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

Vad gör vi i karantän? 

Petri Österholm: 
Det blir många och långa promenader 

nu på kvällarna och helgerna.

Theres Österberg:
Jagar Pokemon på barnbarnets konto i min 
telefon.Pusslar på datorn för att få koordi-

nater till geocacher, kommer en tid när vi kan 
åka och logga dem.

Jessica Dhyr:
Jobbar mer intensivt än på länge med att ge 
Norrans läsare information. De senaste veck-
orna har nästan allt kretsat kring corona och 
covid-19. Den här helgen gör jag 24 timmar 

ensam på redaktionen!

Ingrid Löf:
Börjat anlägga täckodling på allmänningen.

Lotta Winkler:
Förbereder inför 

online dans.

Lena Svens:
Puzzel är ju alltid kul.

Inga-Britt Karlsson:
Tittar på fåglar..

Jag la ut frågan på vår facebook och fick en del svar! 
Det här är vad jag gör.. när jag inte gör Square-Info..
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Ålandsdansen 
i Idrottsgården, Mariehamn 

8—9 augusti 2020 
 

Lörd 15—21.00    Sönd 11—16 
Nivåer B—A1 

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

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

A f t e r p a r t y 
På lördagskvällen har vi afterparty  
där alla grillar sin egen medhavda 

mat. Grillarna varma från 21.30, ta 
med egna bestick och tallrikar.  

Servering 

MMiicckkee  GGeerrkkmmaann  oocchh  JJaacckk  BBoorrggssttrröömm  
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omgående i squaredans som nybörjare, ja, den 
finns nog fortfarande kvar även utan dansen. 
Det finns alltid ett krångligare sätt. Turn thru 
ger samma resultat som u-turn back, men ger 
möjlighet till mycket mer förvirring och plan-
löst irrande, för att roa vår caller. Och det kan 
man längta efter idag, att få krångla till livet 
lite igen. Under trygg ledning.

Our Challenge- Vår utmaning
Vi är ett par som dansar C1, och kände att vi 
hade fastnat lite. Det var svårt att hitta vägen 
att gå vidare. Vad var nästa utmaning? 

I klubben bestämde vi oss för att annonsera 
om en nybörjarkurs. Det blev vår nytändning!

På vår prova på kom det åtta personer, och 
fyra som stannade för kursen. Vi hade sedan 
tidigare köpt Bronc och Tomas kursmaterial 
på basic, och vi gav oss in i instruktörernas 
underbara värld. Hur beskriver man en do-sa-
do? Rygg-om-Rygg? Alltid höger skuldra först? 
Aldrig backa i squaredans men alltid i do-sa-
do? Många frågor uppstod under de första lek-
tionerna, men vi hade alltid lika roligt och var 
alltid lika uppspelta efter varje tillfälle. 

Sedan anmälde vi oss till bandledarkursen för 
Thomas Bernhed och Sten Götarsson som gick 
i Karlstad. Innan bandledarkursen gick vi på 
intuition med vår erfarenhet som dansare när 
vi ledde basickursen hemma i klubben. Sedan 
har vi gjort det som vi inte skulle, vi har lett 
en basickurs. Det ska egentligen lämnas till de 
mest rutinerade i klubben.

Efter kursen fick vi en helt annan förståelse 
för instruktörens roll i klubben, men insåg att 
den inte låg långt ifrån vår egen filosofi. Vi ut-
går från våra egna upplevelser av hur dansen 
ska dansas. Hur vill jag att dansen ska dan-
sas? Hur vill jag att andra dansare ska upp-
leva mig? Vad är ”god dans-sed”? Var är min 

kroppslinje? Dessa är frågor som vi helt plöts-
ligt behövde svar på, och är våra preferenser 
eller svar de rätta? 

Vi har fått tag på inspelat material som vi 
använder i klubben, utöver kursmaterialet. I 
början sänker vi tempot för att våra nybörjare 
ska hänga med. Känslan när vi talar om för 
dem att de klarat av någonting som de inte 
hängde med på för tre veckor sedan, men kla-
rade i högre tempo utan problem denna gång, 
är euforisk. 

Våra nybörjare tror oss inte när vi säger att de 
är duktiga, men vi är rörda så vi nästan inte 
får fram orden. Vi är så stolta över dem!

Vad behöver vi för material inför nästa termin? 

Är vi som bandledarinstruktörer en konkurrent 
till en caller i klubben, eller komplement? El-
ler är vi en nödvändighet för squaredansen i 
Sverige?

Callers, vill ni dela till bandledare, var kan vi 
hitta ert material? SACT?

För oss är inte nästa nivå C2, utan utlärningen 
på basic. Hur många delar av eller hela call på 
basic kan du använda för att få infacing lines 
till outfacing lines? Vi är utmanade!

Karolina Spong & Björn Eriksson

Målet med squaredans är att komma hem. 
Men kanske inte att sitta hemma hela tiden. 
Det är vägen som är mödan värd; aldrig har 
de orden varit sannare. Nu när vi inte får...

Ethel Åslund
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Från ordförandens horisont 
Det här året har varit helt snurrigt på många 
sätt. Inte minst på grund av den coronapan-
demi som utbröt tidigt och spred sig snabbt. 
Både i Sverige, men också över hela världen. 
Det tvingade oss i styrelsen att ta det tyngsta 
beslut jag någonsin har varit med om i square-
dansvärlden. Tillsammans med arrangörerna 
Crazy Flutters beslutade vi att ställa in som-
marens stora höjdpunkt, Europa-Convention i 
Sigtuna.

Det var tungt, men absolut nödvändigt efter-
som vi inte vet hur den här pandemin kom-
mer att påverka oss lång tid framöver. Vi valde 
att ställa in och inte sätta ett nytt datum för 
evenemanget. En stor anledning till det är att 
vi har svenska arrangörer för de kommande 
två åren och det är redan klart var Europa-
Convention blir 2022. Men jag har stor tillför-
sikt att Sverige kommer att stå som arrangör 
någon gång i framtiden.

Jag vill även här framföra mitt stora tack till 
Crazy Flutters och det gedigna arbetet de lagt 
ner under tre års tid. Jag är helt övertygad om 
att det hade blivit det bästa Europa-Conven-
tion som någonsin har anordnats om det hade 
blivit av.

Vi har också beslutat att skjuta på höstens 
planerade ordförandekonferens. Något som vi 
däremot inte skjuter på är förbundsstämman. 
Den kommer att hållas den 4 juli, precis som 
planerat. Men var och hur den ska hållas är, i 
skrivande stund, fortfarande oklart. Så fort vi 
har mer information så kommer det att skick-
as ut i alla våra kanaler. 

Jag har många gånger under de senaste må-
naderna funderat på vad ett virus kan ställa 
till med och hur sårbara vi faktiskt är i vårt 
samhälle. Som journalist på en lokaltidning 
följer jag ständigt utvecklingen väldigt noga, 
både lokalt och globalt. Det har så klart också 

gett mig en enormt mycket större arbetsbe-
lastning, samtidigt som jag har behövt finnas i 
squaredansvärlden också. Det har blivit allde-
les för mycket för mig och jag har inte riktigt 
klarat av det. Jobbet kommer alltid först.

Det här är den sista horisonten som jag skriver. 
Vid årets stämma kliver jag av som ordförande 
och från styrelsen. Beslutet tog jag redan när 
jag tackade ja till att gå in som ordförande 
förra året, men med tanke på hur läget är just 
nu så känns det extra bra. Jag tackar så myc-
ket för allt stöd och alla fina ord jag har fått 
under de år som jag har arbetat för Svenska 
Squaredansförbundet. Det har varit en ära att, 
återigen, få vara ordförande för vår fantastis-
ka verksamhet. Nu är det dags att ägna den 
lilla fritid jag har till att dansa.

Vi ses på ett dansgolv snart hoppas jag!

