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Välkommen till

Lördagen den 2 december 2017
kl. 13 - 17

Knarrbacken, Bålsta
B* - P - B* - A1

Servering
lussekatter,
smörgåsar,
kaffe m.m.

Inträde: 90 kr
Gratis t.o.m. 25 år

Info:
Lee 070-486 06 94
Lasse 072-748 21 40

www.facebook.com/balstasquaredancers/
www.balstasqd.se

Vi ordnar hämtning från pendeltåget!

Rojne Eriksson

B*= Basic part 1

Välkommen till

Lördagen den 27 januari 2018
kl 13-19

VÄSTERÄNGSSKOLAN, Bålsta
B35  M  P A1  A2
Dans i två hallar

SERVERING 
varmrätt,

smörgåsar,
bakverk,

kaffe m.m.

INTRÄDE:130 kr
t.o.m. 25 år: 65 kr

Info:
Lee 070-486 06 94
Lasse 072-748 21 40
www.balstasqd.se
www.facebook.com/balstasquaredancers

Förbokning av varmrätt hos
sekr@balstasqd.se senast 20/1

Försäljning av squaredanskläder kommer att finnas

OBS! Sportgolv – Skor med sulor som svärtar eller högklackat får inte användas!

Mathias Alfredsson Micke Gerkman

 

 

Info/anmälan: Birgitta 070-871 54 97 
Mail: sjotorp.biha@hotmail.com 

 Hemsida: www.prariefolket.weebly.com 

 
 
 
 
 
 
 
`                                                                                                                   

 
                                        
 
 
 
 
 
  
 
 

Mölnbacka Bygdegård  
 

3 mil norr om Karlstad, mellan Deje och Molkom.  
GPS. Koordinater: 59`38`15.5N 13`32`57.9E 

Caller Krister Pettersson  
och klubbcallers 

 

Nivå. B - M - P - A1 - A2 – C1 
OBS: Basic är golvets nivå! 

Dans i 2 hallar Kl. 13.00 – 19.00   
OBS! Mat ingår, Vuxna 160kr. Ungdom under 25 år 80kr.. 

förhandsanmälan senast 1 feb. pg maten!  
Utan mat 120/60 kr och  ingen förhandsanmälan! 

 

Välkomna till Forshaga  
Kommunen med både Lyckan och Lusten 
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Från ordförandens horisont 
Hej Squaredansvänner!
Det är åter tid att skriva i årets sista upplaga 
av vår förnämliga tidskrift. Vad är det med 
tiden, den bara går alltför fort. Det var ju nyss 
sommar och nu är det mörkt och ibland regnar 
det på tvären, åtminstone här i Göteborg. Ett 
klart ljus är glädjen att dansa och träffa alla 
trevliga och härliga squredansvänner.

Man kan ju inte undgå att fundera lite på det 
år som håller på att ta slut. En fråga som 
många av er kanske undrar över är, hur gick 
det med ekonomin på årets convention? Vi 
som jobbade med arrangemanget hade efter 
problemen som uppstod föregående år ett 
mycket stort kostnadsfokus. Speciellt fokus 
var det naturligtvis hos arrangörsklubben Fun 
Squaredancers. Från conventiongruppen hade 
vi en positiv ekonomisk prognos. När klub-
ben hade avslutat arrangemanget och gjort en 
slutlig ekonomisk redovisning, visade det sig 
att prognosen överträffades med god margi-
nal. Kort sagt blev det ekonomiska utfallet för 
detta convention riktigt bra.

Som ni alla vet finns det nu avtal med conven-
tionarrangörer för 2018, 2019 och 2020. 
Man kanske kan tycka att funderingar på att 
arrangera år 2021 känns mycket långt borta, 
men värt att begrunda är att processen från 
tanke till själva arrangemanget tar lång tid. 
Det är många bitar som skall falla på plats. 
Tro mig, det är en lång resa om det skall bli 
bra. Kontentan är, börja nu och ni får en härlig 
gemenskap, sammanhållning och möjlighet till 
en förstärkning av ekonomin.

Under året har för första gången genomförts 
en Bandledarkurs. Som ni kunde läsa i tidig-
are nummer av Square-Info var den mycket 
uppskattad av deltagarna. Denna kurs var ett 
samarrangemang mellan SACT och förbundet. 
Ibland framför klubbar klagomål över att de 
inte har någon egen instruktör eller caller och 
denna brist skapar naturligtvis problem både 
praktiska och ibland ekonomiska. Jag har eft-
er kursen talat med kursledarna och de kan, 
om intresse finns, genomföra ytterligare kurs-
er. Man kan säkert också diskutera var i lan-
det kursen skall hållas. Min rekommendation 
är, att försöka få dansare att ta steget från 
dansgolvet till scenen. Finns intresse, hör av 
er till tommy@squaredans.se

En annan utbildning som vi i förbundssty-
relsen vill föreslå för nästa år, är den styrel-
seutbildning som bedrivs. Om man sitter i en 
klubbstyrelse, bör man ha en grundläggande 
kunskap om vad som krävs och förväntas av 
ledamoten. Ett bra steg på vägen är att gå en 
styrelseutbildning. Kontakta Mia på mail mia@
squaredans.se så noterar hon intresset.

Från möten med klubbar ute i landet får vi vid 
upprepade tillfällen synpunkter på att olika 
danser kolliderar med varandra. Uppmaningen 
vi får är ”kan inte förbundet gå in och skapa 
ett system med fredade danser”. Låt mig åter-
igen uttala, att detta inte är vare sig praktiskt 
möjligt eller önskvärt. Då den nya danslistan 
skapades var detta problem en av de aspekter 
vi ville försöka minimera. En funktionalitet är, 
att då man lägger in en dans i danslistan och 
den kolliderar med en redan befintlig dans, så 
får man information om detta.
Lösningen på denna problematik är samar-
bete och dialog mellan klubbar. På en del håll 
fungerar detta alldeles utmärkt och på andra 
håll finns det utrymme för förbättring.

Slutligen vill jag önska er alla en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt År! 
Dansa mycket så ses vi i en square någon-
stans.

Tommy Hansson
tommy@squaredans.se
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Förbundet har hållit två styrelsemöten sedan 
senaste Square-Info utkom. På september-
mötet i Arlanda stad diskuterade vi bl a or-
ganisationsplanen och fördelade de sysslor 
som Göran och Maria hade tidigare. Mia över-
tar Görans jobb med utbildningen och Nilsowe 
tar hand om klubbkontakterna. I övrigt är 
ansvaret i stort sett fördelat som tidigare. Or-
ganisationsplanen finns utlagd på Förbundets 
hemsida om ni vill titta närmare.

Vi diskuterar också lite nu och då vad vi kan 
göra för att få fler nybörjare och hur vi ska 
få dem att stanna längre. Förbundsstyrelsen 
tycker att det är en så viktig fråga så vi har 
anslagit pengar som kan sökas för att genom-
föra en rekryteringsprocess. Hittills har det 
inte kommit någon ansökan så pass på och 
slå era kloka huvuden ihop och hitta på något 
nytt angreppssätt för att locka fler till square-
dansen. Till och med Nordiska ministerrådet 
slår ett slag för squaredansen. De har en bild 
av squaredansare i sin nyligen utkomna mini-
årsbok Nordisk statistik 2017. Under bilden 
konstaterar NMR att den förväntade livsläng-
den för kvinnor har ökat 10 år sedan början 
av 1960-talet. I tidningen Må Bra framkom det 
att koreograferad dans är en bra motionsform.
 
Det är också glädjande att vi kan välkomna en 
ny klubb som förbundsmedlem, Squaredans-
klubben Violen, hemmahörande i Flen.

På varje möte följer vi upp arbetet med Con-
vention för de år som är upptagna. Det är in-
tressant att följa klubbarnas iver att göra ett 
bra Convention. Förutom de nationella Con-
vention har vi också ett Europaconvention att 
se fram emot. Nu är första lediga tid att söka 
år 2021. Börja i tid att diskutera med klubb-
medlemmarna och lämna sedan in en ansö-
kan.

Om ni vill uppmärksamma någon person som 
har gjort mycket för squaredansen så finns det 
möjlighet att söka Diplom eller Förtjänstteck-
en. På Förbundets hemsida hittar du kriterier 
som borde uppfyllas och även ansökningsblan-
kett. Diplomet eller Förtjänsttecknet delas ut i 
samband med sommarens Convention. Ansö-
kan ska lämnas in senast 10 veckor innan da-

tum för närmast kommande förbundsstämma.
Jessica har tillsammans med vår IT-guru Björn 
nosat upp en teknik som vi kan använda för 
att hålla våra webmöten med. Google Hang-
outs verkar vara mer stabilt än de vi använt 
tidigare, så vi får hoppas att våra webbmöten 
går lite smidigare härefter.

Ha en bra squaredansvinter!
God Jul och Gott Nytt År!

För styrelsen
Iris Åkerberg
iris@squaredans.se

Här kan 
DU

annonsera! 

Se rutan här 
intill för priser
 och kontakt-

uppgifter.
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Redaktörsspalten
Årets första snö har fallit. Det tycker jag är 
sådär. Kanske har årets nybörjare fått sin första 
tidning. Det är desto trevligare! Välkomna! 

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 du 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 du 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 

                                           Årgång 33 
 

Medlemsblad för SAASDC, Svenska 
Squaredansförbundet,  c/o Annika Myhrberg, 
Havregatan 8 SE-118 59  Stockholm 
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 1  Nummer 2  Nummer 3 Nummer 4  
Deadline för material 1 februari 15 april 1 augusti 15 oktober 

Distribueras vecka 11 21 37 47 
 

Tryck Graf&Bild Bergstrands AB, Västerås 
 

            Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll 
 

SAASDC förbehåller sig rätten att göra smärre redigeringar av insänt material

blir försenad. Dessutom vill jag be dig 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 mars 
2018. Njut tills dess av glögg, pepparkakor,  
snöänglar, ledighet och nära och kära. God Jul 
och Gott Nytt År önskar jag er! 
 
