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Swedish Square Dance Convention 2019
April 18-21

Ålandsdansen
i Idrottsgården, Mariehamn
10—11 augusti 2019
Lörd 15—21.00 Sönd 11—16
Nivåer B—A1

Micke Gerkman och Stefan Sidholm

Servering
Entré
2 dgr 220 SEK/22 €
1 dag 150 SEK/15 €
u. 25 år halva priset
Kortbetalning finns
Afterparty

Kontaktpersoner
Anki Nyman,
ann-christine.nyman@mariehamn.ax
Iris Åkerberg, tel +358 457 548 3433

På lördagskvällen har vi afterparty
där alla grillar sin egen medhavda
mat. Grillarna varma från 21.30, ta
med egna bestick och tallrikar.
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Från ordförandens horisont
Hej Squaredansvänner!
En epok är över, i alla fall i mitt liv och det är
dags att säga adjö i rollen som ordförande i
Squaredansförbundet. Jag måste erkänna att
lite vemodigt är det i alla fall.

som kan leda dansen. Till de klubbar som
befinner sig i denna situation, vill jag starkt
rekommendera att försöka få en person att gå
den bandledarkurs som SACT och förbundet
har skapat.
Den andra frågan är naturligtvis rekryteringen
av nya dansare. Det finns ett slitet uttryck som
säger ”syns man inte så finns man inte” och det
gäller tyvärr också för vår verksamhet. Många
typer av insatser har genom åren genomförts
med varierande framgång. En insats som vi
absolut inte får glömma är att genomföra rekryteringsdanser på publika platser. Viktigt är
då att tänka på vilka dansare man använder
och att musiken är av sådan typ att det passar
den målgrupp man vill försöka rekrytera.
Den sista frågan som jag vill belysa, är att
också tänka på att göra vardagen tilltalande
för de dansare som redan finns i klubben.

De som varit med länge vet att jag gjorde en
första sejour under 1996–1998 men lämnade
uppdraget eftersom mitt civila jobb inte medgav den tid som krävdes. I samband med att
jag då avgick, lovade jag att återkomma när
jag hade mer tid och 2012 kunde jag infria det
löftet. Nu, så här 7 år senare, är det åter dags
att lämna dessa spännande och intressanta
uppgifter.
Man kan ju inte låta bli att titta lite i backspegeln när man lämnar uppdraget.
Vad jag kommer att minnas är alla de trevliga
människor jag fått möjlighet att träffa och
samarbeta med, samt alla de danser och
möten som uppdraget inneburit. Ett par uppgifter som legat mig personligen mycket
varmt om hjärtat är dels att samarbeta med
alla de klubbar som anordnat convention och
dels samarbetet med andra ordförande i de
europeiska squaredansförbunden. Det har
blivit hela tio nationella convention och fyra
europaconvention som jag har varit delaktig i.
I de allra flesta fallen har arbetet varit framgångsrikt, men inte alltid utan vissa problem.
För att få kontinuitet i arbetet med convention
och med samarbetet i Europa har jag erbjudit
förbundsstyrelsen att kvarstå med min insats
och erfarenhet för conventionarrangemangen
2020 och 2021, om man så beslutar.

Slutligen, ett stort tack för att jag fått arbeta
och verka tillsammans med er alla under dessa år!
Dansa mycket så ses vi i en square någonstans.
Tommy Hansson
tommy@squaredans.se

Tidningsregistret

Många dansare är medlemmar i flera klubbar
och då händer det att samma dansare registreras inte bara i medlemsregistret utan även i
tidningsregistret i varje klubb. Det är inga
problem så länge det inte markeras av varje
klubb att dansaren vill ha papperstidningen.

Samarbetet i förbundsstyrelsen har alltid varit
en mycket positiv upplevelse med en blandning av skratt och allvar i en konstruktiv förening – tack för er insats!
Man kan ju inte heller låta bli vid ett sådant
här tillfälle att blicka lite framåt. Många frågor
finns för förbundsstyrelsen att hantera, men
tre vill jag belysa lite extra.
Ett problem som jag tycker mig se, är att det
finns klubbar som inte har någon möjlighet till
caller eller instruktörer vid sina ordinarie kurseller danskvällar under en vanlig vardagskväll.
Personligen tror jag inte att detta långsiktigt
är hållbar lösning. En förutsättning för en
framgångsrik verksamhet är att det finns en
ledare av någon typ, caller eller instruktör,

För detta innebär, förutom ökade tryck- och
portokostnader för förbundet även ökade
kostnader för klubben då den får betala för
varje tidning som skickas till respektive
medlem och i förlängningen så får dansaren
flera exemplar av tidningen.
Så ni som vet att ni har dansare som är medlem
i flera klubbar, fråga om de får flera exemplar
av tidningen. Är det så - fråga då i vilken klubb
de vill vara registrerade i tidningsregistret.
För styrelsen Fia Norén
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Huvudinriktning på höstens seminarium är
”gruppdynamik och ledarskap”. Datumet är
16-17 november. Mer information kommer.

Vad tiden går fort! När jag nu försöker skriva
den här artikeln så har vi redan klarat av den
första månaden av 2019 och vi har fått en
riktig vinter även här i Värmland. Vi får hoppas
att vi får behålla den till början av mars och
att årets sportlov har passerats med mycket
tid för snölekar ute, åtminstone för den yngre
generationen.

Det har nu tillkommit en ny utmärkelse att ansöka om. Det är ju många som alltid ställer
upp och hjälper till i sin förening utan att sitta
i styrelsen och förbundsstyrelsen tycker att
även dessa bör premieras. Styrelsen har därför tagit fram ett ”Eldsjälsmärke”. För att kunna erhålla märket krävs att personen har gjort
”betydande insatser för squaredansen allmänt
eller/och varit en stor tillgång för sin squaredansförening”. Regler för Diplom, Förtjänstmärke och Eldsjälsmärke finner ni under SAASDC och sedan ”utmärkelser” på förbundets
hemsida. Var också uppmärksamma på hur
ansökan skall vara gjord.

Hoppas att ni fått en bra start på det nya
squaredansåret och fått fart på ben och huvud
efter jul- och nyårshelgerna. När ni läser detta
är det bara en dryg månad innan det är dags
att åka till Örebro och årets stora dansfest –
Convention 2019, ni kommer väl?
I samband med årets förbundsstämma tackar Tommy Hansson för sig som förbundsordförande. Den här gången blev det 7 år, det är
det längsta som någon har haft den posten sedan starten 1983. Tack Tommy för det arbete
du lagt ner under alla år.

Vet ni om att ni behöver mer kursmaterial?
Skicka i så fall över en beställning till mej
(nilsowe@squaredans.se) i god tid före årets
Convention så gör jag iordning paket som ni
hämtar ut vid ”Förbundsdisken” och slipper
dyra fraktkostnader. Det kommer naturligtvis
finnas möjlighet för alla att köpa både böcker,
badgar och dangler vid förbundsdisken.

Arbetet med samarbetsavtalet med Danssportsförbundet har tyvärr varit trögt och orsaken till detta är att Riksidrottsförbundet har
haft principiella funderingar kring samarbetsavtal av denna typ. Det förefaller dock som
om en lösning är i sikte. Vi hoppas att allt skall
vara klart till årets förbundsstämma.

Som avslutning - För att inte göra
Ing-Marie gråhårig i förtid, respektera deadline för artiklar och annonser. Ni finner datumen i Square-Info.

Convention 2018 i Borås var ett lyckat arrangemang med över 900 dansare närvarande,
varav 147 st var med på förbundsstämman.
Det var roligt att få dansa till callers vi inte är
så vana att dansa till, åtminstone vi som bor
utanför storstadsområdena. Vi behövde ju inte
frysa direkt eftersom sommarens värmebölja
redan hade startat då, och den fick vi ju sedan
behålla hela sommaren. En del kanske tyckte
att det var lite väl varmt i vissa lokaler, en fick
t.o.m stängas när termometern inte vill sluta
att stiga. Men det fanns ju vatten att dricka
och sedan är det ju inte fel att vila benen tillsammans med andra dansare som man inte
träffar så ofta. Det var också positivt att se att
11 klubbar kan samarbeta och lyckas så bra,
samt att dansen också gav en vinst åt klubbarna. Tack för ett bra arrangemang Västsam.

Önskar er alla ett bra squaredansår.
För styrelsen
Nilsowe Lovnér
nilsowe@squaredans.se

På grund av GDPR har förbundet tvingats att
på hemsidan ta bort listan på vilka som har
fått utmärkelser genom åren.
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Redaktörsspalten
Tidningen ramlar in i era brevlådor och jag har
just insett att med detta nummer är det exakt
10 år sedan det första numret kom direkt hem
till er. Tänk att det är så länge sedan klubbarna
fick exemplaren för att distribuera. Kanske har
du något minne att dela med dig av gällande
detta?

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
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.

Ljuset återvänder! Äntligen! Förra veckan var
det + 6 grader, takdropp och snön smälte. Men
igår lagom till vasaloppsstarten som jag intog
från soffan - dalade snön ner. Jag vill ha vår och
det gjorde mig inget att våren kom tidigt. Se
så kung Bore, det är dags att ta ditt pick och
pack och försvinna nu. Vi var i Skåne och kikade
förbi stugan. Man blir sugen på att sätta igång!

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.

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

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila eller
att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi maj
2019. Njut tills dess av vitsippor, fågelkvitter
och allt som hör våren till. Kanske hinner vi ses
på Convention i Örebro?! För du kommer väl?

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

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

Årgång 34
Ansvarig utgivare: Tommy Hansson
Redaktör: Ing-Marie Lindh
Adress: Brygghusgatan 22, 724 81 Västerås
Telefon: 0707 – 982 987
E-post: ing-marie@squaredans.se

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

Annonser

Helsida

Halvsida

Storlek bredd * höjd mm

190*270

Liggande
190*135

Stående
90*135

Liggande
190*65

Kvartssida

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 1
1 februari
11

Nummer 2
15 april
21

Nummer 3
1 augusti
37

Nummer 4
15 oktober
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
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Arrangementer på Nykirke bygdehus
Høsten 2018

Høstdans lørdag 29. september, Workshop søndag 30. september,
Hyggekveld onsdag 17. oktober og Førjulsdans 10. november
Mathias Alfredsson var Caller hos oss på Høstdansen og Workshopen dagen etter. Vi måtte
stokke litt om på tidspunktet for Høstdansen,
fordi den ville kollidere med Country Jamboree
i Örebro. Så det var bra at Mathias hadde anledning til å komme til oss én uke senere enn
planlagt.

av to dansere fra Western Airport! I alt var vi
25 dansere, noe som resulterte i tre squarer
noen ganger. Som vanlig, var det mye god
mat i pausen!
Vi ble bedt av Fjord Frolickers Square Dance
Club om å arrangere en vennskapsdans onsdag
1. mai for dansere fra Silver Miners SDC fra
Freiberg. De ville gjerne besøke en klubb
i Norge før de skal delta på Fjord Frolickers
Square Dance Clubs Jamboree 3.-5. mai. Se
flyere på norsk, engelsk og tysk på vår nettside
http://www.horten-squaredancers.no.

