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VVäällkkoommmmeenn ttiillll

Lördagen den 28 januari 2023
Västerängsskolan, Bålsta
Dans i två hallar kl 12-18

B M P A1 A2 C1
(Varannan B35 kl 12-14, pris 80 kr, därefter full Basic)

SERVERING 
varmrätt,

smörgåsar,
bakverk,

kaffe m.m.

INTRÄDE: 200 kr
t.o.m. 25 år: 100 kr

Info: 
Helen 070-769 27 53
Lasse 072-748 21 40
www.balstasqd.se
facebook.com/balstasquaredancers

Förbokning av varmrätt hos
sekr@balstasqd.se senast 23/1

Vi ordnar hämtning vid pendeltåget

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

Stefan
Sidholm

Sven
Andréason
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Från ordförandens horisont 
Hej alla squaredansare!

Vad fort tiden går! Jag tyckte nyss det var 
sommar och jag skrev den här spalten inför 
terminsstarten. Lite osäkert kändes det då 
fortfarande. Skulle det komma någon ny ”våg” 
av covid eller skulle allt vara som vanligt igen? 
”Som vanligt” har det inte riktigt varit även 
om vi nu kanske känner oss hyfsat trygga på 
covidfronten. Men istället för pandemi är det 
nu istället krig, inflation med stigande priser 
på el, bränsle och mat och vi är på god väg in 
i en tid av lågkonjunktur. Bara elände alltså. 
Och vi matas med den dagligen från radio, tv 
och tidningar. Man kan verkligen bli deprimer-
ad för mindre. Vilken tur då att vi har square-
dansen som motpol till allt detta! För finns det 
något effektivare sätt att rensa hjärnan än att 
vara på dans?! Man kan inte tänka på någon-
ting annat medan man dansar för hjärnan har 
fullt sjå att hålla reda på alla call och hur man 
ska utföra dem. För att inte tala om hur glad 
man blir av att dansa.
Jag tänkte jag skulle bli lite vetenskaplig och 
skriva om endorfiner så jag googlade på det. 
Hamnade först på en hemsida för en gymked-
ja och fastnade direkt för vad de skriver:

”Vill du maxa dina endorfinkickar finns det 
några saker du kan tänka på. Här kommer 
fyra enkla tips:
• Träna sådant som du tycker är roligt
• Träna tillsammans med andra
• Träna gärna utomhus
• Träna till musik du tycker om”

Det där med utomhus stämmer kanske van-
ligtvis inte in på oss men smaka på de andra 
tre… check på varenda en eller hur?! Och då 
tänker vi inte ens att vi tränar. Men dans är 
motion och träning, det tycker t.o.m Skatte-
verket, så vi kan med gott samvete åka på 
dans istället för att gå på gymmet. Eller det 
ena hindrar kanske inte det andra, det är ju 
valfritt förstås. Hur som helst får dansen oss 
att må bra. Det var min poäng i det hela.

Lite tråkigt då att vi verkar ha tappat många 
dansare under uppehållet. Det är något som 
flera klubbar vittnar om. Danser ordnas men 
endast ett fåtal deltagare dyker upp, kurser 
startar men får knappt tillräckligt med folk. 
Eldsjälarna i klubben tycks ha ledsnat osv. Vad 
har hänt? Har man hittat andra intressen un-
der uppehållet eller kanske bara tycker det är 

skönt att stanna hemma och göra ingenting? 
Är man rädd att man har tappat för mycket 
danskunskaper och därför inte vågar komma 
tillbaka? Hälsoskäl? Ja vem vet, förmodligen 
en mix av alltihop. Den stora frågan i det hela 
blir – hur ska vi få dem tillbaka? De som en 
gång varit squaredansare vet ju trots allt hur 
roligt det är så vi borde inte behöva sälja in 
det till dem på nytt men hur väcker man gni-
stan till liv igen? Hur har ni gjort i er klubb? 
Hör gärna av er och berätta.

Något jag så gott som alltid får bra energi av, 
är när man samlas och diskuterar kring ett 
gemensamt intresse. Oavsett om det (för min 
del) gäller foto, katter eller squaredans. Spe-
ciellt efter lång tids avsaknad av sådant. Vi 
i Förbundsstyrelsen tror att det är viktigt att 
mötas och diskutera så vi har påbörjat plan-
eringen av ett squaredansseminarium där vi 
hoppas på stor uppslutning. Vi fortsätter också 
försöka med våra zoomträffar. Deltagarantalet 
är inte alltid stort men kvällarna känns ändå 
givande. Hör gärna av er om ni har önskemål 
på ämnen som vi ska ta upp.

Eftersom det här är årets sista nummer så vill 
jag slutligen passa på att önska er alla en rik-
tigt God Jul och ett Gott Nytt År!

”See you in a square somewhere”

Annika Myhrberg
annika@squaredans.se

“Save the date” 
Digital ordförandeträff 

16 februari 2023 

Mer information kommer per mail! 
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Hej alla!

I början av oktober hade vi 
ett fysiskt möte i Västerås. 
Det blev ett långt möte 
med många och lån-
ga diskussioner. Vi gick  
igenom organisationsplan-
en, främst med tanke på 
att vi har två nya styrelse-
medlemmar. Lars ansva-
rar för klubbkontakterna 
och ingår i Förbundets 
Conventiongrupp tillsam-
mans med Mia och Björn. 
Lina konsulteras när det 
gäller ekonomin. Elinor, Kim och Lina ingår i 
seminariegruppen. Övriga ledamöter fortsät-
ter som tidigare.

Långa diskussioner blev det under ordet är 
fritt där bl a squaredansens framtid noterades. 
Ordförandekonferensens och seminariets olika 
roller diskuterades. Styrelsen anser att det är 
viktigt att samlas och diskutera olika strategi-
er för att squaredansen ska överleva. Många 
klubbar har tappat dansare dels på grund av 
minskat intresse för squaredans och dels på 
grund av att dansarna blivit äldre. Nya regler 
för rekrytering diskuterades också. Det finns 
många ideer som måste knytas ihop.

En inkommen skrivelse ledde till att Förbundet 
tog upp frågan om medlemskap i Danssport-
förbundet igen. Vi gick igenom bakgrunden 
och det resultat som behandlingen av frå-

Även oktobervädret 
kan vara fint.

gan ledde fram till tidigare. Konstaterade att 
skatteverket anser att även om en förening 
inte är ansluten till Riksidrottsförbundet kan 
den ha idrottslig verksamhet. Det gäller om 
föreningen har till ändamål att uppmuntra till 
motion och regelbunden fysisk aktivitet. För 
att få reda på hur skatteverket tänker beslöt 
styrelsen att kontakta dem med frågan om 
squaredans faller in under deras beskrivning 
av idrottslig verksamhet i skattehänseende. 

Förbundet beslöt också att gå med i 
Ax - Kulturorganisationer i samverkan. Ax är 
ett samarbetsorgan för organisationer med 
ideella kulturutövare som medlemmar. Inom 
Ax samlas mer än 250 000 medlemmar så 
att som medlem kommer squaredansen att få 
mer synlighet.

Den 7 november fyllde Förbundet 40 år. Det 
tycker vi behöver firas. I detta nummer finns 
ett antal sidor där våra 40 år uppmärksam-
mas. 

För styrelsen
Iris Åkerberg
iris@squaredans.se

Vill ni arrangera Convention?
Är det er klubb som vill ta över stafettpinnen och arrangera Convention? Ta en diskussion inom 
klubben, eller varför inte tillsammans med andra klubbar i ert närområde som ett samarbetspro-
jekt.

Kan detta vara något för er så kontakta SAASDC’s ordförande Annika Myhrberg via mail till an-
nika@squaredans.se och anmäl ert intresse. Vi i styrelsen hjälper gärna till om ni har funderingar 
eller behöver bolla idéer, hör av er! 

Styrelsen SAASDC
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Redaktörsspalten
Ja jisses så är det snart jul igen. Fast idag var 
det rena sommaren i november. Jag passade 
på att vara ute lite och städade ur bilen, det 
var välbehövligt. Kan inte säga mer än att det 
fortfarande går framåt med huset. 

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. 

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 

       Årgång 37 
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: Annika Myhrberg 
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 

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 maila eller att ringa! Nästa gång 
vi ses här skriver vi mars 2023. Njut tills dess av 
stugvärme, snöänglar och ett nytt oskrivet år. 

God Jul och ett Gott Nytt Squaredansår! 

Ing-Marie Lindh
Redaktörska
ing-marie@squaredans.se
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17 november var det premiär för vår första 
digitala styrelsekurs! Det var 12 vetgiriga 
deltagare från 7 olika klubbar som lyss-
nade på Anders Sjöberg som vid det 
första kurstillfället redogjorde för en hel 
del föreningsformalia och annat som kan 
vara bra att känna till om man sitter i en 
styrelse. 

Nästa kurstillfälle kommer bl.a handla 
om de olika rollerna som finns i en sty-
relse och de olika situationer man kan 
ställas inför som förtroendevald.

Se till att inte missa nästa omgång av 
styrelseutbildningen!

/Annika Myhrberg

Styrelseutbildning 
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Ethels krönika
Små calls.

Små sår och fattiga vänner ska man inte förak-
ta, har jag hört. Jag ska lägga till små calls till 
den listan. På alla nivåer är det de små callen 
som är värst, åtminstone så långt som jag har 
kommit.

Det börjar på basic. Där finns det flera styck-
en, som vi utsätter de stackars nybörjarna för. 
Ja, pass thru och allemand left är ju inte så 
avancerat, det brukar de fatta ganska snart. 
Komplicerade saker som grand square är inga 
problem. Men så har vi då wheel and deal och 
wheel around. Vela och dela, nog kan vi vela 
alltid. Dela med vem? Vem är högrast? 
Behöver vi bry oss, som vi råkar stå just nu?

Sedan kommer man till mainstream, och då 
har vi turn thru. Det svåra med det callet är 
”var det inte mer?” Och så går man lite till, 
och vrider sig lite till, och sedan är det kört. 
Sedan är man helt borta. Snurrcallen ökas på 
med cast off three quarters. Räkna! Ända till 
tre! Som om squaredansare kan det. Och har 
vi gjort det en gång kan vi göra det en gång 
till. Sedan ropar callern: lines up to the mid-
dle and back. Det är då man utan att röra en 
min går baklänges mot mitten. Jag vet vem 
som går framåt. Men räkna till tre, två gånger 
om, det överstiger min förmåga. Jag snurrar 
vidare tills någon stoppar mig.

När man kommer upp på plus, ska man klara 
av ”and roll”. Dvs vrid dig en kvart – till. Där 
har vi tre komplikationer. Har jag vridit mig? 
Åt vilket håll var det? Det har jag glömt redan. 
Och: släpp den där förtroendegivande handen 
du håller i! Du ska vrida dig alldeles på egen 
hand. Det kommer en ny partner, jag lovar.

Så kommer man då till A1. Där har vi en bunt 
små calls som är nästan desamma. Quarter 
in, quarter out, pass in, pass out. Man skulle 
ju kunna tro att största skillnaden är om man 
passerar någon innan man vrider sig in eller 
ut, eller om man gör det direkt, stillastående. 
Nej nej nej. In och ut avser helt olika stäl-
len att vända sig mot eller från. Callerns vanli-
gaste uttryck efter dessa calls är ”and centers
are…facing/not facing”. Man kan vara över-
tygad om att man står fel.

Även på A2 finns ett omöjligt call. Zig zag. Det 
är helt enkelt att antingen vrida sig en kvarting 
åt höger eller vänster, beroende på var man 
står. Man har ciggen i höger hand, har jag hört 
som minnesregel; inte vet jag, jag har aldrig 
rökt. Men det blir alltid tvärstopp. ”Det ingår 
ett u-turn back i zig zag” har jag hört! Va? Det 
gör det väl inte! Jo. Zig zag. Vrid höger. Varför 
står alla och väntar?
Varför tittar de på mig? U-turn back. Jag skulle 
ha vridit vänster.

O, nu höll jag på att glömma. A2 har några 
små-omöjliga calls till. Swing slip slide och 
slither. Jätteenkla. I en line av någon sort fast 
med miniwave, ska ends, eller centers, göra 
en trejd, eller en sån där pusspussglidning, 
spread menar jag. Men vilken var vilken, och 
vad var det nu callern sade, i snabb följd? Tvär-
nit. Repetera högt: Swing. Slip. Slide. Slither. 
Dessa call hör jag alltid repeteras. Bara de.

Man kan ta sig upp till Challenge-nivå, om 
man vill, och där finns säkert massor med små 
svåra calls. Dem är jag lyckligt omedveten om.

Så har vi då alla långa komplicerade calls, 
som bara flyter. Load the boat, som vi hade 
lite svårt för i början, det har vi som vilocall 
numera, när vi behöver något enkelt att pusta 
ut med mellan alla elaka småcalls. Spin chain 
thru, spin chain and exchange the gears, re-
lay the deucey, chain reaction, motivate, det 
vandrar vi glatt runt i, stjärnor och trejdar och 
moveuppar, och ger callern en lugn stund att 
fundera på livet och nästa call (det är ingen 
som tror mig, va?) 

Nåja. Det allra svåraste i squaredans är att 
stå still. Så de här småcallen är väl bara näst 
svårast.

/ Ethel Åslund
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Nu när squaredansen kommit igång efter pan-
demin och vi förhoppningsvis fått många nya 
squaredansare – välkomna! - och flera kurser 
startats och därmed fler blivit engagerade i 
änglaverksamheten har vi ”etiketter” tagit oss 
friheten att ”recycla” ett inlägg vi tidigare haft 
i Square-Info – för visst är det så – änglar och 
änglaregler kan man aldrig få för mycket av! 

Änglar – finns dom?
Vad menar vi squaredansare med ”ängel”?
Med begreppet ”ängel” menas inom square-
dansen en person som exempelvis under en 
squaredanskurs dansar som stödperson i en 
square för att hjälpa nya/osäkra dansare på 
olika kursnivåer samt även vid behov under-
lättar för callern/instruktören att lära ut/in-
struera. En ängel är positiv och skapar kam-
ratskap och dansglädje.

Vad förväntas det då av en ”ängel”?
För att definiera och beskriva detta har det 
tagits fram nedanstående material.

ÄNGLAREGLER – med angivande av motsat-
sen till ”ängel”  (hämtade från EAASDC Bulletin 
1987 skrivet av Al Stevens och Rudi Pohl – här 
sammanställda av Marianne Hjelm, medlem i 
Vinga Yellow Rockers och Etikettgruppen. 
Reglerna återfinns på SAASDC:s hemsida på 
nätet under rubriken SAASDC/Handbok för 
nybörjare).

En ängel har en grundlig kunskap om square-
dansfigurerna och är alltid placerad på rätt 
ställe i squaren.
En liten djävul är så osäker på figurerna att 
han ökar förvirringen hos de som håller på att 
lära sig.

En ängel vill hjälpa nya dansare.
En liten djävul vill hjälpa sig själv.

En ängel är entusiastisk inför sin uppgift.
En liten djävul är uttråkad och visar det.

En ängel föregår med gott exempel och lyss-
nar alltid på callern.
En liten djävul dagdrömmer eller talar själv 
medan callern talar.

En ängel låter callern sköta utlärningen.
En liten djävul försöker förbättra callerns sätt 
att lära ut.

En ängel dansar alla figurerna så som de lärs 
ut.
En liten djävul dansar allt som han lärt av an-
dra dansare.

En ängel låter den nya dansaren lära sig själv.
En liten djävul föser med milt våld runt den 
nya dansaren, så att han inte behöver tänka 
själv, utan blir beroende av att någon styr.

En ängel kommer i tid, är korrekt klädd och 
bär alltid badge.
En liten djävul kommer för sent och bryr sig 
inte om badgen eftersom alla vet vem hen är.

En ängel står inte vid sidan av en square un-
der dansens gång.
En liten djävul lutar sig in över squaren och 
pratar och puttar dansarna till deras platser 
medan callern håller på att lära ut.

En ängel ler och tänker att squaredans är rol-
igt och avkoppling!
En liten djävul …. (fyll i fortsättingen själva 
efter behag!) 

Sammanfattning av änglareglerna:
Right time
Right place
Mouth shut – smiling!

Och – som svar på frågan i rubriken – visst 
finns det änglar – åtminstone inom square-
dansen – vi har sett dom och vi vill gärna att 
de blir fler! 

Har du något du vill ta upp i Vett-och Etikett-
spalten – maila gärna till oss via 
etikett@squaredans.se.

Med önskan om många trevliga, änglalika 
squaredanstimmar!