Ing-Marie Lindh
Redaktörska
ing-marie@squaredans.se
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Horten og Omegn Squaredancers

                

     

 Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-315 12 10  
www.sollentunasq.se   

 

 MELLANDAGS-
DANSEN 

 
med 

Robert Milestad 
 

Onsdag 27 december 2017 
kl 18.30 - 21.30 

 

 

B - M - B - P 
 

Arena Rotebro 
Hertig Karls väg 13 

 
 

Entré 80 kr 
Under 25 år gratis 

 
 
 

VÄLKOMNA! 

Høstdans på Nykirke bygdehus lørdag 16. september 2017 og 
Workshop samme sted søndag 17. september 2017

Høstdansen vår i år ble holdt på Nykirke 
bygdehus. Vi hadde funnet ut at salen i Våle 
samfunnshus ble altfor stor. Vi hadde invitert 
Christer Bern til oss, og med hjelp av seks 
«importerte» dansere fra Sverige, fikk vi ar-
rangert C1-dans i forbindelse med Høstdans-
en. Det er dessverre ikke mange som danser 
C1 i Norge, og enkelte av danserne på det 
nivået hadde ikke anledning til å komme.

Etter hvert kom de andre danserne, og i alt ble 
vi 40 dansere. Som til Vårdansen, fikk vi besøk 
av gjester fra Sverige, fra Oslo Square Dance 
Club og fra Fjord Frolickers Square Dance Club. 
Vi danset på nivåene Mainstream til A2, helt til 
klokken 20:00. Vi hadde en pause, hvor vi ble 
servert mye god mat og kaker. Som vanlig hos 
oss, inngår mat i danseavgiften!

Søndag 17. september fortsatte vi med tre 
timers Workshop på Plus og A2, hvor vi var 16 
dansere. Vi la inn noen ekstra pauser, slik at 
de som ikke orket å danse hele tiden, kunne 
hvile seg litt. Som vanlig, var det mange nyt-
tige variasjoner som vi fikk lære av Christer. Vi 
hadde en matpause, slik at vi fikk litt tid til å 
snakke sammen.

På vår Førjulsdans 18. november 2017, skal vi 
ha Krister Pettersson som Caller.
Til Vårdansen/Workshopen 26. og 27. mai 
2018 kommer Tomas Hedberg til oss.
Vil du vite mer om klubben vår og våre ar-
rangementer, finner du oss på http://www.
horten-squaredancers.no og i Danslistan.

Cathrine Hallberg 
leder

Det er hyggelig å se så mange på dansegulvet.
Foto: Cathrine Hallberg

Det er mange snitter å velge mellom for 
Christer. Kakene ble servert etter at mange 
av fatene var tomme for mat.
Foto: Cathrine Hallberg
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Mer upplysningar: 
riverbends.se, 

tel. 070-201 55 64 
E-post arbogadansen@riverbends.se

Cafeteria finns. 
Sporthall - använd inneskor. 
 
Entré: Vuxna 100 kr, 
Ungdomar till 26 år 50 kr.

6 januari 2018 kl. 15.00-21.00 
Sturehallen, Arboga 

Basic 35 – M – Basic 35 – P

 

Henrik Nilsson Siling 
 
 
 
 
 
 

34:de Arbogadansen

Ta chans att uppmärksamma

År 2016

Diplom
Lena Storberg, 

Western Airport Square Dancers
Jan Wiklund, Bålsta Square Dancers

Förtjänstmärke
Kerstin Alpgård, Saltsjö Square Dancers

Gunnar Bodmar, 
Svenska Squaredansförbundet

Åsa Bratt, Svenska Squaredansförbundet
Fredrik Einarsson, 

Heart Beat Squaredance Club
Carina Geleff, 

Western Airport Square Dancers
Solveig Hållberg, 
Ocean Waves SDC

Arne Johansson, Blue Ribbon Squares
Henrik Kjellgren, 

Svenska Squaredansförbundet
Ulla Britt Liden, Glada Hudik Squaredancers

Michael “Sotarn” Lindberg, 
Squaredansklubben Seniorerna

Sune Mentor, Western Airport Square Dancers
Blue Ribbon Squares, Conventionarrangör

År 2017

Diplom
Maria Keinänen, 

Svenska Squaredansförbundet
Göran Wetterqvist, 

Svenska Squaredansförbundet

Förtjänstmärke
Peter och Brenda Brattlund, 

Ekerö Square Dancers
Gunnel “Gugge” Gahmberg, 

Squaredansklubben Seniorerna
Rita Gustafsson, Vinga Yellow Rockers

Gudrun Hjorth, Näsbyparks Squaredansklubb
Jörgen Höjer, Kungsbacka Square Dancers

Erik Jeppesen, Salmon Town Dancers
Björn Jerneborg, 

Squaredansklubben Seniorerna
Jan Lagergren, 

Western Airport Square Dancers
Eva Nilsson, Salmon Town Dancers

Ulla-Lena Nilsson, Salmon Town Dancers
Mats Sundström, Falu Squaredancers

Fun Squaredancers, Conventionarrangör

Förbundsstyrelsen har sedan år 2000 delat ut förtjänstmärken och diplom till olika personer. 
Här är en lista på alla som fick utmärkelse år 2016 och 2017. En lista över alla som fått utmärkelse 
sedan 2000 inklusive motivering, finns på vår hemsida, www.squaredans.se/SAASDC/Utmärkel-
ser. Där finns också regler för utmärkelser och hur du går till väga om du vill lämna in en ansökan.
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Senhöst/vinter - perfekt tid för squaredans 
och värmande möten människor emellan. 
Kursverksamheten är i full gång och med den 
får vi som deltar i aktiviteten en regelbun-
denhet i våra möten med varandra. Vi lär oss 
callen på kurskvällarna men samtidigt blir vi 
oftast en sammansvetsad grupp. Att komma 
ren, glad och nykter till kursen är det finaste 
man kan göra för sina dansvänner.
Vill samtidigt uppmana alla dansledare att 
uppmuntra era nya dansare att gå på danser 
och dansa till andra callers, det är ju det som 
gör oss till duktigare dansare - följ gärna med 
på de första danserna, gör det till en klubbhän-
delse, ja varför inte en vana. 

Nyligen blev jag, som för pennan, vittne till 
hur en dansare blev skadad av ett skarpt 
föremål under en större dans. Det blev ett 
långt och djupt jack som blödde ymnigt då 
personen ifråga medicinerade med blodförtun-
nande preparat. Sådana skador kan vi undvika 
genom att tänka lite på vad vi har på oss när 
vi dansar.

1. Undvik smycken som kan skada andra, typ 
stora ringar, armband etc.
2. Om Du har en stor klocka med skarpa kant-
er, tag gärna av den när Du skall dansa.
3. Tänk på vad Du har för tröja, överdel - glest 
stickade tröjor och liknande kan orsaka att 
man fastnar i varandra med bland annat bad-
garna mm. 
4. Bälten med stora spännen kan också skada.
5. Skor - ibland går det inte undvika att man 
kan råka trampa någon på foten eller bli tram-
pad på själv. Undvik därför skor med högre 
klack. Om man dansar med shuffel-steg 
(hasande steg) så kan man i varje fall minska 
risken för sådana skador. 

En mycket viktig sak att lyfta fram är hur vi 
beter oss moraliskt mot varandra när vi dan-
sar. Att alla gör fel är en självklarhet för de 
flesta, men det finns människor som inte kla-
rar att de själva eller någon annan gör fel i 
squaren. 

Om man själv gjort fel och blir arg på sig själv, 
så vet ju inte de andra i squaren att man är 
arg på sig själv, utan tror att det är någon an-

nan man är arg på. Det skapar lite obehag i 
dansen.

Det finns tyvärr sådana dansare som låter an-
dra ta skulden för sina felsteg. Varför? Det är 
ganska påtagligt vem som gjort fel. 

En trevlig händelse på en av de större danser 
som organiserats som har dröjt sig kvar i min-
net är vad en dansare sa efter att ha dansat 
fel; "förlåt mig - det var mitt fel" - detta av-
väpnade alla i squaren och stämningen var 
fantastisk hela tippet igenom. 

Att hånskratta åt någon som dansat fel kan 
av den som utsatts för det tolkas som en örfil. 
Man har ju olika attityder i olika grupper, vissa 
är tuffa andra mjuka - nog skall vi väl kunna 
umgås med varandra hur vi än är funtade. I 
den egna klubben - där man är van vid lite 
"fränare tag" mot varandra är det kanske helt 
okej emedan det kan vara fullständigt oac-
ceptabelt med sådant sätt i andra grupper. 
När man går ut på dans och träffar andra får 
man tänka sig för hur man beter sig. Den som 
utsätter andra för hån kanske inte själv tycker 
det är kul att bemötas på detta sätt!!?!

Vi som precis har bildat en square kanske ald-
rig träffats innan - det är ju vedertaget att 
man hälsar på varandra - antingen genom att 
säga hej allmänt till alla eller till var och en. 
Det är en fin förutsättning för att man skall 
trivas i dansen. 

Slutligen vill jag upprepa det jag väldigt ofta 
sprider till mina squaredansvänner - den vack-
raste kurvan på människokroppen är - och 
kommer alltid att förbli - leendet. 

Leendet är ett universalspråk - låt oss slösa 
med det.

En riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar 
vi er alla!

Vid pennan
Marianne, Christina, Louise, Karina och Hanna
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Kort rapport från Bandledarkursen 19-20 au-
gusti i Vingas lokaler. Vi var ett litet gäng 
squaredansare som tog chansen att lära oss 
lite om att leda dans med inspelade hashcalls.
 
Sten Götharson och Thomas Bernhed gick ige-
nom ett datorprogram, sqview, som används.
Där kan man manövrera musik och calls. Olika 
hastigheter på musiken, tillfällig paus, gå till-
baka 3 eller 6 sekunder, markera när dansare 
kommit tillbaka till utgångspunkt, m.m.
Sen fick var och en tillfälle att träna på detta. 

Även duktiga dansare kan göra fel, särskilt när 
någon eller några är ”agenter” på golvet med 
uppgift att dansa fel.

Det finns väldigt mycket inspelat material. 
Olika fort, olika nivåer, callers m.m. Som kurs-

Bandledarkursen 19-20 augusti 
ledare ska jag alltid lyssna igenom och veta 
vad som kommer, så jag kan behandla det 
rätt, på kursdeltagarnas villkor.