I alt var vi 40 dansere på lørdag. Seks dansere
hadde kommet fra Sverige, i tillegg til at det
var mange fra klubbene i Oslo-området som
fant veien til oss. Nivåene vi danset var fra
Mainstream til A2. Som vanlig ble det servert
snitter og kaker etter litt dans (mat er inkludert i danseavgiften). Dette er populært, og
alle ble mette.

Nå ser vi frem til at Ingvar Pettersson skal
komme til oss til Vårdansen lørdag 25. mai. Vi
arrangerer også Workshop dagen etter,
søndag 26. mai. Velkommen til oss!

Søndag 30. september fortsatte vi med tre
timers Workshop, hvor vi var 13 personer. Heldigvis fikk vi forsterkninger fra Oslo-området,
slik at vi fikk bytte litt på hvem som skulle
danse. Det ble to fine dager med dans og instruksjon!

Vil du vite mer om oss, finner du oss på
http://www.horten-squaredancers.no
og i Danslistan.
Cathrine Hallberg
Leder

På Hyggekvelden vår 17. oktober pyntet vi
oss litt og tok med mat til fellesbord. Vi fikk
besøk av to som tidligere hadde danset i klubben! Det var lenge siden vi hadde sett dem. I
alt var vi 18 dansere som hadde en hyggelig
kveld.

Det er godt med
kaker i pausen

Svante Jordeskog var vår Caller på Førjulsdansen 10. november. Det var fint at han hadde med seg sin kone, Titti. Vi fikk også besøk

Kari Jahren og Britt Wilhelmsen
passet på serveringen

Mange dansere på gulvet
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Vi danset til innspilte melodier

Det var godt å se to squarer på gulvet

Titti og Svante Jordeskog benytter sjansen
til å forsyne seg med litt mat før resten
av danserne får slippe til

Nybörjare,
ja det är jag!

Dans inför graduering

Hösten 2018 hade Flens Kommun en hälsovecka. Föreningar fick chansen att vara med
i tidningen “Glimten” och erbjuda “prova-på
aktiviteter”. Där läste jag att Flens Squaredansklubb Violen inbjöd till prova-på dans.

Lördag 30 mars 2019
kl 13.00 - 16.00
Caller:

30 sep gick jag till lokalen och där var dem i
full gång med dansen. Jag gick in och satte
mig på en stol, då kom Astrid fram och sa vill
du dansa? Ja svarade jag men jag tittar på
först och ser vad ni dansar. Det dröjde inte
länge förrän Astrid kom tillbaka och sa nu kan
du och jag dansa. Ja så var jag igång. Det blev
en bra start för mig. Sedan kom Bengt och
många andra vana dansare och bjöd upp mig
till dans. Det var ett härligt mottagande.

Tommy Holmberg
Nivåer: B - B - M
Arena Rotebro
Hertig Karls väg 13
Entré 100 kr
Under 25 år gratis
Vi tar Swish!

Lördagen den 5 jan var det dans i Arboga
och då fick jag följa med Astrid och Bengt. Oj
vilken härlig dansdag. MEN jag fick kämpa för
tempot på dansen var mycket högre än det
jag provat, men roligt var det.

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

Glad nybörjare Karin Hedman
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snusare kommer fortsätta få plocka och välja
sin snusdosa själv.

Vi har i den här spalten flera gånger tagit
upp att många dansare upplever problem
när det luktar starkt av cigarettrök, parfym
mm. Starka dofter kan orsaka besvär på olika
sätt hos personer med astma, allergi och
annan överkänslighet. Vi har nu fått mail med
förfrågan om att ta upp detta igen och då det
fr o m 1 juli 2019 är förbjudet att röka på
vissa allmänna platser, är just cigarrettrök ett
synnerligen aktuellt ämne varför vi nu inriktar
oss på detta. Regeringens mål med beslutet är
ett rökfritt samhälle till 2025.

Har riksdagen godkänt förslaget?
Ja, vid röstning i riksdagen 12 december 2018.
När börjar förbudet gälla?
De nya reglerna gäller fr o m 1 juli 2019.
Det är alltså en hel del att tänka på som
arrangör av squaredans!
Vi har också fått ett mail med förfrågan att
igen ta upp frågan om olämpligt beteende
vid squaredans (=”tafsande”) och vill därför
påminna om de fyra zonerna för människans
revir, dvs bekvämlighetszon, framtagen av antropologen Edvard Hall:

Vårt syfte med att åter ta upp frågan om starka
dofter är i detta fall att poängtera att dansare
och besökare vid squaredans inte ska behöva
utsättas för starka dofter som kan upplevas
obehagliga, orsaka besvär eller försämrad hälsa.

Den intima zonen: Närhet 0-45 cm Vänner och anhöriga.

(Faktauppgifter nedan avseende rökförbudet
är hämtade från artikel i tidningen Metro, dec
2018.)

Den privata zonen: Närhet 0,45-1,2 m –
Personer vi känner och tycker om.

Beslutet i korthet:

Den sociala zonen: Närhet 1,2-3,5 m Allmänt – vi frågar en främling om vägen

Var får man inte röka någonstans?
På vissa allmänna platser. Det inkluderar bland
annat uteserveringar, lekplatser, tågperronger,
busshållplatser och idrottsplatser. (i detta inryms även entrén utanför exv danslokaler.)

Den offentliga zonen: Närhet 3,5 m inom synavstånd. Föreläsa inför stor publik.
Man brukar säga att en förklaring till att vi
reagerar med obehag om en person kliver
oinbjuden allt för nära oss är att vårt intimaste
revir, avsett endast för vänner och nära
anhöriga (0-45 cm), invaderas, vi känner oss
kränkta, obekväma och situationen upplevs
som obehaglig. Särskilt illa blir det om ”överaktiva händer och kladdiga fingrar” ingår i det
hela.

Gäller det bara vanliga cigaretter?
Nej. Förutom vanliga cigaretter kommer det
även förbjudas att röka så kallade e-cigaretter
och andra tobaksprodukter på vissa allmänna
platser.
Varför förbjuds det? Regeringen vill minska
svenskarnas bruk av tobak för att nå målet om
ett rökfritt samhälle till 2025.

När vi dansar squaredans vill vi ha en glad och
otvungen stämning varför det är av yttersta
vikt att vi alla respekterara bekvämlighetszonerna!

Kommer tobak att kunna köpas varsomhelst?
Nej. Förutom ett förbud mot rökning på vissa
allmänna platser finns det förslag om att den
som vill sälja tobak måste ha tillstånd för detta.

Hanna, Marianne, Karina, Louise och Christina
Kontakta oss gärna via
etikett@squaredans.se.
Hoppas vi ses i Örebro 18-21 april, vi kan nås
via Info-disken!

Hur blir det med snuset? Förslag stoppats
av utskottet. Det pratades om att förbjuda
självbetjäning av snus. Men så blir det inte,
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Lyckad nybörjarsatsning i Umeå
Under de senaste åren har det varit en positiv rekryteringstrend för
Umeå Squaredancers. Square-Info tog ett snack med klubbens ordförande Linnea Jakobsson om vilket deras framgångsrecept är.
Umeå har sedan ett tag kört ett sju-veckorsprojekt för nybörjarkurserna. Det innebär att
de på sju veckor går igenom 1/4-dels basic.
Dansarna måsta alltså gå fyra kurser för att gå
igenom hela basic.
– Jag har pratat med många som aldrig skulle
anmäla sig till en helårskurs, men det här alternativet nappar de på. Under tiden en kurs
pågår lägger vi fram en anmälningslista till
nästa påfyllnadskurs som också är sju veckor,
berättar Linnea.

har gett någon effekt.
Linnea är en sprudlande och positiv person
och jag kan ju så klart inte låta bli att ställa
frågan hur mycket den positiva trenden beror
på en Linnea-effekt. Hon ler lite generat innan
svaret kommer.
– Det tar ju mycket tid, det gör det. Jag har
haft två kurskvällar i veckan och är väl oftast
den som delar ut flygblad också. Men jag skulle
aldrig kunna dra det här lasset utan hjälp av
styrelsen.

Hon menar att tröskeln blir lägre för deltagarna när de vet att det bara är sju veckor åt
gången. En annan sak som de försöker göra är
att verkligen följa kursplanen som de lagt upp.
Om en deltagare är borta så vet den vad som
måste pluggas in till nästa kurskväll.
– Vi är ofta så rädda om att behålla alla kursdeltagare så vi sänker ibland nivån för att alla
ska kunna hänga med. Men vi försöker verkligen att hålla kursplanen så gott det går.

Ytterligare en sak som klubben har gjort de
senaste åren är att ha en cirka 30 minuters
prova-på när det ändå är en gemensam aktivitet. Till exempel Trettondagsdansen, Vårdansen och även när de har intensivhelger på olika
nivåer.
– Vi har ju ändå en lokal, det finns fika och vi
har hunnit värma upp genom att dansa några
timmar innan vi har en prova-på. Kommer ingen så får man extra tid till mer dans, avslutar
Linnea.

Det är många nya ansikten i Umeåklubben och
som bara ett exempel kan nämnas att i höstas
graduerades tio nya dansare. Många av dem
är dessutom yngre förmågor, något som ofta
efterfrågas i klubbarna.

Den som vill komma i kontakt med klubben
kan söka på Umeå Squaredancers på Facebook.
Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

När det gäller marknadsföring inför kursstarter
nämner Linnea mun-mot-mun-metoden som
den absolut bästa. Men klubben har också delat ut flygblad i brevlådor i bostadsområdet
där kursen ska hållas. Och så klart affischering på stan.
– Vi skapar också ett Facebookevenemang,
som vi någon gång också har köpt en Facebook-annons för. Numer når vi fler via Facebook än tidningsannonser och föreningsannonser.
Den senaste kursen valde de att rikta evenemanget mot tre olika ålderskategorier. Från
ung till 25 år, från 65 år och uppåt och en för
alla åldrar.
– Men där har vi inte ännu kunnat se om det
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Tomas Hedberg 35!?
Tisdagen den 27 november hade vi - Norra
Wadsbo Squaredancers - den stora äran att
fira Tomas Hedbergs (Örebro) Anniversary
som caller. Det var på dagen 35 år sedan, den
27 november 1983, som Tomas startade sin
karriär som caller på Ericsson Country Jamboree i Stockholm.