Christina, Inger, Karina och Marianne
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Ny i styrelsen!

Hur känns ditt 
nya uppdrag? 
Att gå med i för-
bundsstyrelsen känns 
roligt och jag ser fram 
emot att vara en del i 
squaredansens utveck-
ling i Sverige! 

Hur kom du in på 
squaredans?
Sedan jag var ett par 
veckor gammal har jag 
varit med i squaredans-
världen då mina föräl-
drar åkte runt på dans-
er med mig. Sedan dess 
har det bara blivit mer 
och mer squaredans 
för mig, från att hålla 
pappa i handen och 
hänga med i squaren, 
leka runt när klubbloka-
len för Bålsta Square 
Dancers byggdes och 
sova under högtalaren under sena kurskvällar 
till idag att vara klubbcaller för Vinga Yellow 
Rockers, suttit i styrelsen för ungdomsklubben 
Buffalo Squares och dansat i flera länder run-
tom i Europa. 
När man som 8-åring satt och valde mellan att 
fortsätta med friidrott eller börja med square-
dans förstod man inte vilken stor del av ens 
liv squaredans kunde bli. Häftigt att tänka till-
baka på alla de danser, upplevelser och resor 
som dessa 23 år som dansare gett mig. 

Är det någon speciell utveckling du vill se 
i förbundet?
Jag vill jobba för en bra och tydlig kommu-
nikation från förbundet ut mot dansare och 
klubbar. 
Jag önskar även utnyttja de digitala kanalerna 
mer och göra så att squaredansen syns för fler 
personer som ska börja dansa med oss!

Vilka ansvarområden 
kommer du ha i för-
bundsstyrelsen? 
Det kommer vara lite 
teknisk administra-
tion, digital kommuni-
kation och hemsidan. 
Sedan kommer jag ha 
ansvaret för samarbe-
tet med SACT och är 
med i seminariegrup-
pen för att starta igång 
seminariet igen. 

Vad jobbar du med i 
vardagen?
När denna tidning kom-
mer ut har jag sedan 
några veckor jobbat 
på Västra Götaland-
sregionen. Jag börjar 
som Trainee på deras 
digitaliseringsenhet och 
kommer se alla delar av 
deras IT-avdelning in-

nan jag börjar på en av avdelningarna ”på rik-
tigt”. Jag har precis tagit examen från en yrke-
shögskola där jag läst Digital Analys och ska i 
framtiden jobba med att analysera saker som 
hemsidor, kundbeteenden, försäljningsstatis-
tik, ekonomi osv. 

Några slutord? 
Jag hoppas få se många av er dansare i fyllda 
sporthallar på festivaler och conventions, både 
runtom i Sverige och utomlands! 

Kim Bergström Buffalo Squares & Vinga Yellow  Rockers Bor i Mölndal
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Woxnadalens Squaredancers 
firar 40 år

Tänk att det är så länge sedan vi började. 
Ja, både föreningen och jag. Det känns verk-
ligen roligt att fått vara med och bilda Wox-
nadalens Squaredancers 12/9-82 och sedan 
delta i styrelsearbetet under dessa 40 år.

Vi har haft fantastiska år med medlemsantal 
på runt 80 pers. Fullspäckade årliga danser 
med stadigt återkommande Tomas Hedberg 
som caller till, NJA!... inte lika många aktiva 
dansare och arrangerade danser.
MEN! Vi håller ändå igång och roligt har vi, 
så självklart firade vi 40.
Det skedde på Dönjegården i Bollnäs 17/9-22 
med dansare från Ö-vik i norr till Enköping i 
söder. Den som ledde oss i dansens virvlar var 
självskrivna Tomas Hedberg!

Uppvaktade blev vi av Sundsvalls New Wave, 
Glada Hudik Squaredancers och Pepparröt-
terna Enköping med blommor, choklad och 
presenter. Vi bjöd igen genom att bjuda alla 
dansare på en 40-årsbakelse. 

Tack Tomas för att du ställde upp och alla ni 
andra som kom och förgyllde vår 40-årsdag!

Irene Lindström
ordförande
Woxnadalens Squaredancers
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I slutet av september kom en fråga insinglan-
des på Squaredansförbundets messengerkon-
to. Det visade sig vara Kjell Lindström som 
presenterade sig så här:
”Hej! E gammal sq dansare har full a2 har 10 
år i följd på Rosenbom festivalen i Karlskrona. 
Min fråga är. Finns den kvar?” 

Kort, snabbt och enkelt så skriver man ihop 
några få rader, skickar till sitt gamla förbund 
och förhoppningsvis får man svar! 
Det är klart man får. Den här gången var det 
Björn Mattsson och jag som oberoende av var-
andra svarade. Jag skickade frågan vidare till 
Hans Olof Hellberg som är en vän på Face-
book fastän vi sist vi träffades var på ”Lock 
& Yellow Rock” – Convention 2008 i Motala. 
Jag blev ju också nyfiken på denne Kjell och 
bad honom skriva något om sin squaredans-
tid. Björn svarade ordentligt på frågan om att 
Rosenbomfestivalen inte finns längre.

Jag har klippt ihop lite av vår ordväxling. Kjell 
skrev: ”Tack för svar. Minnet börjar att försva-
gas lite för det är 22 år sen jag slutade. Minns 
Christer Bern o Karina, jag brukade dansa med 
Karina då Christer callade. Själv brukade jag 
gästcalla i pausen. Det var alltid toppcallers 
från Sverige eller USA och dansarna var också 
duktiga på alla nivåer. Vi brukade bo i husvagn 
på p-platsen vid skolan. Festivalen brukade 
vara första helgen i september. Vår dotter o 
hennes man var också med de flesta gånger-
na. I sept. 1990 var hon höggravid (hon skulle 
föda i slutet av okt.) och alla ville dansa med 
henne, mycket kul. Året efter var de också 
med, vi hade en sele som barnet kunde sitta i 
på bröstet och vara med i dansen annars satt 
han o jollra i gungstolen, det syntes att han 
gillade musiken.

Nu börjar man bli gammal o trött men det 
hade varit kul att åka dit och titta hur det går 
till idag om nu festivalen fanns kvar. Var med 
i Kristianstad square dancers sen startade jag 
själv en liten klubb, Cimbro square dancers i 
Simrishamn. Vi fick lägga ner 2000 på grund 
av bristande intresse. Sedan dess har jag inte 
dansat. 
Det är snart 30 år sen jag slutade i Kristian-
stad. Squaredans var kul, var dansade c:a 
15 år och fick många vänner både i Sverige 

Vänner ställer upp

och utlandet. Vår dotter squaredans-luffade 
jorden runt. På Nya Zeeland bodde de några 
dagar hos en stor fårfarmare och fick lära sig 
valla får med motorcykel. De var på Fidji, Ha-
waii och USA. Alla ville ha paret från det lilla 
landet i norr som sina gäster. De var ute i 1 
1/2 månad och behövde bara ligga på hotell i 
6 nätter. En natt låg de på en gräsmatta i en 
park i Adelaide Australiens huvudstad.

Kommer detta med i Square-Info så kan du ta 
med att när de var på Hawaii var det många 
lite äldre som dansade. En man hade en stol 
med sig som han ställde vid squaren och gick 
av när han blev trött. Under tiden dansade 
hans partner med ett spöke! Efter en stund 
hoppade han in igen. Det gick ganska bra men 
de var ju vana vid detta.”
Det här är så roligt med squaredans, så mån-
ga människoöden, trevliga händelser som rul-
las upp. Människor som delar med sig, bara 
man frågar. 
‘
Jag såg Kjells annons i Square-Info nr 2, 2000 
när han sålde sin callerutrustning, så han finns 
på riktigt. Kjell avslutade sin text med
”Ha de gott och lycka till med dansen.” 

Den här hjälpsamheten är genomgående i 
squaredansen alla tider. Från Crazy Town 
Dancers i Square-Info nr 2,s 9 1991 kommer:
Squaredansvänner som ställer upp. Läs om 
det i jubileumsdelen på sidan 40.

/ Mia Mutembei
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
O 23 nov Novemberdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 P, A1 Robert Milestad Kvarntorpsgården Näsby Allé 72 Gunnar Lundborg 072-510 70 77 info@nasbysquare.se

To 24 nov Höstdanser 2022 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:00 B, M, P, A1 Kim Bergström Spekeröd Bygdegård Gunnar Ljungström 070-771 55 86 483goj@gmail.com

Sista höstdansen

L 26 nov Novemberdans Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P, A1, A2 Robert Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 073-680 66 07 

beritnilsson122@gmail.com

L 26 nov Julfest Rångedala Borås HG Squaredancers
14:00-19:00 B*, B, M, P, A1 Leif "Snuffe" Eriksson, 

Lasse Eriksson
Bygdegården, Bygatan 1  Nettan 070-595 06 33 ladynettan@live.se

L 26 nov Catharinadansen Katrineholm Cathrineholm Square Dancers
14:00-19:00 B, M, P, A1 Janne Wiklund, Krister Pettersson Kulturföreningen DuD Fredsgatan 4-8  Inger Wilson 076-779 90 88 ingerwilson@live.se

S 27 nov Klubbdans Malmö Energy Squares
13:15-14:15 C1 Ystadgatan 53, Studiefrämjandet
14:15-17:15 B*, P, A1

S 27 nov Månadsdans Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-20:00 B, M, P, A1, A2 Hanna Tenenbaum ABF / Verkstadsgatan 14 Jörgen Höjer 070-628 09 17 ordforande@kbasquare.se

S 27 nov Söndagsdans Surte Surte Swingers
17:30-20:30 B, M, P, A1 Gugge Törnquist Glasbruksmuseum Ulf Persson 070-787 57 01 ulfp69@yahoo.se

57.8295 12.014

M 28 nov Repetition P & A2 Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
18:30-21:15 P, A2 Tove Höjer Verkstadsgatan 14 Jörgen Höjer 070-628 09 17 ordforande@kbasquare.se

Ti 29 nov A2 dans/workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Vainor Törnqvist Persson Snapen  Kjell Nyäng 070-531 38 41 kjell.nyang@gmail.com

Ti 29 nov Månadsdans Floda Lerum Square Dancers
18:00-20:30 A1, A2 Thomas Bernhed Floda Lada Thommy Ahlborg 070-635 89 40 tahlborg@telia.com

L 3 dec Adventsdans Åkersberga Squaredansklubben Violen
14:00-18:00 B*, B, P Meddelas senare Meddelas senare Bengt Nilsson 073-652 28 22 

Lars Olofsson 070-345 20 37 
president@energysquares.com
55.5886 13.0214

Här dansar vi -Nummer 4 2022

Christer Bern

14:00-18:00 B*, B, P Meddelas senare Meddelas senare Bengt Nilsson 073-652 28 22 
squaredansklubbenviolen@gmail.com

L 3 dec Squaredans med julbord Jung Läckö Square Dancers
15:00-20:00 M, P, A1 Sven Andreason (utefter E20 mellan Vara och Skara) 

Jungs bygdegård, Jungavägen
Sten-Ove Hoff 073-715 99 53 
sten-ove.hoff@hotmail.com
58.325 13.1047
Anmälan senast 26 nov.

S 4 dec Träningsdans Täby Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Svante Jordeskog Seniorcentrum Täby Centrum 

Lyktgränd 2-4 
Anna Odencrants / Ingela Gren 08-667 89 92 / 073-
764 17 91 ingelagren@hotmail.com
59.4459 18.0667

M 5 dec Julavslutning Gripen Square Dancers
19:00-22:00 B*, M, P Peter Johansson, 

Sven-Olle Svensson
Hjäruplundsskolan Hjärup Gustav Johansson 070-569 48 21 

info@gripensquaredancers.tk
B* =B kursnivå

M 5 dec Fastdance P, A1 & A2 Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
18:30-21:15 P, A1, A2 Jörgen Höjer Verkstadsgatan 14 Jörgen Höjer 070-628 09 17 ordforande@kbasquare.se

L 10 dec Nobeldans Sundbyberg Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B*, B, M, P Robert Milestad Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 Lucy Källebring 073-932 71 68 

lucykallebring@gmail.com

L 10 dec Luciadansen Enköping Pepparrötterna
13:00-16:00 A1, A2 Litslena Bygdegård
16:00-20:00 B*, M, P

S 11 dec C2/C1 dans/träning Västerås Västerås Square Dance Club
11:00-13:45 C2
14:15-17:00 C1

S 11 dec Julavslutning Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-20:00 B-A2 Ronja Höjer, Jörgen Höjer, 

Tove Höjer
Verkstadsgatan 14 Jörgen Höjer 070-628 09 17 ordforande@kbasquare.se

M 26 dec Annandagsdans Västerås Västerås Square Dance Club
17:00-21:00 B, P Tomas Hedberg Hälla koloniområde, föreningslokal Kjell Enberg 070-310 35 36 ordforande@vsdc.se

59.6032 16.6241

Stefan Sidholm Carina Runnebring 070-307 83 37 
carina.stefan@live.se
59.6654 17.2448
Fika kommer finnas

Lasse Jägdahl Kjell Enberg 070-310 35 36 ordforande@vsdc.se
59.6032 16.6241
Mer info senare. OBS nytt datum
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
Ti 27 dec Mellandagsdansen Sollentuna, Stockholm Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 B, M, P Stefan Sidholm Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13 Lena Hammarberg 076-315 12 10 

lena.hammarberg@outlook.com
59.4766 17.9113

To 29 dec Nyårsraketen Örebro Örebro Squaredancers
18:00-23:30 P, A2 Scandic Örebro Väst

F 30 dec
10:00-23:45 P, A2

L 31 dec
10:00-23:45 P, A2

F 6 jan Trettondansen Mölndal Pingvinerna
18:00-21:30 C3A

L 7 jan
11:00-18:30 C1

S 8 jan
10:00-15:00 C2

L 7 jan Arbogadansen Arboga Riverbend's Square Dancers
14:00-20:00 B*, M, P Mathias Alfredsson Parkhallen, Vinbäcksleden 11 Torbjörn Lindström 070-316 43 55 

arbogadansen@riverbends.se
59.386 15.8268

Ti 10 jan Intensivkurs Basic Huddinge Huddinge Square Swingers
09:30-12:30 B* Calle Bruner ABF Kommunalvägen 26 Björg Halvarsson 070-475 01 71 

bjorg.halvarsson@telia.com
Kafeteria finns eller ta med egen fika

To 12 jan Kick Off Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:00 B, M, P Michael "Sotarn" Lindberg ABF Kommunalvägen 26 Björg Halvarsson 070-475 01 71 

bjorg.halvarsson@telia.com
Kafeteria finns eller ta med egen fika

L 14 jan Thomasdansen Tumba Motiv8's
13:00-16:00 C3A Segersjö Folkets Hus, Scheelevägen 41
17:00-20:00 C2

S 15 jan
10:00-16:00 C3B

L 21 jan Västkustdans i Öster Märsta Crazy Flutters
13:00-16:00 A1, A2 Cabinen, Forum, Stockholmv 25
17:00-20:00 P, A1

L 21 jan Nivådag Borås Borås HG Squaredancers
11:00-16:00 M Lasse Eriksson Björhemsgatan 31  Nettan 070-595 06 33 ladynettan@live.se

Martin Jansson, Jörgen Höjer Inger Dahl 070-923 47 97 info@crazyflutters.com
59.6228 17.85

Jesper Wilhelmsson, 
Tomas Hedberg

Tomas Hedberg 070-612 36 15 
tomas@nyarsraketen.se
59.2742 15.1769
OBS! Obligatorisk föranmälan!