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se
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I denna besvärliga coronatid är det i varje fall 
skönt att våren har kommit. Det är lite lättare 
för humöret när utevistelsen kan ske i solen, 
trots att vinden är kall. Till och med gullvivor-
na sticker upp näsan en månad för tidigt här 
på Åland, där det brukar grönska senare än på 
svenska sidan på motsvarande breddgrad.

Sedan januarimötet har vi i Förbundsstyrelsen 
haft två webbmöten där följderna av corona-
pandemin har överskuggat det mesta. Vi har 
tillsammans med arrangören, Crazy Flutters, 
beslutat ställa in Europa Convention 2020, 
vilket är tråkigt för både arrangör och alla 
squaredansare. Förbundsstyrelsens årsstäm-
ma kommer vi dock att hålla, i vilken form och 
var har ännu inte bestämts. Kallelse kommer 
att skickas ut i början av maj, så den borde ni 
ha fått vid det här laget. På årsmötet behand-
las bl a verksamhetsberättelsen och bokslutet 
för 2019 samt verksamhetsplanen och bud-
geten för 2021. Dokumenten inklusive revi-
sionsberättelsen och valberedningens förslag 
till ordförande och styrelsemedlemmar kom-
mer att publiceras på Förbundets hemsida se-
nast tre veckor före stämman. 

Det har också inkommit ansökan om utmär-
kelser för olika personer. Utmärkelserna kom-
mer att delas ut antingen på årsstämman eller 
på annat sätt. Diskussioner pågår.

Arbetet med Convention 2021 fortskrider och 
tanken är att presentationen går av stapeln 
i början av juli i år som tidigare har tänkts. 
Diskussioner förs på vilket sätt presentationen 
kommer att ske.

Ordförandekonferensen är framflyttad till 
mars-april 2021 främst på grund av corona-
krisen.

Två squaredansklubbar har anmält intresse för 
att hålla styrelseutbildning. Från Förbundets 

sida har vi föreslagit att utbildning kan hållas i 
september eller oktober.

Texten om Förbundets gruppförsäkring i Folk-
sam har uppdaterats på hemsidan. Medlem 
som vill utnyttja försäkringen anmäler sig själv 
till försäkringsbolaget.  Vid behov kan Förbun-
det verifiera för Folksams skadehandläggare 
om du omfattas av vår försäkring.

För styrelsen 

Iris Åkerberg 
iris@squaredans.se

Försäkring 
SAASDC har en försäkring hos Folksam. Den 
heter Obligatorisk gruppförsäkring K 63982 
och gäller från och med 1 september 2019.

Länkar till försäkringsbesked 190901 – 200831 
S40345 och försäkringsbrev K 63982 2019-
09-01 finns på hemsidan.

Om du skadar dig så har du rätt att anmäla 
skadan till samtliga försäkringar du har. Kost-
nader för läkarvård mm (faktiska kostnader) 
kan enbart ersättas av en försäkring. Om du 
har fler försäkringar så avgör du själv från 
vilken försäkring ersättning ska ges.

Bestående men som exempelvis medicinsk 
invaliditet ersätts däremot från samtliga dina 
olycksfallsförsäkringar. Du behöver själv göra 
din anmälan till samtliga försäkringar/för-
säkringsbolag.

Om det behöver verifieras att du omfattas av 
vår försäkring kontaktar Folksams skadehand-
läggare oss.

Du anmäler inträffat olycksfall direkt till Folk-
sam på telefon  0771-950 950 eller via 
folksam.se
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Redaktörsspalten
Vintern var inte som alla andra... nej och inte 
blev våren som alla andra heller. Jag har aldrig 
åkt runt och dansat så mycket som hösten och 
vintern - vilket jag är glad för nu. För nu är hela 
danslistan röd med inställda danser och det är 
en konstig tid vi lever i. Ingen påskfestival och 
inget Convention. Inget är som vanligt. Som 
om hela livet är på paus fast ändå inte.

Tänk på: 
Ändrar ni er adress/mailadress så med-
dela 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. 

       Årgång 35 
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: Jessica Dhyr 
Redaktör: Ing-Marie Lindh 
Adress: Brygghusgatan 22, 724 81 Västerås 
Telefon: 0707 – 982 987 
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 

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.

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 
september 2020. Njut tills dess av glass, sol, 
bad och förhoppningsvis dans!
Ha en skön sommar! 

Ing-Marie Lindh
Redaktörska
ing-marie@squaredans.se
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Från Allemande Left till Bröllop
När jag var nere i mina gamla småländska 
hemtrakter, dvs. Gnosjö, för en tid sedan så 
träffade jag på en bekant som hade en mycket 
trevlig liten historia att berätta.

För dryga 20-talet år sedan var jag och cal-
lade för ett gäng i Värnamo. Det var ett gan-
ska stort sällskap där många kände varandra, 
dock inte alla. Inbjudan hade gått runt lite i 
nejderna så inalles var det dryga 70-talet kil-
lar och tjejer som träffades. Det var mat, täv-
lingar och lite annat smått och gott för dom att 
hålla sig sysselsatta med under kvällens lopp. 
Dessutom skulle det dansas squaredans. Fast 
det var det ingen som visste om i förväg.

I alla fulla fall blev klockan dags för att skvära 
upp och jag kom in i full squaredansmunder-
ing och presenterade mig. Därefter så frågade 
jag om det var någon i sällskapet som hade 
squaredansat förut. Men det var det inte, fast 
några hade hört talas om squaredans och 
även sett oss i Finnveden Square Dancers när 
vi haft uppvisning vid något evenemang i vår 
geografiska närhet. Och tur var väl det för an-
nars hade jag knappast blivit inbjuden.

Det dansades circle left och right, Do-sa-do, 
Allemande Left, Right & Left grand och några 
andra turer som ofta används vid en prova-på. 
Det var hög och god stämning bland allahopa i 

salen. Tjo och tjim blandades med glada skratt 
när höger inte var vänster eller tvärtom.

Och i en av squarerna stod då denne min be-
kant som förtäljde mig historien. Till sin corner 
hade han fått en flicka!! Killen blev lite intres-
serad av sin corner och när det återigen var 
dags att skvära upp så bjöd han upp henne 
som sin partner. 

Och då förstår ni som läste rubriken på detta 
inlägg åt vilket håll det barkade.

Jepp, ömsesidigt tycke uppstod. Och så 
småningom ledde det fram till ett bröllop 
emellan de unga tu. Och nu har det varit gifta 
i 20 år, fått barn, skaffat sig hus och lite annat 
som ofta hör familjelivet till.

Nej, tyvärr fortsatte de inte att squaredansa 
men de båda kommer i alla fall ihåg hur deras 
förhållande började. 

Där ser man vad en Prova-På kan ställa till 
med! Jag tyckte det var en alldeles förtjusande 
historia att få ta del av så här långt efter det 
hände och ville dela med mig av denna till alla 
er Square-Infoläsare. 

Fyrkantiga hälsningar
Leif ’Snuffe’ Ericsson

Jag jobbade som volontär i Briggen Tre Kro-
nors monter på båtmässan den 11 mars när 
det plötsligt annonserades ut via högtalarna 
att mässan skulle stängas i förtid pga beslutet 
om folksamlingar om högst 500 personer.

Det kändes väldigt surrealistiskt och i efter-
hand känns det som att det "satte en snöboll 
i rullning". 

Beskeden om inställda danser och kurser dug-
gade tätt från och med den dagen. Jag hann 
med att calla en och två dagar efter den ons-
dagen, sedan var det tvärstopp. Först allt in-
ställt ca en månad framåt och sedan ett halvår. 

Det blev till att ställa om från 60% föräldra-
ledighet till 100% då alla mina jobbuppdrag 
försvann. 