Som minne av denna nostalgikväll blev Tomas berikad med en ......... han länge saknat.
Något som ”varje” dansare ser som oumbärlig. Nämligen en nätundertröja :)
Birgitta o Kerstin

Dagen till ära var lokalen dekorerad med ballonger och foton från tiden ”då det begav sig”.
Kvällen inleddes med mingel, cider o salta pinnar medan vi väntade på att jubilaren skulle
anlända.
Vi var drygt 4 squarer på Snapen, Mariestad,
som den här kvällen dansade A2 och njöt av
gamla härliga singingcall från 80-talet. Då var
låtarna mer countryinspirerade än idag.
Tomas kunde också dra sig till minnes många
roliga och härliga anekdoter som han delade
med sig av under kvällen.

KL

Version 3.24
Kunskapslistan från SACT
Version 3.24
Ändringar i Basic-, Mainstream- och Plus-listorna
från Callerlab har redan börjat tillämpas även i
Sverige, tidigare än vad som tidigare har aviserats.
Därför har Kunskapslistan nu uppdaterats, för att
spegla dessa förändringar.
___
Du som har synpunkter på KL, tillägg eller ändringar,
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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Tankar från badkaret

diskret tacka callern mellan tipparna. (Helst
inte ropa högt över hela rummet!)

Jag ligger här bland bubblorna och tänker på
något som jag har funderat över några gånger.
Nämligen, om det är vanligt eller brukligt nu
för tiden att lämna konserten, biosalongen,
fotbollsmatchen, hockeymatchen, festen eller
gympapasset 20 minuter före slutet? Okej
då........

Hoppas att förbundets Vett och Etikett grupp
håller med att det är dålig stil att smita iväg
utan ett ord och tro att det inte märks......
Jag hoppas att vi alla visar lite mer hänsyn och
försöker vara med till slutet och är med på den
sista stora Yellow Rocken!

Men jag tycker att det är synd att lämna en
tidsbegränsad dans innan slutet om det inte
är viktigt och nödvändigt. Det är oartigt mot
callern, arrangören och till och med de 7 dansarna som eventuellt måste sitta sista dansen.

Brenda Brattlund
Ekerö Square-Dancers

Om många försvinner tycker jag att det drar
ner på den goda stämningen som byggts upp
under dansen särskilt för de som är tvungna
att missa den sista svängen. Callern brukar
lägga ner lite krut på den sista tippen för att
avrunda dansen med en höjdare och skicka
hem dansarna på topphumör. Han/hon undrar
säkert vad man har gjort för fel om folk försvinner utan ett ord.

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

Jag syftar inte på de stora festivalerna eller
conventions som sträcker sig över några dagar. Jag menar de mindre danserna som klubbar mödosamt planerar och pågår endast 3 –
4 timmar. I början kan det bli 4 – 8 squarer på
golvet men mot slutet har hälften av squarerna försvunnit. Har de här dansarna jämt så
många ”bollar i luften” att de inte kan njuta av
hela dansen någon gång. Så klart händer det
att man absolut måste ge sig iväg, (jag erkänner att det har hänt för mig) men man brukar
oftast veta i förväg och då har man tid att varsla och tacka arrangörerna och även försöka

WS Workshop

Danslistans nivåpresentation
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 klubbens hemsida.
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Här dansar vi -Nummer 1 2019
Program

Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

To 14 mars
18:30-21:00

Datum/Tid

B*, M, P

Vårdanser 2019
Jörgen Höjer

Stenungsund
Spekeröds Bygdegård

Bygdegillets Squaredancers
Eva-Lotta eller Gunnar 070-5487319
070-7715586 nivå för kursdeltagare

To 14 mars
19:00-22:00

B, M, P, A1

Månadsdans
Nya förmågor

Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5

Vinga Yellow Rockers
073-843 12 48

F 15 mars
19:00-22:00

C1

Fredagsmys C1 med
Lasse Jägdahl

Märsta
Forum, Stockholmsv. 25

Crazy Flutters
Gunilla Jägdahl 070-378 28 52
Rotationsprogram lasse@crazyflutters.com

L 16 mars
13:00-16:00

P, A1, A2

L 16 mars
12:00-17:00

A2

Robert Milestad
A2 Intensivdag
Jörgen Höjer

Stockholm
Nybrogatan 18
Kungsbacka
ABF-huset

Forum Squaredancers
Berit Nilsson 073-680 66 07
Kungsbacka Square Dancers
Claes-Göran Blixman

L 16 mars
16:15-21:15

B, P

SACT Convention
SACT-callers

Märsta
Forum, Stockholmsvägen 25

SACT
Fia Norén 070-209 02 55

L 16 mars
11:00-16:00

C1

Nivådans C1
Hans Lindgren

Molkom
Åsbacka Servicehus Stationsgatan 2

Präriefolket Square Dancers
Hans 070-699 03 48

S 17 mars
17:30-20:30

B, M, P, A1

Söndagsdans
Mathias Alfredsson

Surte
Glasbruksmusèet

Surte Swingers
Ulf Persson 070-787 57 01 / 57.8295 12.014

To 21 mars
18:30-21:00

P, A1, A2

Vårdanser 2019
Gunilla Hammarlund

Stenungsund
Spekeröds Bygdegård

Bygdegillets Squaredancers
Eva-Lotta eller Gunnar 070-5487319
070-7715586 nivå för kursdeltagare

To 21 mars
19:00-21:30

P, A2

Klubbdans
Ross Howell

Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5

Vinga Yellow Rockers
073-843 12 48 / 57.7121 11.9077

L 23 mars
13:00-16:00

P, A1

Vårdans
Lasse Rawet

Stockholm
Park Folkets Hus, Örby

Squaredansklubben Seniorerna
Gunnel Ekberg 070-765 86 83
Entré 80:-. Ta med eget fika

L 23 mars
14:00-17:00

B, M, P

Ängelholm
Godtemplargården
Arboga
Himmeta Bygdegård
Västerås
VSDC:s lokal Saltängsvägen 34

L 23 mars
14:00-19:00
L 23 mars
11:00-17:00

C2

Vårdans
Fredrik Einarsson
Himmetadansen
Sten Axtelius
C2 dansträning
Lasse Jägdahl

L 23 mars
14:00-15:00

A1

Höglandsdansen
Annika Persson, Roger Persson

Vetlanda
IOGT-NTO Kullgatan 8

Ocarina Square Dance Club
Axel Schneider 070-732 57 25
Riverbend's Square Dancers
Kristina Karlsson 070-201 55 64
Västerås Square Dance Club
Inger Karlsson 070-380 40 01
59.5878 16.4835 OBS! Föranmälan
Highland Grand Dancers
Stefan Svensson 073-037 26 37

15:00-20:00

B*, M, P

L 23 mars
14:00-19:00

B*, M, P, A1

Insjödansen
Tomas Hedberg

Insjön
Insjöns Teater

Insjön Square Dancers
Ove Sjörs 070-593 43 86 / 60.6771 15.1035

L 23 mars
13:00-18:00

B, M, P, A1

Gradueringsdans
Klubbcallers

Sutterhöjden
Fageråsens Bygdegård

Präriefolket Square Dancers
Hans 070-699 03 48

L 23 mars
13:00-17:00

B*, B, M, P, A1

Vernal Equinox Dance
Stefan Carlsson

Hörby-Höör
Georgshillsskolan, Hörby

Ring Lake Square Dancers
Alf & Karin Olsson 073-434 98 12

S 24 mars
12:00-16:00

P, A1, A2

Mikael Freeman

Mellerud
Postgatan 25

Rocky Mountains Squaredancers
Monica 070-682 06 70

S 24 mars
17:30-20:30

B, M, P, A1

Söndagsdans
Jörgen Höjer

Surte
Glasbruksmusèet

Surte Swingers
Ulf Persson 070-787 57 01 / 57.8295 12.014

S 24 mars
11:00-17:00

A1

Intensivdag A1
Gunilla Hammarlund

Alingsås
IOGT-NTO, Oscarsgatan 5

Ti 26 mars
18:30-21:15

A2

A2-dans med workshop
Mathias Alfredsson

Mariestad
Snapen

Dansföreningen Hörnet
Gunilla Hammarlund 070-638 02 31
57.9295 12.5253 Anmälan
Norra Wadsbo Squaredancers
Kjell Nyäng 0506-150 59 / 58.7405 13.8652

Ti 26 mars
18:30-21:00

A2

O 27 mars
18:30-21:30

P, A1, A2

To 28 mars
18:30-21:00

M, P, A1, A2

Workshop
Sten Götharson
Månadsdans
Vainor Törnqvist Persson
Vårdanser 2019
Martin Jansson

Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5
Linköping
Åbylundsgatan 52
Stenungsund
Spekeröds Bygdegård

Vinga Yellow Rockers
073-843 12 48 / 57.7121 11.9077
Blue Ribbon Squares
Lena Ericsson 013-17 84 24 / 58.419 15.595
Bygdegillets Squaredancers
Eva-Lotta eller Gunnar 070-5487319
070-7715586 nivå för kursdeltagare

L 30 mars
13:00-16:00

B-B-M

L 30 mars
13:00-14:45

A1, A2

Dans inför graduering
Tommy Holmberg
Gruvdansen
Martin Jansson

Sollentuna
Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13
Filipstad
Folkets hus Viktoriagatan 8

15:00-19:00

B, M, P

Sollentuna Square Dancers
Lena Hammarberg 076-315 12 10
Squaredansklubben Skogsstjärnan
Ove Andersson 070-579 11 03
59.7127 14.1723

L 30 mars
11:00-16:00

M

L 30 mars
13:00-17:30

B*, M, P, A1

Nivådans Mainstream
Lasse Eriksson
Marsdansen
Micke Gerkman

Borås
Björkhemsgatan 31
Åland
Eckerö, Ekeborg

Borås HG Squaredancers
Lasse Eriksson 072-244 13 79
Alandia Square Dancers
Anki Nyman Servering, lotteri

S 31 mars
13:00-14:00

A1

Temadans Western
Michael "Sotarn" Lindberg

Bålsta
Knarrbacken 1

Bålsta Square Dancers
Patrik Lundmark 070-459 92 00

14:00-18:00

B, M, P

S 31 mars
12:45-15:45

M, P, A1

Träningsdans
Roland Danielsson

Täby Centrum
Bibliotekets hörsal

Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92

S 31 mars
14:00-17:00

B*, M, P, A1

Klubbdans
Meddelas senare

Malmö, Ystadsgatan 53
Studiefrämjandet

Energy Squares
Lars Olofsson 070-345 20 37

B*, P, A1
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Program

Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

S 31 mars
17:30-20:30

Datum/Tid

B, M, P, A1

Söndagsdans
Tove Höjer, Mari-Ann Kjellberg

Surte
Glasbruksmusèet

Surte Swingers
Ulf Persson 070-787 57 01 / 57.8295 12.014

M 1 apr
12:00-16:00

B, M, P, A1

Extradans
Johnny Nordström

Kungälv
Kungälvs kanotklubb, Simbadsgatan 2

Kongahälla Senior Square Dancers
Sten Plate 070-886 69 00

Ti 2 apr
18:30-21:30

P

WS Plus, Skaraborgs Alliansen
Vainor Törnqvist Persson

Skövde
Grevagården ridssportcenter

Skövde Squaredancers
Lena Blixt 070-262 18 50
Anmälan senast 25/3. Medtag matsäck

Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5
Mölnlycke
Bokcafeét Kulturhuset

Vinga Yellow Rockers
073-843 12 48 / 57.7121 11.9077
Western Airport Square Dancers
Ulla Henricson 073-332 18 43 / 57.6584 12.1177
Bygdegillets Squaredancers
Eva-Lotta eller Gunnar 070-5487319
070-7715586 Nivå för kursdeltagare
Lerum Square Dancers
Thommy Ahlborg 070-635 89 40

Ti 2 apr
18:30-21:00
O 3 apr
18:30-21:30

B, M

Workshop
Gugge Törnquist
Charlie Browndans
Lokala callers

To 4 apr
18:30-21:00

B*, B, M, P, A1

Vårdanser 2019
Svante Jordeskog

Stenungsund
Spekeröds Bygdegård

F 5 apr
19:00-22:00

P, A1, A2

Lerum
Ekollonvägen 14

L 6 apr
11:00-21:00

Lerum

C1, C2, C3A, C3B

Pingvinerna
Mats Björkman 073-904 11 70

S 7 apr
09:00-14:30

Lerumdansen
Todd Fellegy, Ross Howell, Thomas
Bernhed
SNCC
Ross Howell, Todd Fellegy, Thomas
Bernhed

C1, C2, C3A, C3B

L 6 apr
14:00-17:00

A1, A2

Vårdansen
Krister Pettersson

Enköping
Litslena Bygdegård

Pepparrötterna
Carina Runnebring 070-649 24 58

17:00-21:00

B*, M, P

L 6 apr
13:00-16:00

B

Träningsdans
Leif "Snuffe" Eriksson

Stockholm
Allaktivitetshuset, Sundbyberg

L 6 apr
15:00-20:00

B*, M, P

L 6 apr
12:00-18:00

A1, A2

Vårdansen
Johnny Andersson
Vårdans
Sven Nilsson

Mönsterås
PRO-gården Parkgatan 11
Sundsvall
Kvarterslokalen, Granloholm

Squaredansklubben Seniorerna
Gunnel Ekberg 070-765 86 83
59.3619 17.9723
Entré 80:- Café i begränsad omfattning
Stranda Squaredancers
Erling Yttermalm 070-522 74 30
Sundsvalls New Wave
Christina Holopainen 070-246 05 92

L 6 apr
11:00-16:00

A2

Nivådans A2
Hans Lindgren

Molkom
Åsbacka Servicehus Stationsgatan 2

Präriefolket Square Dancers
Hans 070-699 03 48

S 7 apr
12:45-15:45

M, P, A1

Träningsdans
Leif "Snuffe" Eriksson

Täby Centrum
Bibliotekets hörsal

Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92

Surte
Glasbruksmusèet
Helsingborg
Dalhemsvägen 123
Eskilstuna
Dansens Hus, Rinmansgatan 12

Surte Swingers
Ulf Persson 070-787 57 01 / 57.8295 12.014
Helsingborg Squaredancers
Lena Kjellgren 070-633 07 37
Eskilstuna Con Amore Dancers
Sten Axtelius 073-568 97 11

A1

S 7 apr
13:00-16:00

A2

Söndagsdans
Jörgen Höjer
Månadsdans
Thomas Samuelsson
A2 Workshop
Sten Axtelius

M 8 apr
13:00-16:00

B, M

Banddans
Nya förmågor

Täby, Kvarntorpsgården
Kvarntorpsgården, Näsby allé 72

Näsbyparks Squaredanceklubb
Gunnar Lundborg 072-510 70 77

M 8 apr
12:00-16:00

B, M, P, A1

Extradans
Johnny Nordström

Kungälv
Kungälvs kanotklubb, Simbadsgatan 2

Kongahälla Senior Square Dancers
Sten Plate 070-886 69 00

Ti 9 apr
18:30-21:15

A2

A2-dans med workshop
Vainor Törnqvist Persson

Mariestad
Snapen

Norra Wadsbo Squaredancers
Kjell Nyäng 0506-150 59 / 58.7405 13.8652

To 11 apr
18:30-21:00

B, M, P, A1

Vårdanser 2019
Mats Björkman

Stenungsund
Spekeröds Bygdegård

To 11 apr
19:00-22:00

B, M, P, A1

L 13 apr
11:00-16:00

B

S 14 apr
12:45-15:45

M, P, A1

Månadsdans
Jörgen Höjer
Nivådans Basic
Lasse Eriksson
Våffeldans
Rojne Eriksson

Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5
Borås
Björkhemsgatan 31
Täby Centrum
Bibliotekets hörsal

Bygdegillets Squaredancers
Eva-Lotta eller Gunnar 070-5487319
070-7715586 Nivå för kursdeltagare
Vinga Yellow Rockers
073-843 12 48 / 57.7121 11.9077
Borås HG Squaredancers
Lasse Eriksson 072-244 13 79
Panther Squares
Anna Odencrants 08-667 89 92

S 14 apr
17:00-20:00

B, P, A1, A2

Klubbdans
Reine Storberg

Kungsbacka
ABF-huset

Kungsbacka Square Dancers
Claes-Göran Blixman 076-196 51 19

S 14 apr
12:00-16:00

P, A1, A2

Mikael Freeman

Mellerud
Postgatan 25

Rocky Mountains Squaredancers
Monica 070-682 06 70

S 14 apr
17:30-20:30

B, M, P, A1

Söndagsdans
Mathias Alfredsson

Surte
Glasbruksmusèet

Surte Swingers
Ulf Persson 070-787 57 01 / 57.8295 12.014

S 14 apr
11:00-17:00

P

Intensivdag Plus
Gunilla Hammarlund

Alingsås
IOGT-NTO, Oscarsgatan 5

M 15 apr
12:00-16:00

B, M, P, A1

Extradans
Johnny Nordström

Kungälv
Kungälvs kanotklubb, Simbadsgatan 2

Dansföreningen Hörnet
Gunilla Hammarlund 070-638 02 31
57.9295 12.5253 Anmälan
Kongahälla Senior Square Dancers
Sten Plate 070-886 69 00

Ti 16 apr
18:30-21:00

A2

To 18 apr
19:00-21:00

B, P

Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5
Örebro
Conventum Kongress, Fabriksgatan 19

F 19 apr
11:00-21:00

B, M, P, A1, A2, C1

L 20 apr
11:00-20:30

Workshop
Gugge Törnquist
Squaredance convention
Jerry Jestin, Kaj Wikholm, Stefan
Sidholm, Ingvar Pettersson, Jack
Borgström, Jesper Wilhelmsson, Tomas
Hedberg

B, M, P, A1, A2, C1

S 21 apr
10:00-15:00

B, M, P, A1, A2, C1

S 7 apr
17:30-20:30
S 7 apr
14:00-17:30

B, M, P, A1
P, A1, A2
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Vinga Yellow Rockers
073-843 12 48 / 57.7121 11.9077
Örebro Squaredancers
Tomas Hedberg 019-12 89 00
59.2696 15.2068

Verksamhetsberättelse 2018
Vid slutet av året hade Squaredansförbundet
112 medlemsklubbar. I dessa klubbar fanns
3663 medlemmar, varav 3597 vuxna och 66
ungdomar.

många härliga caller. Som arrangör kan vi tillsammans med Västsam glädjas åt ett samarbete med Borås Kommun utöver det vanliga.
Arbetet med convention 2019 i Örebro har
genomförts på traditionellt sätt, och allt har
blivit en aning tidigarelagt eftersom evenemanget kommer att genomföras redan i april.
Under året har också arbetet med Europaconvention 2020 pågått och redan nu är det
allmänt känt att det kommer att genomföras i
Sigtuna. Att planera ett Europaconvention
ställer lite fler och omfattande krav på arrangemanget både i storlek och omfattning.
Detta Europaconvention kommer också att bli
både vårt nationella convention, samt ett
Europa-convention.
Redan under juli 2018 genomfördes en presentation av vårt convention 2020 under
Europaconvention i Amsterdam.
Arbetet tillsammans med övriga squaredansförbund i Europa pågår som vanligt och en rad
gemensamma frågeställningar har diskuterats.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft
följande möten:
Styrelseprotokoll 2018:6 Arlandastad
17-18 november 2018
Styrelseprotokoll 2018:5 Arlandastad
22–23 september 2018
Konstituerande möte i Borås 2 juni 2018
Förbundsstämma 2 juni 2018 i Borås
Styrelseprotokoll 2018:4 Webbmöte
23 maj 2018
Styrelseprotokoll 2018:3 Arlandastad
21–22 april 2018
Styrelseprotokoll 2018:2 Webbmöte
14 mars 2018

Förbundsstyrelsen startade en insamlingsbössa till Musikhjälpen under året där alla fick
möjlighet att skänka en slant under namnet
”Squaredans”. Musikhjälpen hade temat ”Alla
har rätt att funka olika”.

Styrelseprotokoll 2018:1 Arlandastad
27–28 januari 2018
Styrelsemötesprotokoll och Förbundsstämmoprotokoll finns tillgängliga efter inloggning på
förbundets hemsida.
Styrelsens arbete har genomförts både som
fysiska och digitala möten. Vi vill dock understryka, att digitala möten aldrig kan ersätta
de fysiska möten som måste hållas. Arbetet
att finna en riktigt bra digital plattform pågår
löpande, men hittills har inte denna funnit sin
slutliga form. Under detta verksamhetsår har
åtta ledamöter varit verksamma.

Under augusti genomförde Stockholm sin Kulturfestival och där var squaredans ett uppskattat inslag. Förbundet arbetade här tillsammans
med staden och flera klubbar. Ett bra skyltfönster för att visa vår härliga sysselsättning. Det
är viktigt att vi syns och därför vill styrelsen
uppmana till fler publika uppvisningar och rekryteringsdanser.
Under året började lagen om GDPR att gälla.
En stor, omfattande och bitvis svåröverskådlig
lagstiftning med syfte att stärka människors
integritet. På förbundsstämman i Borås beslöts
att styrelsen skulle ta fram och publicera en
vägledning för klubbarna. Denna vägledning
distribuerades till respektive klubb under
hösten.