Vi fick också en teoretisk genomgång på hur 
man lär ut calls, att hålla kurs m m. Och det 
från nivån mainstream.

En erfaren instruktör ska ALLTID hålla i nybör-
jarkurser, men från mainstream kan vi göra 
en insats.

Vi bandledare kan börja träna med inhopp un-
der danskvällar med nåt tip under kvällen. 

Bengt Brusewitz

Nu finns nya svenska ”Diplom” och de mod-
erniserade ”Squaredansens 10 kom-ihåg” för 
nerladdning på förbundets hemsida. Det är 
etikettgruppen som har moderniserat de gam-
la ”kom-ihågen” till ett modernare utförande. 
Klubbar som tillhör SAASDC kan gratis ladda 
ner och skriva ut dokumenten. 

Ni hittar ”10 kom-ihåg” genom att gå in på 
förbundets hemsida; klicka på SAASDC välj 
”Handbok för nybörjare” i menyn till höger, 
klicka sedan på ”10 kom ihåg” och skriv ut.

Diplomet hittar klubben efter att först ha log-
gat in med sitt lösenord på hemsidan; klicka 
därefter på ”klubben”, och sedan på ”Diplom 
Graduering” som ni finner i menyn till höger, ni 
kommer då till ”Diplom-F” klicka och skriv ut.

Använd gärna ett tjockare papper, minst 120 
gram när ni skriver ut dokumenten, så de inte 
blir för sladdriga.

10 kom-ihåg och 
Graduerings-

diplom 

 

KL 
Version 3.23 

Kunskapslistan från SACT 

Förändring av Extend, omnumrering av 
Mainstreamprogrammet enligt Callerlab och 

korrigering och smärre ändringar i Basicprogrammet.
___ 

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 3.23 

 



11

Arkivera mera – gör 
squaredansen synlig

Det är så roligt att ha kommit igång att dansa 
igen! Jag har inte gjort något uppehåll egent-
ligen. Det var bara det att kursen tog slut. 
Kursen innebar resa till grannstaden och tre 
timmars dans varannan söndag. Eftersom det 
inte finns någon dans inom cykelavstånd från 
där jag bor blir det ingen dans på vardagarna 
och när kursen som sagt tog slut så blev det 
ingenting. 

När jag har beklagat detta faktum att vi inte 
har någon klubb hemma i min stad, så har jag 
fått rådet: - Bilda en ny! Så går Astrid Kam 
och Bengt Nilsson och gör just det. Den nya 
klubben heter Violen och har sin verksamhet 
i Flen. Sta’n ligger överkomligt nära så det 
är klart att jag tar chansen att vara med från 
början.

I starten är det ju pyssel med stadgar, val av 
styrelse, protokollsskrivande och ansökningar 
om medlemskap i SAASDC. Viktiga papper
skrivs under och skickas hit och dit och sätts i 
pärmar. Ja och vart efter åren går så kommer 
dessa pärmar ta upp några hyllmeter i klub-
blokalen, hemma hos ordföranden eller hos 
klubbens sekreterare. 

Vi inom squaredansen har förmodligen sedan 
starten på 80-talet lagt ner ansenlig tid på 
klubbstyrelsemöten och fattat kloka (kanske 
även mindre kloka) beslut. Vi har nogsamt 
protokollfört det vi har behandlat och har på 
så sätt skapat ett digert material, en kun-
skapskälla att ösa ur. Jag bara undrar: vart 
tar det vägen sen? När det är fullt på hyllan 
hemma? När tidigare sekreterare inte längre 
vill ha kvar squaredansklubbens gamla papper 
hemma hos sig?

Lösningen heter Föreningsarkivet! Citerar 
www.nfarkiv.se
” … är en ideell förening, som är politiskt och 
religiöst obunden. Arkivet tar emot och för-

varar handlingar från alla typer av förenin-
gar och organisationer, även personarkiv.” … 
”I brand- och klimatsäkra arkivrum förvaras 
970 hyllmeter arkivmaterial fördelat på om-
kring 1500 arkivbildare, de flesta är sedan 
länge nedlagda föreningar.” … ”Arkivet ordnas 
och förtecknar arkivmaterialet efter vedertag-
na principer och lämnar råd om arkivering.” 
… ”Arkivet tar även emot arkivhandlingar som 
gåvor från nedlagda föreningar.”

 

Oj oj oj, jag har ju varit med om flera klub-
bar som har lagts ned. Hur gjorde vi med Vita 
Bergen Square Dancers efterlämnade papper? 
Finns Peking Stars handlingar i Norrköpings 
Föreningsarkiv? Om vi inte har arkiverat ti-
digare så borde vi nog börja nu. Gå med i 
Föreningsarkivet på din ort. Medlemsavgiften 
är överkomlig 225 kr/år (NFA) Utse en arkiv-
ansvarig som samarbetar med arkivet om när 
och hur det är lämpligt att lämna över handlin-
gar. Allt jobb, allt tänk och all möda som lagts 
ner finns då tillgängligt för eftervärlden. Det är 
faktiskt ett sätt att göra squaredansen synlig.

Mia Mutembei

Registrera kurser
Ni vet väl om att när ni registrerar kurser så dyker de numera även upp på danslistan om 
man klickar i den rutan? Så glöm inte bort att göra denna registrering. Den är bra, både för  
nyfikna och för redan dansare som Maria skriver i sin artikel i detta nummer.
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Om squaredans och en bukett violer

I vad som idag känns som en avlägsen forn-
tid, närmare bestämt  den 8:e mars i år, tog 
jag mina första hasande s.k danssteg hos Con 
Amore i Eskilstuna. Min älskade sambo som 
är inne på sitt andra årtusende med square-
dans, hade lyckats med sitt tjat…… Jag insåg 
att jag skulle vara tvungen bevisa att det var 
en omöjlighet för mig att klara nåt så underligt 
som denna dans. Jag försökte, klarade efter 
många om och men av 
att göra en dosado. Vaknade nästa morgon 
med träningsvärk i hela kroppen. Vad hade 
jag gett mig in på????

Det undrar jag fortfarande, men herregud, det 
va ju så jäkla kul. Det fanns ingen återvändo. 
Längtade till onsdagskvällens kurser. Lyckades 
lära mig ytterligare några call, tror jag, men 
egentligen var det väl så att alla va snälla och 
skjutsade runt mig. Sommaren kom och med 
36 mer eller mindre intränade call, gav vi oss 
ut i världen. Tänka sig, alla va lika snälla där 
och jag lärde mig mer och mer. Glömmer ald-
rig när jag blev uppbjuden första gången, då 
växte självförtroendet. Det fanns nån mer än 
min Astrid, som vågade dansa med mig…. 

En danskväll i Västerås träffade vi på ett par 
från Björkvik, som tyckte att vi skulle bilda en 
klubb i Flen. Vi hade väl haft tankar åt det hål-
let, men inte kommit till skott. Sagt och gjort, 
vi la ut små inviter på Facebook och en del an-
dra ställen. Hör och häpna,  det dök upp dan-
sare från ingenstans. Vissa hade inte dansat 
på åratal, men ville så gärna. En del ville lära 
sig. Nu började det bli svettigt….. vad hade vi 
egentligen?
En danslokal fanns, ett studieförbund NBV, en 
caller Fredrik Rosén, dansare och nybörjare…..
men allt finns ju, det va bara att köra igång. 
10:e september bildades Squaredansklubben 
VIOLEN! 

Varför Violen? Flen är egentligen bara känt för 
två saker, GB Glass och Olrogs ”violen från 
Flen”, så valet var nog ganska enkelt

Visst återstod en del. Bli godkända av förbun-
det, få in ansökan om bidrag till kommunen, 
fixa badgar, göra skyltar, danslistor och flyers. 

Baka bullar till hungriga dansare. Göra en hem-
sida m.m.m.m. Själv är jag bara ordförande, 
som får njuta av andras insatser. Utan Astrid 
Kam, Karin Lind och Fredrik Rosén, så hade 
vi fortfarande varit på planeringsstadiet…. Ok, 
jag bakade bullarna….

Den 8:e oktober skulle allt sjösättas. Allt blev 
uppdukat, Fredrik kopplade in sina invecklade 
apparater. Nu var det nervöst. Skulle det kom-
ma fler än våra egna medlemmar? Några vis-
ste vi, men säker kan man aldrig vara. Några 
hade väntat redan när vi kom, sen dök det 
upp fler och fler, från när och fjärran. T.o.m en 
fransk smålänning från Upplands-Väsby, eller 
hur det nu var? Andra hade åkt 15 mil för att 
vara med och fira.
Till slut fanns där 43 danslystna alldeles un-
derbara människor och en lika underbar caller.  
Glädjen stod högt i tak när Fredrik lotsade oss 
genom den först tipen, för en del var det väl-
digt länge sen, men alla hjälptes åt.

Det blev några oförglömliga timmar. Att star-
ta en ny klubb innebär mycket jobb, men när 
man ser resultatet, så är det värt besväret, 
tro mig. Idag är det dagen efter, men en härlig 
sådan. Den 15:e ses vi igen tillsammans med 
våra nybörjare. Jag vet att vi kommer att ha 
det väldigt kul, dansa och springa fel.

Vi, medlemmarna i Squaredansklubben Vio-
len, vill framföra ett stort tack till er alla, som 
delade denna första dans med oss. Tack för 
alla lyckönskningar och gåvor. Vi längtar att 
se er hos oss igen. Ni andra som inte kunde 
komma, är lika välkomna att besöka oss på 
söndagar mellan 16.00 och 18.30. Storgatan 
4 i Flen är adressen. Vi lägger ut all info i grup-
pen squaredansare på Facebook. Hemsida 
https://squaredansklubbenviolen.wordpress.
com
Eller kontakta oss på 073-6522822(Bengt) 
eller 073-9941541(Astrid).

Bengt, Astrid, Mia, Lea, Karin, Lotta, Guy, Lot-
tie, Josefin, Fredrik och Mikael
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 Swedish National 
Challenge Convention 

Where Magic Happens  

 

Pingvinerna erbjuder dans och kurser på Challenge. 
Till vardags håller vi till på Hemvärnsgården i Mölndal. 