Jesper Wilhelmsson, 
Thomas Bernhed, Mats Björkman

Mats Björkman 073-904 11 70 mats@pingvinerna.se

Thomas Bernhed Arne Gustavsson 070-422 82 27 
arne.gusta@gmail.com 

11:00-16:00 M Lasse Eriksson Björhemsgatan 31  Nettan 070-595 06 33 ladynettan@live.se

L 28 jan B*, B, M, P, Stora Bålstadansen Bålsta Bålsta Square Dancers
12:00-18:00 A1, A2, C1 Stefan Sidholm, Sven Andreason Västerängsskolan Lars Wahlund 072-748 21 40 

lars.wahlund@hotmail.com
Varm mat serveras

F 3 feb Februarifestivalen Tumba Motiv8's
19:00-22:00 A2 Segersjö Folkets Hus, Scheelevägen 41

L 4 feb
10:00-13:00 C3A
14:30-17:30 C2
18:00-21:00 C1

S 5 feb
11:00-14:00 C2
15:00-18:00 C3B

M 6 feb
09:30-16:00 C3B

L 11 feb Februaridans Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P, A1, A2 Micke Gerkman Nybrogatan 18 Berit Nilsson 073-680 66 07 

beritnilsson122@gmail.com

L 11 feb Nivådag Borås Borås HG Squaredancers
11:00-16:00 P Lasse Eriksson Björhemsgatan 31  Nettan 070-595 06 33 ladynettan@live.se

S 12 feb Inbjudningsdans Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
13:00-17:00 M, P, A1 Meddelas senare Kamratgården, Bergsbrunna Anders Lindkvist 070-578 52 59 

anders.k.lindkvist@telia.com

F 17 feb Februaridans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:00 B, M, P Robert Milestad ABF Kommunalvägen 26 Björg Halvarsson 070-475 01 71 

bjorg.halvarsson@telia.com
Kafeteria finns eller ta med egen fika

L 18 feb Konceptdansen Mölndal Pingvinerna
13:00-18:30 C1 Hemvärnsgården

S 19 feb
10:00-15:00 C2

L 4 mars Nivådag Borås Borås HG Squaredancers
11:00-16:00 A1 Lasse Eriksson Björhemsgatan 31  Nettan 070-595 06 33 ladynettan@live.se

Ray Brendzy Arne Gustavsson 070-422 82 27 
arne.gusta@gmail.com
59.1941 17.8151
Måndag: Segersjö Folkets Hus, Tumba

Thomas Bernhed, Mats Björkman Mats Björkman 073-904 11 70 mats@pingvinerna.se
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Mer upplysningar: 
riverbends.se, 

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

Cafeteria finns. 

Entré: Vuxna 130 kr, 
Ungdomar till 26 år 60 kr. 

7 januari 2023 kl. 14.00-20.00 
Parkhallen, Arboga

Basic 35 – M – Basic 35 – P 

Mathias Alfredsson 
 

37:e Arbogadansen 

Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
L 11 mars Vårdans Hjärup Gripen Square Dancers
13:00-18:00 B*, P, A1 Hanna Tenenbaum Hjäruplundskolan Gustav Johansson 070-569 48 21 

info@gripensquaredancers.tk
 B*=B 40

L 11 mars Årsmötesdansen Tumba Motiv8's
13:00-16:00 C1 Segersjö Folkets Hus, Scheelevägen 41

17:30-20:30 C2

S 12 mars
09:30-12:30 C3A
13:00-16:00 C3B

L 11 mars B, M, P Vårdans Lerum/Western Mölnlycke Western Airport Square Dancers
11:00-17:00 A1, A2 Thomas Bernhed, Martin Jansson, 

Kim Bergström, Jens Götharson
Djupedalsskolan Ulla Henricson 073-332 18 43 ulla.westernsd.se

gemensam arrangör Lerum och Western 

S 12 mars Inbjudningsdans Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
13:00-17:00 M, P, A1 Meddelas senare Kamratgården, Bergsbrunna Anders Lindkvist 070-578 52 59 

anders.k.lindkvist@telia.com

F 17 mars Marsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:00 B, M, P Jan Wiklund ABF Kommunalvägen 26 Björg Halvarsson 070-475 01 71 

bjorg.halvarsson@telia.com
kafeteria finns eller ta med egen fika

L 18 mars SACT Convention Meddelas senare SACT
15:00-20:30 B, P SACT-callers  Fia Norén 070-209 02 55 kassor@caller.nu

L 18 mars Nivådag Borås Borås HG Squaredancers
11:00-16:00 M Lasse Eriksson Björhemsgatan 31  Nettan 070-595 06 33 ladynettan@live.se

L 25 mars Marsdans Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 M, P Roland Danielsson Nybrogatan 18 Berit Nilsson 073-680 66 07 

beritnilsson122@gmail.com

Meddelas senare Arne Gustavsson  070-422 82 27 
arne.gusta@gmail.com
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 
Kontakt: Urban Danielsson 

Tfn:070-580 26 02   E-mail: urbandanielsson@outlook.com 

SACT School 

Caller School 
Instruktörskurs till inspelat material 
SquareView-kurs 
Samtliga utbildningar planeras till 
våren 2023. 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

SACT Convention 2023 

Convention kommer att vara 18-19/3. Mer 
information kommer. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

SACT Tematräff 

SACT kommer även under 2023 att anordna 
digitala tematräffar för att bredda och 
fördjupa kunskaper kring callning och 
kursledning. Endast för medlemmar i SACT. 
Bli medlem via hemsidan. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

Vi hänvisar till vår hemsida, 
www.caller.nu, och Facebook-sida för 
mer information om våra utbildningar 
och evenemang. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Kunskapslistan - KL 

Ett mycket genomarbetat verktyg samt 
checklista som är lätt att använda av 
framförallt ledare och dansare. 
Kunskapslistan finns på: 
https://caller.nu/kursmaterial/ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SACT för ALLA 

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

PS: SACT finns även på Facebook! 

Vad gör en bra instruktör eller caller? 

Frågan har många svar och beror på de erfarenheter 
personen som svarar har, utanför och inom dansen. 
En viktig del i att utvecklas både när det gäller att 
dansa, lära ut eller att calla är att få en utbildning. 
En viktig del av SACT är utbildning. 

Under pandemin satsade SACT på att ha digital 
utbildning bland annat genom temakvällar med 
olika ämnen. Vissa av temakvällarnas ämnen är 
nyttiga för alla, som till exempel en genomgång av 
Taminations, kunskapslistan (KL) och pedagogik. 
Andra temakvällarna var av mer callerteknisk 
karaktär såsom till exempel genomgången av 
callningstekniken mental image. 

Under våren 2022 då vi äntligen kunde börja 
komma i gång med den fysiska dansen igen har 
SACT haft en callerclinic i Kungsbacka och uppe i 
Bålsta anordnades en instruktörskurs. 

Att ha kurser digitalt har fördelar då resa och 
boende slipper planeras, samtidigt som vissa 
moment är svåra att utföra digitalt, då riktiga 
dansare behövs. Att se andra instruktörer, callers 
och dansare live ger också en annan känsla än att 
mötas via en skärm. Däremot underlättar det 
digitala, då förberedelser kan göras och när det väl 
är dags för ett fysiskt möte, slipper teori läsas i 
någon större mängd. 

I SACT kan vi utvecklas både när det gäller 
dansutlärningen och callningen. Vad har du att bidra 
med? Hör gärna av dig till styrelsen med dina idéer! 
Nya datum för temakvällar och andra aktiviteter 
inom SACT kommer att dyka upp på hemsidan och 
på SACT:s facebooksida. Planer finns för både 
fysiska och digitala träffar. 

Vill du komma åt tidigare temakvällar så loggar du 
in på SACT:s hemsida caller.nu och går in under 
medlemssidorna. Är du inte medlem i SACT kan du 
enkelt bli medlem genom att gå in på hemsidan och 
välja ”Om SACT” och ”Bli medlem”. 

Vi i SACT har utbildningar, digitala temakvällar, ger 
råd och tips kring hur du kan utveckla dig som 
instruktör.  

Välkommen att vara delaktig! 
Mikael Freeman för styrelsen 
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Klubbinformation 
(uppdaterad november 2022)

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 innan 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 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 fyra nummer 
av pappersversionen. 

SAASDC Kontakt  

Se hemsidan: www.squaredans.se
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- Informationsblad för Squaredansare
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Från ordförandens jubileumshorisont 
40 år. Det är ganska imponerande ändå. Jag 
har inte varit med sedan starten, det är väl 
lika bra att säga direkt. 1982 gick jag andra 
året på gymnasiet och hade väl knappt hört 
talas om squaredans. Möjligtvis hade man sett 
det i en och annan westernfilm, med felor och 
cowboys och tjo och tjim på någon loge. Det 
såg ju alltid roligt ut föralldel. Om man ska 
beskriva glädje är det ungefär en sån bild man 
ser framför sig. Eller Snövit och de 7 dvär-
garna på julafton, men nu är det ju inte deras 
jubileum detta ska handla om. (Även om den 
filmen faktiskt också firar jubileum i år!*).
Jag har haft förmånen att vara med i två av 
de allra första klubbarna. Jag började 1988 i 
Tyresö Square Dancers med Peter Myhr som 
kursledare. Han berättade ofta entusiastiskt 
om hur det hela startade från hans sida sett. 
Så en stor bit av historien fick jag med mig 
redan från min allra första nybörjarkurs. På 
senare år, ja det är över 15 år sen nu, blev jag 
medlem i Ericsson Square Dancers, en annan 
av de allra första klubbarna med det ”andra 
benet” av den svenska squaredanshistorien 
som ni säkert alla har hört berättas många 
gånger. Så båda mina klubbar fanns innan 
Svenska Squaredansförbundet var påtänkt. 
Detta kanske gör att jag är mån om att värna 
om historien, jag vet inte. 

I sådana här sammanhang brukar det vara 
populärt att titta tillbaka på och hänvisa till 
andra händelser som ägde rum samma datum 
eller år. Jag tittade därför på Wikipedia ifall 
det skulle finnas något spännande som var 
jämnårigt med SAASDC. Det gjorde det inte. 
1982 måste ha varit ett ovanligt deprimerande 
år för det var främst en massa olika olyckor 
och eländen som räknades upp. Absolut inte 
sådant man vill ta upp som jämförelse vid ett 
jubileum i alla fall. Om man måste vaska fram 
någonting som kändes åtminstone lite glatt så 
var det kanske att IFK Göteborg vinner UEFA-
cupen i fotboll och blir därmed första sven-
ska lag att vinna en stor europeisk cuptur-
nering i fotboll eller att världens mest sålda 
musikalbum genom tiderna, Michael Jacksons 
Thriller, börjar säljas. Så nej, allt var inte bät-
tre förr helt klart. Och tänk, det stod inte med 
på listan att Svenska Squaredansförbundet 
bildades!

Jag kom in i Förbundsstyrelsen som kassör 
2016 så jag har suttit i den här styrelsen till-
sammans med både Tommy Hansson och Jes-

sica Dhyr som ordförande. Båda två skriver 
här i sina respektive ordförandetillbakablickar 
hur roligt det har varit att vara med i den här 
styrelsen. Och det stämmer. Det är mycket 
jobb, men mycket prat, skratt och gemenskap 
också. Det var väl därför jag trots allt tack-
ade ja till att gå upp som ordförande när jag 
fick frågan 2020, även om det inte hade ingått 
i mina planer dessförinnan. Pandemin hade 
redan börjat när jag blev ordförande och jag 
blev vald på den första digitala årsstämman. 
Det har varit en konstig tid de senaste åren, 
det kan vi nog alla skriva under på. I vissa 
sammanhang känns det som någon tryckt på 
en stor pausknapp så allt bara stannade av 
på obestämd tid. Två år gick, vem hade kun-
nat ana att något sånt här ens skulle kunna 
inträffa. Hade man vetat redan på förhand att 
man skulle ha två års oplanerad fritid hade 
man kanske spenderat den annorlunda men 
nu tog man som en dag i taget utan att veta 
hur morgondagen skulle bli. Inte gjorde jag 
i alla fall något av det som jag annars aldrig 
brukar ha tid för. Den energin fanns inte. 
Det vi lärt oss under den här tiden är att bli 
mer digitala så något positivt kom det kan-
ske ur det hela i alla fall. Eftersom vi är ett 
rikstäckande förbund, ja t.o.m lite mer än så 
med klubbar både i Norge och på Åland, så 
kan vi nu mötas digitalt relativt lätt för både 
diskussioner och utbildning.
Men det jag ser fram emot nu är att vi nu äntli-
gen också kan mötas på riktigt igen! Såväl på 
dansgolvet som hos den egna klubben och 
även i Förbundsstyrelsen. Äntligen kan vi bör-
ja se framåt igen. Äntligen kan vi våga planera 
utan att alltid behöva helgardera oss för att det 
kanske måste ställas in. Det är svårt att satsa 
med pausknappen intryckt. Jag vill satsa. Jag 
vill att andra ska satsa. Jag vill att vi alla ska 
satsa! På squaredansen, på framtiden, på 40 
år till - minst. Kommer ni ihåg den där sinne-
bilden för glädje? Ja det är squaredans.
Låt oss satsa tillsammans på den! 

Annika Myhrberg, 
ordförande
annika@squaredans.se

*) Disneyfilmen Snövit 
och de sju dvärgarna 
hade världspremiär 
den 21 december 1937 
så den firar 85-årsjubi-
leum i år.
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Jag är en av två ordförande som har recyclats 
de senaste åren. Det betyder att jag har varit 
ordförande för Svenska Squaredansförbundet 
vid två olika tillfällen. Båda gångerna var lika 
roliga och avsluten var lika jobbiga.

Men vi börjar i en annan ände. Jag fick frågan 
för länge sedan om att vara redaktör för just 
det här jubileumsnumret. Jag tackade gladeli-
gen ja eftersom jag mindes hur roligt det var 
att sätta ihop numret när vi fyllde 30 år. Men 
under våren 2022 fick jag ett jobberbjudande 
som jag inte kunde tacka nej till, under den här 
hösten är jag tf avdelningschef för kommuni-
kationen på Svenska Filminstitutet. Direkt jag 
hade tackat ja till den ärofyllda tjänsten i Film-
huset på Gärdet i Stockholm så kontaktade 
jag redaktör Ing-Marie och ordförande Annika 
eftersom jag förstod att jobbet skulle ta stor 
del av min tid och jag inte skulle hinna eller 
orka ro en tidning i land. Men jag är glad att 
jag ändå får vara med på ett hörn genom att 
få äran att skriva den här kolumnen.

En stor bonus med att lämna Skellefteå för att 
bo i Stockholm några månader är squaredans-
utbudet. I Skellefteå finns inte klubben kvar 
och närmaste dans är 13 mil söderut. Här 
kan jag bara hoppa på pendeltåg eller tunnel-
bana för att ta mig till ett dansgolv. Nu ska 
jag erkänna att det inte blivit så mycket hit-
tills, men det kanske kommer. Min andra helg 
i huvudstaden var det i alla fall dags för Triple 
Boys med gästcaller Neil Whiston i Rotebro. 
Jag var lite nervös när jag åkte dit för jag hade 
inte dansat sedan pandemin bröt ut, det vill 
säga att det var flera år sedan.

Men jag blev förvånad över hur mycket som 
fortfarande satt i kroppen och knoppen. De 
flesta callen gick galant – och de som jag alltid 
har haft problem med var fortfarande lika kne-
piga. Men oj så roligt det var att se alla glada 
miner och höra den bekanta musiken igen eft-
er så långt uppehåll. Jag hoppas att ni alla har 
haft möjlighet att uppleva samma känsla.

Från en före detta ordförandes horisont
Tillbaka till återvinningen som jag inledde med. 
Mellan åren 2004–2008 hade jag förmånen att 
få vara ordförande för Svenska Squaredans-
förbundet. Det var väldigt roliga, men också 
arbetssamma år. Klubbarna var många och 
verksamheten var stor och livfull. Efter att 
först ha suttit i förbundsstyrelsen i många år 
och sedan vara ordförande gjorde att jag växte 
mycket som människa, men till slut kände jag 
att jag hade gjort mitt och ville inte vara upp- 
bunden så mycket på fritiden som förbunds-
arbete innebär. Trots det så var det väldigt 
känslosamt att sluta efter så många år. 

Men dansa har jag fortsatt att göra och tyvärr 
fått se fler och fler klubbar lägga ned sin verk-
samhet och många fleråriga danser försvinna 
från danslistan. När jag fick frågan om att bli 
ordförande igen år 2019 så kände jag suget 
att arbeta med dessa frågor igen. Jag var även 
inspirerad att ta över efter Tommy Hansson 
som återkommit som ordförande efter många 
år, men nu skulle avgå igen. Styrelsearbetet 
var lika roligt som förra gången, men tyvärr 
kom pandemin och eftersom mitt dåvarande 
arbete slukades av det så var jag tvungen att 
lämna över lite tidigare än jag formellt avgick 
vid stämman 2020.

Då hade vi tvingats ta svåra beslut som att 
ställa in Europa-Convention som skulle ha 
anordnats av Crazy Flutters i Sverige. Jag har 
fortfarande inte riktigt satt mig in i vilka kon-
sekvenser som pandemin orsakat för square-
dansen. Men jag hoppas att skadan inte blev 
allt för stor och det nu kan tas nya tag ute i 
klubbarna. Och snälla, låt oss slippa pande-
mier framöver. Det är en erfarenhet vi vill läg-
ga till handlingarna och aldrig öppna upp igen.

Vi ses på ett dansgolv snart hoppas jag!