Convention 2018 genomfördes i Borås under
mycket glädje och med 916 varma dansare.
Arrangör var Västsam, en sammanslutning
av klubbarna Borås HG Squares, Bygdegillet
Squaredancers, Dansföreningen Hörnet, Gothenburg Square Dancers, Kongahälla Senior
Square Dancers, Kungsbacka Square Dancers,
Lerum Square Dancers, Pingvinerna, Surte
Swingers, Vinga Yellow Rockers och Western
Airport Square Dancers.
Det var 15 caller som deltog under convention, med 44 squarer på golvet samtidigt.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att
detta convention bjöd på stor dansglädje till

För att squaredansen skall kunna ha möjlighet
att fortleva på alla platser i landet, har SACT och
Förbundet genomfört sin andra Bandledarkurs.
Denna gång var det i Värmland. Styrelsen vill
understryka vikten av att klubbar som inte har
någon möjlighet till caller eller instruktörer vid
sina ordinarie kurs- eller danskvällar, under en
14

Verksamhetsberättelse 2018 forts.
att ha en dialog som primärt syftar till att öka
samarbetet mellan klubbarna.
Detta kan förhoppningsvis leda till flera positiva effekter, som t.ex. ökat antal dansare och
att konkurrerande danser undviks.

vanlig vardagskväll, bör försöka utbilda någon
i klubben som kan ta det viktiga uppdraget att
leda dansen. Enligt vår uppfattning är Bandledarkursen ett viktigt steg i denna riktning.
En annan angelägen utbildning som genomförts är Styrelsekursen. En av förutsättningarna för en framgångsrik klubb är en kompetent
styrelse. Mot den bakgrunden har Förbundet
genomfört styrelsekursen.

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.

Square-Info är vår viktigaste kommunikations-kanal för verksamheten. Under året har
vi liksom tidigare givit ut fyra nummer av tidskriften. Det är med stor tillfredsställelse man
kan konstatera att tidningen innehåller många trevliga artiklar och vi önskar att ännu fler
kunde skriva om den squaredansvardag som
finns bland våra medlemmar. Andra viktiga
kanaler för vår kommunikation är naturligtvis
vår hemsida, samt det flöde vi har på Facebook. Idag har vi uppnått fler än 1000 följare
på Facebook.

Under året har också arbetet med att skapa
ett samarbetsavtal med Danssportförbundet
pågått. Arbetet har tyvärr varit trögt och
orsaken till detta är att Riksidrottsförbundet har
haft principiella funderingar kring samarbetsavtal av denna typ. Det förefaller dock som
om en lösning är i sikte.
Avtalet med STIM fortlöper.

En annan betydelsefull uppgift som Förbundsstyrelsen har arbetat med, är kontakter mellan klubbar och Förbundet. Arbetet har gått
olika långt i olika delar av landet, men vi konstaterar att det i de flesta fall har varit en uppskattad dialog, som vi hoppas skall fortsätta
på ett givande sätt. Ambitionen är naturligtvis

Jessica Dhyr, Tommy Hansson,
Ing-Marie Lindh, Nilsowe Lovnér,
Mia Mutembei, Annika Myhrberg,
Fia Norén, Iris Åkerberg

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
gränsöverskridande eller nytänkande rekryteringsinsatser.
Marknadsföring är viktigt och allt som utvecklar squaredansen i positiv riktning är bra. Det
har förbundsstyrelsen tagit fasta på och avsatt
pengar i budgeten för rekryteringsstöd.

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 innehålla ett redovisningsdatum
senast en månad efter genomföerd aktivitet.
Är du en utvecklare för framtiden? Då är det
dags att skicka in din ansökan till styrelse@
squaredans.se

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.

Alla ansökningar kommer att behandlas löpande av styrelsen.

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

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se
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Verksamhetsplan 2020
tvivel. Under året kommer att anordnas både
Bandledarkurs och Styrelsekurs. Att på ett
framgångsrikt sätt leda och utveckla squaredansklubbar är inte en helt lätt uppgift. För att
öka kompetensen inom klubbarna, kommer
förbundet att under året erbjuda utbildning
i ledarskap och retorik. En möjlig utveckling
kan bli att styrelsekursen expanderas till att
också omfatta dessa områden.

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.

Square-Info är för alla dansare och klubbar
lite av navet i vår squaredansvärld. Under året
planeras liksom tidigare, att tidningen utkommer med fyra nummer.
För att vår tidskrift skall bli intressant och
läsvärd, är det viktigt att många personer
bidrar med underhållande och intressanta
artiklar. Vidare kan vi konstatera att hem-sida
och Facebook också utgör en viktig kommunikationslänk. Arbetet med att upprätthålla
och utveckla dessa kanaler är av största vikt.

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.
Under åren har seminarierna utgjort en bra
grund för diskussion och utbyte av erfarenhet
kring många angelägna frågor. Ett par områden som ofta funnits med på dagordningen
har varit rekrytering av nya dansare, samt
tankar kring hur man skall behålla befintliga
dansare. Förbundet har uppfattningen att det
finns mer att göra på dessa och några fler områden. För att pröva en ny plattform för denna
dialog, kommer Förbundet att bjuda in till en
gemensam ordförandekonferens under året.

Jessica Dhyr, Tommy Hansson,
Ing-Marie Lindh, Nilsowe Lovnér,
Mia Mutembei, Annika Myhrberg,
Fia Norén, Iris Åkerberg

Seminarium 2019
16-17 november är det dags för Seminarium!
Skriv in i almanackan för du kommer väl?

Ambitionen för Förbundet, även detta år, är att
fortsätta arbetet med samarbete mellan enskilda klubbar, men även mellan klubbar och
Förbundet. 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.

I år kommer vi vara på Stora Brännbo
i Sigtuna, strax utanför Stockholm.
Temat i år blir gruppdynamik.
Nyfiken squaredansare? Vill DU vara med
och utveckla squaredansen? Kom till Seminariet, till för alla inom squaredansen.
Har du frågor?
Tveka inte att maila
seminarie@squaredans.se

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 2020 och
framåt.
Samarbetet i Europa kommer att fortsätta, nu
med fokus på Europaconvention 2022 och andra gemensamma frågor för att stärka squaredans i Europa.

Välkommen!		
Hälsningar
Seminariegruppen
Martin Jansson, SACT
Helen Tronstad, SACT
Fia Norén, SACT och SAASDC
Nilsowe Lovnér, SAASDC
Annika Myhrberg, SAASDC

Att kompetens och kunskap är viktiga element i vår verksamhet är ju ställt utom allt
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Program

Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

To 18 apr
11:00-14:30

Datum/Tid

B, M, P

Skärtorsdagsdans
Leif "Snuffe" Eriksson

Täby, Kvarntorpsgården
Kvarntorpsgården, Näsby allé 72

Näsbyparks Squaredanceklubb
Gunnar Lundborg 072-510 70 77

F 19 apr
14:00-19:00

B, M, P, A1

Påskdans 2019
Vainor Törnqvist Persson

Skövde, Igelstorp
Sventorps bygdegård

Tivedens Square Dancers
Lena Blixt 070-262 18 52 Förs. kaffe med dopp

M 22 apr
14:00-17:00

M, P

Annandag Påskdans
Robert Milestad

Stockholm, Älvsjö
Park Folkets hus, Götalandsv.181

SateLlite SD
Monica Taleryd 070-552 11 65 Servering finns

O 24 apr
13:00-15:00

B*, M

Onsdagsdans
Janne Wiklund

Täby, Kvarntorpsgården
Kvarntorpsgården, Näsby allé 72

Näsbyparks Squaredanceklubb
Gunnar Lundborg 072-510 70 77

O 24 apr
18:30-21:30

B, M

Vårdans
Rojne Eriksson

Uppsala
Bergsbrunna bygdegård

Uppsala Viking Squaredancers
Anders Lindkvist 070-578 52 59

To 25 apr
13:00-15:00

B, M

Veterandans
Olle Nilsson

Stockholm, Sundbyberg
Allaktivitetshuset, Festvåningen

Squaredansklubben Seniorerna
Gunnel Ekberg 070-765 86 83

L 27 apr
10:15-16:30

A2

A2-workshop
Jesper Wilhelmsson

Fruängen, Stockholm
Fruängsgården

Ericsson Square Dancers
Lars-Erik Svensson 070-267 38 35
Rotationsprogram används

S 28 apr
14:00-17:00

B*, M, P, A1

Klubbdans
Meddelas senare

Malmö, Ystadsgatan 53
Studiefrämjandet

Energy Squares
Lars Olofsson 070-345 20 37 / 55.5884 13.0221

S 28 apr
17:30-20:30

B, M, P, A1

Avslutning
Martin Jansson

Surte
Glasbruksmusèet

Surte Swingers
Ulf Persson 070-787 57 01 / 57.8295 12.014

S 28 apr
13:00-17:00

A2

A2 dansträning
Micke Gerkman

Uppsala
Bergsbrunna bygdegård

Uppsala Viking Squaredancers
Anders Lindkvist 070-578 52 59
59.8166 17.7201

S 28 apr
11:00-17:00

C1

Intensivdag C1
Gunilla Hammarlund

Alingsås
IOGT-NTO, Oscarsgatan 5

Ti 30 apr
18:00-22:00

P, A1, A2

Valborgsdansen
Thomas Bernhed

Floda
Floda Lada

O 1 maj
16:00-20:00

M, P

Ekstra Dans
Kerstin Titze, Anja Titze

Nykirke bygdehus
Kopstadveien 25 A, 3180 Horten

L 4 maj
13:00-16:00

P, A1, A2

L 4 maj
12:00-19:00

B, M, P, A1, A2, C1

Vårdans
Micke Gerkman
Hälsingedansen
Tomas Hedberg

Stockholm
Nybrogatan 18
Ljusne
Folkets Hus

Dansföreningen Hörnet
Gunilla Hammarlund 070-638 02 31
57.9295 12.5253 Anmälan
Dansföreningen Hörnet
Gunilla Hammarlund 070-638 02 31
57.9295 12.5253
Horten og Omegn Squaredancers
Cathrine Hallberg +47 926 42 675
59.4242 10.3723
Forum Squaredancers
Berit Nilsson 073-680 66 07
Glada Hudik Squaredancers
Per-Olof Norenius 070-301 54 02