All information om våra danser och 
klubbkvällar hittar du på 

www.pingvinerna.se 

Ross Howell 

David Heffron 

Thomas Bernhed 

SNCC är dansen där man får träffa Challenge-
dansare från hela världen och får dansa till några 

av världens allra bästa callers. 
Dansen arrangeras i samarbete med Lerum Squaredancers 

 

6:e april 2018 P-A2 
7–8 april 2018 C1-C3B 

Dergårdsskolan 
i Lerum 

Mat beställs och betalas 
i entrén eller cafét 

Servering med kaffe, te,  
smörgåsar och goda kakor! 

Betala före 17/3 
för bästa pris! 

Info och anmälan på www.sncc.nu 
eller via www.pingvinerna.se 

Allmänna frågor:    Mats B  0739-041170 
Administrativa: Christer P  0707-802207 

Vi använder rotations-
program på lördag 

och söndag! 
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 24 nov Novemberdans Mölndal Pingvinerna
18:00-21:30 C3A Hemvärnsgården

L 25 nov
11:00-18:30 C1

S 26 nov
10:00-15:00 C2

L 25 nov Novemberdansen Fruängen, Stockholm Motiv8's
11:00-14:00 C1 Fruängsgården
15:00-18:00 C2

S 26 nov
10:00-13:00 C3A
14:00-17:00 C3B

L 25 nov Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P, A1, A2 Robert Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20

L 25 nov Novemberdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B, M Stefan Sidholm Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Gugge Gahmberg, 070-719 08 55

59.3152 18.0369
Entré 80 kr, Tag med eget kaffe

L 25 nov Intensivkurs A1, ggr 2 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:30-17:00 A1 Sten Axtelius IOGT-lokalen, Storgatan 10  070-2015564

Rotationsprogram,fika 30 min innan start

L 25 nov Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 P, A1, A2, C1 Mikael Freeman Postgatan 25 Monica Johansson 070-682 06 70

L 25 nov Novemberdans Östhammar Roden Square Dancers
14:00-18:00 B*, M, P, A1 Peter Kallträsk Hargs Församlingshem Yvonne Berggren 070-734 31 72

60.1883 18.3925
S 26 nov Gem. klubbdanser i Skaraborg Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
15:00-19:00 B, M, P, A1, A2 Tomas Hedberg Snapen Silvia Olsson-Schudel 073-026 38 77

S 26 nov Klubbdans med workshop Malmö Energy Squares
14:00-18:00 B*, M, P, A1 Börje Kuylenstierna Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 070-345 20 37

55.5884 13.0226

S 26 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Leif "Snuffe" Eriksson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92

59.444 18.067

M 27 nov Kvarndansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B, M, P Johnny Nordström, Martin Jansson Kvarnkullen Sten Plate 0303-22 69 04, 070-886 69 00

Ti 28 nov Klubbdans Floda Lerum Square Dancers

Här dansar vi -Nummer 4 2017

Ian McConnell Mats Björkman 073-904 11 70

Jesper Wilhelmsson Arne Gustavsson 070-422 82 27

Ti 28 nov Klubbdans Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 A1, A2 Thomas Bernhed Floda Lada Thommy Ahlborg 070-635 89 40

57.8067 12.3659

Ti 28 nov Dansträning på M och Plus Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
18:00-21:00 M, P Roland Danielsson Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Solveig Hållberg 073-680 10 64

59.3496 18.1437

Ti 28 nov A2-dans med workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Mathias Alfredsson Snapen Kjell Nyäng 0506-150 59

58.7405 13.8652

O 29 nov Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18:30-21:30 M, P, A1 Fredrik Rosén Åbylundsgatan 52 Lena Ericsson 073-418 23 86

58.419 15.595
L 2 dec Nybörjardans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B* Roland Danielsson Allaktivitetshuset, Sundbyberg Gugge Gahmberg, 070-719 08 55

59.3627 17.9698
Entré 80 kr, Tag med eget kaffe

L 2 dec Avslutning Nödinge Surte Swingers
16:00-20:00 B*, B, M, P, A1 Mari-Ann Kjellberg, Jörgen Höjer, 

Martin Jansson
Nödinge församlingshem Ulf Persson 070-787 57 01

57.8925 12.0485
Anmälan

L 2 dec JULFEST Jönköping Match Town Square Dancers
12:00-17:00 B, M, P Calle Bruner Hallbystugan, Hallbystugan 1, Axamo Helén Illerström 070-641 44 25

57.786 14.0852
L 2 dec Bålsta Adventsdans Bålsta Bålsta Square Dancers
13:00-17:00 B*, P, A1 Rojne Eriksson Knarrbacken Lee Jonsson 070-486 06 94

S 3 dec Julavslutning Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-20:00 B*, B, M, P, A1 Jörgen Höjer ABF-huset, Verkstadsgatan 14 Claes-Göran Blixman 076-196 51 19

57.4803 12.0863

S 3 dec Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 P, A1, A2 Thomas Samuelsson Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
S 3 dec A2 intensivkurs Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
13:00-17:00 A2 Micke Gerkman Bergsbrunna villaväg 24 Anders Lindkvist 070-578 52 59

59.8163 17.7204
S 3 dec C1 Dansträning Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
11:00-16:00 C1 Sten Axtelius Dansens Hus, Rinmansgatan 12 Lilian Grahm 070-240 09 03

59.3814 16.5103
S 3 dec Adventsdansen Flen Squaredansklubben Violen
16:00-20:00 B*, M, P Fredrik Rosén Tea-huset, Storgatan 4 Bengt Nilsson 073-652 28 22

M 4 dec Extradans och graduering Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
10:00-16:00 B, M, P Johnny Nordström Kvarnkullen Sten Plate 0303-226904, 0708-866900

Graduering 10.00 - 12.00, därefter dans
Ti 5 dec Klubbdans, höst avslutning Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 B*, P Thomas Bernhed Floda Lada Thommy Ahlborg 070-635 89 40

57.8067 12.3659
L 9 dec Luciadansen Enköping Pepparrötterna
14:00-17:00 A1, A2 Litslena Bygdegård
17:00-21:00 B*, M, P

L 9 dec Julfest Hudiksvall Glada Hudik Squaredancers
12:00-18:00 B*, M, P, A1, A2 Sven Andreason Viagården PO Norenius 070-301 54 02

61.8089 17.1972

S 10 dec Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Micke Gerkman Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92

59.444 18.067

S 10 dec Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 P, A1, A2, C1 Mikael Freeman Postgatan 25 Monica Johansson 070-682 06 70

M 11 dec Luciadansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B, M, P Johnny Nordström Kvarnkullen Sten Plate 0303-226904, 0708-866900

57.8697 11.9702

M 11 dec Julavslutning Staffanstorp Gripen Square Dancers
19:00-22:00 B*, M, P Klubbcallers Folketshus, Södra lundavägen 20 Natalie Strandh 070-392 34 74

55.6437 13.2031
OBS! ny lokal

L 16 dec Juldans Nybro Crystal Squaredancers
15:00-20:00 B, M, P Christer Bern Hanemålaskolan Lars-Gösta Skanbäck 0481-307 21

Ti 26 dec Annandagsdansen Alafors Surte Swingers
15:00-20:00 M, P, A1 Mathias Alfredsson Medborgarhuset Ulf Persson 070-787 57 01

57.9266 12.084

Ti 26 dec Annandagsdansen Västerås Västerås Square Dance Club
17:00-21:00 B*, M, P Tomas Hedberg VSDC:s lokal Hässlögatan 2C Inger Karlsson 070-380 40 01

O 27 dec Mellandagsdansen Malmö Energy Squares

Stefan Sidholm Carina Runnebring 070-649 24 58

O 27 dec Mellandagsdansen Malmö Energy Squares
17:30-21:00 B*, M, P, A1 Klubbcallers Hyllie Folkets Hus, Hyacintgatan 2 Lars Olofsson 070-345 20 37

O 27 dec Mellandagsdansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 B, M, P Robert Milestad Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13 Lena Hammarberg 076-315 12 10

59.4767 17.9114
Varannan Basic

L 30 dec Mellandagsdans Molkom Präriefolket Square Dancers
13:00-18:00 P, A1, A2 Klubbcallers Åsbacka Servicehus Stationsgatan 2 Birgitta 070-971 54 97

F 5 jan 13-Dansen Mölndal Pingvinerna
13:00-16:30 C3B Hemvärnsgården
17:00-20:30 C3A

L 6 jan
11:00-14:00 C1
15:00-18:00 C1

S 7 jan
10:00-15:00 C2

L 6 jan Arbogadansen Arboga Riverbend's Square Dancers
15:00-21:00 B*, M, P Henrik "Hedda" Nilsson Sturehallen 070-201 55 64

59.397 15.835

Ti 9 jan Intensivkurs basic Huddinge Huddinge Square Swingers
10:00-14:00 B Sven Andreason ABF Kommunalv.26 Ginger Holger 070-591 70 78

F 12 jan Knutsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-17:00 B, M, P, A1, A2 Jack Borgström Hasselbacken, Djurgården Ragnar Gillberg 073-030 78 98

Lunch+dans 325:- PG 270737-0 s. 20/12 

L 13 jan Tjugodagsdansen Fagersta Mountain Team Square Dancers
15:00-20:00 B, M, P, A1 Tomas Hedberg Folkets Hus B-salen Gunnar Falk 0223-164 07

Skyltat från Rv 68

Thomas Bernhed, Ross Howell Mats Björkman 073-904 11 70
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 12 jan Vingafestivalen Göteborg Vinga Yellow Rockers
18:00-22:00 P, A1, A2 Kyrkbytorget 5
L 13 jan
14:00-20:00 B, M, P, A1

S 14 jan
11:00-15:00 B*, B Lars-Inge Carlsson, Gugge Törnquist, 

Sten Götharson
L 13 jan Januaridansen Fruängen, Stockholm Motiv8's
13:00-16:00 C3A Fruängsgården
17:00-20:00 C2

S 14 jan
10:00-16:00 C3B

L 13 jan Midvinterdansen Motala Varamon Square Dancers
13:00-15:30 P, A1, A2 Gillet Varamon; Varamovägen 70
16:00-19:00 B*, M, P
L 13 jan Knutadansen Brittatorp Emigrant Square Dancers
13:00-15:00 A1, A2 Hembygdgård
15:30-20:00 B*, M, P
S 14 jan A2 intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
13:00-17:00 A2 Sven Andreason Bergsbrunna villaväg 24 Uppsala Anders Lindkvist 070-578 52 59

