square Dance Club

19:00-22:00 B M B P

Robert Milestad

Ekebyskolans matsal, Teknikvägen 25

Agneta Andersson 070-545 38 71

Ti 30 aug

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19:00-21:30 B-P

Reine Storberg

Blåbärskullen

Ulla 073-332 18 43 henricson.ulla@bredband.net

L 3 sep

Solsta Dansen

Kil

Squaredansklubben Skogsstjärnan

14:00-21:30 B - A2

Tomas Hedberg, Robert Milestad

Sporthallen (2 lokaler)

S 4 sep

& Leif Andersson

Titti 070-390 73 20
solstadansen@sdkskogsstjarnan.se
OBS FÖRANMÄLAN!

11:00-15:00 B - A2
Älvsjö Stockholm

S 4 sep

SateLlite SD

14:00-17:00 P A1 P A2

Meddelas senare

Park Folkets Hus/Götalandsv. 181 Örby

Monica Taleryd 070-552 11 65

M 5 sep

Avancerad Basic

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

Sven Andréason

IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4

Lena Hammarberg, 076-315 12 10

18:30-21:30 B

m. förkunskapskrav A1
O 7 sep

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13:00-16:00 B M B P

Lasse Rawet

Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

F 9 sep

Höstdans

Tyresö

Tyresö Square Dancers

Medtag kaffekorg
19:00-22:00 P-A1

Stefan Sidholm

Kvarnhjulet Pluggvägen 6

Olle Nilsson 073-670 26 73

F 9 sep

Kick-off

Squaredansklubben Seniorerna

13:00-16:00 B36 M B36 P

Rojne Eriksson

Stockholm Hägerstensåsens
Medborgarhus Riksdalerv. 2, Hägersten

L 10 sep

Höstdansen dans

Linköping

Blue Ribbon Squares

Jack Borgström

Landerydagården Bokhagsvägen 10

Carola Nilsö 073-322 50 79
Eightmakers

14:00-20:00 B-A2

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

och klubbcaller i 2 hallar
S 11 sep

Vrid och vänd på Plus

Norrtälje

12:00-17:00 Plus (1 h matpaus)