L 4 maj
10:15-16:30

C1

C1-Workshop
Jesper Wilhelmsson

Stockholm, Fruängen
Fruängsgården

L 4 maj
11:00-16:00

A1

Nivådans A1
Lasse Eriksson

Borås
Björkhemsgatan 31

S 5 maj
10:00-16:00

B, M, P, A1, A2

Tollaredansen
Robert Milestad, Michael "Sotarn"
Lindberg

Saltsjö-Boo
Tollare Folkhögskola

S 5 maj
10:30-13:30

C3A

C3A-dans
Jesper Wilhelmsson

Stockholm, Fruängen
Fruängsgården

14:30-17:30

C3A

S 5 maj
14:00-17:30

P, A1, A2

Månadsdans
Thomas Samuelsson

Helsingborg
Dalhemsvägen 123

Helsingborg Squaredancers
Lena Kjellgren 070-633 07 37

Ti 7 maj
19:00-22:00

C1

Crazy Dance Weekend
Jerry Jestin

Märsta
Forum, Stockholmsv 25

Crazy Flutters
Gunilla Jägdahl 070-378 28 52 Workshop C1

Ti 7 maj
18:30-21:30

B

B Workshop
Henrik Nilsson Siling

Sollentuna
IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4

Sollentuna Square Dancers
Lena Hammarberg 076-315 12 10

Ti 7 maj
18:30-21:00

A1

O 8 maj
13:00-16:00

B, P

Workshop
Sten Götharson
Onsdagsdans
Robert Milestad

Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5
Täby, Kvarntorpsgården
Kvarntorpsgården, Näsby allé 72

Vinga Yellow Rockers
073-843 12 48 / 57.7121 11.9077
Näsbyparks Squaredanceklubb
Gunnar Lundborg 072-510 70 77

O 8 maj
18:30-21:30

P, A1

Vårdans
Micke Gerkman

Uppsala
Bergsbrunna bygdegård

Uppsala Viking Squaredancers
Anders Lindkvist 070-578 52 59

To 9 maj
19:00-22:00

B, M, P, A1

Månadsdans
Thomas Bernhed

Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5

Vinga Yellow Rockers
073-843 12 48 / 57.7121 11.9077

L 11 maj
14:00-17:00

B, M, P, A1

Crazy Dance Weekend
Jerry Jestin, Stefan Sidholm

Märsta
Forum, Stockholmsv 25

18:00-20:30

P, A2

20:30-21:30

P

Crazy Flutters
Gunilla Jägdahl 070-378 28 52
59.6228 17.85
Dans i 2 salar på lördagen. Cafeteria.

S 12 maj
14:00-17:00

C1

Jerry Jestin

L 11 maj
14:00-18:00

B, M, P, A1, A2

Vårfest, SkaraborgsAlliansen
Gunilla Hammarlund

Skövde
Horns bygdegård

Skövde Squaredancers
Ulla Thrysin 070-348 85 22
Medtag mat och fika. Kl 18 grillafton

L 11 maj
11:00-17:00

C1, C2

Träningsdag C-nivå
Thomas Bernhed

Trollhättan
Åsaka Bygdegård

Troll8an Squaredancers
Monica Johansson 070-682 06 70

S 12 maj
13:00-18:00

P, A1, A2

Majdansen
Micke Gerkman

Norrtälje
IOGT-huset, Stockholmsvägen 1

Eightmakers
Kristina 070-591 48 21

S 12 maj
13:00-14:30

A1, A2

Brobyggarnas Våravslutning
Lokala callers

Sutterhöjden
Fageråsens Bygdegård

14:30-18:00

B, M, P

Präriefolket Square Dancers
Hans 070-699 03 48
OBS! Anmälan p.g.a maten
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Ericsson Square Dancers
Lars-Erik Svensson 070-267 38 35
Rotationsprogram används
Borås HG Squaredancers
Lasse Eriksson 072-244 13 79
Squaredansklubben Seniorerna
Anders Ekdahl 070-689 69 66
59.3036 18.232
Anm. senast 10/4 m 210:- PG 27 07 37-0
Ericsson Square Dancers
Lars-Erik Svensson 070-267 38 35
Rotationprogram används

Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

M 13 maj
18:30-21:30 A2

Datum/Tid

Program

A2 workshop
Sven Andreason

Sollentuna
IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4

Sollentuna Square Dancers
Lena Hammarberg 076-315 12 10

Ti 14 maj
18:30-21:30 M

M workshop
Peter Kallträsk

Sollentuna
IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4

Sollentuna Square Dancers
Lena Hammarberg 076-315 12 10

Ti 14 maj
19:00-21:30 B, M, P
O 15 maj
13:00-16:00 M, P

Sommardans
Reine Storberg
Onsdagsdans
Micke Gerkman

Mölnlycke
Blåbärskullen
Täby, Kvarntorpsgården
Kvarntorpsgården, Näsby allé 72

Western Airport Square Dancers
Ulla Henricson 57.6641 12.1378
Näsbyparks Squaredanceklubb
Gunnar Lundborg 072-510 70 77

O 15 maj
18:30-21:30 M, P

Vårdans
Janne Wiklund

Uppsala
Bergsbrunna bygdegård

Uppsala Viking Squaredancers
Anders Lindkvist 070-578 52 59

F 17 maj
19:00-21:30 A2

Workshop-weekend A2
Janne Wiklund

Flen
Hotell Loftet

Squaredansklubben Violen
Bengt Nilsson 073-652 28 22
59.0517 16.5985

S 19 maj
17:00-19:30 B*, B, M, P

Sommardans
Meddelas senare

Hemmestorps Fure, Blentarp
Kastanjevägen 1

Following Neighbours Sqd
Mats Nilsson 070-229 99 24

M 20 maj
18:30-21:30 C1

C1 workshop
Stefan Sidholm

Sollentuna
IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4

Sollentuna Square Dancers
Lena Hammarberg 076-315 12 10

Ti 21 maj
18:30-21:30 P

P workshop
Tommy Holmberg

Sollentuna
IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4

Sollentuna Square Dancers
Lena Hammarberg 076-315 12 10

Ti 21 maj
19:00-21:30 A1, A2
Ti 21 maj
18:30-21:00 A2
O 22 maj
13:00-16:00 B, M, P
O 22 maj
19:00-22:00 P, A1, A2
O 22 maj
13:00-16:00 M, A1

Sommardans
Mathias Alfredsson
Workshop
Sten Götharson
Picnicdans
Sven Andreason
Onsdagsdans på PARK
Robert Milestad
Onsdagsdans
Lasse Rawet

Mölnlycke
Blåbärskullen
Göteborg
Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5
Trångsund
Stortorpsparken
Stockholm, Älvsjö
Park Folkets hus, Götalandsvägen 181
Täby, Kvarntorpsgården
Kvarntorpsgården, Näsby allé 72

Western Airport Square Dancers
Ulla Henricson
Vinga Yellow Rockers
073-843 12 48 / 57.7121 11.9077
Huddinge Square Swingers
Ginger Holger 070-591 70 78 / 59.233 17.983
SateLlite SD
Monica Taleryd 070-552 11 65 Servering finns
Näsbyparks Squaredanceklubb
Gunnar Lundborg 072-510 70 77

O 22 maj
18:30-21:30 A1, A2

Vårdans
Stefan Sidholm

Uppsala
Bergsbrunna bygdegård

Uppsala Viking Squaredancers
Anders Lindkvist 070-578 52 59

To 23 maj
12:00-15:00 B36 B

Nybörjardans
Jack Borgström

Stockholm
Stora Skuggan/Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna
Gunnel Ekberg 070-765 86 83
59.3658 18.0785 Entré 50:-. Ta med eget fika.

To 23 maj
18:30-21:30 B
To 23 maj
19:00-21:30 C1, C2

Basic i danstempo
Jan Wiklund
Sommardans 2019
Thomas Bernhed

Bålsta
Knarrbacken 1
Mölnlycke
Blåbärskullen

Bålsta Square Dancers
Lars Wahlund 072-748 21 40
Pingvinerna
Mats Björkman 073-904 11 70

L 25 maj
12:00-14:00 A1, A2

Rodendansen
Mathias Alfredsson, Micke Gerkman

Östhammar
Hökhuvuds bygdegård

Roden Square Dancers
Yvonne Berggren 070-734 31 72

Vårdans
Ingvar Pettersson

Nykirke bygdehus
Kopstadveien 25 A, 3180 Horten

Horten og Omegn Squaredancers
Cathrine Hallberg +47 926 42 675

Majdansen
Thomas Bernhed

Tumba, Stockholm
Segersjö Folkets Hus, Tumba

Motiv8's
Arne Gustavsson 070-422 82 27

S 26 maj
11:00-14:00 P, A1, A2

Workshop
Ingvar Pettersson

Nykirke bygdehus
Kopstadveien 25 A, 3180 Horten

Horten og Omegn Squaredancers
Cathrine Hallberg +47 926 42 675

S 26 maj
17:00-20:00 B, P, A1, A2

Bryggdans
Jörgen Höjer

Kungsbacka
Hamntorget

Kungsbacka Square Dancers
Claes-Göran Blixman 076-196 51 19

M 27 maj
19:00-22:00 B, M, P

Våravslutning
Sven-Olle Svensson, Peter Johansson

Hjärup
Hjärupslundskolan, Ämnesvägen 2

Gripen Square Dancers
Natalie Strandh 070-392 34 74

M 27 maj
18:30-21:30 C2

C2* WS (*=2 terminers kurs)
Jack Borgström

Sollentuna
IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4

Sollentuna Square Dancers
Lena Hammarberg 076-315 12 10
Se http://sollentunasq.se/kursdagbok.htm

Ti 28 maj
18:30-21:30 A1

A1 workshop
Henrik Nilsson Siling

Sollentuna
IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4

Sollentuna Square Dancers
Lena Hammarberg 076-315 12 10

Ti 28 maj
19:00-21:30 B, M, P
O 29 maj
13:00-16:00 P, A1

Sommardans
Thomas Bernhed
Onsdagsdans
Rolf Boettge

Mölnlycke
Blåbärskullen
Täby, Kvarntorpsgården
Kvarntorpsgården, Näsby allé 72

Western Airport Square Dancers
Ulla Henricson 073-332 18 43
Näsbyparks Squaredanceklubb
Gunnar Lundborg 072-510 70 77

To 30 maj
12:00-15:00 B, M

Sommardans
Rojne Eriksson

Stockholm
Stora Skuggan/Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna
Gunnel Ekberg 070-765 86 83
59.3658 18.0785 Entré 50:-. Ta med eget fika.

L 18 maj
09:30-21:30 A2
S 19 maj
09:30-16:00 A2

14:15-18:00 B, M, P
L 25 maj
13:00-14:30 A1, A2
15:00-20:00 M, P, A1, A2
L 25 maj
11:00-14:00 C1
15:00-18:00 C2
S 26 maj
10:00-13:00 C3A
14:00-17:00 C3B
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VÄLKOMMEN TILL

www.orebrosquaredancers.se



Örebro Squaredancers tar det lite lugnt…
…med mindre danser! Nu läggs mesta energin på

37:e Påskfestivalen som också blir

Sveriges 37:e Convention!
Men planerna för framtiden går vidare, och till hösten
ser vi fram emot ett Country Jamboree som firar 25 år!