59.8162 17.7204

F 19 jan Januaridans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:00 B, M, P Robert Milestad ABF Kommunalv.26 Ginger Holger 070-591 70 78
L 20 jan Vinterdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B*, B Roland Danielsson Brommasalen, Medborgarhuset Alvik Gunnel Gahmberg 070-719 08 55

Entré 80:-

L 20 jan Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
14:00-17:00 M, P Meddelas senare Fruängsgården Lars-Erik Svensson 070-267 38 35

O 24 jan WS Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1 Sten Götharson Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077
F 26 jan Vinterdansen Alingsås Dansföreningen Hörnet
19:00-22:00 B*, M, P Svante Jordeskog IOGT-NTO Gunilla Hammarlund 070-638 02 31

57.9296 12.5251
L 27 jan Stora Bålstadansen Bålsta Bålsta Square Dancers
13:00-19:00 B*, M, P, A1, A2 Mathias Alfredsson, Micke Gerkman Västerängsskolan Lars Wahlund 072-748 21 40

59.552 17.5204
Dans i två hallar, försäljning

S 28 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Roland Danielsson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-66 789 92

Thomas Bernhed Arne Gustavsson 070-422 82 27

Krister Pettersson Mats Wirebro 076-398 39 86
58.549 15.008

Tomas Fingalsson Arne Moberg 072-313 20 18
57.0362 14.9396

Lars-Inge Carlsson, Thomas Bernhed

Lars-Inge Carlsson, Martin Jansson, 
Gugge Törnquist

Susann Götharson 076-229 84 72
Söndag Basic 35

S 28 jan Klubbdans Malmö Energy Squares
15:00-18:00 B*, M, P, A1 Meddelas senare Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 070-345 20 37

F 2 feb Februarifestivalen Fruängen, Stockholm Motiv8's
19:00-22:00 A2 Fruängsgården 

L 3 feb
10:00-13:00 C3A
14:30-17:30 C2
18:00-21:00 C1

S 4 feb
11:00-14:00 C2
15:00-18:00 C3B

M 5 feb (5/2 i Segersjö Folkets Hus)
9:30-16:00 C3B

L 3 feb Starlight Dance Deje Präriefolket Square Dancers
13:00-19:00 B, M, P, A1, A2, C1 Krister Pettersson, Klubbcallers Mölnbacka Bygdegård Birgitta 070-871 54 97

59.6368 13.5513
S 4 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Leif "Snuffe" Eriksson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-.66 789 92

S 4 feb Nivådans A1 Örebro Örebro Squaredancers
10:00-16:30 A1 Tomas Hedberg Klubblokalen, Radiatorvägen 7 (vid tefatet) Lotta Sandberg 070-353 90 49

59.2636 15.1874

To 8 feb Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B, M, P, A1, A2 Meddelas senare Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077

F 9 feb Februaridans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:00 B*, B Meddelas senare ABF Kommunalv.26 Ginger Holger 070-591 70 78

59.2389 17.9871

Kiyoshi Kikuchi Arne Gustavsson 070-422 82 27 
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
L 10 feb Conceptdans Mölndal Pingvinerna
13:00-18:30 C1 Hemvärnsgården

S 11 feb
10:00-15:00 C1

L 10 feb Kanaldansen Linköping Blue Ribbon Squares
14:00-16:00 A1, A2 Landerydsgården, Bokhagsvägen 10
16:00-20:00 B*, M, P

L 10 feb Sting-dans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
13:00-16:00 A1, A2 Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13
16:00-19:00 P
S 11 feb A2 intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
13:00-17:00 A2 Sven Andreason Bergsbrunna villaväg 24 Uppsala Anders Lindkvist 070-578 52 59

59.8162 17.7204

S 11 feb Valentindansen Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
13:00-17:00 M, P, A1 Robert Milestad Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Marie Fernulv 070-844 44 07

59.3499 18.1429

O 14 feb WS Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A2 Sten Götharson Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077

To 15 feb Klubbdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1, A2 Meddelas senare Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077

L 17 feb AllaHjärtansdansen Alafors Surte Swingers
15:00-21:00 B*, M, P, A1 Meddelas senare Medborgarhuset Ulf Persson 070-787 57 01

57.9267 12.0839

L 17 feb Pepparrotsdansen Enköping Pepparrötterna
14:00-17:00 A1, A2 Litslena Bygdegård
17:00-21:00 B*, M, P

L 17 feb Februaridans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B, M, P Micke Gerkman Meddelas senare Gunnel Ekberg 070-765 86 83

59.3625 17.9707
Entré 80:- Café i begränsad omfattning

L 24 feb Februaridans Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P, A1, A2 Stefan Sidholm Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20

S 25 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Michael "Sotarn" Lindberg Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-66 789 92

S 25 feb Klubbdans Malmö Energy Squares
15:00-18:00 B*, M, P, A1 Meddelas senare Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 070-345 20 37

Stefan Sidholm, Ingvar Pettersson Lena Hammarberg 076-315 12 10
59.4767 17.9114

Mathias Alfredsson Carina Runnebring 070-649 24 58

Ross Howell Mats Björkman 073-904 11 70

Jan Wiklund Lena Ericsson 073-418 23 86
58.3781 15.7151
Cafeteria finns. Mat bokas i entrén

15:00-18:00 B*, M, P, A1 Meddelas senare Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 070-345 20 37

M 26 feb Plus Advanced Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 P, A1, A2 Martin Jansson Kvarntorpsgården Kerstin Boettge 073-983 35 86

59.4322 18.0674

O 28 feb WS Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1 Gugge Törnquist Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077

F 2 mars Ungdomsdans Linköping Buffalo Squares
19:00-00:00 B*, B, M, P, A1 Landerydsgården

L 3 mars
00:00-00:00 B*, B, M, P, A1

S 4 mars
00:00-13:00 B*, B, M, P, A1

L 3 mars Mås-dansen Mönsterås Stranda Squaredancers
15:00-20:00 B*, M, P Jesper Wilhelmsson PRO-gården Parkgatan 11 Erling Yttermalm 070-522 74 30

57.0401 16.442
L 3 mars Vårdans Staffanstorp Gripen Square Dancers
13:00-18:00 B*, P, A1 Hanna Tenenbaum meddelas senare Natalie Strandh 070-392 34 74

To 8 mars Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B, M, P, A1, A2 Meddelas senare Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077
F 9 mars Marsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:00 P, A1 Robert Milestad ABF kommunalv.26 Ginger Holger 070-591 70 78

59.2387 17.9877
S 11 mars A2 intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
13:00-17:00 A2 Sven Andreason Bergsbrunna villaväg 24 Uppsala Anders Lindkvist 070-578 52 59

59.8162 17.7204

Bo Nilsö, Sven Andreason Emma Nilsö 073-629 99 57
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 9 mars Westernfestivalen Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-22:00 B*, M, P, A1, A2, C1, 

C2
Djupedalskolan

L 10 mars
12:00-20:00 B*, M, P, A1, A2, C1, 

C2
S 11 mars
11:00-15:00 B*, M, P, A1, A2, C1, 

C2
L 10 mars Marsdansen Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
13:00-16:00 A1 Fruängsgården
17:00-20:00 A2

S 11 mars
10:00-13:00 C1
14:00-17:00 C2

S 11 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Stefan Sidholm Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-66 789 92

M 12 mars Bonusdans Mölndal Pingvinerna
10:00-13:00 C3A Hemvärnsgården
14:00-17:00 C3B

M 12 mars Plus DBD Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
12:00-15:00 Sven Andreason Kvarntorpsgården

O 14 mars WS Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A2 Gugge Törnquist Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077
To 15 mars Klubbdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1, A2 Meddelas senare Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077

L 17 mars Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 M, P Micke Gerkman Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20

S 18 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Sven Andreason Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-66 789 92

L 24 mars Marsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 P, A1 Björn Jerneborg Meddelas senare Gunnel Ekberg 070-765 86 83

Entré 80:-
L 24 mars Dans inför graduering Sollentuna Sollentuna Square Dancers
14:00-17:00 B, B, M Svante Jordeskog Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13 Lena Hammarberg 076-315 12 10

S 25 mars A2 intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers

Ross Howell, Mathias Alfredsson, 
Krister Pettersson, Henrik "Hedda" 
NIlsson, Thomas Bernhed, Reine 
Storberg, Thomas Samuelsson

Tommy Landin 070-549 08 00

Bill Harrison

 Lars-Erik.svensson@telia.com 070-267 38  35  
59.28 17.957
Med reservation för ändring av tiderna

Ross Howell, Thomas Bernhed Mats Björkman 073-904 11 70

S 25 mars A2 intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
13:00-17:00 A2 Sven Andreason Bergsbrunna villaväg 24 Uppsala Anders Lindkvist 070-578 52 59

59.8162 17.7204
S 25 mars Klubbdans Malmö Energy Squares
15:00-18:00 B*, M, P, A1 Meddelas senare Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 070-345 20 37

O 28 mars WS Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1 Sten Götharson Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077

To 29 mars Skärtorsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 B, M, P Leif "Snuffe" Eriksson Kvarntorpsgården

F 30 mars Våffeldansen Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Rojne Eriksson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-66 789 92

Den nya danslistan presenterar inte 
nivåordningen på dansen utan visar bara 
vilka nivåer som dansen erbjuder, tex B, 
M, P (fast dansordningen kanske är B, M, 
B, P).

För fullständig information hänvisas till 
flyern, som ofta är bifogad eller till klubb-
ens hemsida.

Danslistans nivåpresentation
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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www.orebrosquaredancers.se    
 

 
 
 

 

 

36:e 

 
 
 

 
 

 
Örebro 30 mars-1 april 2018 

 
Afterparty på lördagen 
med dans till live musik 

 

Jerry Story 
Jack Borgström 

Jesper Wilhelmsson 
Tomas Hedberg 

 
B och P-C1 i tre hallar i tre dagar 

C1 med rotationsprogram! 
 