Micke Gerkman

IOGT-lokalen, Stockholmsvägen 1

Kristina 070-591 48 21

O 14 sep

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13:00-16:00 M P M A1

Micke Gerkman

Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

To 15 sep

Kursstart

Hörby

Ring Lake Square Dancers

Medtag kaffekorg
Ingvar Jönsson

Källhaga Servicecenter

Alf Olsson 0415-131 65

L 17 sep

18:00-21:00

B, M, Plus, A1

Høstdans

Våle samfunnshus

Horten og Omegn Squaredancers

13:00-13:45 A1/A2/C1

Jesper Wilhelmsson

Skaugveien 4, 3178 Våle, Norge

Cathrine Hallberg

C1 workshop

Mölndal

Pingvinerna

L 17 sep
14:00-20:00 M>>>A2
L 17 sep
11:00-15:00 C1
L 17 sep

Gruvdansen

Filipstad

Squaredansklubben Skogsstjärnan

13:00-14:45 A1 A2

Freddie Ekblad

Viktoriagatan 8 Folkets hus

Ove Andersson 070-579 11 03

Stockholm

Forum Squaredancers

13:00-16:00 P A1

Björn Jerneborg

Nybrogatan 18

Berit Nilsson 08-604 05 20

S 18 sep

Workshop

Norge, Nykirke bygdehus

Horten og Omegn Squaredancers

15:00-19:00 B M P
L 17 sep

11:00-14:00 P>>>A2

Jesper Wilhelmsson

Kopstadveien 25 A, 3180 Nykirke

Cathrine Hallberg

S 18 sep

C1 Dansträning

Eskilstuna

Eskilstuna Con Amore Dancers

11:00-16:00 C1

Sten Axtelius

Dansens Hus, Rinmansgatan 12

KG Lagerström 070-321 86 56

O 21 sep

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13:00-16:00 P A1 P A2

Calle Brunér

Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

F 23 sep

22nd Örebro Country Jamboree

Örebro

Örebro Squaredancers

Jerry Jestin, Ingvar Pettersson

Risbergska Skolan

Medtag kaffekorg
20:00-23:00 B-P-B-P

i underhållningsform Stefan Sidholm, Tomas Hedberg

Tomas Hedberg
caller@caloham.se

L 24 sep
12:00-21:00 B-M-P-A1-A2

uppdelat i tre hallar

21:00-01:00 Afterparty
S 25 sep
10:00-14:00 B-M-P-A1-A2
L 24 sep

Septemberdans

Stockholm

13:00-16:00 P A1 P A2

Robert Milestad

Drakenbergssalen, Lignagatan 8

Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com

S 25 sep

Septemberdans

Malmö

Energy Squares

14:45-17:45 Basic - A1

Meddelas senare

Ystadsgatan 53

Lars Olofsson 070-527 20 37
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Squaredansklubben Seniorerna

Ethels krönika
Partner och corner verkar ju enkelt de första fem minuterna kanske. Men står man half
sashay är det samma person. Vänder man
ringen utåt så är det...? (snälla caller, testa
mig inte på det!) Och sen har man alla andra...
men sin mirror, alltså opposite av samma kön,
har man glädje av; den ska stå som man själv,
fast någon annanstans. Man möts och man
skiljs; möts normalt sett alltid med höger axel
(om det inte är left). Det känns ju tryggt och
bra, tills man prövar på ping pong circulate,
där man helt plötsligt passerar någon med
vänster axel – varför det? Nej men du möter
ju inte honom! Det bara verkar så! Ni går i helt
olika spår (uppenbarligen betongmuren igen;
den jag inte ser).

När jag som storögd nybörjare för allra första gången tog mig uppför trappan till
squaredanslokalen, där jag strax lärde mig
att glatt tjoande join my hands med partner
och corner, och circle left eller nåt ditåt, så
hade jag inte en tanke på att det kunde finnas
någon teori inblandad. Efter ett tag märkte jag
att den där cirkeln på något outgrundligt vis
kunde bli en line, eller kanske en wave, och på
något sätt, magi kanske, eller ren tur, så kom
vi hem igen, varje gång. Det tog ett bra tag
innan jag började lägga märke till att det nog
fanns någon form av plan bakom det hela.
Callern tyckte vi skulle hålla koll på väggarna –
men varför det; de är ju så avlägsna? Händer
är ju mycket närmare, varma och stadiga, lättare att hålla koll på! Nej då, händer är alltför
lätta att fastna i, och de kan vara fel. Väggar
går att lita på, de står där de står (och oftast
fel de med, för inte är det vi!)

Det går väl an med fasta strukturer som kommer och går, helt utan bygglov. Värre blir det
längre upp, där man helt plötsligt introduceras
för Fantomen (huruvida med eller utan trikåer
kom vi aldrig fram till). Jo, ni kan göra run
runt en fantom, inget konstigt alls. Fantomen
själv har ingen talan. Definitioner, definitioner, definitioner, säger våra lärare. Jamen, vad
då? Vi lär oss vägen, slingrar lite hit och dit,
svänger runt och hittar en bra plats. Vad är
problemet? Våra lärare ser skeptiskt på oss,
för de har varit med förr, och callar sides face
grand square från lines, eller från en sorts column-position (har man inte läst på känner
man inte igen en double pass thru-formation),
eller en halv zoom kanske, eller något så enkelt som swing your corner . Och vi står där
och undrar vad sjutton det var som hände, och
callern fnissar förtjust (det är roligast att testa
dansare med basic-call). Vi har alla dessa små
eländen wheel around, cast off three quarters
och wheel and deal; man gör det på känn och
sedan backar man up to the middle and back
(f-n också, det var andra hållet!!) Eller det lilla
callet recycle. 99 gånger av hundra funkar det
perfekt. Den hundrade gången gör man precis
som vanligt, tycker man, lite osäkert kanske
för det känns inte riktigt som det brukar, och
sedan konstaterar callern: och nu står alla och
tittar på en heads-vägg! Neeej...men hur gick
det till? Och det är helt omöjligt att upprepa,
förrän den där nästa hundrade gången...