Jessica Dhyr, före detta ordförande x2
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Hela äventyret startade 1995 då jag valdes in 
i Förbundets styrelse med Stig Näslund som 
ordförande. Det var en spännande tid med 
många dansare i alla delar av landet. Året 
därefter valdes jag in som ordförande. 1998 
lämnade jag uppdraget. Bakgrunden var mitt 
civila jobb som var mycket krävande, inte 
medgav den tid som fordrades. I samband 
med att jag då avgick, lovade jag återkomma 
när jag hade mer tid.

När man nu ser tillbaka på denna första period 
är det en rad minnen som kommer tillbaka. Ett 
minne är, att jag aldrig tidigare varit med om 
att någon utanför styrelsen uttryckt kritik mot 
att ”man kan inte ha så roligt när man jobbar i 
en styrelse”. Mitt motto har alltid varit att man 
måste kunna förena både glädje och allvar när 
man jobbar i en styrelse, oavsett om den är 
professionell eller ideell.

Styrelsearbetet den gången var lite speciellt, 
det fanns på tok för många personer i styrels-
en. Förutom ordföranden och ledamöter även 
flera suppleanter. Det innebar att man hade ett 
arbetsutskott på tre som först sammanträdde 
och arbetade igenom frågeställningarna. Se-
dan presenterades för resterande ledamöter 
och suppleanter. Självklart tyckte alla utanför 
arbetsutskottet att detta arbetssätt inte var 
tillfredsställande, resultatet blev att organisa-
tionen gjordes om till den som idag används.

Redaktören var då adjungerad till styrelsen och 
hette då Gösta Neovius, en mycket trevlig per-
son med starka åsikter. Vi hade ofta språkliga 
diskussioner som han dessvärre alltid vann. 
Att skriva i Square-Info var en viktig upp- 
gift och det gjordes ju inte digitalt som idag,  
då gällde artiklar skrivna på papper. Jag kan 
minnas en rad tillfällen då jag var ute på mina 
tjänsteresor febrilt letande efter en fax där jag 
kunde sända mitt material. 
Så småningom började vi prata om att skapa 
en hemsida och sökte efter en person som 
kunde göra detta. Vid ett möte sade Gösta 
”jag bygger hemsidan och den är klar första 
augusti”. Förbundsstyrelsen var helt förbluffad 
och frågade om Gösta hade någon erfarenhet. 
Svaret var ”nej, men det finns ju böcker”. 
Hemsidan var klar den första augusti!
Tiden gick och jag infriade mitt löfte om att 
återkomma till förbundsstyrelsen då jag hade 
mer tid. Perioden 2012–2019 var min andra 
period och efter denna kan konstateras, att 

Från Ordförande Emeritus horisont
jag är den person som haft uppdraget längst 
av alla i förbundets historia.
Nu blev arbetet i Förbundet annorlunda efter-
som de digitala möjligheterna blev allt bättre. 
Samarbetet i styrelsen var utmärkt och även i 
denna styrelse trotsade vi kritiken mot att ha 
roligt. Mycket arbete och många skratt
var ledorden också under denna tid. Att glass-
ätande var en viktig beståndsdel har säkert 
framkommit på diverse sociala medier. För de 
som inte följer Facebook och andra medier inne- 
bar detta, att då det intill konferenslokalen 
fanns gratis mjukglass, var konsumtionen be-
tydande på vissa håll. Mycket tid gick åt att 
fortsätta det traditionella arbetet, men också 
att skapa en modern hemsida och bygga en 
helt ny danslista med många spännande nya 
funktionaliteter. Här har vi Björn Mattsson att 
tacka för mycket kunskap och arbete.

Andra viktiga uppgifter var att stärka klubbars 
samverkan med varandra och helst skulle de 
också skapa regionala plattformar för samar-
bete och informationsutbyte. På en del håll 
lyckades denna ansträngning, medan det i an-
dra fall inte lyckades så bra. Jag tror på vikten 
av att utbyta kunskap och samarbete mellan 
olika klubbar, och mellan klubbar och förbund. 
För att stärka detta arrangerades ett antal 
seminarier och det var fantastiskt att vara 
med på dessa. Efteråt kommer man hem med 
massor av ny erfarenhet och entusiasm.

Hela tiden som jag har varit verksam har alltid 
Convention varit en kär arbetsuppgift. Det har 
blivit totalt 13 Convention, varav två inställda, 
där min medverkan har varit en spännande 
och kul arbetsuppgift. Arbetet med convention 
i Halmstad är pågående och jag vill träffa er 
alla där i maj 2023.
När jag lämnade över stafettpinnen på våren 
2019 till Jessica Dhyr, kände jag att det var 
dags för någon annan att fortsätta föra Square- 
dansförbundet vidare. Då jag nu på lite av-
stånd tittar på utvecklingen efter pandemi och 
annat elände, blir jag lite bekymrad. Om jag 
fick önska så skulle jag vilja att alla, både klub-
bar och förbund, satsade stort på att rekrytera 
både gamla och nya dansare. 
Alla vet hur man rekryterar, 
men det räcker inte, det krävs 
aktiviteter också!
Dansa mycket så ses vi 
i en square någonstans.
Tommy Hansson



23

16 år! 16 år har jag gjort Square-Info. Häf-
tigt, konstigt, korkat? Borde jag sluta... borde 
vi lägga ner tidningen... borde..? Ja det finns 
många funderingar som kan sammanfatta vad 
jag tänker under tiden jag gör tidningarna. 
Läste min förra tillbakablick och mycket är sig 
likt fortfarande. 

Liiiite bättre framförhållning.. nope inte nu 
heller. Varken jag eller ni ;). 

Lite bättre kompis med Indesign, men skulle 
fortfarande önska att jag hade tiden till den 
där kursen. 

Kör fast - jodå det händer om än mer sällan. 
Birgitta är min bästa kompis då :).

13 år! 13 år sedan vi la till att tidningarna kom 
direkt hem i er brevlåda (iaf när posten vill). 

År 2009 började vi med 4200 st registrerade 
adresser nu är vi nere på 2154 st. 2009 hade vi 
många dubbelreggade men den bistra sannin-
gen talar för sig själv. Vi måste vända trenden 
och få fler folk att inse att squaredans är det 
bästa som finns!!  

Det har alltså gått 16 år sedan jag på väg till 
påskfestivalen med Inger och började prata 
om att jag skulle göra Square-Info. Lagom till 
valborg svarade jag ja till att bli redaktör när 
Jessica (f.d ordförande) ringde. Efter att ha 
funderat ganska mycket. 

Redaktörskans återblick 
Konstaterar att jag har överlevt alla tidigare 
redaktörer i de år som de varit redaktörer. 
Tänker ibland att det vore roligt (eller vill man 
inte veta) hur mycket tid man lägger ner på 
varje nummer.  

Hos Henrik och senare Tomas (då Henrik 
slutade) på FS Grafiska Malmö tryckte vi fram 
till 2016. Sen blev de uppköpta av CA Anders-
son som höjde priserna rejält så då bestämde 
jag mig för att plocka “hem” tryckningen till 
Västerås och fick kontakt med ett underbart 
tryckeri som har tryckt tidningen sedan 2016. 
Graf & Bild Bergstrands AB och Birgitta är de 
bästa som finns :). 2017 fick jag ont i magen 
då de ev. skulle lägga ner men som tur var 
bytte de bara lokaler och kör fortfarande på. 

Detta är en liten hyllning till 40-åringen. Med 
hopp om fler nummer och ännu mer utveck-
ling! 

Antagligen blir det ingen återblick som redak-
törska vid 50-års jubileet ...eller..?

Er redaktör…ska 
Ing-Marie Lindh
ing-marie@squaredans.se
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Bakgrunden till inlägg/artiklar
vi läst under SAASDCs 40 år

Marianne skrev i Square Info nr 2, 1995 och 
tackade Con Amore för en trevlig dans. Hon 
blev tillfrågad om hon kunde berätta något 
från sin långa erfarenhet som squaredansare. 
Marianne nappade och har skickat in följande 
berättelse

Woxnadalens Squaredansers
Squaredansklubben bildades 1982 och Mari-
anne Alsing berättar lite grand om klubbens 
mångskiftande historia. 
Janne Magnusson och Marianne Alsing började 
dansa 1988 i klubben som ligger i Bollnäs.  
Det första Convention vi var på hölls 1990 i 
Västerås. Det blev förstås en massa ”breik”, 
minns Marianne.

“Vi tränade upp oss och åkte ofta till Con 
Amore, Eskilstuna för att dansa. Där fann vi 
vår största favorit, Dave Clay. Vi åkte faktiskt 
dit varje gång han var där mellan 1991-1998.
Den 10 oktober 1992 firade vi Woxnadalens
Squaredancers 10 år vid Ol-Andersgården i
Alfta med Tomas Hedberg och Krister Petters-
son. Det var meningen att vi skulle ha dans 
helgen efter men fick byta eftersom Västerås 
hade dans med Wade Driver då. Det var tur 
det, för den helgen blev det snökaos.
Vi hade hela 163 dansare från Ö-vik-Söder-
tälje. Basicnybörjarna fick dansa första halv-
timmen sina 18 call, mkt uppskattat av dem. 
Trång trivsam dans i två lokaler. Ordförande 
Irene berättade lite historik om klubbens 10 
gångna år och och vilka medlemmar som var 
kvar i klubben. Därefter fick vi genom radion 
höra gratulationshälsningar genom Malsing 
och Janne samt dansare från Gävle med sång 
av Tomas Hedberg som där i Alfta stod och 
lyssna på sig själv!
Den 10 december fortsatte vi firandet med fest 
vid Ovanhedens bygdegård och Tomas skulle 
komma och calla. Han kom en halvtimme 
sent. Det var svårt att hitta dit. Han frågade 
flera personer under vägen men de kunde inte 
ge någon bra beskrivning av hur han ska köra. 
När han väl kom blev det en trevlig dans med 
luciatåg och god mat. 

Den 31 augusti 2002 firade vi 20 år med fest-
ligheter vid Hilding Mickelssongården i Glöss-
bo, utan särskilt inbjuden caller. Solen sken 
och vi var ute och lagade paella med inhyrd 
spanjor. Gick in och åt och sen kom störtskuren 
och blåsvädret. Ordförande Irene berättade 
lite om klubbens uppkomst. Därefter dans till 
Bobben och Bosse Magnusson.
Den 19 oktober 2002 firade vi 20 år med dans  
vid Kilbergsskolan i Bollnäs med Tomas Hed-
berg och ”Sotarn” Lindberg. ”Bransta City 
Släckers Jr” kom och underhöll.
Den 5 oktober 2012 firade vi 30 år vid Hert-
sjögården och Tomas Hedberg och Bosse Mag-
nusson callade. Bobben var inte med denna 
gång. Han var hemma och röjde snö. Vi hade 
dansare från Ö-vik till Norge och dansade B - 
C1. 

Dave Clay och andra favoritcallers 
När det blev slut på september- och nyårs-
danserna i Con Amore tog vi med oss den 
tredje i fanklubben (Dave Clays, redaktörens 
anmärkning) Bobben Bodin och kl 06.00 den 
17 februari 2001 for vi tre iväg till Baerum i 
Norge där Dave Clay callade. Vi hade pratat 
med Leiv-Ole och fått en karta av en bekant 
så vi skulle hitta dit. Vi ställde oss i en bilkö för 
att betala ”sytten” norska kronor men efter-
som vi kom från landet så tog Bobben ”inner-
flajen” och vips blev det zoom och vi var först 
in, utan att betala. Det gick inte att växla in 
svenska pengar, varken på macken eller i pos-
ten så när vi skulle äta fick vi hålla till godo 
med kaffetermos och limpmacka. Dave Clay 
och vi blev lika glada när vi såg varandra. Han 
var sig lik med sina klurigheter som Bobben 
genast tog efter. Körde cross fire from lines, 
ends facing in and centers facing out. Under 
pausen var vi ute på ett Pannekakehus och åt 
pannkaka för 140:- med två norska dansare 
som vi fick låna pengar av.  Hemresan började 
kl 19.30 och Bobben fick frossa och vi försåg 
honom med Treo där han låg i baksätet och var 
dålig i 50 mil. Influensan varade hela veckan 
efteråt. Det var en resa som hette duga men 
mycket viktig för oss. 

Många års squaredans med Malsing
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Janne och jag hade tidigare, 1995, varit i Eng-
land och dansat till Dave. 1998 låg vi över hos 
honom och Leigh och dansade där i klubbarna 
Lucky Thirteen och Aces. Vi testade C2 som 
ej gick så bra, trodde att vi kunde det efter all 
träning i Strängnäs med Asplund. År 2006 for 
Janne och jag till Nottingham för att dansa till 
honom och Bill Harrison.

Den 8-9 november 1997 for sex förväntans-
fyllda fans till Umeå för att dansa till Dave Clay 
med hans klurigheter. Vi kamperade i en stuga 
där det inte var så varmt vid den årstiden. Men 
vi hade sovsäckar och glädjen över dansen var 
stor. Vi hade också ett trevligt afterparty i stu-
gan. Vi hade ju redan varit med i Umeå 26-28 
april 1996.

I februari 1996 var vi till Gävle på bakvända 
med Mattias Åkerblom som uppskattades väl-
digt av Gotta och Janna.

Vår nästa favorit var Dave Wilson, en lugn 
sightcallande kille med gympadojjor som lärde 
oss C2 i Vårdinge 1996 där även Lars Asplund 
callade. Dave fortsatte sedan 2001 med C3A/ 
C3B på Öland. Tidigare hade vi lärt oss callen 
på Gula Villan i Stockholm genom Leif Carls- 
son. Han gav oss läxa att läsa på till varje 
gång. Jag har inte kommit längre än, håller 
fortfarande på med C3B i Örebro men numera 
till den pedagogiske och duktige callern Jesper 
Wilhelmsson.

År 2000 18-19 mars hade vi en högnivådans 
A1-C2 med Dave Wilson. Dave och Anneli mfl 
bodde hos oss. År 2002 16-17 mars hade vi 
höjt ribban ett hack till A1-C3A. Dave sov över 
hos oss men Anneli var hemma med Adam.

Till Påskfestivalen har många i vår klubb farit 
ner och dansat. Vi for ner på långfredag och 
bodde på motell och hem på söndag. Randy 
callade - magic in tandem, boys run som Bob-
ben fick träna på, gick inte så bra. 
Alla hade mat och dryck med sig och vi hade 
hyrt de flesta rummen på motellet. Vi använde 
bara ett allesammans efter dansen under kväl-
len och hade så trevligt. När vi skulle lägga 
oss upptäckte vi efter att ha vänt upp och ner 
på bäddsoffan att det var en blindbräda dit-
spikad på bäddsoffan som vi skulle ligga i. Det 
fanns alltså inte någon mer sängplats där! En 
kille fick ligga inne hos oss och den andra låg 
på golvet i sovsäck. 
På Påskafton tog vi den sedvanliga långprom-
enaden i solsken innan dansen skulle börja. 
Olle hade racercykeln med för att träna till 

Vätternrundan.
Denna procedur fortsatte vi med i många år 
där även Hudikborna tillkom på senare tid. Då 
var vi 24 st på vårt afterparty.  
Jag minns också en septemberdans i Örebro 
med Barry Sjolin som körde  - Dive thru from 
lines facing in.

Ingvar Jönsson och Rauni ordnade också
många trevliga danser. Vi var dit några ggr till 
Kristianstad och dansade C3A och sedan C3B-
kurs sommaren 2007. Första gången vi hörde 
honom var på Convention i Falun 1994. Då 
hörde vi inte ett smack vad han sa på skånsk-
engelska och Rauni sprang efter oss och ville 
att vi skulle försöka, då dansade vi mest C7. 
Ingvar bjöd i alla fall på interlocked triangel  
och alla andra trianglar. Han kom sedan till oss 
i maj 2008 och callade och vidare till Umeå. Vi 
for dit vi också, en 5 tim resa på 43 mil. Vi låg 
på OK-hotell i Haga. Mycket trevlig C3A-dans. 
Han återkom i augusti till Glössbo med en C1-
dansvecka.       

Motiv´8 danserna var väldigt trevliga. Jag 
kommer särskilt ihåg en caller som heter Geo 
Gedlicka. Han callade A2-C2. Han hade ett 
glatt gäng killar med sig i shorts och gympa-
dojjor. De  markerade med  olika ljud vid olika 
calls och tjoa och var glada. Vi dansade till 
honom både 1998 och 2010.

Sommaren 2010 for Bobben iväg för att calla 
på en C1-vecka Edsleskogs byskola i Dalsland 
med 12 elever. Tufft tyckte han själv men det 
gick vägen. Han fick bra betyg av Björn Arén 
som sa - tack vare en ödmjuk och hjälpsam 
instruktör fick han oss att bli ett harmoniskt 
och välfungerande team”.