Hjärtligt välkomna önskar 
Örebro Squaredancers 

Påskfestivalen får ny lokal 
 

Nu flyttar vi från Universitetet till fantastiska Club 700! 
Helt underbara danshallar med riktigt bra dansgolv. 
Mycket nära till många hotell och restauranger och till 
Södra Station. Gratis parkering inom gångavstånd 
(p-förbud kl 24-06), och på alla gator runt omkring är 
det avgiftsfritt i påsk, utom lördag 9-13. Campinggäster 
har ca 15 minuters gångavstånd från Gustavsviks 
camping, en av Sveriges absolut bästa campingplatser. 

Kom en dag tidigare, eller stanna en dag 
längre, och se mer av Örebro. Besök slottet, 
Wadköping, spendera några timmar i relaxen 
eller Äventyrsbadet, eller strosa runt i vår 
vackra stad och stanna till på något av våra 
mysiga kaféer. Upplev lite mer av Örebro! 

Mer info kommer i vår folder! 

 
Nivådans A1 

 

Söndag 4 februari 2018 
 

Dansa DIN nivå hela dagen, med 
djupare genomgång av utvalda calls. 

 
Caller: Tomas Hedberg 
Tid: 10:00-16:30 
Plats: Örebro Squaredancers klubblokal 
 Radiatorvägen 7 (vid tefatet) 

 
OBS! Föranmälan krävs senast en vecka innan! 

 
Anmälan till: lotsam@live.se 
eller på tfn: 070-353 90 49 
alternativt: 070-218 01 50 

 
 



20

Tankar från badkaret

Bland bubblorna idag flyter tankarna till ett 
möte Peter och jag var på häromdagen. Möte-
na (eller ”träffar” som är ordet jag föredrar) 
hålls ett par gånger om året. För mig är det en 
chans att möta representanter från SAASDC:s 
styrelse (den här gången Annika Myhrberg och 
Nilsowe Lovnér), ställa frågor, få info tillbaka 
och framför allt träffa medlemmar från andra 
klubbar utanför dansgolvet. Sammankomsten 
har fått namnet ”Samarbete Stockholm” och 
klubbar från Stockholm och ett stort område 
runt omkring är inbjudna att delta.
  
 Vi träffas i Forum Squaredancers lokal – ett 
riktigt passande namn tycker jag – ett forum 
där man kan byta idéer, få tips, höra hur andra 
har det och ventilera de bekymmer som alla 
klubbar någon gång upplever. Stort tack till 
Berit, Yvonne och Jack i Forum Square danc-
ers som ordnar lokalen och kaffet.

   Under kvällen dök det upp ett kul förslag, lite 
skämtsamt och på skoj, dock värt att fundera 
över. Borde vi inte förvandla oss till ”dans-
skolor” i stället för ”föreningar” och profilera 
oss som sådana? Mer proffsigt, trendigt och 
definitivt mer affärsmässigt! Det blev förstås 
en rolig diskussion även om vi inte kom fram 
till någon revolutionerande lösning för square-
dansens framtid. Men man vet aldrig – en 
oväntad bra idé kan kläckas fram någon gång 
från de här ”brain storming” tillfällena. En av 
många bra anledningar att träffas tycker jag!

   Jag berättade att vår klubb definitivt är en 
förening. Vi träffas och dansar en gång i veck-
an. Om man lär sig några nya danssteg varje 
gång då är det ett bonus. (Den sista meningen 
sade jag faktiskt inte högt – man vill inte ge 
förbundets representanter fel uppfattning om 
vår klubb!)

   Skämt åsido är det så klart vårt mål att 
lära ut grundnivåerna väl och vår ambition 
är att skicka ut våra dansare i den stora vida 
squaredansvärlden med bra baskunskaper. Vi 
uppmuntrar dem att dansa med andra från 
olika klubbar, till olika callers och uppleva att 
squaredans är mer än enbart kurser.

   Samtidigt vill vi att ”de våra” värnar om 
sin hemklubb, dansar med oss regelbundet el-
ler håller kontakt genom att komma till våra 
klubbdanser. Dessutom vill vi att alla hjälper 
till att bygga en ny generationen av dansare i 
klubben genom att rekrytera dem, välkomna 
in dem i klubben, lära känna dem och vara 
stöddansare på kurserna.   
   
Höga ambitioner vet jag och inte lätt att leva 
upp till, men något att sträva efter – alla vin-
ner på det i längden. Jag vet faktiskt inte om 
en ”dansskola” skulle få ett bättre resultat för 
squaredansens framtid, men jag vet vilken or-
ganisation jag föredrar – länge leve förenin-
gen!

Hälsningar från Brenda Brattlund, 
Ekerö Square-Dancers
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GSI Caller Clinic
Och så var det dags igen, att delta i den där 
utmaningen, att gå långt bortom allt vad 
bekvämlighetszoner heter, att stå på scen med 
mick i handen och ett gäng förväntansfulla 
dansare som betraktar en och förväntar sig 
att man vet vad man gör. Och den här gången 
kunde jag inte ens skylla på att jag inte visste 
vad jag gjorde. Jag hade euforin när man stått 
på scenen, och överlevt, i färskt minne.

Det blev en intensiv helg, som gick på tok för 
fort. Vi hade tre duktiga, glada, vänliga lärare. 
Walt och Juliane Burr från Tyskland, och Bengt 
Geleff från numera Portugal. Så många impon-
erande callers, helt gröna eller väldigt erfarna. 
Vi gick igenom en massa ämnen man måste 
kunna som caller. Koreografiteknik, dvs hur 
man får till ett strukturerat sätt att beskriva 
det där kaoset som dansgolvet verkar utgöra. 

Ledarskap (ja, står man på scenen med mick 
är man en ledare. Bara att acceptera!). Musik. 
Och övning övning övning. Rabbla rabbla rab-
bla; de måste röra sig hela tiden! Är det tomt i 
huvudet får man gräva efter det allra enklaste 
man kan komma på, för det är i alla fall mera 
än att stå still. Hur får man hem folk i den där 
röran? Hur lär man ut dosado? (det ska jag 
inte göra!) Hur får man till ett singing call? 
(Timing. Lagom långa turer. Hör musiken).

Och alldeles för snart var det dags för oss att 
1) ta emot ett fint diplom för att vi varit med. 
2) calla för en massa dansare som dykt upp 
och tänkt sig att vi klarar det här. Och det 
gjorde vi.

/ Ethel Åslund
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Klubbinformation 
(uppdaterad november 2017)

Hemsidan
På hemsidan www.squaredans.se kan klubben
logga in och registrera/uppdatera klubbinfor-
mation, danser, delegater, adresser för distri-
bution av tidningen samt plocka ut etiketter. På 
hemsidan finns en enkel användarhandledning. 

Har lösenordet kommit bort? 
Kontakta SAASDC:s sekreterare. 

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. 
− via mail till danslistan@squaredans.se 
− vid eventuella frågor - kontakt via mail 

eller telefon 073-377 00 71.

Beställningar
Kursmaterial 

Svenska   
Basic         50:-
Mainstream äldre utgåva      15:- 
Plus         35:-
A1/A2      100:- 

Handböcker på svenska är utan bilder. 

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

Övrigt
Conventionbadge       40:- 
Conventiondangler       
10 / 20 / 30 års      30:-
  
Porto och emballage tillkommer.

Beställningar görs hos Björn Persson, 
Stenkastsgatan 11, 421 72 Västra Frölunda, 
031-21 00 71 eller nallepe@squaredans.se 

Diplom/Regler:
Diplom på svenska samt moderniserade regler 
finns nu att ladda ner gratis under SAASDC/
Handbok för nybörjare.

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 finns på hemsidan.  

Oktober inregistreringsuppgifterna registreras 
av klubben på hemsidan 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. Kontaktperson för stadge-
frågor 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 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. 

SAASDC Kontakt  
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 är 
ännu inte inplanerat. 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SACT School 

 

Nästa caller-kurs ej inplanerad.  
För intresseanmälan och mer information: 
Kontakta Fia Norén, 070-2090255, eller via 
catarina8587@hotmail.com 
 
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 planeras våren 2018. För 
intresse-anmälan och mer information: 
Kontakta Fia Norén, 070-2090255, eller via 
catarina8587@hotmail.com 

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

SACT för ALLA! Observera att man 
inte behöver vara caller eller instruktör för 
att vara med i SACT! 
 

Definitioner  för både callers 
och dansare 

Också. Mer. Naturligt. 

Källan till kunskap om hur squaredans går till 
är CallerLab, och dess skrifter. Respektive calls 
utförande (och annat matnyttigt) finns på 
Callerlabs hemsida, www.callerlab.org. När 

även om man inte är medlem. Det står inte 
 

Vill man läsa om hur calls utförs skall man gå 
till definitionerna: 

http://www.callerlab.org/Dance-Programs 

Men det finns en hake: De verkar nu skriva 
definitions-dokumentet på ett korrekt men 
TORRT sätt. Titta på Basic Definitions, och läs 
om Extend, nyligen uppdaterat. Det är(?) 
skrivet av en jurist, som vill säkerställa att 
inget går att missförstå och misstolkas. Citat: 

involves dancers moving forward from 
 

Sedan beskriver man startformationer och 
slutformationer, och en massa annat. Man talar 

Extend from Infacing lines och Tidal Waves (jag 
. Torrt. 

Kära instruktörer: Läs inte högt i definitionen 
när ni skall lära ut Extend. Eleverna somnar! 
Men DU skall läsa det, för att förstå. 

Men DANSARNA då? Det är bra att de har 

både att via läsa och göra blir man bättre. Men 
nu börjar definitions-dokumenten bli 
avskräckande snarare än hjälpmedel. 

Det vi behöver är skriven text som rimligt 
korrekt men ej för teoretiskt beskriver callen, 
Basic och uppåt, riktat till DANSARE. Att göra 
det på svenska vore inte fel, så länge det är 
korrekt. 

Vem kan göra detta: Ta fram ett skrivet 
utbildningsmaterial riktat till DANSARE, 
och i synnerhet nya dansare, för B och M? 