Den första märkliga bekantskapen var nog betongmuren i split circulate. Den finns där, hävdade vår lärare bestämt, och vi fick på inga
villkor passera den (om det inte råkade callas
all eight circulate, för då gick betongmuren på
bråkdelen av en sekund upp i rök). Jag stirrade på denna mur; än var den här, än var den
där och än slank jag ner i diket för jag såg den
inte alls...
Vem är jag egentligen? Ska jag göra callet?
Med vem? Sedan började jag så smått inse
att det allra allra svåraste i squaredans är att
göra ingenting. Det är inte jag som ska. Jag
ska bara titta på, vänta, se glad ut (för det
glömmer man oftast när man är koncentrerad) och vara fullt beredd att vad nu callern i
sin outgrundliga vishet kan tänkas trakassera
oss med härnäst; inte det vi förväntar oss i
alla fall. Men till dess, bara stå still. Stå still!!
Man börjar lite löst med att lära sig om man
är heads eller sides, boys eller girls; det klarar
man hjälpligt. Innan man vet ordet av upptäcker man att man även kan vara ends, centers, very ends, very centers, partner, corner,
tandempartner, mirror, leaders eller trailers
(och visst går man på när callern ropar: leaders trade! Trailers trade! Man står glatt som
f.d. leaders och tittar på hur de andra trailers
trejdar; inte inser man att man just bytt roll.,
och säkert kan man vara allt på en gång, beroende på...på vad? Callerns fantasi att få till
märkliga formationer?

Man måste veta själv vad man ska göra. Strunt
i vad alla andra gör och var alla andra står.
Man är ensam med väggarna??
Men om jag dansar alldeles själv...vad gör jag
då i en square? / Ethel Åslund
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VÄLKOMMEN TILL

www.orebrosquaredancers.se



Sommardansa i Örebro
Klubblokalen på Radiatorvägen 7, Örebro
Inträde: 60kr (30 för ungdom)
Servering finns!

lördag 22 oktober

Tid: 19-22
Nivå maj-juni: M-P-M-A1
26 maj
16 juni

-

Alla singing calls är countrymusik!!!

Brian Hotchkies
Sven Andréason

Caller: Tomas Hedberg
Nivå: Plus
Plats: Örebro Squaredancers klubblokal

Nivå augusti: B-M-B-P
11 aug - Tomas Hedberg
18 aug - Jesper Wilhelmsson
25 aug - Leif ”Snuffe” Ericsson

Mer info kommer!

35:e
14-16 april 2017

Bronc Wise

Jack Borgström
Tomas Hedberg
Jesper Wilhelmsson
Hjärtligt välkomna hälsar
Örebro Squaredancers

23-25 september 2016
Basic-A2 i tre hallar

Reducerat pris för Basicdansare

Jerry Jestin

Ingvar Pettersson
Stefan Sidholm
Tomas Hedberg
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Going To Stratford-Upon-Avon
(for the European Convention)

Author: Stefan Krebs
Some insider knowledge: Stratford Upon Avon
is the town; Stratford On Avon is the county.

the Avon to Stratford is rather not seaworthy.
Okay, admittedly it has been done before, so
be my guest.

Getting there:
1. Flying
Birmingham Airport is the most convenient as
it doesn’t require a car. West Midlands, East
Midlands, Stansted, and Heathrow will require
a hire car, unless you’re happy with a coach
ride, or fancy your luck on the railway (not
cheap, but reliably unreliable). For trains from
Birmingham airport to Stratford see under
trains.

6. Boat:
Stratford is connected via the canal-network,
and if you boat fits the canals that is an option. However, seagoing vessels typically do
not fit the canals.
7. Coaches:
There are coach services from most major cities on the continent to London, and you can
pick up a connection to Stratford; National Express and Megabus are the main operators,
but there are others too, some likely to be
cheaper.