Marianne utan Janne och Bobben
Woxnadalens Squaredancers
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Margareta Wirebro, Varamon har alltid varit 
beredd att göra lite utöver det vanliga för att 
få dansa squaredans. 2005 packade hon in 
maken och 3 kamrater och for iväg till Stavsjö. 
Lite på vinst och förlust, vad hon kan kom-
ma ihåg idag 17 år senare. – Vi hade hört att 
Cross Trail dansade på lördagar i Stavsjö. Det 
skulle vara kul att vara med på det, tänkte jag, 
säger Margareta. – Nu för tiden händer det ju 
inte att man gör så där. - Nu har vi danslistan 
digitalt och mobiltelefonen i handväskan. Så 
vi var nog lite klantiga som inte ens hade med 
oss ett telefonnummer till någon dansare i den 
klubben. –Men det blev ju ett helt underbart 
resultat av den ”dans”resan !

2005 nr 2,s 22

Klantigt blev underbart
Vilka människor det finns inom vår kära 
squaredanskrets. Där kommer vi, fem vils-
na squaredansare från Motala, som tänkt 
oss dansa squaredans i Stavsjö. Vi har inte 
upptäckt att det finns något som heter hem-
sidor, datorer etc, utan vi åker glatt 22 mil tur 
och retur för att dansa i Stavsjö Föreningshus. 
Till vår stora olycka har vi inga telefonnummer, 
telefonkataloger eller dylikt, men vi är hand-
lingskraftiga. Naturligtvis finns det en telefon 
och telefonkatalog på en vägkrog, så att vi 
kan komma i kontakt med någon av arrangör-
erna och kolla om de bara är försenade.......
Läs resten av artikeln på sidan 37.

Klantigt blev underbart 

Nu vet vi vilken som “vann”!
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SAASDC:s 40-åriga historia
Den 1 juni 1982 skickade Uttrans Square
Dance Club och Ericsson Square Dancers ut 
ett upprop till de klubbar som då fanns, eller 
höll på att bildas, om att skapa en riksorgani-
sation för squaredansen i Sverige. Gensvaret 
blev stort och den 7 november 1982 bildades 
SAASDC, Swedish Association of American 
Square Dance Clubs. 22 klubbar var med vid 
bildandet av riksförbundet. 

Den interimstyrelse som valdes 1982 för att 
starta verksamheten och förbereda den första 
ordinarie stämman var: 
Ordförande                Sven-Bertil Broby 
1:e vice ordförande    Inger Toreld 
2:e vice ordförande    Lars Rangedahl 
Sekreterare            Birgitta Biesheuvel 
Kassör     Robert Ervenius 

Ledamöter:Carl-Erik Calmhult, Rine Kavle, Jan 
Samuelsson, Anita Sjöberg, Per Tellström, Ulf 
Berg, Lennart Lindberg, Örjan Widmark och 
Sören Ahlfors 
Revisorer: Allan Rasmusson och Per Drevemo 
Revisorsuppleanter: Susanne Johansson och 
Rolf Karlsson 
Under mötet beslöts det att medlemsavgiften 
till riksförbundet för det året skulle vara 5 kro-
nor för vuxna och 1 krona för ungdomar (un-
der 16 år). 

Vid ett möte den 24 januari planerades
SAASDC:s första årsstämma. Då föddes också 
tanken på att arrangera ett Convention i sam-
band med stämman. Under februari skickades 
en kallelse ut och de kommande veckorna råd-
de en febril aktivitet. Datumen var satta till 
29 april till den 1 maj, lokal ordnades i Vårby 
gård och en ung, engelsk caller vid namn Terry 
Chapman kunde göra sig fri för att calla på det 
första svenska Convention. 

Till dansen kom nästan 400 betalande vilket 
betyder att varannan squaredansare i Sverige 
fanns på plats. Vid en Grand March som anor-
dnades på lördagen deltog 38 squarer. Sedan 
dess har det anordnats ett svenskt Convention 
varje år, i flera städer runtom i landet. Från 
och med 1985 arrangeras Convention i samar-
bete mellan en klubb och SAASDC. 
1991 var första ungdomsdansen. 
1992 antogs, efter en policyändring i stadgar-
na, den första utländska klubben i SAASDC. 
Det var Alandia Square Dancers på Åland.

1992 inleddes ett samarbete mellan europei-
ska klubbar. 
1998 tecknade SAASDC avtal med Stim för 
att klubbarna skulle kunna använda musik på 
festivaler och uppvisningar. 
1999 var det tävlingsdans för första gången i 
Sverige på Påskfestivalen. 
2000 arrangerades Europaconvention i 
Helsingborg.
2004 tog riksdagen bort annandag pingst som 
helgdag när nationaldagen blev röd istället. 
Det innebar att Convention kunde arranger-
as vilken helg som helst inom datumramarna 
som är satta. 
2004 inrättades Sverigekartan där alla klub-
bars badgar hänger och som presenteras på 
varje Convention. 
2005 fyllde det Europeiska Squaredansför-
bundet, EAASDC, 50 år. 2005 fick Square-Info 
ett nytt, större format med bättre läsbarhet. 
2006 fick Square-Info en framsida i 
fyrfärgstryck. 
2007 gjordes en marknadsföringsbroschyr. 
2007 startades SquareO, en ombudsman 
(bestående av fyra personer) som tillgång vid 
en eventuell konflikt. 
2008 ändrades ungdomsåldern till 25 år istäl-
let för 18 år. 
2009 började Square-Info skickas direkt hem 
till klubbarnas medlemmar, istället för i ett pa-
ket till klubbarna som sedan fick dela ut tid-
ningarna. 
2010 arrangerades Europaconvention i 
Karlstad. 
2010 skapades ett nytt diskussionsforum, ge-
mensamt för SAASDC och SACT. 
2011 tog stämman beslut om att avsätta en 
större summa pengar för att främja återväxt/ 
rekrytering. 
2013 100 000 st minifoldrar med info om
squaredans trycks och delas ut på Convention  
till klubbarna för lokal spridning. 
2014 Forumet som skapades 2010 läggs ned.
2014 Svenska Squaredansförbundet får en 
egen Facebook-sida.
2014 Tryckning av nytt instruktionshäfte på 
Basic på svenska.
2014 Horten og Omegn Squaredancers klev 
in som medlemsklubb. Så kom även Norge 
med i SAASDC.
2016 Nya danslistan 3.0 presenteras på semi-
nariet.
2017 Den första squaredansbössan startas till 
musikhjälpen, för ett gott syfte men även för 
att få squaredansen att synas. 
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2020 Svenska Convention som även skulle 
vara Europaconvention ställs in för första gån-
gen i historien pga. Coronapandemin.
2020 Förbundsstämman blir för första gången 
digital och genomförs på Zoom. 
2021 Även detta år ställs Convention in och 
stämman genomförs digitalt. 
2021 Webinarier om årsmöte på distans och 
uppstart-omstart anordnas. 
2022 100 klubbar är nu medlemmar i 
SAASDC. 

Några uppgifter som SAASDC har: 

Främja squaredansens utveckling i Sverige. 

Ge ut medlemstidningen Square-Info med fyra 
nummer per år. 

Ansvara för att årsstämman och Convention 
anordnas. 

Vara mellanhand mellan klubbar och vissa 
myndigheter. 

Hålla kontakt med klubbar. 

40 år - några stolpar ur

Lerums Square Dancers historia 

PR

Från 1982 gjorde Lerums SqD många PR-
danser och uppvisningar runt om i Göte-
borgsområdet. Klubben utsåg en manager 
(Thommy Ahlborg) som ansvarig för dessa 
bokningar. Vi var även registrerade hos artist-
förmedlingen i Göteborg, och därigenom fick 
vi möjligheter att uppträda vid olika mindre 
och större evenemang. Från butiksjubileum, 
torgfestivaler, företagsfester, Country Club på 
restauranger och kryssningar med Stena till 
stora festivaler såsom Volvos Truck festival 26 
maj 1984. Vid detta tillfälle uppträdde klubben 
tillsammans med några stora kända artister, 
se bilden.
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USA-resor

Med hjälp av medlemmar som hade världen 
som sitt arbetsområde och reste mycket till 
USA, fick vi möjligheter att knyta kontakter 
och köpa in musikanläggningar, skivor samt 
kläder främst damkläder. Vid hemkomsten 
uppstod en viss oro hos dessa män. Vad skul-
len tullen tänka om de fann resväskorna fulla 
av damkläder?  

Örebro, första Convention i 
Vårby samt Lerums Badge
1983

Första bilden. Här får vi veta hur man gör 
Square Thru. Till sin hjälp hade hon plastmug-
gar med sitt läppstift på som visade vilka som 
var girls. Två av dansarna på bilden är Gunilla 
och Thommy Ahlborg. 
Bilden nedan. Två par från Lerum, Gunilla & 
Björn Axelsson och Gunilla & Thommy Ahlborg 
var på det första Convention. Lerums Badge 
tillkom i Vårby.

Första festivalen i Göteborg
13/10 1983

Lerum SqD deltog i den första Festivalen 
i Göteborg. Vi var 125 dansare i Backagården. 
Åke & Louise Westin arrangerade festivalen 
som också hade västtyska dansare på besök 
och klubbar från Värnamo, Västerås, Katrine-
holm, Huskvarna, Eskilstuna och Stockholm  
Caller var Walter Rickmann. Nivån var då  
mainstream som högsta nivån.

En interim styrelse bildades hösten 1982 som 
fick som uppgift att arbeta fram stadgar m.m. 
PS! Missa inte att Lerum Square Dancers 
firar 40 år i februari 2023. Födelsedags-
dansen blir 15 september. DS!

Nedtecknat av Thommy Ahlborg 2022
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Västsveriges historia 
I begynnelsen foro några svenskar till Arabiens 
land att installera telefonväxlar. Och de lärde 
sig där något märkligt som kallades modern 
squaredans. De foro hem igen, och fick visa 
denna dans i tv. Det var magi. Hela Sverige 
blev förtrollat och många ville dansa. Även på 
västkusten blev några personer nyfikna. De 
letade rätt på några likasinnade som vågade 
testa denna nya spännande dans.

Det fanns inga kurser. Det fanns inga klubbar. 
Det fanns inga callers. Det fanns inga lärare. 
Det var bara att börja från början. De kunde 
få tag på band med inspelade tip, och häften 
med beskrivningar av callen. Man dansade så 
gott man kunde. Många var nyfikna, så man 
hade uppvisningar lite överallt, som lockade 
nya dansare, så man kunde dansa ännu mer.

Det bildades några klubbar på olika håll, run-
tom i Sverige och så även på västkusten, från 
Strömstad i norr till Halmstad i söder, från 
Hisingen i väster till och … ja, österut. Det är 
lite svårt att sätta gränser, för squaredansen 
överbryggar gränser. Gothenburg SD verkar 
ha varit först, 1981. Lerum var också tidiga. 
Klubbarna förökade sig, genom delning och 
genom stort intresse, alla ville dansa jämt och 
överallt. I början hade det gått att dansa flera 
gånger per dag, om man velat, och klubbarna 
hade kunnat slåss om dansarna. Det bildades 
klubbar på företag; t.ex. på SAS insåg mån-
ga att squaredans är en användbar hobby om 
man reser mycket.

1981 ordnade Lazars, en klassisk dansskola i 
Göteborg, en instruktörsutbildning, och då fick 
klubbarna på västkusten kontakt med varann 
för första gången.

Lazars dansskola hade en tangokurs i Tida-
holm. Men intresset svalnade, och då föreslog 
instruktören att de skulle pröva en ny dans. Så 
kom squaredansen till Tidaholm.

Gunilla Hammarlund gjorde specialarbete i
gymnasiet om squaredans, med två kompisar. 
De startade klubben Hörnet i Alingsås 1982. 
Först dansade de traditionell squaredans, men 
såg sedan på tv och kontaktade Peter Myhr i 
Stockholm, för att få kassettband. 1985 var 
Gunilla på Öland och fick pröva att calla; vil-
ken känsla! Hon gick callerkurs i Trosa 1986 
och har fortsatt calla och dansa.

Efter två år, 1982, bildades SAASDC med 22 
klubbar. Tre av dem var västsvenska: Tida-
holm, Lerum och Hörnet. Om det inte fanns 
fler, eller om de valde att vänta med att gå 
med, det har jag inte lyckats få veta. Första 
Convention var 1983 i Stockholmstrakten.

1985 tog ordföranden i Hising Island Swingers 
kontakt med övriga klubbar för ett ordförande-
möte. Det ledde till att Göteborgsalliansen bil-
dades, ett samarbete mellan klubbar i Väst-
Sverige. Vi vill ju främja squaredansen, och då 
är samarbete bättre än konkurrens. Om klub-
barnas stora danser är lagom utspridda, kan 
många dansare komma till varje dans. Det vet 
vi ju alla, att glädjen i squaredans är större ju 
fler squarer det är på golvet. 

1986 hölls Convention med 1600 dansare i
Göteborg, arrangerat av Lerums Square Dan-
cers. 1989 arrangerade Lerum och SAS en 
World Convention, med 2000 dansare från 
många länder. Sture Berntsson hade inspi-
rerats till detta, när han var i USA och lärde 
känna callers. Göteborgs kommun ställde upp 
med hjälp.

Några började calla. En del lärde sig på Lazars 
instruktörskurs 1981, och det hölls callerkurs-
er med callers från USA. En callerkurs 1987 i 
Örebro hade många deltagare från västkusten, 
varav flera callar än idag, t.ex. Thomas Bern-
hed. Det var callerkurser en vecka i Onsala, 
med det stegbesparande rådet till dansarna 
”om de säger swing your partner: stå still och 
räkna till fyra”. Det lär ha varit callerkurs på 
Liseberg. 

Även på nittiotalet var intresset enormt. Det 
var danser, det var Conventions i Göteborg, 
arrangerade av olika klubbar. Samarbetet fort-
satte i Västsverige. Samarbete om basic-kurs-
er började, med besök hos andra klubbar och 
gemensam graduering. Man lär känna varann, 
man vänjer sig vid att åka iväg och dansa på 
andra ställen, man lyssnar på andra callers.

Nya klubbar bildades, en del gamla slog sig 
ihop. Det fanns klubbar för daglediga, det 
fanns högnivåklubbar som senare bildade nu-
varande Pingvinerna. Senare började utbytet 
mellan basickurserna. 
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Fantasin att hitta på roliga danser var stor. 
Det ordnades en dans på Carlstens fästning 
i Marstrand. Det ordnades 27-timmars-dans. 
Och det var bakvändor och säkert mer.

Efter millennieskiftet var intresset på topp. 
Sedan har det avtagit. Numera är det svårare 
att besöka andra nybörjarkurser; de finns inte, 
eller har ett annat upplägg. Men vi har fortfar-
ande väldigt kul ihop på dansgolvet, och vi har 
gärna utbytesdanser; att vi på klubbdanser 
någon gång per termin besöker någon annan 
klubb på deras klubbdans.

Göteborgsalliansen bytte namn till Västsam, 
ett samarbete mellan klubbarna, från Bygde-
gillet Stenungsund i norr till Kungsbacka i 
söder, från Vinga i väster till Borås i öster. 

Vi slog oss ihop till en klubb och ordnade 
Convention i Borås 2018. Förbundet ville inte 
komma överens med elva klubbar. Vi ser inte 
problemet, vi kommer överens. Det tog ett 
par år att lägga ner klubben efteråt, och starta 
upp det lösa nätverket igen. Det är så myc-ket 
lättare att samarbeta i ett nätverk, när den 
som vill får komma och tycka till, och man 
slipper utse en styrelse, slipper ha årsmöten, 
budgetar och årsredovisningar.