Vad gör en caller i dessa tider?
Så det jag gör nu är att planera inför kom-
mande squaredans: kurserna och danserna i 
höst samt framförallt se till att Linnéa mår bra 
och växer till sig så att vi kan få en ny square-
dansare framöver.

Träffar folk? Javisst! De som bor i samma lä-
genhet :D

Håll ut och kämpa på alla squaredansvänner, 
så kommer vi att mötas i vår fantastiska dans-
aktivitet igen!

Hjärtliga hälsningar,

Sven Andréason
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FAVORIT I REPRIS! Detta är första delen i en artikel-serie om förbundets 
hemsida, squaredans.se. Förhoppningen är att alla läsare ska kunna hitta något 
guldkorn, från den nye dansaren som inte alls varit inne på hemsidan till den 
som administrerar sin klubb.  
De olika flikarna delar in hemsidan i olika delar som vänder sig till olika grupper. 
Vi börjar med att titta på fliken som vänder sig till alla dansare. Man ser vilken 
flik man är på genom att den är blå. 

Statistiskt sett har vi flest besök på danslistan. Klicka på  i menyn under 
fliken och häng med på en tur!  Man kan filtrera på olika saker. Här har jag valt 
att se de första 20 danserna ( ) och kurserna ( ), som innehåller 
nivån Mainstream, i april. Lägg märke till markeringen i Visa kurser. Den gör att 
jag får med kurserna också i resultatlistan. Vill man enbart se Kurserna finns det 
att välja under Program. Klubbar som har registrerat sina kurser får kanske 
oväntat besök  

 Klicka på knappen     och utforska det! Man ser danser 
under perioden man valt. Danserna numreras nedifrån och upp i bilden, alltså 
inte i datumordning. Zooma in vid behov av detaljer, görs tex via plus och minus 
nere till höger i kartan eller dubbelklicka på kartan. Man kan gå direkt till 
uppgifterna om en dans genom att klicka på numret i listan.
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Man kan se alla danser på platsen genom att klicka på markören och därifrån gå 
till dansen. Då ser det ut som nedan och från den rutan kan man också klicka för 
att gå till en enskild dans.  

Under  i menyn hittas alla klubbar i förbundet och dessutom länk till de 
olika hemsidorna för klubbsamverkan.  

Nästa menyval är . Där hittas klubbinformationen via en karta.  

Under valet  kan man hämta varje tidning som givits ut sedan 1984. 

Klicka här för att 
komma till klubbens 
hemsida 

Klicka på info för att se klubbens alla 
kontaktuppgifter. Visas högst upp, ovanför 
listan. 

Klicka här om du vill läsa 
Square-Info nummer 3 
från 2013. 
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Information och länk till årets Convention hittas under . Har ni undrat 
var det var Convention ett visst år? Svaret finns här, välj ”Sverige Convention – 
Historik” i menyn till höger:   

Här finns information om ni går i tankar på att bli 
arrangörer och vilka man kan ställa frågor till då. 

Som ni ser är menyerna till höger på sidorna anpassade för att ge ytterligare 
information relaterat till ämnet för sidan.  

Till sist har vi valen . Den första innehåller en samling 
Squaredansrelaterade länkar, bl.a. till diverse organisationer. Saknar du någon 
länk? Längst ner står kontaktuppgift för att få länkar tillagda! 
På dessa sidor ser menyn till höger ut så här: 

Klickar man på de första två länkarna hittas information kring rekrytering. På 
sidan ”Kunskapslistan” handlar det om praktik och teori kring själva dansen. 
”Vett och Etikett” och ”SquareO” presenterar ett gäng människor som är en 
resurs för alla dansare.  
Det kommer några likande artiklar om de andra flikarna. Saknar ni någon 
information som hör hemma under ”Redan Dansare”? Vi har t.ex. sidan ”Övrigt” 
som har plats för mer information. Maila webmaster@squaredans.se för att 
diskutera detta! 

Ingen danslista? 
Nej, då så många danser av förklarliga skäl är 

inställda så hänvisar vi till hemsidan. 

https://squaredans.se/redan-dansare/danslista/
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SkaraborgsAlliansen - 
 samverkan för squaredans

Redan 2014 började vi squaredansklubbar i 
Skaraborg ordna gemensamma klubbdanser,
dvs en gemensam dans i slutet av varje månad 
under vår- respektive höstterminerna. Tanken 
var att få fler dansare att verkligen åka till 
grannklubbarna, inte ”bara” dansa på de van-
liga träningskvällarna i hemmaklubben.

Vi tycker den satsningen gett god utdelning 
och att fler dansare verkligen tar tillfället i akt 
att åka till andra klubbar. I snitt varierar det 
normalt mellan 35 och 45 dansare vid dessa 
”Gemensamma Klubbdanser i Skaraborg”.
Ansvaret som arrangör roterar mellan klub-
barna och handlar om att ordna lokal, caller, 
sköta kassan samt ha koll på vilka nivåer som 
passar deltagande dansare. Kaffekorg tar var 
och en med sig så det blir inte så mycket att 
organisera i praktiken. De klubbar som sam-
verkar på detta sätt är Tidaholm Square Dan-
cers, Läckö Square Dancers, Norra Wadsbo 
Squaredancers, Tivedens Square Dancers och 
Skövde Squaredancers. 

I slutet av 2017 föddes tanken att kanske 
strukturera samarbetet lite mer och efter 
några träffar kunde vi notera Skaraborgs-
Alliansens födelse våren 2018, med våra fem 
Skaraborgs-klubbar som ”faddrar”.

Styrningen av SkaraborgsAlliansen hanteras
av en arbetsgrupp, med två representanter
från respektive klubb. För detta arbete finns 
riktlinjer/regelverk framtagna, där bland an-
nat kan noteras:

• ”…skall verka för gemensam strävan att sam-
arbeta och utveckla squaredans i Skaraborg”
• ”……förslag som gynnar klubbarna…….utan 
att det sker på bekostnad av någon enskild 
klubb”
• Arbetsgruppen är rådgivande och ett fråge-
forum……..äger ingen egen beslutanderätt
• Arbetsgruppen har 2 möten per termin……
sekreterarskapet roterar……..

Alliansen skall således stärka samarbetet mel-
lan klubbarna men fråntar inte klubbarna de-
ras egen suveränitet. Arbetsgruppens möten 
avhandlar gemensam planering av olika slag, 

information mellan klubbarna, idéer om kom-
mande aktiviteter mm mm. Som samlande 
symbol finns även en gemensam logga framta-
gen.

Vi fortsätter med våra gemensamma klubb-
danser och följer även upp antal deltagare vid 
respektive dans för att se tendenser och fun-
dera över om, och även vad, som kan behöva 
ändras. Här diskuterar vi, och har delvis prö-
vat, gemensam terminsavslutning både vår 
och höst/jul.

Utöver våra gemensamma klubbdanser står 
även workshops på programmet, hittills en 
Plus och en A1 per termin. Dessa danser 
har vi förlagt till Grevagården lite söder om 
Skövde, dvs relativt centralt placerat mellan 
våra Skaraborgsklubbar.

I höstas dök det upp en trevlig förfrågan…
….”Har ni i SkaraborgsAlliansen lust att ordna 
SACT Convention i Skaraborg i mars 2020?”  
Och det var klart att vi ville göra det! I skrivan-
de stund är läget sådant att all planering och 
alla bokningar varit klara……….men dessutom 
blivit avblåst och inställt pga Corona-viruset. 
Så nu kan vi bara avvakta och se om det blir 
tillfälle att återuppta planeringen och genom-
föra arrangemanget vid en senare tidpunkt.

Till hösten prövar vi något nytt……… att anord-
na en A2 Weekend med Christer Bern som 
caller och boende inkl helpension på Lunds-
brunns Kurort! Det blir workshop kombinerat 
med dans lördag-söndag och inför middagen 
en liten överraskning. För den som vill finns 
tillfälle att boka en extra natt och kanske nytt-
ja SPA-möjligheterna och/eller kurbad, mas-
sage och andra behandlingar. Se vidare på 
hemsidorna hos våra Skaraborgsklubbar och 
annons i denna Square-Info! 