2. Driving
Dover – Calais, Osteende – Felixstow, and Dieppe – Plymouth are the most common ferry
crossings from the continent, but Dieppe and
Plymouth are not as well accessible by road as
any of the other places. Either way you have
to get around London (don’t even think about
going through, congestion charging or not),
and it doesn’t matter which way round you go.
The Thames crossing on the East side, called
Dartford crossing, costs toll Southbound, so
have some cash at hand on the way home.
A quirk of English road signs: as you approach
junctions, in particular roundabouts, the advanced sign gives you the long distance destinations, at the junction it tends to be local
destinations only. So you get only one chance
to pick up your turn, and if you look at the
signs at the junction you’re likely to get confused as your destination probably isn’t listed
any more. In Stratford there is only one bridge
across the Avon, and it is clocked up most of
the day. Try to pick a hotel on the Westbank of
the River, even Alchester is quicker to get to
the dance halls than coming across the river.

8. Railways:
Stratford is on the mainline from London to
Birmingham, and the station is walking distance (200m) from the dance halls. Birmingham Airport has its own station on that line.
Tickets are horribly expensive if you buy in the
station or on the train, but if you plan ahead
you can find cheap deals on the Internet; and then there are Eurail tickets.
Staying in Stratford
You’ll find accommodation is not cheap as there
is practically always one or the other theatre
or poetic event going on. Tents, caravan and
motorhome contact the coordinator on the
website, Angie Iliffe, and book your place; do
NOT turn up without booking as there is every
chance all spaces available are booked. Dancing is in a school, and because of the English
legal system there is no staying in the school
grounds overnight; campers, halls or otherwise, which is why we can NOT offer sleeping
in the hall. Again, because of the laws of the
land sleeping in a campervan or a caravan on
the roadside or in parking spaces is not an option.

3. Cycling:
Not recommended as England is not really
geared towards cycling, it’s dangerous; I know,
until last autumn I’ve doing it every day.

Nourishment
The school restaurant will be open on Saturday
and Sunday morning, and there will be afterparty meals on a pre-order basis; buy a ticket
at the registration. Note, it’s a school, so no
alcohol will be sold in the school grounds, but
you can bring your own. Opposite the college
is a big, well-stocked supermarket for those,

4. Walking:
You’ll have to be on your way soon.
5. Swimming:
Really? You better be on your way now, the
sea can be rough. Boat is an option, but you
have to be brave and bonkers: what fits up
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who have a more demanding taste.
Sightseeing in and around Stratford:
Stratford’s main attractions are within 1 square
kilometre, i.e. easy walking.
Rather than boring you with pages let me give
you a map with some highlights.
Dover Stratford		
Felixstowe Stratford
London Stratford		
Warwick Stratford		
Birmingham Stratford
Hull Stratford		
Edinburgh Stratford
Aberdeen			
Inverness			
Milford Heaven		
Bristol				
Dublin				
Cologne			
Frankfurt			
Oxford			
Cambridge			
Burton OW			
Cirencester			
Ffestiniog			
Manchester			
Liverpool			
Cork				
Windemere			
Mallaig			
Fort William			
Lytham			

300
270
160
15
60
250
530
740
770
320
120
460
760
940
90
160
40
70
240
210
220
720
310
310
690
260

3,5
3,5h
2h
20min
45min
3
6,5
9,5
10,5
4
1,5
7
8,5
12
1
2,5
45
1
3,5
2,5
2,5
9,5
4
4
8,5
3,5

HÖST KICK-OFF
med

Triple Boys!

Web-site: http://www.uksquaredancing.com/
Camping Booking: Angie Iliffe
Landline: 0044 (0)1530-839 836
Mobile: 0044 (0)7986-972 705
Email: angie.iliffe@btinternet.com

Hedda Nilsson Siling
Krister Pettersson
Mathias Alfredsson
Lördag 20 augusti 2016
Kl 13.00-16.00
Kl 16.00-19.00

P-A1-P-A2
B-M-B-P

Rotebro Arena
Hertig Karls väg 13 (vid Rotebro station)

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

(uppdaterad maj 2016)

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

Februari betalas årsavgiften för föregående år
samt kostnad för föregående års Square-Info.
April ska aktuella uppgifter om ordförande
och kontaktperson uppdateras på hemsidan.
Eventuella stadgeändringar skall skickas
elektroniskt till SAASDC:s sekreterare. Utse
och anmäl delegater till SAASDC:s årsstämma,
stämmohandlingar finns på hemsidan.