Callersamarbete startade 1990, en samman-
slutning som kallades WACT, motsvarande 
SACT, för västkusten. Det var träffar, en sång-
pedagog engagerades, och det ordnades sär-
skilda WACT-danser. Sture Berntsson var 
ordförande, men när han flyttade utomlands 
vid millennieskiftet rann detta ut i sanden. 
2016 började callersamarbetet igen men lite 
annorlunda. Det började i samband med en 
callerskola GSI på sommaren. Vi hade många 
elever, både från västkusten och andra de-
lar av Sverige, och vi kände behovet av att 
fortsätta träffas, öva och utbyta erfarenheter. 
Det sker helt informellt, när vi har tillgång till 
lokal och intresse finns. Vi kan diskutera något 
särskilt tema, vi kan öva singing calls, vi kan 
fokusera på yngre callers för det behöver vi …

Jag har pratat med en del människor för att 
kunna skriva den här sammanställningen, och 
fått mycket ”tänk vad mycket roligt vi haft, 
och vad många trevliga människor vi träffat”. 
Det är ju det jag önskar alla mina medmänni-
skor att få fortsätta med i åtminstone fyrtio år 
till. Sedan får vi se …

/ Ethel Åslund

 ”Första squaren”, 1981 
Foto: Lars Bernhed

Charlie Brown-dans 1987 efter 
callerkursen i Örebro. 
Claes Hjelm och Thomas Bernhed. 
Foto: Lars Bernhed

Grand March på Convention i Göteborg 
1986. Foto: Sture Berntsson
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Tillbakablick - 40 år med SAASDC  
2022 nr 2, s 12 – klipp ur verksamhetsberät-
telsen

Aktiviteter 
I början av året mottog förbundsstyrelsen 
många frågor om hur årsmötena skulle kun-
na genomföras ett år som detta. För att reda 
ut frågetecken, uppmuntra till att genomföra 
årsmötet inom avsedd tid och stötta på vägen
ordnade vi ett webbinarium där Elinor Metsjö 
från förbundsstyrelsen gick igenom olika
sätt att hålla årsmöten på distans (skriftligt, 
per telefon och digitalt). I samma webbina-
rium fick vi även en teknisk genomgång av 
webbmötesverktyget Zoom av Kerstin Olsson. 
Under året har även två webbinarier under te-
mat ”Uppstart-Omstart” anordnats. Två kväl-
lar för erfarenhetsutbyte och diskussion, inlett 
med Svante Jordeskogs kloka tankar kring 
det hela. Första tillfället i maj handlade om 
tankarna inför de kommande kurs/dansstar-
terna och tillfället i december om hur det hade 
gått.

2021 nr 2, s 10 klipp ur verksamhetsberät-
telsen

Virtuell squaredans 
Under året startade en entusiastisk grupp eld-
själar Facebookgruppen ”Virtual Square Danc-
es Sweden” (VSDS) med virtuella squaredans-
er ledda av svensktalande callers. Syftet var 
att få svenska dansare att vara aktiva under 
Coronapandemin. Svenska Squaredansförbun-
det ställer sig väldigt positivt till detta initiativ 
och står bakom gruppen med viss ekonomisk 
stöttning samt marknadsföring. 

Kommunikation 
Square-Info är vår viktigaste kommunikation-
skanal för verksamheten. Under året har vi 
liksom tidigare givit ut fyra nummer av tid-
skriften. Tidningen innehåller många trevliga 
artiklar men då all squaredansverksamhet i 
stort sett legat nere under året har detta även 
avspeglats i tidningen som inte fått in lika 
många artiklar som vanligt från medlemshåll. 
Även annonseringen i tidningen har sjunkit  
drastiskt av förklarliga skäl. Andra viktiga kan-
aler för vår kommunikation är naturligtvis vår 
hemsida, samt det flöde vi har på Facebook. 

2020 nr 2, s 6

Vad gör en caller i dessa tider?
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 duggade tätt från och med den dagen. 
Jag hann med att calla en och två dagar efter 
den onsdagen, sedan var det tvärstopp. Först 
allt inställt ca en månad framåt och sedan ett 
halvår. Det blev till att ställa om från 60% 
föräldraledighet till 100% då alla mina jobb-
uppdrag försvann. Vad gör en caller i dessa 
tider? Så det jag gör nu är att planera inför 
kommande squaredans: kurserna och dan-
serna i höst samt framförallt se till att Linnéa 
mår bra och växer till sig så att vi kan få en ny 
squaredansare framöver. Träffar folk? Javisst! 
De som bor i samma lägenhet :D Håll ut och 
kämpa på alla squaredansvänner, så kommer 
vi att mötas i vår fantastiska dansaktivitet 
igen! Hjärtliga hälsningar, Sven Andréason

2019 nr 2, s 26 klipp ur en tvåspaltare

Squaredans på andra kontinenter
…………
Resan hem gick också mest med tåg och buss 
och med ett besök i Beijing. Jag tog återigen 
kontakt med mina nya vänner. Och återigen 
tur! Den japanske callern Don Ogami skulle 
calla medan jag var där. Jag fick ett mycket 
varmt välkomnande denna gången också och 
ingen ville höra talas om att jag skulle beta-
la inträde. Det blev mycket fotograferande 
nu också och inbjudan till middagen efteråt. 
Senare i veckan bjöds jag in till en lunch och 
sedan nyårsavslutningsdans för en Basic kurs. 
Många fotografier och filmer togs då också. 
Kina har inga egna callers. Brian Hotchkies har 
spelat in utlärningsband speciellt för klubbar-
na i Beijing. De allra flesta förstår inte engel-
ska och kan inte alls hänga med om det finns 
extra ord eller utfyllnader mellan callen. Vissa 
dansare har lärt sig hela vägen upp till C1 utan 
att förstå ett enda ord engelska! Imponerande 
måste jag säga! På begäran callade jag några 
tippar vilket uppskattades även om callningen 
var av enklaste slaget. Så, ta alltid med bad-
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gen på resan, vi har vänner över hela världen. 
Förresten, det går säkert bra utan badge med. 
Helen Tronstad Bålsta Square Dancers

2018 nr 2, s 6 Stockholms kulturfestival

Stockholms kulturfestival är en återkom-
mande kulturfest som tar plats i Stockholms 
innerstad. Förra året hade festivalen 750 000 
besök tillsammans med ungdomsfestivalen We 
Are Sthlm. I sommar ägnas hela första dagen 
åt squaredans. Förbundet fick en fråga om vi 
var intresserade av att delta på Stockholms 
kulturfestival i år, när veckans första tema är 
Canada. Självklart är vi det och förberedel-
serna är i full gång. Den 14 augusti fylls dans-
banan på Karl XII:s torg med squaredans, en 
fantastisk möjlighet att marknadsföra oss.

Vi kommer inte att få dela ut flyers eller annat 
material till besökarna, men det är helt ok att 
prata med de som stannar till och tittar på. 
Kom gärna så många som möjligt så kan vi 
tillsammans hitta nya intresserade dansare till 
våra klubbar runt om i landet. 

Förbundet planerar också att skapa någon 
form av Facebook-grupp där vi kan samla in-
tresserade personer för att sedan nå dem när 
klubbarna startar nybörjarkurser. Mer infor-
mation om det kommer på Förbundets Face-
book när det börjar närma sig. 

Glöm inte heller att det är squaredansens dag 
den 26 augusti. Ännu en fantastisk möjlighet 
att marknadsföra vår roliga hobby. 

Jessica Dhyr 
jessica@squaredans.se

2017 nr 2, s17 klipp ur verksamhetsberät-
telsen

• En uppgift som varit angelägen, har varit att
förmå övriga Europeiska förbund att förlägga
Europaconvention 2020 till Sverige. Denna
ansträngning har nu rönt framgång och en
svensk klubb har fått uppdraget.

2016 nr 2, s 7

Tankar från badkaret
Jag kan inte leva utan mitt badkar. Jag lig-
ger där och tänker på liv och död och inköps-
listan. Där skriver jag brev och artiklar (i hu-
vudet förstås) och låter tankarna flyta fritt. 
Den här gången bubblade det upp funderingar 
över varför jag upplevde min 12:e Påskfesti-

val så positivt. Det är alltid kul i Örebro men 
det var något i år ……… Var det en personlig 
”feel-good” känsla när mina danskunskaper 
satt som en smäck? möten med vänner och 
bekanta? möten med nya människor? trevliga 
värdar? lite försäljning av kläder, skor och pry-
lar? inhemska callers? (Jag vet att det sägs 
att utländska gäst callers ”drar”, men vilka bra 
svenska callers vi har!) Var det att jag inte 
mötte några sura miner eller ögon som him-
lade, (visserligen några ”poker faces” som kan 
ha berott på koncentration, nervositet, ”bad 
hair day”, vem vet?) Det rådde en sjudande 
glädje överallt och allting klaffade tycker jag. 
Min personligt näst bästa upplevelse var en 
av A2 squarerna jag dansade i. Lite svettigt, 
nervöst, roligt, gick undan med full fart. Efteråt 
sa min corner till mig att det är härligt när alla 
kämpar så in i norden för att det ska fungera! 
Bra sagt, instämmer helt. Bästa upplevelsen 
däremot blev det geniala valet att ha basic och 
plus i samma hall och gemensam basic och 
plus dans mitt på dagen. Man dansade myc-
ket tillsammans, inte isär. På stora danser är 
det ofta kutym att börja dagen med gemen-
sam dans. Efter den stunden har jag ofta upp-
levt ett tillfälligt avbrott i den glada stämning 
som byggts upp när det plötsligt är dags att 
bryta upp och försvinna till ”sin” hall och ”sin” 
nivå. Så blev det inte i år i Örebro. Hur man än 
vrider och vänder på saken är det mänskligt 
att vilja prova sina vingar på den nivå man 
har nått, särskilt på en stor dans eller festi-
val med några toppcallers samlade på ett och 
samma ställe. Samtidigt läser man då och då i 
Square-Info att man borde dansa minst en tip 
i basichallen. Vilka signaler skickar vi ut? Är 
det tänkt att basicdansarna ska buga, bocka 
och tacka för att man ”ställer upp” och hjälper 
dem? Det där tänkandet hör knappast hemma 
ens på en nybörjarkurs. Jag trodde vi skulle 
förmedla glädjen i squaredans till de nya, 
eller har jag fel? I Örebro i år upplevde jag en 
liten skiftning i attityden, en förnimmelse av 
något viktigt för squaredansens framtid. Man 
kan (och får!) dansa ”sin” nivå men man kan 
även ha lika mycket kul att dansa med många 
andra utan att fundera så mycket på att det 
”är bara basic” – vad då ”bara basic” – vi dan-
sar squaredans tillsammans! Tänk vad en liten 
ändring i logistiken kan åstadkomma- ”blanda 
och ge” i olika hallar kanske är inte så dumt 
ibland. Man ska förstås kunna dansa sin nivå 
och utveckla sina danskunskaper på en stor 
festival men det ena utesluter inte det andra. 
Glädjen och gemenskap är viktigare än nivå, 
och hemma i klubben är min personliga käpp-
häst att det är självklart man dansar den 
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nivå alla kan när vi samlas till klubbens sam-
mankomster. Vi dansar squaredans tillsam-
mans! Stort tack till Örebro Squaredancers 
för en mycket trevlig och givande Påskfesti-
val. Hoppas det ”gick ihop” för er. Och en stor 
kram för att ni visar vägen framåt. Man måste 
börja i det lilla……. Men vattnet i badkaret kall-
nar och jag måste upp och skriva ner det här 
innan jag glömmer vad jag tänkt bland bubb-
lorna. 
Brenda Brattlund, squaredansare 
Ekerö Square-Dancers

2015 nr 2, s 10

Convention 2015 
Tackar för ett trevligt och bra genomfört Con-
vention 2015 som arrangerades av Buffalo 
Squares den 1-3 maj 2015 i Jönköping. Loka-
lerna i Idrottshuset var bra och golven bra att 
dansa på. 
Många ”Yellow rock” till Buffalo Squares för 
det fina arbetet och särskilt till alla fantastiska 
funktionärer som hela tiden fanns på dansgol-
vet i B/M hallen. De hjälpte till att bilda nya 
uppställningar av dansare, de sprang och le-
tade upp dansare så det blev en full square. 
Jag såg detta så tydligt när jag tillfälligt satt 
på läktaren och tog igen mig en stund. 
Det enda jag upplevde som besvärande var att 
det var mycket trappor, det känns i benen. Det 
kan ju också bero på att det blev för mycket 
dans, det är ju så roligt och mer troligt. 
Jag är en dansare som har passerat bäst före 
datum för ett bra tag sedan, men jag dansar 
ändå. 
Roger Fromell

2014 nr 2, s  9 klipp från vett och etikett

Vett etikett
…..En fråga som dykt upp är hur vi tar hand 
om våra nya dansare eller gäster. Hur skräm-
mande känns det att komma upp på dansgol-
vet på en vanlig klubbdans om jag kommer 
ensam och inte är ”så framåt”? Ser någon mig 
eller blir jag sittande tip efter tip? Hälsar någon 
mig välkommen, frågar vad jag heter, undrar 
var jag kommer ifrån eller vilken nivå jag dan-
sar? Sitter jag ensam under kaffepausen eller 
talar någon om hur kaffeserveringen fungerar 
just i den klubben och sedan sätter sig bredvid 
mig och småpratar? Enkla åtgärder men oj så 
mycket lättare det blir!

Här följer till slut några tips för att bli bättre 
som dansare, det är lätt att glömma vad vi en 
gång fått lära oss. 

• Försök bli en dansare som tar stegen i takt
till musiken, inte bara är ute på promenad.
Det känns bättre för dina meddansare då.
• Rusa inte genom callen, det finns tid att ut-
föra dem efter musiken.
• Håll ihop squaren. Har du svårt att hinna
med beror det oftast på för stor square. 
• Tro på vad callern säger, det är hans sak att
reda ut trasslet han ställer till med.
• Fråga callern om det är något du inte förstår,
på en kurs direkt, annars efter tippet.
• Lär dig förstå definitionerna. Om du lär dig
”din” position (Kasper går dit, Jesper går dit
och jag går hit) blir du ställd vid klurigare ko-
reografi .
• Fatta händer direkt efter ett call är utfört,
detta hjälper dig att identifiera formationen in-
för nästa call. Viktigt på alla program.
• Identifiera din position i formationen, är du
End, Center, Leader osv.
• Dansa till andra callers, besök andra klubbar.
• Glöm inte att squaredans är roligt!
Glädje smittar! Vill du prata med någon av
”Etiketterna” finns vi på Convention i Västerås,
Förbundets infodisk kan hjälpa dig att hitta
någon av oss. Vi önskar er alla en härlig som-
mar med massor av squaredans!
Christina, Louise, Karina, Hanna och Marianne
etikett@squaredans.se

2013 nr 2, s 24 klipp ur Finnveden Square-
dancers

Historia 
Finnveden Square Dancers bildades den 5 
mars 1983 av ett gäng dansglada vänner i
Finnveden-området. Gruppen hade då föru-
tom bugg, foxtrot och gammaldans, mest
dansat traditionell squaredans sedan hösten 
1982. Den moderna squaredansen upptäckte 
ledarna Jan Svensson och Kerstin Andersson 
när de besökte en squaredansfestival i Stock-
holm. De kom hem med läroböcker och kass-
ettband som föreningen kunde dansa till. Det 
blev många glada skratt då vi försökte få det 
hela att gå ihop. 

Lokalt i logon 
Föreningens märke härrör från Gnosjö, som 
har ett vattenhjul som symbol likväl som det 
kan visa på de olika vägar man kan ta sig 
runt i squaredansens virvlar. Paret i fyrkanten 
är föreningens ”grundare” Jan Svensson och 
Kerstin Andersson. Alltsammans flankeras 
naturligtvis av småländska lingonkvistar i de 
fyra hörnen. 

Leif ”Snuffe” Ericsson
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2012 nr 2, s 6

Över förväntan 
Lördagen den 24 mars anordnade Match Town 
Square Dancers en workshop på nivåerna 
B35-M och P-A1. Callers var Svante Jordeskog 
och Leif ’Snuffe’ Ericsson. 
Dagen var lagom mulen och passande för en 
trevlig inomhusaktivitet som squaredans. Vi 
höll till i Bäckadalsgymnasiet där vi har våra 
torsdagsträningar. Vi hade räknat med ca 40- 
45 dansare. 
DET KOM 85 !! Över förväntan alltså och det 
var med nöd och näppe lokalerna räckte till. 
Kl. 13 drog vi igång. Fullt på golvet från förs-
ta tipen. Många nybörjare som hade kommit 
halvvägs in i Basic-programmet kom för att få 
sig en genomgnuggning under några timmar. 
Ävenledes Plus och A1-dansarna fick sig en 
gnuggning. Hög stämning blev det naturligtvis 
med så många dansare. 
Det var square-up på direkten efter varje tip. 
Lite fika- och matpaus unnade vi oss förstås. 
När klockan närmade sig 19 så var det dags 
att börja avsluta en dag som verkligen gav 
mersmak. Många varma och trötta dansare 
squarade upp till sista tipen. En trevlig dag 
hade nått sin ända. 
Till hösten kommer det att anordnas en 
liknande dans med samma callers. Vi ska se 
till att leta upp större lokaliteter för vi hoppas 
naturligtvis att de som var där kommer åter 
och kanske några till. 
För Match Town Square Dancers 
gm Leif ’Snuffe’ Ericsson

2011 nr 2, s 20 klipp ur verksamhetsplanen

”SAASDC fortsätter sitt fördjupade samarbete 
med andra närliggande organisationer, såväl 
nationellt som internationellt. 
SAASDC har ambitionen att stödja klubbar-
nas marknadsförings- och rekryteringsarbete. 
Som hjälp vid detta arbete kan klubbarna re-
kvirera underlaget till marknadsföringsbro-
schyren. Under året kommer ”SquareO” att 
fortsätta sitt arbete. Till SquareO kan enskilda 
dansare och ledare vända sig med allehanda 
spörsmål. 
Styrelsen planerar att genomföra 3-4 sty-
relsemöten, omfattande en till tre dagar. I 
samband med ett av styrelsemötena genom-
förs även ett gemensamt möte med SACT. 
Konstituerande möte hålls i samband med 
SAASDCs stämma då också ett styrelsemöte 
hålls. 
Ställningstagande till ett seminarium 2012 tas 
efter det att seminariet 2011 genomförts. 