Välkomna!!

För SkaraborgsAlliansen  /  Kjell Nyäng
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SkaraborgsAlliansen inbjuder till            

Workshop med dans
Lördag/söndag 3-4 oktober 2020  kl 9.30 lörd 15.00 sönd  

   Caller    Christer Bern   

Vi bor och dansar på Lundsbrunns 
Kurort           www.lundsbrunn.se

Läs mer på flyer på Danslistan eller arrangerande klubbars hemsida

GEMENSAMMA KLUBBDANSER I 
SKARABORG
o Kl 15.00 – 19.00

o Inträde 80 kr

o Medtag kaffekorg

o En söndag i slutet av varje månad

Kul dans för alla! 
Nivåanpassas efter deltagarnas 
kunskaper (golvets nivå B-A1 eller M-A2). 

När Vem ansvarar Caller och plats

20 sep 
2020

Skövde SD
58.54380, 14.00084

Martin Jansson
Skövde, Horns bygdegård

25 okt 
2020

Norra Wadsbo SD
58°44'34.6"N 13°51'58.5"E Mariestad, Snapen

22 nov
2020

Tivedens SD
N58°28’56.28, E14°10'30.09

Vainor Törnqvist Persson
Tibro, Hönsa bygdegård

31 jan 
2021

Tidaholms SD 
N 58° 6′ 50″ E 13° 37′ 31″ Falköping, Slöta gården (församlingshem)

28 febr
2021

Läckö SD
58°19'29.9"N 13°6'17.1"E Jungs bygdegård

I samarbete med Packa dansskorna och kom !
Listan uppdateras efter hand.

Alla hjärtligt 
välkomna! 

Viktigt att vi 
träffas och har 

skoj!
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Verksamhetsberättelse 2019
Vid slutet av året hade Squaredansförbundet 
111 medlemsklubbar. I dessa klubbar fanns 
3 661 medlemmar, varav 3 592 vuxna och 69 
ungdomar.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft föl-
jande möten:
Styrelsemöte 2019:1 Arlandastad 16-17 feb
Förbundsstämma 20 april i Örebro
Konstituerande möte i Örebro 20 april
Styrelsemöte 2019:2 Arlandastad 11-12 maj 
Styrelsemöte 2019:3 Arlandastad 14-15 sep

Förbundsstämmoprotokoll finns tillgängliga på 
förbundets hemsida. Styrelsemötesprotokoll 
efter inloggning.

Styrelsens arbete har genomförts både som 
fysiska möten och genom digitala plattformar. 
Vi vill dock understryka, att digitala möten ald-
rig 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 verk-
samma.

Convention 2019 genomfördes i Örebro under 
mycket glädje och med 762 varma och glada 
dansare. Arrangör var Örebro Squaredancers.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att 
detta Convention bjöd på stor dansglädje till 
många härliga caller i, för klubben, nya lokaler 
i centrala Örebro. Det anordnades ett ”öppet 
hus” under arrangemanget som besöktes av 
cirka 90 nyfikna.  

Arbetet med Convention 2020 i Sigtuna har 
genomförts på ett lite annorlunda sätt efter-
som det samtidigt är ett Europa-Convention. 
Allt har blivit en aning senarelagt eftersom det 
evenemanget kommer att genomföras först i 
juli. Under året har det också inletts arbete 
med arrangörer för Convention 2021 och 2022.

Arbetet tillsammans med övriga squaredans-
förbund i Europa pågår som vanligt och en rad 
gemensamma frågeställningar har diskuter-
ats.

Förbundsstyrelsen startade en insamlings-
bössa till Musikhjälpen under året där alla fick 
möjlighet att skänka en slant under namnet 
”Squaredans”. Musikhjälpen hade temat 

”Sex är inte ett vapen”. Bössan samlade in 
4 250 kronor och totalt fick Musikhjälpen in 
50,5 miljoner kronor.

En styrelseutbildning hölls i Sollentuna den 
27 oktober där tio deltog i kursen. En av 
förutsättningarna för en framgångsrik klubb är 
en kompetent styrelse. Mot den bakgrunden 
har Förbundet genomfört styrelsekursen.

Tillsammans med SACT genomfördes ett Sem-
inarium i Sigtuna den 16-17 november med 
ledarskap som huvudsakligt tema. Jack Borg-
ström ledde Seminariet med hjälp av flera 
goda exempel från klubbarna. 55 deltagare 
från 23 klubbar var representerade på Semi-
nariet.

Square-Info är vår viktigaste kommunika-
tionskanal 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. Däremot så 
sjönk annonseringen i tidningen drastiskt och 
det påverkar inkomsterna. 

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.

En annan betydelsefull uppgift som För-
bundsstyrelsen har arbetat med, är kontak-
ter 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 fortsät-
ta på ett givande sätt. Ambitionen är naturligt-
vis 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 konkur-
rerande danser undviks.

SquareO är en fristående grupp initierad i sa-
marbete med SAASDC och SACT. Gruppen är 
ett bollplank för att hantera konflikter mellan 
olika konstellationer av kategorierna enskild 
medlem/medlemmar – klubbstyrelse – in-
struktör - ev. allians – SAASDC eller SACT. Till 
SquareO kan dansare, callers, klubbar eller 
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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.

Under året fortsatte arbetet med att skapa ett 
samarbetsavtal med Danssportförbundet. Ty-
värr har de slutat svara på vår korrespondens, 
så vi anser det svårt att få till ett avtal.

Avtalet med STIM och även försäkringsavtalet 
har förnyats.

Verksamhetsplan 2021

Svenska Squaredansförbundet har till uppgift 
att stimulera till dansglädje och gott kamrat-
skap samt medverka till att skapa förståelse 
och glädje mellan människor, oavsett ålder 
och nationalitet. Ledorden är Glädje, Gemen-
skap och Motion för både huvud och fötter.
Förbundet stödjer klubbarna i rekryteringsar-
betet, bland annat genom att tillhandahålla 
rekryteringsstöd för nya idéer.

Förbundsstyrelsen har för avsikt att även detta 
år genomföra ett antal styrelsemöten. Mötes-
formerna 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. Mycket av kommunikationen i 
styrelsen sker också löpande digitalt.

Planen var att genomföra en ordförandekon-
ferens 2020. En konferens som ska rikta sig 
enbart till klubbarnas ordförande. Ett ypperligt 
tillfälle att träffas och diskutera med varandra 
blandat med intressanta föreläsningar. På 
grund av situationen med covid-19 så tving-
ades den ställas in 2020, men planeras att 
genomföras 2021 istället.

Ambitionen för Förbundet, även detta år, är att 
fortsätta arbetet med samarbete mellan en-
skilda klubbar, men även mellan klubbar och 
Förbundet. Principen måste vara ömsesidig 
respekt och försök till samverkan mellan klub-
bar, som i sin tur leder till minskad konkurrens 
och mer förståelse för varandra. Detta arbete 
har varit framgångsrikt i vissa delar av landet, 

Scenkonstmuseet efterlyste filmer från olika 
danser och glädjande nog kom inskickade 
squaredansfilmer med. Utställningen planeras 
visas i Stockholm i april 2020.

Det pågår planering av en ordförandekonfer-
ens som riktar sig enbart till klubbarnas ord-
förande. Den är planerad till den 12-13 sep-
tember 2020.

Det har också inletts ett samarbete med 
Bygdegårdarnas riksförbund. Förhoppningen 
är att samarbetet ska kunna underlätta för 
klubbar vid, till exempel, lokalfrågor.

men behöver omfattas av fler orter och geo-
grafiska områden.