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

Danslistan

Oktober inregistreringsuppgifterna registreras
av klubben på hemsidan 1 oktober - 1 november.

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

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

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).

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.

Beställningar

Kursmaterial

Svenska
Basic 				
Mainstream äldre utgåva
Plus 				
A1/A2 			

Klubbstadgar
SAASDC:s förslag till klubbstadgar finns i
klubbhandboken.Samtliga klubbars aktuella
stadgar skall skickas till SAASDC:s sekreterare, i
elektronisk form. Kontaktperson för stadgefrågor
är Anders Sjöberg, telefon 026-65 27 37,
anders@squaredans.se.

50:15:35:100:-

Handböcker på svenska är utan bilder.

Distribution av Square-Info

Engelska
Mainstream äldre utg. uppd. 25:Plus 				
30:-

Distribution av Square-Info sker numera direkt
till de enskilda medlemmar som klubben
registrerat på hemsidan.Tidningen finns också i
elektronisk form på hemsidan. Vill du ha besked
när den finns 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.

Övrigt
Diplom/Regler per set
Conventionbadge 		
Conventiondangler 		
10 / 20 / 30 års		

Kom Ihåg

10:40:30:-

SAASDC Kontakt

Porto och emballage tillkommer.

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

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

Organisationen för squaredansledare
www.caller.nu
Kontakt: Annika Persson
Tfn: 042-22 50 58 E-mail: skuttelina22@hotmail.com

SACT (Caller) School
SACT kommer i år att se över våra
utbildningar. Vi kommer definitivt att fortsätta
utbilda personer som vill leda squaredansen i
Sverige. Men vi vill titta tillbaka på vårt
material, utvärdera de senaste kurserna, och
se framåt om vad som skall prioriteras.
SACT kan inte, och kommer inte, att leva upp
till 100% av innehållet i de vecko-kurser som
genomförs av CallerLab Accreditated Caller
Coaches. Flera av oss i styrelsen har deltagit i
någon av dessa, och de är mycket bra. SACT är
dock en medlemsförening och vi har inte stora
resurser. Vi vill också hålla kursavgifterna
rimliga.

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.
-------------------------------------

Vi vill också fokusera på att utbilda utbildare –
de callers och instruktörer som i klubbarna lär
nya
och
befintliga
dansare
nya
calls/formationer/variationer. Utbildarna skall
också kunna hantera att under ett eller flera år
dansa på ett program UTAN att börja på nästa.

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.

Caller som begrepp uppfattas av många som
den som på scen leder stora dansare. Få når
dit. Det krävs mycket erfarenhet, och en hel
del talang. SACT hjälper dessa i början av
karriären. Vi hjälper de mer erfarna med
vidareutbildning. Men man blir inte den näste
Jerry Story (bara) via SACT Caller School.

Kunskapslistan finns på: www.caller.nu

Det finns många, mycket duktiga, instruktörer
som leder kurser till inspelat material. De gör
ett minst lika bra jobb på kurserna som de som
bara använder sin egen röst. De kan ge
variation till kursen en ”callande” lärare inte
kan. Vi vill utbilda kommande generationer av
dessa – de som gillar dansen, vill lära ut, men
inte stå på stora scenen. De behöver kunna
hantera en mikrofon mm, så de delarna av
utbildningarna är viktiga. Men att kunna/vilja
göra singingcalls är inte ett krav.

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

Utbildning

SACT Caller School
Nästa kurs(er) ej inplanerad. Plan:
Hösten 2016. För intresse-anmälan och mer
information: Kontakta Bosse Nilsö, 01370503, eller via bo.nilso@comhem.se

SLUG – Dess framtid är under utredning.