SAASDC kommer under 2012 fortsätta att ak-
tivt arbeta för att öka antalet utbildningar för 
squaredansklubbarna. 
Under 2012 kommer SAASDC att fokusera på 
ökade rekryteringsinsatser. Ett avstamp görs 
på seminariet 2011 och rekryteringskampan-
jen kommer att pågå under hela 2012 med 
fokus på hösten.”

2010 nr 2, s 22

Graduering i Hagfors 
Wolf Dancers i Hagfors har haft glädjen att 
kunna arrangera och stå som värdar för en 
graduering med efterföljande dans. 
Den 20:e mars stod 22 nya förväntansfulla 
och kanske lite nervösa squaredansare från 
Wolf Dancers, Präriefolket, Sun Town, Clear 
River och Bear Dancers inför sin graduering. 
Sjuttiofyra nya och gamla dansare kom till By-
Skymnäs Folkets Hus i Hagfors och fyllde gol-
vet med dansare. 
Som vanligt när det gäller squaredans hade 
vi väldigt roligt och Wolf Dancers hoppas att 
gradueringen skall vara ett minne som gra-
duanterna gärna tänker tillbaka på. 
Vår caller Svante Jordeskog gjorde som vanligt 
ett fantastiskt jobb. Tre nya callers fick tillfälle 
att träna inför lite större publik och gjorde det 
med den äran. 
Wolf Dancers tackar alla som hjälpt oss med 
att samla in material till gradueringen, grad-
uanter och gäster för en härlig eftermiddag 
och kväll. Irene Karlsson / Wolf Dancers

2009 nr 2, s 5

Statistik 2008
Nu är sammanställningen av klubbenkäten 
2008 klar. Samtliga 143 klubbar i Sverige har 
registrerat sina uppgifter, dock inte innan 
given deadline men ändå, snyggt jobbat! På 
de flesta nivåerna har kursdeltagarna ökat 
men en minskning har skett på nivåerna M, 
C1 samt C4. Antalet dansare som gick nybör-
jarkurs år 2008 var 469 vilket är 20 fler än år 
2007. Det är ett spännande resultat, då det 
under 2008 startades färre nybörjarkurser 
än året innan. Under 2008 graduerades 232 
dansare. Totalt antal dansare i Sverige under 
2008 var 5845. Antalet ungdomar har endast 
ökat med 9 till 164. Den siffran känns något 
konstig då ungdomskriterierna ändrats från 18 
till 25 år. Jag hoppas att det beror på fel i reg-
istreringen. 
Detta är en sammanfattning av den insamlade 
statistiken, den kommer även att finnas som 
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en PowerPoint-presentation på SAASDCs hem-
sida efter convention. En muntlig presentation 
kommer att ske på stämman i Östersund, vi 
ses väl där! Therése Milestad therese@square-
dans.se

2008 nr 2, s 10

Vi blåbär inom squaredans börjar mogna! 
Vi är två tjejer som i höstas började dansa 
squaredans. Att vi startade upp berodde på 
två saker. Ett: vi var engagerade i Vasa Or-
den av Amerika, som är en kultur- och vän-
skapsorganisation mellan Sverige, USA och 
Canada. Genom många kontakter och resor 
till USA så fick vi för oss att squaredans måste 
vara något typiskt kulturellt inslag från USA. 
Två: en väninna vid namn Carina Edlund Run-
nebring har i flera år dansat squaredans med 
Pepparötterna i Enköping, och hon har många 
gånger varit på oss om att vi skulle komma 
och testa. Till slut samlade vi ihop oss och 
gick på vår första squaredanskväll med Pep-
parrötterna en höstkväll förra året. Där träf-
fade vi många trevliga människor som på alla 
sätt stöttade och hjälpte oss genom de första 
gångerna med alla nya turer och ord som vår 
duktiga caller Sven Andréason ropade ut och 
förklarade. När vårt kvällspass var klart och vi 
satte oss i bilen för att åka hem så skrattade vi 
och diskuterade alla misstag som vi gjort samt 
hur roligt det var. Vi kom fram till att dansen 
förlängde våra liv, inte bara i kondition utan 
också med alla skrattanfall man fått under 
kvällen. När vi kom hem och skulle förklara för 
våra män hur det var började vi skratta igen, 
och de förstod ingenting. För en månad sedan 
besökte vi vår första dans i Bålsta, vilket var 
mycket trevligt. Många trevliga människor var 
på plats, och på samma sätt som Pepparröt-
terna var de även här hjälpsamma och ledde 
oss i dansen på det vi aldrig hade prövat på. 
Vi kände oss riktigt nöjda och glada när vi åkte 
hem till Enköping igen. 
Om inte Carina Edlund Runnebring i Pepparöt-
terna fortsatt med sin envisa förfrågan om vi 
inte skulle börja så hade vi inte hittat denna 
dans som har mycket att lära oss, och som 
hittills redan gett oss mycket glädje och 
skratt. Vi vill även tacka vår caller Sven för 
hans tålamod med oss blåbär och hans arbete 
med att lära oss alla olika turer som finns. Man 
undrar om det någonsin finns något slut på 
alla olika namn på alla dessa turer. 
Vi önskar alla squaredansare i Sverige en trev-
lig sommar. 
Elisabeth Agge/Anne-Sofie Hjort Pepparrötter 
i Enköping

2007 nr 2, s 4

Borttappat: 
Vecka 32 2006 var vi på Bödabaden och 
dansade till Kenny Reese. Vi bodde då i rum 
och upptäckte när vi kom hem att tre bolos var 
glömda/borttappade. Det var en med en två-
krona ifrån 1955, en med en grå sten (plockad 
i Byxelkrok) samt en med ett vågigt koppar-
bleck med en grön sten i mitten. Om någon 
känner till något om detta så var vänlig kon-
takta mig på pettersson.krister@gmail.com

2006 nr 2, s 23

Tystnad! Tagning!
Dessa ord eller liknande fick 28 squaredansare 
och en caller höra till leda under en filminspel-
ning en söndag i mars. Filmen är en reklamfilm 
som beställts av Ledarna. Varför squaredans? 
Som squaredansare leds vi genom dansen av 
en caller och ni vet vad som händer om callern 
gör fel eller blir störd. Squaredansen är ett ut-
märkt exempel på hur viktigt ledarskapet är. 
Inspelningen skedde i ett gammalt elverk på 
Lidingö och förutom vi dansare fanns där drygt 
15 personer från produktionssidan. Vi startade 
klockan tio på morgonen och sista tagningen 
skedde efter nio på kvällen. VÄNTAN är det 
karakteristiska ordet för filminspelning. 
Filmen utspelar sig i en westernsaloon med 
höbalar, vagnshjul och annan rekvisita och 
den innehåller en squaredanssekvens med 
knappt 10 call. Mellan varje tagning måste 
kameran och annan utrustning flyttas. Detta 
gällde inte minst alla de lampor som behövdes 
samt all rekvisita som var nödvändig för att få 
det hela att likna en saloon. Antalet omtag-
ningar varierade, men vi gjorde drygt 60 tag-
ningar. För vissa tagningar gjorde vi dessutom 
ett antal repetitioner utan kamera. Till detta 
kommer tagningar av närbilder på svängande 
kjolar och samt speciella ljudupptagningar. Allt 
detta inräknat gjorde att vi dansade samma 
squaredanssekvens kanske 80 gånger mer el-
ler mindre komplett. Hur skulle man få in en 
störning i ledarskapet? Det enklaste vore att 
callern säger ett call som inte alla kan eller 
ett call som inte passar för den aktuella for-
mationen. Men detta kräver att filmpubliken 
är bekant med squaredans, vilket få är. Regis-
sören hade därför bestämt att callern, samti-
digt som han callar, pratar i en mobiltelefon 
och ger körinstruktioner till en bilförare. Call-
ern säger därför något i stil med ”california 
twirl” (till dansarna), ”sväng till höger” (tyst i 
mobiltelefonen), ”up to the middle and back”, 
”pass thru”, ”left shoulder tag the line”, “nej 
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höger” (högt i mobilen) Hela golvet stannar 
och tittar på callern som efter en stund fortsät-
ter med ”face in” och ”load the boat”. Filmen 
skall alltså visa den förvirring bland dansarna 
som uppstår när han helt plötsligt säger ”nej 
höger”. Närbilder på förvirrade och förvånade 
dansare tittande på callern filmades därför. Vi 
som dansade kommer nog alltid att se förvir-
rade ut när vi hör ”left shoulder tag the line”. 
När detta skrivs har filmen ännu inte visats och 
jag är obekant med resultatet. Som läsare av 
artikeln har ni kanske bildat er en uppfattning 
efter att ha sett filmen på någon reklamkanal 
där visningen skall börja i april. 
Östen Andersson 
Ericsson Square Dancers och Ericssons 
Film- & Videoklubb

2005 nr 2, s 22

Klantigt blev underbart 
Vilka människor det finns inom vår kära square-
danskrets. Där kommer vi, fem vilsna square-
dansare från Motala, som tänkt oss dansa 
squaredans i Stavsjö. Vi har inte upptäckt att 
det finns något som heter hemsidor, datorer 
etc, utan vi åker glatt 22 mil tur och retur för 
att dansa i Stavsjö Föreningshus. 
Till vår stora lycka har vi inga telefonnummer, 
telefonkataloger eller dylikt, men vi är hand-
lingskraftiga. Naturligtvis finns det en telefon 
och telefonkatalog på en vägkrog, så att vi kan 
komma i kontakt med någon av arrangörerna 
och kolla om de bara är försenade. Vårt hopp 
är ju fortfarande att vi ska få dansa, det som 
vi fem har längtat så efter. Som tur är, är en 
av oss kroniskt lat och vill dansa direkt vid an-
komsten för att inte missa en enda tipp. Som 
alla vet, syns ju damernas squaredansklädsel 
ganska långt. Detta var vår lycka, eftersom 
vi blev direkt igenkända på Stavsjö vägkrog. 
- Jaha, Ni ska dansa squaredans????? undrar
den förvånade vägkrogsvärden. Men ack, ack,
ack vi skulle ju bara ha en telefonkatalog för
att förvissa oss om att det naturligtvis skulle
bli dans i Stavsjö. Krögaren, som står framför
oss tar saken i egna händer. Han är nämligen
granne till dem som tar väl hand om oss och
som gör en helt misslyckad resa till en MYC-
KET, MYCKET lyckad eftermiddag. Han ringer
upp Barbro och Willy Ohlsson (Cross Trail) och
dessa två underbara personer, tillsammans
med deras son Bo, kommer på att eftersom
vi åkt så långt behöver vi få kaffe och något
roligt att sysselsätta oss med när vi inte får
dansa. Sagt och gjort, vi blir inbjudna på kaffe
och får besöka Barbros och Willys ”skötebarn”
Stafsjö Bruksmuseum där de ger oss en myc-

ket intressant guidning. 
Vi kan verkligen rekommendera, att kanske 
inte vara så klantiga som vi, men att besöka 
Stafsjö Bruksmuseum. Vi tackar för en helt un-
derbar och oväntad eftermiddag och ger Bar-
bro och Willy dagens största rosbukett och ett 
jättetack för underbart gott kaffe med dopp 
och museibesök. 
Sonja Lie, Birgitta Johansson, Gert Dahlén och 
Margareta och Mats Wirebro medlemmar i 
Varamon Square Dancers 

2004 nr 2, s 8

Vill Du dansa med engelska squaredansare på 
Skansen i Stockholm? 
Ett kryssningsfartyg med 100 squaredansare 
anländer till Stockholm på morgonen månda-
gen den 14 juni. De ska bese vår vackra stad 
och dessutom dansa squaredans, för att se-
dan kryssa vidare på eftermiddagen. Vi ordnar 
en öppen dans för att du ska få möjlighet att 
träffa våra gäster!
Skansen Stockholm
Måndagen den 14 juni 13.00-16.00
Niel Whiston – med från England
Robert Milestad – från Huddinge
Nivå M – A1
Du betalar entré till Skansen, vi bjuder på 
dansen.
Information:
Bertil Ström 08-88 81 04 carl.bertil@telia.com
M Fernulv 08-765 33 32 mixieline@comhem.
se
Åke Dahlgren 08-552 405 68
Satelite Square Dancers

2003 nr 2, s 6 (totalt 60 sidor)

Tjo!?
Nu vet vi!
”Tjo”-tävlingen i Square-Info nr 4 år 2002 är 
avgjord. 
Vinnare blev Else-Marie Wadén medlem i 
Roden Square Dancers.
Hon vinner en entré-biljett till Convention 
7–9 juni 2003 i Östersund.
Vinnande rekryteringstips: Ta kontakt med 
ungdomsorganisationen där barn under 10 år 
måste ta med sig en förälder vardera under 
kursen. För att få fler unga förmågor. Gärna 
att man kan ha kurserna i deras lokaler.
Juryns beslut kan inte överklagas. För-
bundsstyrelsens medlemmar har inte deltagit 
i tävlingen.
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2003 nr 2, s 5

SAASDC hemsida
Hemsidan har nu nära 3000 besök i månaden. 
År 1998 var antalet besök per månad färre 
än 400. Den nuvarande siffran skulle kunna 
innebära att ca 10% av våra squaredansare 
besöker SAASDC hemsida. Ca 30 besök per 
månad kan räknas på redaktionen som upp-
daterar och kollar. Om man antar att varje 
squaredansare som brukar besöka sidan en 
gång i veckan dvs ca 5 besök i månaden så 
skulle det betyda att max 600 personer besök-
er sidan varje månad.
Räkneverket visar (avrundat) antal besök på 
förbundets hemsida sedan starten 1 septem-
ber 1997.
1998-03-31 . 2230
1999-03-31 …..9830
2000-03-31 ……….21020
2001-03-31 …………….40090
2002-03-31 ……………………67780
2003-03-31 ……………………….  97830

2002 nr 2, s 18

Mobbning 
Nu får det bli slut på mobbningen inom square-
dansen.
Jag har dansat i 18 år och sett mycket elakt på 
kurser och danser, men det anonyma brevet 
(se Square-Info nr 1 2002 sid 46 var det värs-
ta. Nu måste jag protestera. Till de anonyma 
brevskrivarna vill jag säga: vaför vågar ni inte 
skriva era namn? Är ni rädda för henne? Om ni 
inte är fega, träd fram offentligt! Som det nu 
är riskerar man att misstänka flera dansare. 
Jag vet att jag känner er! Och ni känner mig!
I Challenge är det för mig en utmaning att få 
hela squaren att dansa hela tippen. Jag gör 
vad jag kan för att det ska fungera. Vi måste 
alla hjälpas åt, inte sabotera för varandra. På 
den här nivån (C) ska vi klara av att till exem-
pel ”byta kön” om vi märker att vi har gjort 
fel, till exempel om det blir ”Boys Run” och vi 
står två damer, så ska vi snabbt begripa vilken 
dam som just då måste dansa herre en stund, 
och dessuton försöka kolla vilken herre som 
blivit ”dam”. Kan man sen byta tillbaka smi-
digt, under dansens gång, så är lyckan stor. 
Men man ska inte stanna upp och säga (el-
ler tänka): nu har hon gjort fel igen, bäst att 
stanna och squara upp, så hon förstår att det 
är hon som förstör.
Fel gör vi alla ibland, även jag. Så ni ano-
nyma brevskrivare, om ni är duktiga dansare, 
så ska ni klara av att ha en ”sämre” dansare i 
squaren, särskilt på Challenge.