Vidare kommer Conventiongruppen att fortsät-
ta sina insatser i syfte att bidra med erfaren-
het och kompetens, samt att vara ett stöd för 
klubbarnas arbete för Convention 2021 och 
framåt.

Samarbetet i Europa kommer att fortsätta, nu 
med fokus på Europaconvention 2022 och an-
dra gemensamma frågor för att stärka square-
dans i Europa.

Att kompetens och kunskap är viktiga element 
i vår verksamhet är ju ställt utom allt tvivel. 
Under året är ambitionen att genomföra både 
Bandledarkurs och Styrelsekurs. Att på ett 
framgångsrikt sätt leda och utveckla square-
dansklubbar är inte en helt lätt uppgift. 
 
Square-Info är för alla dansare och klubbar 
lite av navet i vår squaredansvärld. Under året 
planeras liksom tidigare, att tidningen utkom-
mer med fyra nummer.
För att vår tidskrift skall bli intressant och läs-
värd, är det viktigt att många personer bidrar 
med underhållande och intressanta artiklar. 
Vidare kan vi konstatera att hemsida och 
Facebook också utgör en viktig kommunika-
tionslänk. Arbetet med att upprätthålla och ut-
veckla dessa kanaler är av största vikt.

Jessica Dhyr, Elinor Metsjö, Ing-Marie Lindh, 
Nilsowe Lovnér, Mia Mutembei, 
Annika Myhrberg, Fia Norén, Iris Åkerberg
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Projektet EC2020
Allt går inte att förutse! Planera och riskbedö-
ma är viktigt i stora projekt. European Square- 
och Round Dance Convention (inkl. ett kopplat 
evenemang – Summer Line Dance Conven-
tion) är, eller var, ett riktigt stort projekt. I 
riskerna fanns t. ex planer för oväder, regn 
och storm, eller för att något av danskomplex-
en skulle brinna upp. Reservbokning av lokaler 
som kunde användas i stället var gjord. Något 
som vi dock inte tog upp var en pandemi! Vi 
var inte ens i närheten av tanken! Tror inte att 
många andra i vår dansvärld hade det på sin 
karta heller?

Det var med mycket stor sorg och tungt hjärta 
som vi tog beslutat att ställa in evenemanget 
i sommar. Det kändes hårt! Besvikelsen efter 
3 års arbete och sedan inte kunna genomföra 
det var stor. Det är svårt att värdera allt ideellt 
arbete som har lagts ner. 

För att gå tillbaka i tiden cirka 3 år. Crazy Flut-
ters hade smått funderat på att ordna ett nytt 
stort evenemang. 2012 var Märsta platsen för 
det svenska Squaredans Convention. Skulle vi 
satsa på ett nytt eller? Möjligheten dök upp 
för ett Europa Convention, med både Square 
och Round Dance som passar vår klubb väl 
eftersom vi dansar och har kurser i bägge. 
Förfrågan till medlemmarna togs upp på ett 
medlemsmöte och på nästkommande årsmöte 
tog vi beslutet att ansöka om att få vara ar-
rangör hos förbundet. Avtalet tecknades i april 
2017 och innan dess granskade vi förutsättnin-
gar kring plats, lokaler, tidpunkt med mera. En 
första skiss hade tagits fram.

Platsen blev Sigtuna – Sveriges första stad, 
grundad 973. En liten stad som har kvar sin 
stadsplan sedan medeltiden, men naturligtvis 
ökat i befolkning och bebyggelse. Vi tog kon-
takt med Sigtuna kommun, privata skolor och 
andra aktörer för att se om vi kunde få ihop 
en bra lösning. Det fick vi! Därefter var det 
att hitta dansledare, men den uppgiften var 
lättare eftersom det är de olika nationella för-
bunden som utser dessa. 10 caller och 4 cuers 
tecknades det avtal med. 

Ungefär då lade vi till ett ytterligare evene-
mang vid samma tidpunkt. Crazy Flutters är 
en dansförening med 3 dansformer; Square-, 
Round- och Line Dance. Så varför inte passa 
på att få ytterligare besökare vid samma till-

fälle och vi skapade Summer Line Dance Con-
vention. Inventering av danshallar, budgeter-
ing, beräkning på antal besökare, kostnader, 
logi för många dansare – bara några få men 
viktiga punkter att prioritera i steg ett. Med en 
beräkning på ca 1500 dansare fördelade på 3 
dansformer och olika program (faser, nivåer) 
så behövdes danslokaler. Totalt blev det 9 
lokaler. 

Sedan dess har allt rullat på. En mycket viktig 
del i ett sådant här evenemang är marknads-
föring. Tack vare medlemmar som reser myc-
ket och främst ut i Europa kunde vi sprida 
budskapet personligt. Den personliga kontak-
ten är en viktig del i marknadsföringen. Att 
enbart skicka ut en flyer utan uppbackning av 
personliga möten, reklam på tröjor, roll-ups, 
sociala medier och annat ger inte det resul-
tat man hoppas på. PR-arbetet har prioriterats 
och också gett resultat. Innan beslutet om att 
ställa in EC2020 hade vi redan fått över 700 
betalande dansare från världens alla hörn; de 
nordiska länderna, från Nordeuropeiska länder 
såsom Tyskland (stort antal dansare), Holland, 
Österrike, Frankrike, England med flera, från 
Japan, Taiwan, Australien, USA och Kanada. 
Hotellen i Sigtuna, med närmare 600 rum var i 
det närmsta fullbokade och uppåt 100 husbils-
platser reserverade. 

Allt runt omkring eventet får inte heller glöm-
mas; mathantering, afterparty, pubkväll,
guidningar, transporter, funktionärsplanering 
och mycket annat. Superkoll på ekonomi och 
budget är ett måste! Man budgeterar alltid för 
ett lägre antal deltagare än man tror ska kom-
ma, sedan ser man till att ha täckning för alla 
kostnader. 

Projektet har drivits av en styrgrupp på 12 
medlemmar som satsat helhjärtat på evene-
manget. Antal timmar (veckor/månader) ner-
lagda på förberedelserna för detta evenemang 
är beundransvärt. Utan dessa insatser hade 
det inte kunnat genomföras. Engagemang 
med hela hjärtat behövs och att våga ge sig in 
i arbetsuppgifter som man kanske inte normalt 
utför. Det är bara synd att squaredans-Sverige 
inte får uppleva sitt Convention år 2020.

Som ordförande i Crazy Flutters, och ”coco” – 
convention coordinator – vill jag sända mina 
tack till dessa hjältar som med hjälp av mån-
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ga fler medlemmar var med på tåget. 
Vilken resa det har varit även om 
”tåget spårade ur” av andra orsaker. 
Stort tack till förbundet för förtroen-
det, till alla funktionärer, både från 
Crazy Flutters och våra grannklubbar, 
till Sigtuna kommun som ställde upp 
helt på vår sida och alla andra part-
ners som har varit delaktiga. Ett rik-
tigt STORT TACK!

Urban Danielsson
Coco och ordförande i Crazy Flutters

Bilder från klubbdag i Sigtuna med 
genomgång av eventområde samt 
från backstage inför presentation 
under Convention i Örebro.

Squaredans i Corona-tider
Alla saknar vi squaredansen, och dess fina ge-
menskap. Efter en månads dansabstinens hit-
tade vi en möjlighet att dansa, om än i liten 
skala, hemma i vardagsrummet. Vi hittade 
gruppen Virtual Square Dances på Facebook!
I denna grupp annonseras danser via konfer-
ensprogrammet Zoom, och där kan man vara 
med och dansa i realtid, eller bara titta på. 
Gruppen startades av callern Mike Dusoe i 
USA i början av april och har redan mer än 
800 medlemmar.