Baserat på detta kommer vi att starta om,
under namnet SACT School. Vi välkomnar de
som vill bli scen-callers, och de som vill bli
sjungande eller icke-sjungande lärare.

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 intresseanmälan och mer information: Kontakta
Bosse
Nilsö,
013-70503,
eller
via
bo.nilso@comhem.se
-------------------------------------

Vi hoppas hålla nästa kurs sent 2016. Är Du
intresserad, hör av dig. Kurser blir inte av om
vi inte vet det finns intresserade elever.
/Bosse Nilsö, Ordförande, SACT
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Klubbens hemsida via förbundet
Squaredansförbundet har nu en Wordpress
Multisite. Wordpress är ett publiceringsverktyg som inte kräver några specialkunskaper att använda. En Multisite är en funktion i
Wordpress som tillåter ett stort antal hemsidor
att dela på en installation. Detta innebär att
klubben kan ha sin hemsida i Förbundets installation.

en miljö som liknar en enklare texteditor och
man kan därför känna igen de knappar och
funktioner som finns.
För den som är van vid Wordpress kan det
vara intressant att veta att administratörssidorna ser ut ungefär som vanligt. Skillnaden är
att klubben inte kommer att kunna installera
egna teman (som styr hemsidans utseende)
eller plugins (tilläggsprogram). Klubben kan
sedan själv välja att aktivera de teman och
plugin som Förbundet tillhandahåller.

Några fördelar för klubben och den ansvarige där är att man inte själv behöver installera, konfigurera eller underhålla sin hemsida.
Ansvarig på förbundet sköter dessa saker och
klubben behöver ”bara” fylla sin hemsida med
innehåll. Det kommer att vara kostnadsfritt för
klubben att ha sin hemsida hos Förbundet.

Kontakta webmaster@squaredans.se om ni är
intresserade eller har frågor kring detta. Mer
information kan också hittas på nätet, t.ex. på
den svenska Wordpress-hemsidan
http://wpsv.se/

Klubbens ansvarige kan själv lägga till användare som har möjlighet att skriva inlägg
och skapa sidor. Redigering av sidorna görs i

/Maria, webmaster

Solsta’ Dansen 2016
3-4 september

Tomas Hedberg – Robert Milestad
Leif Andersson

Sporthallen i Kil (skyltat från 61:an)

Lördag 14:00 – 21:30
Dans i 2 lokaler:

Söndag 11:00 – 15:00
B M P A1 A2

Ett pris för hela helgen SEK 280:- /person (ungdom 140:-/person)
Bankgiro 165-6511
(inkl 3 rätters middag på lördag)
Klädsel: Traditionell/Proper
Föranmälan: Namn och klubb senast den 23 augusti (max 130 pers)
Glöm ej ange om det är någon mat ni ej kan äta
Kontaktpersson: ”Titti” Lundell: 070-390 73 20
E-mail: solstadansen@sdkskogsstjarnan.se
http://www.sdkskogsstjarnan.se

Välkomna!
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Sommar-höst 2016

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

DownSideUp

Brian Hotckies (Aus)
Fre-Lö 10-11 juni 2016

GSI Callerschool
och GSI-dans
Walt Burr mCallflerschool

Halloweendansen
2016
Fre-Lör 4-5

016 Fr-Sö 15-17 juli 2016 - GSI-dans
Sö 17 juli - 2

nov

Björlandagård

en
Søren Lind
ergaard (D
k)
+ instruktörer

Fre
Lör

Måndagar

18:30-22:30
12:00-20:00

A1-A2
B26-Plus

Vingas kurser HT 2016

Nybörjare-Basic (I) fr 31 aug
Basic-MS (III) fr 5 sep

Tisdagar

Plus (I)
Start 6 sep

Onsdagar

A2-kurs (III)
Start 7 sep

ga
Torsdagar och annat på Vin
29 sep

10-11 juni

Brian Hotchkies (Aus)