Det FINNS ett försök hos Callerlab: 
for BASIC and 

MAINSTREAM
 

/Bosse Nilsö,  Skribent, SACT 
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Ett handelsbolag i Göteborg ville ha en kick-
off, så de kontaktade Sven Hansson på res-
taurang Sjölyckan i Tollered utanför Göteborg. 
För 2 år sen bad Sven oss i Surte Swingers 
att fixa en prova-på med squaredans för ett 
större antal gäster, bortåt 70 st.

Det blev väldigt lyckat, så nu fick vi chansen 
igen. Den här gången fick de anställda välja 
på fotboll, kubb, gå och bada eller dansa med 
oss, så vi hade i stort sett ingen aning om hur 
många vi kunde locka med detta.
Caller Johnny Nordström ombads komma, och 
det gjorde han gärna. Han har hållit i ett otal 
danser och ett otal kurser under ett otal antal 
år. 

Jag började jaga änglar i maj-juni. Eftersom 
detta skulle vara under dagtid, mellan kl 15 
och 17, är det ju bara daglediga som kan kom-
ma ifrån, eller skiftjobbare alternativt semes-
terlediga. Många gäster kräver många änglar, 
men det var ingen idé att börja bli orolig. Det 
löser sig nog. Och nån vecka innan hade jag 
nästan 16. 
Alla gäster klev ur bussen, drickor lastades ur. 
Både Loka,Ramlösa, godis och några boxar 
lådvin(!!). Vi ska ju inte bestämma hur dom 
har fest, men lite orolig blev jag.

Över 30 gäster kom till oss. Johnny berättade 
helt kort om dansen, att han bestämmer rakt 
av alltihop. Vi vet inget i förväg.
Sen bildade vi squares. 16 squaredansare, 32 
gäster, vi blev 6 squares. Många damer, mel-
lan 1 och 4 änglar i varje square. 

Sen följde den vanliga genomgången av roll-
er, heads, sides, corner och några call i taget. 
Gästerna kände ju varann så dem var INTE 
tystlåtna. Mycket flams och prat. Flera gånger 
fick Johnny uppmana dem att vara tysta så 
han själv hörde vad han sa. 
Det var en härlig show vi fick till, Johnny och 
vi 16 änglar. Efter nån timme ville de fortsätta 
ändå. De fick en bra bild av squaredans. Som 
avslutning dansade vi en lättare plusdans så 
de fick se hur det kan se ut.

De fick även med sig information om square-
dans, den från förbundet, och Surte Swingers 
flyer om prova-på senare i höst. Så det kan bli 
fortsättning för intresserade.

Bengt Brusewitz, ordf Surte Swingers

Prova-på 
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Det var någon som berättade om damen som 
klagade över sina kavaljerer, alla hon dansade 
med: De för ju alldeles för dåligt! Det är ju 
självklart att det är därför som dansen inte 
funkar!! Det fick mig att börja fundera lite över 
squaredans. Det är inte en dans som andra.

Squaredans är en väldigt jämställd dans. Ja, 
även i andra danser behövs alla. Visst skulle 
det se fånigt ut att valsa runt utan partner (jag 
har iofs gjort det! Räknas det ens som dans?). 
Men det går ofta att följa med utan att kunna. 
Det går inget vidare i squaredans. Det är den 
enda dansen jag vet där alla åtta är lika vikti-
ga. Alla måste kunna! Du måste veta om du är 
leader och end; du måste ha koll på vad som 
är höger och vänster, vad som är inåt och utåt 
(ja det är svårare än man tror). Du måste lära 
dig vad du, från din position, med en massa 
partner och corner och opposite och allt vad 
som finns, ska göra just i det här callet. Pas-
sera den, och trejda med den, och kasta tre 
och vem var det som skulle gå framåt? Det 
blir inte bra om båda gör det. Och helt plötsligt 
säger callern något oväntat, och du är ute och 
vandrar runt lite på egen hand, och då måste 
du veta vem du ska passera med höger axel, 
om du ska vara med i stjärnan eller om du i 
stället ska flippa ut, och var du ska hamna till 
slut. Och helst inte vara vänd utåt när callern 
ropar ut Lines to the middle and back!
Det här betyder självklart inte att man inte får 
dansa om man är osäker. Man är ju ett team 
med en uppgift att utföra (be mig inte förklara 
vad uppgiften består i. Typ ta sig tillbaka till 
samma ställe man började på, med bra flyt 
och på vägar som inte alltför mycket avviker 
från vad den där på scenen hade tänkt sig. 
Även om vissa kan acceptera lite förvirrade 
extra kringelikrokar om man bara hamnar rätt 
till slut). Är du osäker: tar du förstås reda på 
sju som kan, som självklart stöttar, med lätta 
puffar och vinkar. Inte en hög andra osäkra 
och gömma sig längst nere i ett hörn. Det blir 
aldrig bra. Vid närmare eftertanke: Uppdraget 
måste ju vara att skapa den glädje som upp-
står när dansen flyter, när squaren uppfattar 
callerns instruktioner och lyckas med dem (ev 
med lite vinkar och puffar när någon ser ut 
att vara lite borta), när man kan slappna av i 
dansen, le lite, skratta lite när man trots lite 
tvekan har hittat rätt, och när man efter myc-
ket snurrande och i en total röra plötsligt hittar 
partnern, just när callern ropar ”Right and left 
grand!”

Ethels krönika
Squaredans är inte en uppställning med fyra 
par. Det är åtta dansare, som ska hjälpas åt 
att få dansen att funka. Det är ingen större 
skillnad att stå till höger eller vänster, inser 
man efter ett tag. Det är inte så svårt att byta 
plats och dansa som annat kön (och ibland 
är det tur, när man märker att män inte vå-
gar dansa. Eller för den delen när damerna 
inte räcker till). Det gäller att komma ihåg lite 
småsaker (slide thru; boys are always right! 
..Men bara då :-). Right and left grand; vilket 
håll ska jag gå åt? Wrong way grand om jag är 
vänsterdansare; nej då blir det kortslutning! 
Det går inte! Jag står kvar där jag är. Det är 
ju ändå dit jag ska. Det är alltid dit jag ska, 
förr eller senare). Och så måste man förstås 
komma ihåg att man är boy, så man inte står 
kvar när callern ropar boys star left, och und-
rar var den fjärde kavaljeren är någonstans.

När jag var ny förstod jag inte detta. Jag trod-
de att alla änglar ställde upp som kavaljerer till 
alla oss nya damer, som en plikt, för att vara 
snälla. Jag förstod inte alls hur kul de hade 
det, även om de berättade det. Jag förstod 
inte att de dansade precis lika bra och roligt till 
vänster som till höger. Jag förstod inte att ny-
börjare ska spridas ut jämnt, för att squaren 
ska fungera. Jag trodde det var som vanlig 
dans. Jag förstod överhuvudtaget ingenting. 
Jag är lite trögfattad. Men jo, jag förstod att 
squaredans var kul, samtidigt som det var en 
utmaning. Därför blev jag kvar, som tur är.

Nej, det är inte dansen som skiljer boys och 
girls: Det är klädseln. Killar har någon enkel 
utstyrsel typ jeans och skjorta, som diskret 
antyder The Wild Wild West. Vi tjejer ska ha 
den där färgglada fluffiga squaredanskjolen. 
Ja, jag får erkänna att jag inte tycker att de är 
särskilt vackra, men jag försöker se dess förde-
lar. Kjolen ger mig möjligheten att ta plats. 
Den är kul att vifta med, och ser ganska häftig 
ut när man snurrar runt, och det gör man my-
cket. Man känner igen andra squaredansare 
på kjolen, om man är lite vilsen. Ingen annan 
har något sådant på sig. Och den kan ju alltid 
användas att fläkta sig med, om man inte har 
någon solfjäder med sig. Det blir ju varmt när 
man fyller en lokal med squaredansare som 
går in för dansen med liv och lust.

Ethel Åslund 
squarethru.wordpress.com (min blogg) 



26

Seminarium-vara eller icke vara?

Lite tillspetsad fråga kanske. Men efter se-
naste Seminariet är frågan tyvärr berättigad. 
Deltagarantalet var 55 st från 13 klubbar!!! 
2014 var vi runt 70st från ca 25 klubbar. Vi var 
på samma ställe som 2014  och hade till 2016 
justerat tidsschemat så det gick att komma 
på lördagen. På det sättet gick det att hålla 
ner kostnaderna för deltagarna eller klubben, 
beroende på vem som betalade.

De som deltog var verkligen engagerade och 
hade många åsikter och idéer som vi i Semi-
nariegruppen tagit till oss och ska göra vårt 
bästa för att omsätta. Men det bygger på att 
ni dansare vill att vi fortsätter med Seminariet 
i någon form, så det är anledningen till detta 
upprop. 

Så vi skulle vilja att ni ute i klubbarna tänker 
till och försöker svara på dessa frågor:

• Ska Seminariet finnas kvar?
• I vilken form? Och tänk då även på tidpunkt 
på året, tidsschema och placering i landet

Och kanske den viktigaste frågan
• Vill ni ha möjligheten att träffas och utbyta 
erfarenheter?

Diskutera både i klubbarna men även dansare 
emellan. Vi i Seminariegruppen är väldigt in-
tresserade av vad ni kommer fram till, så hör 
av er så fort ni har möjlighet. 
Antingen via mail på adressen 
fia@squaredans.se eller passa på 
när ni träffar på mig i dansvimlet.

//Fia Norén

 
 

 
Välkomna till 

MOTIV8’s FEBRUARIFESTIVAL 
 

2 – 5 februari 2018 

 

Kiyoshi Kikuchi 
 

i Fruängsgården 
Gamla Södertäljevägen 5, Fruängen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) I Segersjö Folkets Hus, Tumba 
 

Som medlem får du rabatt om du förhandsinbetalar till  
pg 85 56 69-8 senast 31/1-2018. Se hemsidan för närmare info. 

 
Mer info: Magnus Arne Hemsidan: 
 070-174 95 07 070-422 82 27 www.motiv8s.se 
 

PROGRAM 
1 Fredag 2/2 19-22 A2 
2 10-13 C3A 
3 14.30-17.30 C2 
4 

Lördag 3/2 
18-21 C1 

5 11-14 C2 
6 

Söndag 4/2 
15-18 C3B 

7 Måndag 5/2 *) 9.30-16 C3B 

Kaffeservering 
finns! 