Vi har hittat danser med callers från USA, Can-
ada och Australien. De danser vi har varit med 
på från USA och Canada har varit på kvällstid 
fredagar, lördagar och söndagar, och från Aus-
tralien på fredagar mitt på dagen. Tidsskill-
naderna ställer ju till det en del, så danser på 
kvällstid (USA-tid) passar inte så bra för oss. 
Men många av danserna finns utlagda på 
Facebook eller Youtube så man kan se och 
dansa till dem efteråt.

Danserna är uppbyggda enligt 2-couples-
modellen, och man dansar (i par eller ensam) 
som par nummer 3 (med näsan mot callern/
datorskärmen) med par nummer 1 som består 
av två fantomer. De flesta danserna är på 
nivån Mainstream/Plus, men vi har också hit-
tat någon A2/C1 – tyvärr kl 1 på natten.

Anmäl dig som medlem i gruppen så får du 
inloggningsuppgifter till danserna, sen är det 
bara att röja en liten yta i vardagsrummet, 
ställa upp dator eller platta och vara med och 
dansa! Det kan vara lite knepigt i början, men 
callerna förklarar bra hur det ska gå till. Hittills 
har vi varit 8 svenska par med.

Ett annat trevligt koncept är Dancing in the 
Garage. Callern Bob Simpson från Canada har 
spelat in ett antal filmer med ett par dansande 
i garaget. Dessa kan man också dansa till eller 
bara titta på.

Det dyker säkert upp flera virtuella danser, 
kanske så småningom några av våra svenska 
callers tar upp idén!

Ulla och Nils Runberg, Bålsta
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Över hundra dansade ut julen
Fredagen den 10 januari anordnade Seniorerna traditionsenligt sin 
tjugondag Knut-dans på restaurang Hasselbacken på Djurgården i 

Stockholm. Dansen samlade omkring 110 dansare från en 
mängd olika klubbar.

Alla dansarna fick dra en lott för att se vid 
vilket bord de skulle sitta. Borden var namn-
givna med  olika call som Dive thru,  Box the 
gnat, etc. En trevlig och uppsluppen stämning 
rådde och även om de flesta hamnade intill 
för dem obekanta personer så blev det lätt att 
finna samtalsämnen. 

Vi hälsades välkomna av Anders Ekdahl och 
därefter berättade en av hovmästarna litet 
om det moderna Hasselbacken. Restaurangen 
hade nyligen bytt ägare och denne nye ägare 
var Björn Ulvaeus, som numera även äger den 
intilliggande Cirkus och Abba Museet på andra 
sidan gatan. Därefter fick gästerna vid vack-
ert dukade bord avnjuta en god måltid med 
sallad, kokt kummel och en mjuk kaka med 
hjortronsylt och grädde till dessert.
Efter måltiden fick vi resa oss för att mingla 
runt några minuter medan personalen röjde 

undan bord och stolar för att bereda plats för 
dans. 
När det var gjort uppmanade dagens caller 
Jack Borgström alla att squara up och dans-
en inleddes med en Basic tip. Det visade sig 
att alla på golvet behärskade Mainstream så 
därefter blev varannan dans Mainstream och 
varannan Plus, A1 eller A2. Många av dan-
sarna behärskade även de högre nivåerna. I 
regel var det därför minst 5-6 squarer som var 
i aktion. Så det var god fart på pensionärerna 
och stämningen var glad och god. 

Utan att ha gjort någon gallupundersökning är 
vårt intryck att alla var nöjda och säkert ön-
skar få återkomma nästa år till ett liknande 
arrangemang.

Ann och Nils Egberg
Ocean Waves

Ordförande Gugge avtackade arrangör-
erna Anders och Hélène samt tradi-
tionelle Knutsdanscallern Jack med den 
lika traditionella rosen.
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VVÄÄLLKKOOMMMMEENN  TTIILLLL  

www.orebrosquaredancers.se   

  

C3B kurs 
Kursledare  Jesper Wilhelmsson 
Tider:   Fredag repetition kl 19-21 

  Lördag kl 10-17 (frukost kl 9-10) 
  Söndag kl 10-17 (frukost kl 9-10) 
  Luncher kan beställas 

Datum under 2020: 
20-22 mars
15-17 maj
18-20 september (3e kursavsnittet)
16-18 oktober (4e kursavsnittet)

Plats:   Örebro Squaredancers klubblokal 
  Radiatorvägen 7 (vid tefatet) 

Info: Lennart Jonsson tfn 070 847 79 70 

Vi vill undvika kontanthantering och ber våra 
besökare att om möjligt betala med swish eller kort. 

Instruktörskurs i ÖSDs lokaler: 
Vi försöker i slutet av augusti 

Kursledare: 
     Thomas Bernhed 
     Sten Götharson 

Kursprogram, kursinnehåll och annan 
info finns på ÖSDs hemsida. 

Pris 500 kr/person 
Anmäl till: 
    Lennart Jonsson  
    SMS 070 847 79 70 

Håll er friska så gör vi Square Up då Anders Tegnell säger OK. 

Yellow Rocks! 

Kolla alltid på vår 
hemsida om danser 

och kurser kan 
genomföras!  
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Solen skiner på oss på Gran Canaria
Nionde året i rad som vi arrangerat square-
dansresor till hotell Colina Mar i Puerto Rico på 
Gran Canaria. Solen lyser på oss och i värmen 
callar Stefan Carlsson från Trelleborg, Christer 
Bern från Karlskrona samt jag själv Leif Ek-
blad från Malmö. Första veckan (vecka 4) med 
Plus och A1 på programmet och andra veckan 
(vecka 5) med A2 och C1.

Att vi har kunnat hålla på i 9 år med detta är 
ju tack vare alla dansare som gästat oss under 
åren. 368 olika dansare har gästat oss under 
dessa 9 åren och fler än hälften av dessa har 
varit med flera år och en del av oss har del-
tagit alla åren som vi varit på hotell Colina Mar 
i Puerto Rico. Tack till er alla.

Även i år blev vår stora Grillafton på tisdags-
kvällen välbesökt och efter frågesport med 
prisutdelning var det dags för underhållning 
av våra callers, vilket uppskattas mycket av 

våra dansare. Vår ständiga gitarrist Zolt, en 
lokal artist, har spelat och sjungit för oss un-
der alla våra år vi tillbringat på Colina Mar. 

Nu närmar det sig med stormsteg året 2021 
och vårt 10-års jubileum med samma koncept 
som tidigare år men med lite extra överrask-
ningar. Vi hoppas att 2021 skall bli något all-
deles extra vad gäller både dans och tillvaro.
Vi hoppas på 14 dagar med strålande sol, var-
ma bad, trevlig dans och fantastisk underhåll-
ning under vecka 4 och 5 år 2021.

Skriv en rad till oss om du tycker det låter in-
tressant till sdt@lemamusik.se.

Stort tack till alla er som gjort de nio årens 
dans till en lyckad tillställning.

Leif och Ellinor Ekblad
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Så föddes Seniorerna för trettio år sedan
Ja hur gick det till egentligen? 

Som så ofta i Föreningssverige var det en skara entusiaster som gär-
na ville samlas kring sitt nyvunna intresse och naturligtvis försöka 

sprida det i vidare kretsar. Det var i Böda på Öland det började. 
Eskil Svensson, den förste redaktören för Square Up, berättar i detta 

klipp ur Square Up nr 1, år 2000, om starten.
När den första pensionärsgruppen 1988 sam-
lades till squaredanskurs i Böda, var square-
dans något alldeles nytt för de flesta. En av 
dansarna i kursen hette Brita Jädergård.

Hemma i Tyresö väntade hennes make Hans 
Jädergård, som bl a var ordförande i SPF 
Tyresö Seniorer. Han hade tidigt kommit i kon-
takt med den spirande squaredansrörelsen 
och dess pionjärer i Sverige och anat att detta 
kunde vara en friskvård väl lämpad för pen-
sionärer, en effektiv men avspänd träning för 
både huvud och kropp. Hans Jädergård blev 
en naturlig centralfigur i Squaredansgruppen 
Ölandstokarna, en vängrupp som deltagarna 
i Bödakursen bildade kärna i kort efter att de 
kommit hem.