15-17 juli

GSI Callerschool

17 juli

27 aug

Uppvisningar och utomhusdans
vid Kopparmärra

Klubbdans med Gugge , B-P(A)

1 sep

Klubbdans med Sten , B-P(A)

Klubbdans med Catrine , B-P(A)

GSI-Dans

8 sep

18 aug

15 sep

25 aug

22 sep

Walt Burr, Bengt Geleff m fl.
Squaredans på Packhuskajen
Klubbdans med Gugge , B-P(A)

Månadsdans

6 okt

13 okt

Månadsdans

20 okt

Klubbdans med Sten , A1-A2

Klubbdans med Catrine, A1-A2

27 okt

Klubbdans med Gugge , B-P(A)

Klubbdans med Sten , B-P(A)

Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook
Tel 073-843 1248 · Med reservation för ändringar
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Iris - den ständiga sekreteraren
Är man som jag född på 70-talet så dyker en speciell bild upp i tanken när jag hör
ordet sekreterare. Låter Ulla-Bella bekant? Karaktären som fanns i tv-serien
Solstollarna. I röd mössa och tjocka glasögon ringde hon 888 med hispig röst.
Men den enda likheten mellan Iris Åkerberg
och Ulla-Bella, förutom sekreterarrollen, är att
de bägge har glasögon. Iris är lugnet själv och
för protokoll från förbundets styrelsemöten.

utredningsbyrå. På fritiden är hon engagerad
som kassör och sekreterare i squaredansföreningen och lägger mycket tid där. När våren
kommer plockas cykeln fram och på sommaren renoverar hon sitt barndomshem i den
åländska skärgården.

– Jag har varit, och är, sekreterare i flera
föreningar så jag var inte främmande för uppgiften, berättar Iris.

Vad är den stora skillnaden mellan Åland
och Sverige?

Hon berättar att det är intressant att få ihop
ett protokoll efter varje möte och ibland börjar
hon på hemresan, men måste alltid låta det
"mogna" lite.

– Svårt att svara på, den första tanken är att
det inte finns någon större skillnad. Men trafiken är mycket hetsigare än på Åland. Sven-

Vi är ju ganska yviga på möten, hur är det
att få ihop ett protokoll efter våra möten?

skarna har svårt att ligga bakom i en längre
bilkö och gör ofta lite omdömeslösa omkörningar. En sak som jag blir glad av är att alla man
möter, och behöver hjälp av, är så glada och
tillmötesgående.

– Jo, det kan vara svårt ibland. Vi har ju långa
sittningar när vi träffas och två timmars telefonmöte kan också vara ansträngande. Det
är klart att koncentrationen går upp och ner.
Styrelsemedlemmarna är väldigt olika, men
härliga människor. Ordförande kan ha en svår
uppgift ibland att samla oss till ett beslut.

Vad är det bästa med squaredans?
– Den kan vara så utmanande och svår, men
oj så roligt det är när dansen löper på. Även
på en lägre nivå. Alla trevliga människor man
träffar och gör att vi sitter med ett leende på
läpparna, avslutar Iris.

När Iris fick frågan om att gå in i förbundsstyrelsen så tyckte hon att det skulle vara jätteintressant att komma närmare förbundsstyrelsens arbete, men också att se hur det
svenska föreningslivet fungerar. Hon är nämligen Ålänning och trivs jättebra där. Hon arbetar som statistiker på Ålands statistik– och

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se
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Välkomna till

MOTIV8’s OKTOBERFESTIVAL
7 – 10 oktober 2016

Todd Fellegy

Till Värmlandscallers

i Fruängsgården, Gamla Södertäljevägen 5, Fruängen

19 juni kl. 13.00-14.00 A2. kl. 14.00-18.00 M-Plus-A1
31 juli kl. 13.00-14.00 A2. kl. 14.00-18-00 M-Plus-A1

PROGRAM

Det finns cafeteria med rikligt utbud.
Vi har även grillat med tillbehör för en billig penning!