37:e
och
blir

27-29 september 2019

18-21 april 2019

B och P-C1
Reducerat pris för basicdansare

OBS! Nu med C1

Ingvar Pettersson
Jack Borgström
Stefan Sidholm
Tomas Hedberg
19

Hjärtligt välkomna hälsar
Örebro Squaredancers

Klubbinformation
Hemsidan

(uppdaterad november 2018)

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.

Inför stämman utse och anmäl delegater till
SAASDC:s årsstämma (när delegatanmälan är
öppen). Stämmohandlingar finns på hemsidan.
Motioner ska vara SAASDC:s styrelse tillhanda
senast tio (10) veckor före Förbundsstämman.
Motioner som avser stadgeändring ska vara
styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

Har lösenordet kommit bort?
Kontakta någon i SAASDC:s styrelse.

Februari betalas årsavgiften för föregående år
samt kostnad för föregående års Square-Info.

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

April ska aktuella uppgifter om ordförande och
kontaktperson uppdateras på hemsidan.
Oktober inregistreringsuppgifterna registreras
av klubben på hemsidan 1 oktober - 1 november.

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.

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.

Beställningar

CD-skiva
“Introduktion till squaredans”

Kursmaterial

Svenska
Basic 				
Mainstream äldre utgåva
Plus 				
A1/A2 			

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.

50:15:35:100:-

Klubbstadgar

Handböcker på svenska är utan bilder.

SAASDC:s förslag till klubbstadgar finns i
klubbhandboken. Kontaktperson för stadgefrågor är Anders Sjöberg, telefon 026-65 27 37,
anders@squaredans.se.

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

Övrigt
Conventionbadge 		
Conventiondangler 		
10 / 20 / 30 års		

Kom Ihåg

Distribution av Square-Info

40:-

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 för 4 nummer av
pappersversionen.

30:-

Porto och emballage tillkommer.
Beställningar görs hos Nilsowe Lovnér,
Heimdalsvägen 5, 665 33 KIL, 070-852 11 49
eller nilsowe@squaredans.se

SAASDC Kontakt

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

Se hemsidan
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Västkustdans i Öster
Lördagen den 19 januari var det dags för ett
besök från väst i öst. Närmare bestämt var
det Jörgen Höjer och Martin Jansson från
västkusten som kom på besök till östsidan,
mer noggrant Märsta utanför Stockholm.

Det här gav definitivt en mersmak av fler
besök från västkusten!

Ni som var på Convention i Borås i somras
kanske dansade till en av dem eller båda.
Andra kanske tog chansen när de callade på
dansen i samband med SACT Convention i

Fia Norén (som mig själv i det här fallet)

Tack Jörgen och Martin med familjer samt
Crazy Flutters för en härlig dans!

P.S de kommer tillbaka 18 januari 2020
för er som missade den här gången! D.S

Foto:
Ulla Runberg
Stenungsund förra året. Sen finns det ju de
som inte dansade till dem på någon av dessa
danser utan tog chansen när de nu kom
till andra sidan av landet. Vissa säger den
rätta sidan till skillnad från framsidan som
västkusten brukar kalla sig. Oavsett vilken
kategori dansare de närvarande var så tog de
nu chansen att dansa.

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

Måndagar och tisdagar i maj 2019
kl 18.30-21.30

Vi bjöds på klurigheter som framkallade
mycket skratt. Det är en stundtals knepig
balansgång mellan lätt och svårt så det passar
de allra flesta dansarna. Men dessa herrar har
ett behagligt sätt att leverera callen som gör
att även de mest oväntade kombinationer blir
enkla att klara av.

Ti 7/5
B
Må 13/5 A2
Ti 14/5
M
Må 20/5 C1
Ti 21/5
P
Må 27/5 C2*
Ti 28/5
A1

Familjerna Höjer och Jansson är inte bara två
familjer utan de är också en samling callers. Så
vi fick det stora nöjet att även dansa till R&R,
närmare bestämt Ronja Höjer och Rasmus
Jansson, samt Tove Höjer. Vid ett tillfälle var
alla fem på scen samtidigt.

Hedda Nilsson
Sven Andréason
Peter Kallträsk
Stefan Sidholm
Tommy Holmberg
Jack Borgström
Hedda Nilsson

* = så långt kursen har hunnit i Sollentuna. Se http://sollentunasq.se/kursdagbok.html
På C1 och C2 används rotationsprogram

IOGT/NTO-huset
Mantalsvägen 4, Häggvik

Entré 100 kr inklusive fika
Under 25 år halva priset

Som mest var vi sju squarer uppdelade på två
salar och nivåerna var M-A2.

VÄLKOMNA!
Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-315 12 10
www.sollentunasq.se
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Ethels krönika
Squaredans. Vad är det egentligen? Ja, dags
att börja fundera på det när jag dansat i över
sex år... Innan jag började dansa, så visste
jag precis: nåt enkelt folkdansliknande för en
massa lata människor som inte orkade lära sig
något utantill; de behövde någon som talade
om för dem vad de skulle göra härnäst. Inte
skulle jag syssla med något så fånigt!
Och så hampade det sig som så att jag i något
svagt ögonblick råkade lova att pröva squaredans. Det tog inte många sekunder för mig att
inse att jag hade haft fullständigt fel! Det var
ju en utmaning! Och en massa trevliga människor! Och variation! Och mer utmaning! Nu
visste jag vad squaredans var!

matematiska formationer...man får helt enkelt
välja den del man tycker bäst om. Eller ta alltihop; squaredansen ger ju alltihop, så varför
begränsa sig?
Och egentligen – behöver vi veta vad squaredans är? Räcker det inte med att det är
världens krångligaste sätt att ta sig tillbaka till
samma ställe man började på? (i bästa fall).
Och att man har väldigt kul på vägen. Fast det
inte går att förklara för någon; man måste ju
testa själv.
Jag har en hobby, som tar över mitt liv
fullständigt. Jag kan utöva den i Lerum, i Las
Vegas och i Peking, om jag nu skulle hamna
där. Jag kan utöva den med en nioåring och
en nittioåring. Jag kan dansa nästan varje dag
i veckan om jag vill, och hela semestern, om
jag planerar bra. Jag får dansa med tyskar,
ryssar och folk från Örebro, Hisingen, Flen....

Ja, sedan dess har jag alltså dansat squaredans
ända upp på advanced-nivå...och lite callar
jag också. Men inte förstår jag vad det är
jag håller på med. Jag blir bara mer och mer
konfunderad. Vad är squaredans egentligen?
Är det dans? Är det matematik? Är det problemlösning (och problemet står på scenen)?
Hjärngympa? Trevligt umgänge? Amerikansk
folkdans? Är det filosofi kanske? Vem är jag,
och vart är jag på väg? Och allting flyter,
världen förändras oupphörligt, aldrig är det
samma...centers run, centers run...

Jag kan engagera mig i att lösa problemen,
eller bara dansa, dansa, dansa. Jag kan samla
på callers; lära mig vilka som är kluriga, vilka
som har bra flyt och vilka som sjunger särskilt
vackert, och vilka man inte begriper vad de
säger överhuvudtaget. Jag vet varje gång jag
går ut på kvällen att jag kommer att skratta,
och använda huvudet.
Jag får fundera på vem jag är (och när jag väl
bestämt mig för något, så är jag redan något
annat. Jag får räkna, ända till fem ibland
(förutom att jag förstås räknar människor i
fulla squarer; hur många? det fattas två till tre
squarer)...och ibland är det märkligt (varför
är inte double pass thru samma som pass thru
twice? För att inte tala om double star thru
och star thru twice; det älskar våra callers att
testa oss på, och skrattar glatt när vi ska göra
lines up to the middle and back efteråt...).
Och har jag lyckats få till allt i en fyrkant, så
nog kommer någon dragande med hexagoner
eller two-couples, och då är allt obegripligt
igen (och mycket spännande). Jag får lämna
alla problemen utanför, och koncentrera mig på
vad-var-det-nu-callern-sa? Lite lagom motion
får jag på kuppen, utan att riskera knän och
hälsenor.

Men visst är det dans! Det är rörelse till musik!
Nja...Friskis &Svettis rör sig också till musik.
Skulle det vara dans?
Jomenvisst är det dans! Man gör ett antal turer
i en uppställning, och dansar tillsammans. Om
nu inte callern skickar iväg några till squaren
bredvid...men då brukar det komma några
därifrån, så det går ihop sig. Så petig får man
inte vara; det löser sig ju.
Eller så är det inte dans. Jag vet många
som inte gillar att dansa – men squaredans
har fängslat dem totalt. I värsta fall får man
greppa mikrofonen och ställa sig på scenen,
när man tröttnat på promenade.
Så har vi ju den där skalan som man kan
fördela squaredansare på...från den sociala
änden ”det räcker med lite circle left och dosado, och är det inte fika snart?” till den problemorienterade änden, med fokus på formationer (helst offset; justera inte!! ni ska stå så
konstigt!! lita på mig!) och definitioner och full
koll på partner och corner. Swing your corner,
ja den har jag lärt mig nu äntligen.
Jag tror att det är alltihop. Kul sätt att umgås;

Så jag inbillar mig att jag ska kunna förstå
detta? Varför det? Vem har sagt att man ska
förstå mirakel?
Ethel Åslund
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Kvarndansen med levande musik
gott hembakat medan bandet underhöll med
musik och sång. Efteråt dansade vi på vanligt
vis B-M-Plus-A1, med bidrag av caller Martin
Jansson och gästcallers Jörgen och Tove Höjer.

Varje höst anordnar Kongahälla Senior Square Dancers Kvarndansen på Kvarnkullen i
Kungälv. Ganska länge hade vi funderat på
möjligheten att ha en dans med levande
musik. Det förekommer ju sällan i Sverige,
eftersom det har sina komplikationer, men
nu ville vi alltså pröva. Samtidigt hade vi en
idé om att det skulle vara roligt med en dans
som knöt an till den moderna squaredansens
föregångare. Vi hittade ett band, Sugar Mill
Stringband, som spelar s.k. old time music:
Emma Ekström, Fred Sörensson och Markko
Manninen på banjo, fiol och gitarr. Just den
musiken dansade man Appalachian square
dance till för 100—150 år sen och för den
delen också andra grenar av squaredans, som
blev grunden till den moderna. Den som vill
höra och se bandet kan gå in på t.ex.
https://www.youtube.com/
watch?v=TzwTf3OpNgw .