Utifrån denna grupp gick Hans Jädergård vid-
are mot en allmän squaredansklubb för sen-
iorer. Han tyckte namnet Seniorerna var bra 
och "lånade" det från Tyresö Pensionärsfören-
ing. Den 10 juni 1990 skrev han tillsammans 
med Bengt Lind en formell kallelse till ”sty-
relsemöte i Squaredansklubben Seniorerna” 
vars dagordning innehöll beslut om klubbens 
namn. Mötet hölls i Tyresö den 19 juni 1990.

Detta datum blev alltså Squaredansklubben 
Seniorernas formella födelsedag. Det kom 35 
squaredansare till mötet. I första styrelsen in-
gick Brita Jädergård, Hans Jädergård (ordf), 
Bengt Lind, Britt Forsberg och Gunnar Fre-
driksson. Bengt Lind blev klubbcaller och led-
de Seniorernas första squaredans-kurs. 
Eskil Svensson

Seniorerna har under sitt 30-åriga liv haft fem personer på ordförandeposten. 
Här ses fyra av dem, fångade på bild vid 20-årsjubileet 2010.

Från vänster Ebba Carlquist, 1996-2003, Ulf Norman, 2003-2005, Jan-Olov Gezelius, 
2005-2010, och Gugge Gahmberg, som har ”rekordet” 

med hittills 10 år vid ordförandeklubban, från 2010 och fortfarande.
Klubbens allra första ordförande var Hans Jädergård, 1990-1996, 

som dock redan gått bort när bilden togs.
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Klubbinformation 
(uppdaterad november 2018)

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 någon i SAASDC:s styrelse.  

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 Nilsowe Lovnér,  
Heimdalsvägen 5, 665 33 KIL, 070-852 11 49 
eller nilsowe@squaredans.se 

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

Kom Ihåg
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.

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

April ska aktuella uppgifter om ordförande och 
kontaktperson uppdateras 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. 

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 för 4 nummer av 
pappersversionen. 

SAASDC Kontakt  

Se hemsidan
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 
Kontakt: Annika Persson 

Tfn: 042-22 50 58   E-mail: skuttelina22@hotmail.com 

 

 

 
SACT School 

 

 
Bandledarkurs i Öst:  Planeras till 5-6/12 
i Mälardalen. Mer information kommer när 
plats är bestämd. Intresserad? Kontakta Fia 
Norén, 070-209 0255 eller via 
kassor@caller.nu 
 
SquareView-kurs: Planeras till våren 
2021 då årets kurs blev inställd. Mer 
information kommer när datum och plats är 
bestämt. Intresserad? Kontakta Helen 
Tronstad, 070-769 27 53 eller via  
helen.tronstad@gmail.com 
 

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

SACT Convention 
 

Convention 2021 kommer att vara 20-21 
mars Mer information kommer när 
medarrangör är klar.. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Kunskapslistan - KL 
 

Ett mycket genomarbetat verktyg samt 
checklista som är lätt att använda av 
framförallt ledare och dansare.  
 
Kunskapslistan finns på: www.caller.nu 
 
Under rubrikraden Om SACT, välj HÄMTA 
 
 

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

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

Digital Squaredans?  
 

Detta skrivs i slutet av April.  

Desperationen sprider sig i squaredansen. Alla 
klubbar ställde in ordinarie kursverksamhet 
från Mars. Danser ställdes in, inklusive SACT 
Convention och SAASDC Convention. Nyligen 
vågade en klubb tala om att de skulle ha dans 
senare i vår, liten grupp och utomhus. Det 
ledde till en utväxling av åsikter, för och emot, 
på FaceBook. 

Antag att jag bjuder hem 6 nära vänner, och 
dansar till inspelat material i mitt hem, bryter 
jag då mot regler, mot rekommendationer? 
Eller måste par sitta i var sin soffa, bredvid den 
de bor med, eftersom man skall ha social 
distans? 

Sedan finns det de som beordrats stanna 
hemma inomhus, jämt. Jag avser de 
definierade riskgrupperna. På FaceBook och 
Youtube har det dykt upp exempel på 
Squaredans för ett par. Vissa sänder ut calling 
för två personer, och folk kan dansa hemma, 
samtidigt med andra i SINA hem. Ev behöver 
man ha två fantomer också. 

Jag ser det som en kul grej. Men squaredans är 
en social dans, med 8 samverkande dansare. 
Ett-pars-dans kan vara en kul grej en liten 
stund, det botar dock inte abstinensen. Och än 
mer längtar jag efter att träffa och dansa med 
MÅNGA squaredansare. 

Däremot kan callers öva, och vidareutbilda sig. 
Att faktiskt LÄSA definitioner är bra. Öva 
singingcalls kan göras på egen hand. Phrasing 
kräver inte dansare, bara man själv har koll så 
man inte övar i att leverera hashcalls i fel 
tempo. Ni vet vad jag tycker om Stopp & Start-
dans, jag ogillar calling som är Stopp & Start 
också. 

Men ett annat tips: GSI, en organisation som 
stöttar squaredans och ordnar callerkurser har 
lagt upp utbildningsmaterial och 
föredragningar: 
https://gsicallerschool.com/class/ 

Detta borde callers spendera lite nu ledig tid 
med. Och Teachers kommer säkert också finna 
det värdefullt. 

/Bosse Nilsö,  Skribent, SACT 
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Ethels krönika
I karantän

I karantän.
Det bästa är att inget göra, och det är svårt, 
läser jag i tidningen.

Ja, det vet varenda squaredansare: det abso-
lut svåraste är att stå still. Och vi vet också 
hur mycket man kan röra till det för alla andra 
om man fladdrar runt där man inte borde. Och 
så tänker jag på regeln "om du inte kan göra 
ett call, gör det inte!".

Jag ser ju gärna squaredans som en metafor 
för livet. Man får filosofera över vem man är 
och vart man ska, och att allt hela tiden ändrar 
sig så att man är en annan. Och helt plötsligt 
är det tvärstopp. Jag gör inte något alls. Vi har 
fått en sån där tråkig caller som bara låter oss 
stå och vänta, hela tillvaron är pausad.

Så vad gör man?

Man kan sitta och titta på garage-inspelning-
ar av enstaka par som dansar. Känns ju som 
svartklubbar; man förväntar sig att FBI om-
ringar huset och bryter in...Och inte ens two 
couples, utan bara ett. Snart är vi nere på att 
dansa linedance, alldeles själva. Ja, inget fel 
på linedance, men det är inte särskilt fyrkan-
tigt. Eller försöka dansa med sju spöken; jag 
som har svårt att ens se ett. Jag har ju fort-
farande svårt att tro att spöken alltid dansar 
rätt. Nej, jag har inte tittat på de där inspel-
ningarna; jag vet inget tråkigare än att titta 
på när andra dansar. Jo, jag kan titta på någon 
gammal inspelning av danser i närheten: ja 
men titta, där är ju han! Och henne känner 
jag, och där är hon, och han! Vad kul de har!
Jag har satt upp ett singingcall i badrummet; 
”all bound for Morningtown” skrålar jag glatt 
när jag tvättar händerna; en figur är lagom 
för handtvätt. Det är värre att försöka dansa 
samtidigt; badrummet är för litet.