1
2
3
4
5
6
7

Inträde 100 riksdaler, under 26 år 50 riksdaler.
Vägbeskrivning: 2 mil norr om Karlstad efter Rv. 62.
OBS! Skyltat från infart till Forshaga
Info: Birgitta tel. 070-871 54 97
Mail: sjotorp.biha@hotmail.com
Hemsida: www.prariefolket.weebly.com

Fredag 7/10
Lördag 8/10
Söndag 9/10 *)
Måndag 10/10 **)

19-22
10-13
14.30-17.30
18-21
11-14
15-18
9.30-16

A2
C3A
C2
C1
C2
C3B
C3B

OBS!
Ny lokal på
söndagen!

*
Kaffeservering
finns!

*) I Axelsbergs Servicehus **) I Segersjö Folkets Hus, Tumba
Som medlem får du rabatt om du förhandsinbetalar till
pg 85 56 69-8 senast 30/9-2016. Se hemsidan för närmare info.
Mer info:

Magnus

Arne

Hemsidan:

070-174 95 07

070-422 82 27

www.motiv8s.se

Nyfiken squaredansare? Vill DU vara med
och utveckla squaredansen? Kom till
Seminariet, till för alla inom
squaredansen.
Vi kommer bl a prata om
kroppsspråk/kroppskontakt och att
behålla dansare.
Välkommen!

Squaredansseminariet 2016
12-13 November på Nordiska Folkhögskolan, Kungälv
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POSTTIDNING B
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70 SOLLENTUNA

Efter 5 år på Hotell Colina Mar byter vi nu plats till hotell Palm Oasis i Maspalomas
Åter igen har vi P/A1 vecka 4, med avresa den 21 januari 2017.
samt A2/C1 vecka 5, med avresa den 28 januari 2017.
Avreseorter är endast dessa 3, Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter samt Malmö Sturup
Vi bor och dansar på hotellet.
Där kan du välja mellan 1 rums
lägenhet med kombinerat sovrum
och vardagsrum eller 2 rums
lägenhet med separat sovrum och
vardagsrum.
Båda lägenhetstyperna har Pentry
med enkel köksutrustning samt
toalett med dusch eller bad

*Flyg och transfer till och från hotellet samt boende 1 Vecka
7100 SEK för 1 rumslägenhet, 7800 SEK för 2 rums lägenhet
Enkelrumstillägg 2300 SEK. *2 veckors vistelse från den 21 januari
9400 SEK för 1 rumslägenhet och 10800 SEK för 2 rums lägenhet.
*Dansavgift 1500SEK för en vecka eller 2000SEK för båda veckorna
*Frukost kostar 600 SEK/vecka och Halvpension 1500 SEK/vecka
* Tänk på att antalet 1 rumslägenheter är begränsat (först till kvarn)
Alla priser är per person

Årets callers blir dessa 3 herrar

Christer Bern samt Freddie och Leif Ekblad
Vi erbjuder 3 danspass, 5½ timmars dans varje dag utom tisdagen som är avsatt för fria aktiviteter.
Danstider: kl. 9.30 - 11.30 och 15.30 - 17.30, Workshop.
Vi dansar en nivå per pass och skiftar nivå mellan morgon och eftermiddag,
Gemensam dans mellan kl. 20.30-22.00,
Tisdag kväll hoppas vi att det blir underhållning av callers och eventuellt dansare (förbehåll för nytt ställe)
Vill du med skickar du ett mail till lge@telia.com eller ringer 0708-510355 senast den 1 september 2016
Anmälningsavgiften är 2000 SEK per person och betalas direkt till plusgiro 482521-2.
Dessa 2000 SEK får du dock tillbaka om du skulle ångra dig innan den 1 september.
Efter den 1 september är anmälningen bindande och avbeställningsskydd gäller.
Men tveka inte för länge utan gör er anmälan till denna populära dans då platserna är begränsade.
Vi tillämpar parollen ”först till kvarn” så för att säkra din plats gäller det att skynda sig.

Väl mött i en square önskar Leif & Ellinor

Vår Hemsida heter www.square-dance-travellers.se
32