Vår annorlunda Kvarndans måste nog betecknas som en succé. Efteråt fick vi riktigt många
positiva kommentarer av dansare som tyckte
att det var en ny och rolig upplevelse. Så förmodligen blir det en repris, med ytterligare utveckling.
En kortare film från dansen kan ses på
http://www.kssd.se/bilder/20181119%20
Kvarndansen/15.mp4 på vår hemsida.
Vi som arrangerade tyckte det var roligt med
förnyelse. Dessutom är allt som kan bidra till
att folk fortsätter dansa och att nya dansare
rekryteras positivt och behövligt.
Som avslutning har jag några alldeles personliga synpunkter, där jag inte vill tala för andra.
För mig har alltid dansglädjen stått främst.
Många uppskattar mest det mänskliga pusslet
där bitarna/dansarna flyttar runt och slutligen
faller på plats igen. Visst kan det vara en rolig
och spännande utmaning, det tycker jag också. Men den stora glädjen för mig är att dansa
tillsammans med de andra till musik som får
det att rycka i benen av danslust. Det är ju
därför som människor i alla tider har dansat,
eller hur?

Vår caller Johnny Nordström träffade musikerna flera gånger. Mycket måste förberedas.
Stycken väljas, hastigheten anpassas, liksom
den längd som är lagom för ett tip och hur man
får ihop ett singing call. Den som inte är caller
kanske i likhet med mig inte vet hur pass intrikat ett singing call är konstruerat. Därefter
provade vi två gånger med några dansare och
fick det att fungera fint!
Så kom dagen D som i dans. Lokalen hade
vi dekorerat med rekvisita för att antyda en
amerikansk logdans från förr: en uråldrig sadel
med lasso, ett gammalt vagnshjul, stallyktor
m.m. och dämpad belysning.

Birgitta Bengtsson
Kongahälla Senior Square Dancers

Det kom 107 besökare till dansen och så värst
många fler hade knappast fått plats. Vi dansade
drygt en timma till Sugar Mill Stringband.
Därefter var det fikapaus med massor av

23

Lördag 27 april

A2 workshop

Lördag 4 maj

C1 workshop

Söndag 5 maj

C3A dans

Kl 10:15 – 16:30
Föranmälan senast 25 april.

Kl 10:15 – 16:30
Föranmälan senast 1 maj.

Session 1 Kl 10:30 – 13:30
Session 2 Kl 14:30 – 17:30

Fruängsgården

Gamla Södertäljevägen 5, Fruängen i Stockholm
Rotationsprogram används för alla arrangemangen.
Frågor & anmälan: Annika.Myhrberg@telia.com tel: 073-664 1098
Mer info, se www.ericssonsquaredancers.se under ”danser”.

.

23 mars
30 mars
12 maj
8-9 juni
7-8 sep
26 okt

Aktiviteter 2019

Gradueringsdans Fageråsens Bygdegård
Nivå. Basic A1.
Gruvdansen Filipstads Folkets Hus
Nivå. Basic - A2. Caller Martin Jansson
Brobyggarnas Våravslutning Fageråsens Bygdegård
Nivå. Basic A2. Värmlandscallers
Squaredansträff i Äppelbo. Nivå. Basic - A2 (Bosse/Irene)
Solsta Dansen Sporthallen Kil
Nivå. Basic - A2. Callers. Micke Gerkman. Hedda Nilsson Silling
Brobyggarnas Höstdans Fageråsens Bygdegård
OBS! Bakvända. Nivå. Basic och Plus. Värmlandscallers

Skogsstjärnan

Präriefolket

Info: Hans Persson 070-538 39 13
Hans Lindgren 070-699 03 48
Hemsida: www.brobyggarna-varmland.weebly.com
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SACT

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

”Det får ni lära Er ute på danser”
Hur mycket skall man lära ut på en kurs? Vad
kan jag förvänta mig att få lära mig? Vad skall
en caller förvänta sig av dansare?
Efter snack med dansare har jag upptäckt ett
smått skrämmande mönster: På kurserna får
man inte lära sig alla rimliga varianter. Calls
lärs ut från en eller ett fåtal utgångsformationer.

Squaredans-Seminariet

Vad blir effekten av detta?

är ett arrangemang för squaredansklubbar
och
dansare
anslutna
till
SAASDC.
Seminariet arrangeras av SACT och
SAASDC gemensamt. Nästa seminarium
är 16-17/11 2019. Tema: gruppdynamik
och ledarskap, Plats: Mälardalen
-------------------------------------

A: Vi lurar dansare att få lära sig hur ett call
går till, enligt definitionen. Exempel: ”I Cast a
Shadow vänder jag mig om och gör cast off ¾
med personen bakom mig, och sedan delar vi
på oss. Möjligen vänder HAN sig om istället
innan CastOff”.

Kunskapslistan - KL

B: Vi lurar andra callers, på danser. Deras
uppgift är inte att lära ut, de skall utmana och
roa och skapa behaglig dans. Om nästan alla
squarer brakar tvingas callern variera mindre.

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.
Under våren uppdateras KL enl de nya
listorna.

C: Vi lurar alla andra dansare på danser, därför
att o-färdig-utbildade dansare får squarer att
falla samman, och de o-färdig-utbildade förstår
inte ens varför.
D: De lurade dansarna i grupp A åker inte på
fler danser. De tycker inte det var kul, och anar
att de själva är orsaken till det.

Kunskapslistan finns på: www.caller.nu

”Jo vår caller är för snäll” hörde jag. Vadå
snäll? Är det snällt att en mattelärare bara lär
ut plus, minus och lite multiplikation. Division
är svårare, så…

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

SACT School

Märsta Callers College med Jerry Jestin
8-10 maj i Märsta. Det finns platser kvar
(när detta skrivs). För mer information:
Surfa till www.crazyflutters.com och i SÖK
skriv Callers College.

Lär man ut Plus på ett år är det mycket bättre
att blanda många uppställningar än att nöta in
ett fåtal. Dansare lär sig hur de går genom ett
call, inte hur det fungerar, och fungerar från
olika startplatser.

SquareView-kurs planeras under året. För
intresse-anmälan och mer information:
Kontakta Fia Norén, 070-2090255, eller via
catarina8587@hotmail.com

Jag har callat för grupper där herrar insisterar
att vrida sig åt höger i Square thru. Även om
denne stod till höger när det startade. Gissa
varför det blir så… Hur lärdes Square Thru ut
på hans nybörjarkurs?

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

SACT för ALLA!

Detta kan inte ANDRA callers lösa, ute på
danser. Detta skall hanteras på grundutbildningen, på varje nivå, i klubbarna.

Observera att man
inte behöver vara caller eller instruktör för
att vara med i SACT!
------------------------------------PS: SACT finns även på FaceBook!

/Bosse Nilsö,
Skribent, SACT
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Västerås Square Dance Club’s
Välgörenhetsdans
och barnhemmen MTM och MTA i södra Indien
Hösten 2017 reste fyra Västeråsmedlemmar
tillsammans med en biståndsförening, Bharat
Indien-Bistånd, ner till Kerala i södra Indien
och besökte de två barnhemmen MTM och MTA.
För två av dem, Monica och Kjell Enberg, var
det deras första resa dit och en stor upplevelse
att få träffa sina fadderbarn och alla barnens
kamrater där. Dessa barn och deras torftiga,
enahanda liv gjorde ett djupt intryck på paret
Enberg. När de kom hem till Västerås igen
började de planeringen med att anordna en stor
välgörenhetsdans till förmån för barnhemmen.
Det gäller att ha lång framförhållning när man
planerar squaredansfester!

Många barn hade trasiga och/eller urvuxna
vardagskläder, eftersom kläderna slits hårt
när barnen tvättar dem på betongplintar.
Därför tog vi en annan dag med alla barnen till
en stor klädesaffär för att de själva skulle få
välja en uppsättning kläder. Detta att få välja
färg och modell är en stor upplevelse för dem,
eftersom barnen vanligtvis bara blir tilldelade
ärvda kläder eller kläder som nunnorna köper
buntvis.
Vi upptäckte att endast det ena barnhemmet
hade fotbollsmål på sin lekplats, så vi beställde två mål till det andra hemmet. Glädjen blev
mycket stor bland pojkarna där.

Västerås Square Dance Club tände på idén och
ställde upp genom att lova att skänka alla intäkter från första kvällen av sitt arrangemang
”Oktoberdansen 2018”. Lotteri anordnades
med skänkta vinster av föreningens medlemmar, som också bakade allt till kaffeserveringen. Tack vare att Monicas och Kjells goda
vän, Jack Borgström, ställde upp och callade
gratis denna kväll, blev det en rejäl summa
pengar till barnhemmen. Dessutom hade vi
alla en mycket rolig kväll med Jack och alla
hans kluriga calls! TACK Jack!

Lite pengar blev över och dem har vi avsatt
till att köpa in takfläktar till de sovsalar som
saknar sådana. Det är nämligen svårt att
somna utan fläktar när det är ca 40 grader i
sovsalarna på kvällarna under ett par månader
varje år.
Från faddrarna hade vi också med pengar till
att ordna julfest på bägge hemmen. Biskop
Mar Yohannan var med och förgyllde festen.
Nu vill vi, å barnhemmens och Bharat IndienBistånds vägnar, tacka er alla så hjärtligt, ni
som bidrog till det fina resultatet.

Nära nog 10 000 kr, att disponera till barnens
bästa, fick biståndsföreningens kassör och sekreterare (som också är squaredansare) med
sig på sin årliga kontrollresa till barnhemmen i
november. Tillsammans med föreståndare och
personal diskuterade vi sedan fram hur dessa
pengar skulle användas, tillsammans med en
del andra pengar donerade av olika faddrar
och sponsorer.

PS. Hade du inte möjlighet att komma till
festen och bidra, så har du möjligheter nu
efteråt. Bankgiro: 900 9192 eller Swish 123
900 9192. Märk betalningen med ordet ”Dans”
så vet kassören! Vi behöver också faddrar och
om det kan man läsa på vår hemsida:
www.bharat-bistand.org

Alla de 91 barnen fick göra en endagars utflykt
med buss till ”Dreamworld” en stor nöjespark
med bl.a vattenrutschkanor, vågbassänger,
vattendisco, radiobilar, karuseller och 3D-bio.
Lunch, mellanmål och glass ingick i det hela.

Stefan Öhlander och Mari Coenraads
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Dreamworld
Tomtar på MTA

Klädinköp

Fest med thalilunch på MTM
för båda hemmens barn

Tvätt på MTM
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POSTTIDNING B
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ANNIKA MYHRBERG
HAVREGATAN 8
118 59 STOCKHOLM

Swedish Square Dance Convention 2019
April 18-21
Information om var man kan parkera bilar, husvagnar och husbilar finns
på www.convention2019.se.
Informationen uppdateras då vi hittar fler alternativ. Observera också
möjligheten att åka tåg och lokaltrafik.
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