Och tiden går. Hur var det nu man gjorde? 
Transfer and, undrar B, är det A2? Och split 
transfer? Ööööhh? Jag bara känner hur det där 
fina nätet där jag har fångat alla squaredans-
kunskaper, det glesas ut mer och mer; call 
efter call fladdrar ut i natten och försvinner. 
När det här är över kommer jag att behöva 
en grundlig repetitionskurs. Jag får börja med 
basic, det är alltid värst. Zig och zag, motivate 

och chain reaction, inga som helst problem 
(det hörs inte att jag ljuger va?) men alla thar 
och shoot the star, för att inte tala om circu-
late (twice) eller uturn back swing your corner 
– det kan man sätta dit mig på utan problem. 
Behöver inte ens vara uturn back först, för-
resten; varför komplicera det så? Swing your 
corner! Och dopaso, innan man minns att man 
ska vänstra med sin partner (och vem var nu 
det?).

Det blir väl så här igen; jag tittar på gamla 
minnen: Lära wheel and deal - så enkelt, vänd 
runt och det högraste paret främst..men vilket 
är det högraste? Det som inte är till vänster, 
upplyser callern. Jaha. Vi försöker gärna med 
snabbaste paret först, men det tillåter inte vår 
lärare. Och sedan fortsätter han att förvilla oss 
med wheel around (högraste framåt) och cast 
off three quarters (center framåt). Är han på 
sånt humör blir det twice.  Och boys zoom, 
även det twice..hihi, det blir precis samma 
som innan (caller-humor).

Livets stora square, när man nu funderar över 
livet. Redan någonstans på mainstream ham-
nade jag i de filosofiska lägena: vem är jag, 
och varför? Det måste man alltid veta (heads 
och sides och boys och girls och leaders och 
trailers och centers och ends och förmodligen 
ett tjog andra saker). Och är jag samma per-
son efter nästa call? Vilken relation har jag till 
alla andra? Vem är min partner och corner; är 
det samma efter nästa call?  Världen förändrar 
sig konstant...Stilla eftertanke, i hundra 
knyck.. Fast nu sitter jag ju hemma och läng-
tar ut, till dansen, till dansarna. Väldigt myck-
et stilla eftertanke. Alldeles på tok för mycket 
stilla eftertanke, och inga som helst knyck.
Så frågan är, i den stora square som livet ut-
gör, hur länge måste jag stå still? Lite dosado 
your partner kan man ju roa sig med, men jag 
längtar efter grand square och teacup chain... 
B vill komplicera livet med all four boys in for...
fast då misstänker jag att det kan bli en beer 
mug chain. Även om han gillar te.

Finns det en caller i livets stora square? Är det 
Stefan Löfvén? Eller Anders Tegnell? Fast de är 
alldeles för mycket inne på ”skip all parts of...”
Vad var det som hände? Hur kom jag hit? 
Den där totala förvirringen, som man känner 
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Ålandsdansen 
i Idrottsgården, Mariehamn 

8—9 augusti 2020 
 

Lörd 15—21.00    Sönd 11—16 
Nivåer B—A1 

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

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

A f t e r p a r t y 
På lördagskvällen har vi afterparty  
där alla grillar sin egen medhavda 

mat. Grillarna varma från 21.30, ta 
med egna bestick och tallrikar.  

Servering 

MMiicckkee  GGeerrkkmmaann  oocchh  JJaacckk  BBoorrggssttrröömm  
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omgående i squaredans som nybörjare, ja, den 
finns nog fortfarande kvar även utan dansen. 
Det finns alltid ett krångligare sätt. Turn thru 
ger samma resultat som u-turn back, men ger 
möjlighet till mycket mer förvirring och plan-
löst irrande, för att roa vår caller. Och det kan 
man längta efter idag, att få krångla till livet 
lite igen. Under trygg ledning.

Our Challenge- Vår utmaning
Vi är ett par som dansar C1, och kände att vi 
hade fastnat lite. Det var svårt att hitta vägen 
att gå vidare. Vad var nästa utmaning? 

I klubben bestämde vi oss för att annonsera 
om en nybörjarkurs. Det blev vår nytändning!

På vår prova på kom det åtta personer, och 
fyra som stannade för kursen. Vi hade sedan 
tidigare köpt Bronc och Tomas kursmaterial 
på basic, och vi gav oss in i instruktörernas 
underbara värld. Hur beskriver man en do-sa-
do? Rygg-om-Rygg? Alltid höger skuldra först? 
Aldrig backa i squaredans men alltid i do-sa-
do? Många frågor uppstod under de första lek-
tionerna, men vi hade alltid lika roligt och var 
alltid lika uppspelta efter varje tillfälle. 

Sedan anmälde vi oss till bandledarkursen för 
Thomas Bernhed och Sten Götarsson som gick 
i Karlstad. Innan bandledarkursen gick vi på 
intuition med vår erfarenhet som dansare när 
vi ledde basickursen hemma i klubben. Sedan 
har vi gjort det som vi inte skulle, vi har lett 
en basickurs. Det ska egentligen lämnas till de 
mest rutinerade i klubben.

Efter kursen fick vi en helt annan förståelse 
för instruktörens roll i klubben, men insåg att 
den inte låg långt ifrån vår egen filosofi. Vi ut-
går från våra egna upplevelser av hur dansen 
ska dansas. Hur vill jag att dansen ska dan-
sas? Hur vill jag att andra dansare ska upp-
leva mig? Vad är ”god dans-sed”? Var är min 

kroppslinje? Dessa är frågor som vi helt plöts-
ligt behövde svar på, och är våra preferenser 
eller svar de rätta? 

Vi har fått tag på inspelat material som vi 
använder i klubben, utöver kursmaterialet. I 
början sänker vi tempot för att våra nybörjare 
ska hänga med. Känslan när vi talar om för 
dem att de klarat av någonting som de inte 
hängde med på för tre veckor sedan, men kla-
rade i högre tempo utan problem denna gång, 
är euforisk. 

Våra nybörjare tror oss inte när vi säger att de 
är duktiga, men vi är rörda så vi nästan inte 
får fram orden. Vi är så stolta över dem!

Vad behöver vi för material inför nästa termin? 

Är vi som bandledarinstruktörer en konkurrent 
till en caller i klubben, eller komplement? El-
ler är vi en nödvändighet för squaredansen i 
Sverige?

Callers, vill ni dela till bandledare, var kan vi 
hitta ert material? SACT?

För oss är inte nästa nivå C2, utan utlärningen 
på basic. Hur många delar av eller hela call på 
basic kan du använda för att få infacing lines 
till outfacing lines? Vi är utmanade!

Karolina Spong & Björn Eriksson

Målet med squaredans är att komma hem. 
Men kanske inte att sitta hemma hela tiden. 
Det är vägen som är mödan värd; aldrig har 
de orden varit sannare. Nu när vi inte får...

Ethel Åslund
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MMiicckkee  GGeerrkkmmaann  oocchh  JJaacckk  BBoorrggssttrröömm  
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HÅLL UT! DANSA ONLINE... 
SNART KAN VI TRÄFFAS IGEN! 

GLAD SOMMAR ÖNSKAR VI
I STYRELSEN ER! 

Foto: Ing-Marie Lindh
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Vad gör vi i karantän? 

Petri Österholm: 
Det blir många och långa promenader 

nu på kvällarna och helgerna.

Theres Österberg:
Jagar Pokemon på barnbarnets konto i min 
telefon.Pusslar på datorn för att få koordi-

nater till geocacher, kommer en tid när vi kan 
åka och logga dem.

Jessica Dhyr:
Jobbar mer intensivt än på länge med att ge 
Norrans läsare information. De senaste veck-
orna har nästan allt kretsat kring corona och 
covid-19. Den här helgen gör jag 24 timmar 

ensam på redaktionen!

Ingrid Löf:
Börjat anlägga täckodling på allmänningen.

Lotta Winkler:
Förbereder inför 

online dans.

Lena Svens:
Puzzel är ju alltid kul.

Inga-Britt Karlsson:
Tittar på fåglar..

Jag la ut frågan på vår facebook och fick en del svar! 
Det här är vad jag gör.. när jag inte gör Square-Info..