* 
Vi använder 

singelrotationsprogram 
på samtliga nivåer 

 
 

Favorit i repris!
Det här är en viktig fråga för SAASDC, SACT och borde vara för alla 

squaredansare. För utan er dansare blir det inget Seminarium!

                     

 Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-315 12 10  
www.sollentunasq.se   

 

 

 DANS STING
 

med 
 

efan Sidholm & St
var Pettersson Ing

 

 
 

Lördag 10 februari 2018 
kl 13.00 - 19.00 

 

13.00 - 16.00 A1-A2 
16.00 - 19.00 P 
 

Arena Rotebro  
Hertig Karls väg 13 
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Vinter 2017-2018 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

9 nov
Månadsdans 
Bo Nilsö
16 nov
Advanced med Gugge

23 nov
KLubbdans och Höstmöte

30 nov
Klubbdans med Sten

7 dec
Julavslutning
28 dec
Banddansen med Sten

12-14 Jan
Vingafestivalen

18 jan 
Klubbdans
25 Jan
Klubbdans

1 Feb
Klubbdans
8 Feb
Månadsdans
15 feb
Klubbdans
22 feb
Årsmöte med Klubbdans

1 mars
Klubbdans
8 mars 
Månadsdans
15 mars
Klubbdans
22 mars
Klubbdans
29 mars
Klubbdans

5 april
Klubbdans
12 april
Bakvända
19 spril
KLubbdans
26 april
Klubbdans
3 maj
Klubbdans
10 maj
Vingautflkten
17 maj
Månadsdans
24 maj
Klubbdans
31 maj
Ingen klubbdans

Torsdagar och annat på Vinga

Vingafestivalen 12-14 jan 2018
Lars-Inge Karlsson (Dk) 

Thomas Bernhed, Martin Jansson m fl 
Fre 18:00-22:00 – Plus, A1, A2 

Lör 14:00-20:00 – B, Ms, Plus, A1 
Sön 11:00-15:00 – B35, B

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

Tel 073-843 1248 · Med reservation för ändringar

Banddansen 
Världens bästa callers på ”band” 

Tor 28 dec 2017, 19-21:30 

Sten Götharson
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Under augusti månad var jag och Kerstin på 
semester i östra USA. Förutom allt turistande 
så hade vi planerat en del squaredanseri ock-
så. Vi visste med oss att vi skulle vara första 
veckan i Washington DC så det var bara att gå 
in på websajten www.wheresthedance.com för 
att kolla vilka klubbar som låg i hyfsad närhet 
av där vi skulle bo och vilka som hade dans 
eller klubbkväll. 

Internet är fantastiskt i detta läge och man 
hittar de flesta kontaktmöjligheter och adress-
er man söker. Jag kontaktade tidigt Ed Cragg 
i Gerrymanders SqD som vänligen nog skick-
ade vidare till Dick Otis m fl. I alla fall, allt 
detta resulterade i att vi dansade Plus med 
The Dixie Stars i Tysons Corner där Bill Har-
rison callade på tisdagen. Onsdagen var vi hos 
nämnda Gerrymanders som hade Bruce Sim-
pers den kvällen med B-M. Torsdagen åkte vi 
till Old Dominions där Dick Otis är klubbcaller 
och där dansade vi A1/A2 och jag och Dick 
turades om att calla. Det var tänkt att dom 
skulle ha en lördagsdans också men den blev 
inställd då deras lokal ej var tillgänglig. MEN 
det gjorde oss inget, för istället blev vi med-
bjudna av Dick på en båttur på Potomacfloden 
OCH dessutom senare på kvällen på ett Gar-
den Party med både squaredansare och icke 
squaredansare. 

Colonial Squares nära Petersburg ligger lite 
söder om Richmond i Virginia. Där på mån-
dagen den 7 callade Gene Chamberlain. Två 
squarer blev vi, mest M och Plus. 

Fredagskvällen 11 augusti var vi hos Tid-
al Waves i Newport News, Virginia på deras 
klubbkväll. Caller var då Elbert Harrison och 
dom hade Hawaii-tema vilket syntes på både 
klädsel och dekorationer.

På lördagseftermiddagen 12 augusti var vi på 
plats hos Square Edges. Där skulle Johnny 
Preston calla. Han blev ’en aning’ överraskad 
när vi stod på parkeringen och väntade. 

The Dixie Cups hade dans i Ashland, Virginia 
på söndagen med Johnny. Den dansen var på 
rätt håll för oss så det var inget att tveka på, 
bar’ å åk. Kerstin kunde inte vara med, varken 
i Ecuisses, Frankrike eller Vallentuna/Rotebro 
när Johnny callade så då passade ju dessa 
danser bra.

Sedan dröjde det ända tills den 20 augusti in-
nan vi fick dansa igen. Men då skulle vi vara 
5 dagar på The Pride Resort i Maggie Valley, 
North Carolina och dansa Plus till Jerry Story 
och Tony Oxendine. Vi fick tipset om den vec-
kan av Jerry förra sommaren när vi dansade 
till honom i England helgen före EuropaCon-
ventet. Tre pass om dagen med goda dansare 
uppfyllde våra förväntningar med råge. Som 
bonus fick vi se solförmörkelsen.

Efter dagarna på The Pride Resort skulle vi dra 
oss mot Washington DC igen så vi tog sväng-
en förbi Knoxville och dansade med Volunteer 
Squares på fredagskvällen. Deras caller Bill 
Fox var drygt 80 år och använde fortfarande 
vinylskivor. En trevlig kväll, lite dans, långa 
pauser och mycket äta. En squaredansare dör 
inte hungrig, vet ni! 

I Hagerstown skulle det vara en dans på 
måndagen den 28 augusti hos Gad-Abouts. 
Efter vårt ’Garden Party’ där vi hade träffat 
callern Art LaVigne ville vi överraska honom 
genom att komma till deras dans. Jag hade 
chockat honom vid första mötet när han pre-
senterade sig genom att säga : Ah, so you’re 
that man. Hans frågande min,, vadå, that man 
var obetalbar. Jag förklarade att jag kände igen 
hans namn genom en Facebookgrupp som vi 
båda var medlemmar i. Det blev en attans 
trevlig bekantskap och dans där. 3-4 squarer 
och jag och Art gjorde sista singingcallet ihop. 
Därefter tog han och hans fru med oss ut för 
lite käk innan vi skildes åt.
 
Gerrymanders igen sista kvällen innan åter-
färd mot Europa. Denna gången hade dom 
Chris Stacy som inbjuden caller.

Gästcalla fick jag göra på nästan alla dans-
er. Jättekul och utmanande, både för mig och 
dansarna. Alla klubbarna vi besökte tyckte det 
var exotiskt och roligt med utländskt besök. 
En del av dom hade gästbadgar som vi fick i 
gåva. Det blev mååånga nya och trevliga be-
kantskaper. 

Så har ni tänkt att åka ’over there’, gör det! 
Kolla sajten ovan, planera, ta kontakt, så 
kommer ni att få en trevlig upplevelse. Dess-
utom så har ju lokalbefolkningen ofta tips på 
annat man kan uppleva än vad du kanske sett 
i turistbroschyren. När man dansar i Amerika 
är oftast varannan dans en squaredans, och 

Fyrkantigt i USA
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varannan en rounddans. För oss svenskar har  
dom långa pausar mellan danserna. Fördelen 
med det är ju att man hinner umgås lite. Mån-
ga dansare är äldre då de liksom i Sverige har 
svårt med nyrekryteringen. 

Fingerfoods bjuds det också för det mesta. 
Tackar varandra efter dansen görs som regel 
lite annorlunda än i Sverige där vi enbart 
sträcker in högerhanden och säger ’Thank 
You’. Icke så i USA. På de klubbar vi besökte 
var det genomgående att varje dansare tack-
ade varandra genom att skaka/beröra händer-
na. Även om det bara var en square och man 
hade dansat ett antal tippar ihop den kväl-
len. Dansar gör man endast med sin partner, 
computer cards är parvis. Bjud alltså inte upp 
någon annan, det kan skapa oreda i systemet. 
Kommer du som singeldansare är det än vikti-
gare att kontakta klubben i förväg. 

Fyrkantiga hälsningar
Leif ’Snuffe & Kerstin O.
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ANNIKA MYHRBERG
HAVREGATAN 8 
118 59 STOCKHOLM

Har du en bra idé hur vi ska bli fler?

Vi vill alla att fler ska börja dansa squaredans. Förbundet har avsatt 
pengar i budgeten för att främja positiv utveckling genom gräns-

överskridande eller nytänkande rekryteringsinsatser. 

Marknadsföring är viktigt och allt som utveck-
lar squaredansen i positiv riktning är bra. Det 
har förbundsstyrelsen tagit fasta på och avs-
att pengar i budgeten för rekryteringsstöd. 

Har er klubb eller klubbsamarbete någon idé 
kring hur ni vill verka för positiv utveckling så 
är ni välkomna med er ansökan.

Den ska innebära en positiv utveckling för 
squaredansen tack vare gränsöverskridande 
eller nytänkande rekryteringsinsatser. 

Det ska vara en skriftlig ansökan som skickas 
in underskriven, eller på annat sätt godkänd 

av klubbens eller klubbarnas ordförande. 
Ansökan ska innehålla en skriftlig redogörelse 
kring idéen, hur mycket pengar ni ansöker om 
och hur de ska användas. Den ska också inne-
hålla ett redovisningsdatum senast en månad 
efter genomförd aktivitet. 
Är du en utvecklare för framtiden? Då är det 
dags att skicka in din ansökan till styrelse@
squaredans.se

Alla ansökningar kommer att behandlas lö-
pande av styrelsen.

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

Ta chansen att göra extra gott

Sedan 2008 har Musikhjälpen sänts årligen i Sveriges radio och Sver-
iges Television. Tre programledare stängs in i en glasbur och sänder 
dygnet runt, samtidigt pågår en insamling till ett gott ändamål.

I år placeras glasburen på Rådhustorget i Umeå 
mellan den 11-17 december och temat för in-
samlingen är ”Barn är inte till salu”. Förbun-
det har valt att starta en bössa och om du vill 
skänka pengar så går du in på musikhjälpens 
sida och söker på ordet ”Squaredans”.