Och så vill jag hälsa till alla mina squaredans-
vänner i hela Sverige, hoppas att vi ses på 
Convention i Tumba!
Berit Arvidsson
Satelite

2002 nr 1, s 46 klipp från redaktörens inlägg

Det anonyma brevet 
”Visst kan det tyckas beundransvärt av dig 
……..
En riktigt God jul tillönskar vi dig och hoppas 
få se dig fortsättningsvis i squarer på lägre 
nivåer.
Dina squaredanskolleger”
Redaktörens text (liten del av)
Brevet är inte undertecknat vilket kan tolkas 
som att författaren inte vill vara med i verk-
ligheten. Nu råkar det bara vara så att brevet 
är hur verkligt som helst.
Eftersom brevet är anonymt så hängs ju ingen 
ut. Normalt publicerar inte redaktionen anon-
yma inlägg. Nu är brevet inte ställt till redak-
tionen utan till en dansare som därigenom fick 
sin jul en aning kantstött. 

2001 nr 2, s 8

Tusen tack
- Bosse Wallin, som använde en hel arbetsdag
till att ragga en ersättare för Stefan Sidholm.
Stefans blindtarm ville nämligen ut just den
helgen vi hade bokat honom till vårfestivalen.
- Ingvar Petterson, som utan betänketid er-
satte Stefan, trots eget fullbokat schema.
- Robert Milestad, som höll ställningarna på
scenen
Alla dansare som gjorde festivalen så bra.
Hoppas att vi ses snart igen!
Jessica Dyhr
Skellefteå Square Dancers

2000 nr 2, s 35

Efterlysning
Jag var och dansade squaredans i Nybro lör-
dagen den 15 januari 2000. Det var en trevlig 
dans och jag hade roligt.
Tyvärr glömde jag kvar blusen till min klän-
ning. Jag ringde morgonen därpå men den 
fanns inte kvar i Folkets Hus. Nu undrar jag 
om det var någon snäll dansare som tog hand 
om den. Om så är fallet, var snäll kontakta 
mig på 0485-222 10
Lotta Nilsson
Windmill Square Dancers
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1999 nr 2, s 9 klipp ur verksamhtsberättelsen

PR-gruppen
PR-gruppen har haft möten och bl a diskute-
rat PR-policy för Förbundet och klubbar samt 
regler för utmärkelser. Gruppen har dessutom 
tagiti initiativ till ett experiment med tävlings-
dans under Påskfestivalen i Örebro samt Con-
vention i Sundsvall.

1998 nr 2, s 21

Nonchalant avart av squaredans
I mitten av februari skulle jag och min hustru 
upp till Stockholm och arbeta. Vi hittade till vår 
glädje att Mike Jacobs skulle calla på Motiv8’s 
dans. Lördagens A2-dans passade utmärkt för 
ett uppehåll i arbetet. Sagt och gjort, vi åkte 
dit. Det var bra caller, lokal, golv osv.
Första tippen blev vi fundersamma, andra 
frustrerade och tredje förbannade, för att se-
dan åka därifrån.
Vad är detta för ”pingvindans” som ni i Stock-
holm sysslar med? Den låga handhållningen 
känns för oss helt fel. Squaredansen har ju 
alltid varit ett sätt att ha trevligt på. Vi har 
ju tidigare försökt att hjälpa varandra, vilket 
man ju gör med händerna. Är det slut med 
det nu? Sköt dig själv och skit i andra, är det 
så vi vi ska tänka? När ska vi börja lära ut låg 
handhållning, redan på Basic? Eller ska vi säga 
till våra nybörjare ”Så här håller vi nu, senare 
på A-nivå blir det annorlunda”?
Vi hoppas med denna insändare få igång en 
debatt i ämnet.
Lennart och Elisabeth Alsén
Match Town Dancers

1997 nr 2, s 37 (forts från s 33)
ironisk artikel med olika påstådda squaredans-
viktiga saker

Hälsningsprov
….Vi har under en längre tid konstaterat att 
spel och dobbel blivit vanligare på de danser vi 
besökt. Inte sällan förekommer det att ihop-
vikta papperslappar med nummer på försäljs 
till dansarna. Numret på vissa av lapparna 
läses upp senare under danserna varvid inne-
havarna förses med diverse skräp och onö-
digheter såsom chokladpraliner. Vi ser allvar-
ligt på denna utveckling och räknar med att 
återkomma i nästa nummer av Square-Info 
med en ingående analys av fenomenet. Till 
dess: le, dansa och var glad, hälsa på dina 
vänner – jämför ovan – och undvik choklad-
praliner!
Einnoc Nosslo Bananpartiet – ”dom gula”

(sid 16)
Dementi
Styrelsen i Peking Stars Norrköpings Square-
dance Club önskar härmed klargöra att det i 
vår klubb icke existerar varken någon strategi-
grupp, analysgrupp, utprovningsgrupp samt 
inte heller någon utvärderingsgrupp med syfte 
att utplåna Yellow Rock eller för att utveckla 
”triangeldans”. De båda insändarna i de två 
senaste utgåvorna av Square-Info, underteck-
nade av Einnoc Nosslo, bör därför betraktas 
som rent personliga insändare av Einnoc själv 
och är inte på något sätt förankrade hos Pe-
king Stars styrelse.
Med varm (kram) hälsning
Lillemor Schultz
Ordförande i Peking Stars NSDC

1996 nr 2,s 10 vett etikett gruppen har ett 
långt inlägg med många roliga historiska och 
moderna fakta

Programkommittén
Programkommittén beslöt att rekommendera 
följande metoder för att återstarta dansen ef-
ter det att en square brutit ihop. De skall läras 
ut till dansare under deras dansutbildning i av 
CALLERLAB antagna dansprogram.
En dansares skyldighet är
- att återvända till hemposition så snart som
möjligt
- Head Ladies tar sin Corners hand och Heads
backar ut för att formera Lines vid sidan av
squaren. När callern säger ”Everybody For-
ward and Back” går de in i dansen igen
Callerns skyldighet är
- att uppmärksamma att ett antal squarer har
brutit ihop och ställt upp i Lines of Four
- att calla så att de som dansar kommer i Nor-
mal Lines of Four
- att säga Everybody Forward and Back med
särskild betoning för att därmed markera för
dem som väntar att de kan gå in i dansen igen
Kom ihåg, vänskap är squaredansens största
belöning.

1995 nr 2, s 7

Eskilstuna Con Amore Dancers
Till Con Amore i Eskilstuna har vi åkt var-
tenda år sedan Mellandagsdansen 1991 och 
dansat till den alltid mysige callern Dave Clay 
från England. Vi föll direkt för hans charm och 
klurigheter. En caller som verkligen tar närkon-
takt med sina dansare – det är inte ovanligt 
att se honom komma ner på dansgolvet och 
vrida dansarna tillrätta eller under fikapausen 
komma fram eller under fikapausen komma
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fram och hälsa på dansarna och småprata med 
dem.
Genast man hör hans röst flinar man runt (Om 
inte öronen tar emot! Sättarens anm.) Man 
kan aldrig vara ett steg före – utan snarare 
några steg efter, för att inte låta sig luras – 
alltså helskärpt hela tiden. Det är verkligen 
ledsamt att höstdansen upphört, men nyår 
kan vi fortarande fira med honom och Lee. Vi 
ser också fram mot Dave Clay-dansen, som 
blir i Umeå våren 1996.
Ett stort tack till Con Amore!
Marianne Alsing och Janne Magnusson
Woxnadalens Squaredancers

1994 nr 2, s 3 klipp ur

Ordförandens spalt
…. Efter årsmötet i Falun kommer Förbundet 
att under eftermiddagen hålla öppet hus. Ett 
antal styrelsemedlemmar kommer då att fin-
nas på plats. Var och en som så önskar är 
välkommen att helt informellt ta upp frågor 
och förslag som känns angelägna. Det går 
också lika bra att här ägna en stund enbart åt 
resonemang med andra klubbfunktionärer. 
Väl mött på Convention i Falun!
Ingemar Eriksson

1993 nr 2, s 35

Om styling
Det här med styling är för mig ett ganska stort 
ämne. Som alla låneord så tappar ordet ”sty-
ling” något vid översättning eller försvensk-
ning. Ordets ”värdeladdning” ändras när det 
passerar en landgräns.
För mig handlar styling om uppförande och 
etik, både på och vid dansgolvet. 
På dansgolvet gäller det till exempel frågan 
om ”bus” ska tillåtas eller inte. Det är en svår 
fråga. En sida av saken är att dansen är inter-
nationell och lokala avvikelser inte skall före-
komma. En annan sida är frågan om vi med 
förbud skall lägga sordin på dansglädjen. Kan-
ske borde frågan istället gälla varifrån dessa 
varianter kommer. Kan det vara så att dan-
sarna är uttråkade av att göra ”Heads square 
thru, Do-sa-do” och därför börjar göra egna 
varianter på dessa call? Har dansarna dansat 
”Weave the ring” för ofta? Kan en del av svaret 
ligga i callerutbildningen? En annan fråga som 
kommit upp är hur man lär ut kjolhantering till 
damer som dansat i nybörjarkurs ett år utan 
vid kjol och helt plötsligt ska kunna detta.
Bengt ”Bula” Ericsson

1992 nr 2, s 30 klipp från lång artikel

Paris Calling
var namnet på en squaredansklubb som vi 
besökte under firandet av vår silverbröllops-
dag i Paris.
…… Paris med omnejd med 10 miljoner inne-
vånare visade sig ha en klubb med ca 10 
medlemmar. Enligt Roy (Mann) var det den 
också enda squaredansklubben i Frankrike ….
….. Omkring 22.15 slutade dansen, som pågått 
utan paus i ett rum som normalt var dagis för 
barn till personal på UNESCO …..
Inger och Kjell Bergman
Kalmar Squaredansare

1991 nr 2, s 9

Squaredansvänner som ställer upp
Peking Stars hade en dans i Norrköping den 
9 mars. Jag åkte ensam dit från Järna för att 
dansa till ”Bulan”. Dansgolvet var fullt och jag 
hade trevligt. Efter pausen skulle jag gå ner 
för en liten trappa för att komma till dansgol-
vet. Jag trampade fel, ramlade men tänkte att 
jag bara hade vrickat foten litet, så jag satte 
mig på en stol. Tyvärr såg foten inte så bra ut 
och jag kunde inte stödja på den. Folk runt 
omkring mig var jättebussiga och fick tag på 
både läkare och sjuksköterska snabbt. Läka-
ren tittade på foten och någon lindade den. En 
kompis skjutsade mig till akuten tillsammans 
med sjuksköterskan som var från Peking Stars 
och som gjorde det möjligt för mig att komma 
snabbt igenom till röntgen. Mindre än en och 
en halv timme tog allt ihop innan jag var till-
baka. Det var bara en ledbandsskada, inget 
var brutet.
Nu återstod bara frågan, hur tog jag mig hem 
och hur fick jag hem min bil till Järna? Jag satt 
på en bänk och funderade, då en kille frågade 
vad som hade hänt. Automatiskt tittar man på 
deras badge: Sollentuna! och jag anar hopp. 
Jag frågade om de skulle till Sollentuna i kväll.
-Nej, de bodde i Huddinge, men de skulle hem
ikväll. Jag frågade om någon var intresserad
att köra min bil och mig till Järna, så jag kunde
komma hem. – ”Javisst, det ska vi ordna.” sva-
rade han som en självklarhet. Jag blev körd
ända till dörren, de hjälpte mig upp i lägen-
heten, parkerade min bil och frågade om jag
klarade mig själv nu.
Jag är mycket tacksam och vill använda det-
ta sätt till att tacka alla, som hjälpte mig. I
förvirringen fick jag inte tag på namn, men
många rosor till medlemmarna i Peking Stars,
akuten och röntgen på Norrköpings sjukhus,
medlemmarna från Sollentuna Square Dan- 
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cers, som skjutsade hem mig och bilen och till 
alla andra, som hjälpte till.
Gitte O. Olssen
Crazy Town Danceers

1990 nr 2, s 12-14

Camilla Centerblad 
TBV Square Dancers i Katrineholm
I can’t believe it
klipp från lång artikel 

s 22-23
Hur dansar vi?
“Förbundet – SAASDC – skall skapa intresse 
för och ge kunskap om modern squaredans” 
….
… Modern squaredans, vad är det? Hur skiljer 
sig modern squaredans från squaredans? …..
…. Vad har nu SAASDC gjort för att man ska 
dansa enligt Callerlab? Många har ju påtalat 
brister i sättet att dansa här. Jag tycker inte 
att man gjort någonting för att förbättra dans-
stilen. Inger Toreld startade ambitiöst. Men 
efter henne har ingenting hänt.
Det är viktigt att berätta vilket arbete Callerlab 
gjort för att samordna och uniformera square-
dansen till en internationel dans. ….
… att lokalt träffa på dansare som praktiserar 
Hungarian Swing istället för Do Sa Do, Slide to 
a Line i stället för Circle to a Line, som håller 
handen rakt fram i höfthöjd vi Swing Thru och 
som tar packsaddlefattning vid Men Star Right 
osv. …..
Pelle Lundström
Square Dance People Bagarmossen

1989 nr 2, s 2

Inför SQUARE-INFO nr3 1989
Fortsättningsvis gäller att det enda material 
för Square-Info som inte ska sändas direkt till 
redaktionen är anmälan om dansevenemang 
för evenemangstjänst och evenemangstips 
som sänds till
Marie-Louise Strömberg
Järdalavägen 38 B
582 59 Linköping
Telefon 013-16 24 96
Så en eloge till annonsörerna, som faktiskt i 
flera fall nästan hållit måtten. Där bredd och 
höjd inte stämt på milimetern har redaktionen 
dock sett sig föranlåten att förse annonserna 
med ram med rundade hörn.

1988 nr 2, s 35 (el 32 enligt pdf)
klipp från lång artikel om en fiktiv dansares 
första 4 år som squaredansare.

Kalle Kvadrat
 ….. Kalles historia har lärt mig en sak: Square-
dans är ett nöje, inte en karriär. Visst kan man 
hålla på att lära sig höga nivåer, men för att 
inte tappa glädjen ska man dansa med på alla 
nivåer därunder också. Då är man en sann 
Square-dansare!
Bo Nilsö
Blue Ribbons Squares, Linköping

1987 nr 2,s 26 (el 25 enl pdf)
klipp från Debatt Square-dance – Round-dance

Debatt
…. SAASDC:s första Convent hölls 1983 på 
plats söder om Stockholm, Vårbyhallen och 
caller var Terry Chapman från England. En 
mycket elegant och trevlig caller.
Idag kan vi räkna in över hundra klubbar i 
SAASDC.
Internationellt uppmärksammat
Sverige är internationellt uppmärksammat för 
den snabba spridningen av dansen och för den 
mycket goda standard vi i allmänhet håller i 
klubbarna. Mycket tack vare intresserade in-
struktörer som flitigt jobbar och sliter, vanligt-
vis helt på ideell basis. …..
Åke Rönndahl (redaktör)

1986 nr 2, s 15

Plusgraduering – vad är det?
En sådan kan genomföras på olika sätt. En var-
iant fick vi, som gått i Björn Jerneborgs hårda 
skola uppleva på Annandag Påsk i Stockholm. 
Under hösten har man diskuterat vad som 
skulle kunna fordras vid en plusgraduering. 
Björn framförde då den för oss osannolika idén 
att samtliga ”graduanter” skulle göra ett 2-mi-
nuters call!!
Som resultat av detta samlades 67 st op-
timistiska och nervösa kandidater med 
”fjärilswheelar” i magen för att genomgå ten-
tamen. Efter en inledande tip av Björn var det 
allmän lottdragning om turordning och plus-
figur som skulle ingå i ”callet”. 
Åtta glada squarer ställde upp på golvet och 
den som dragit ”spiken” klev upp på scenen.
4 ½ timma senare hade samtliga genomfört 
sin uppgift med Björn som diskret sufflör. Alla 
hade då fått uppleva det fantastiska i att se 
hela golvet röra sig i takt med musiken enligt 
ens egna intentioner. Trots mikrofonskräck, 
rampfeber och darrande knän.
Trötta i huvud och fötter men lyckliga och 
nöjde intog vi medhavd matsäck i en avspänd 
atmosfär. Alla gratulerade varandra och att vi 
var ganska stolta var ingen överdrift. 
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Gradueringen avslutades med en timme
allmän dans varefter deltagarna skiljdes med 
en ny och djupare inblick i squaredansens 
mysterier och möjligheter.
Lasse, Eva, Chris, Ann Mari och Roland

1985 nr 2, s 4

Pilotsquaren
Nog är det skönt när det är flyt i dansen, när 
allting går som smort. Nu har vi ju också call-
ers som på kort tid blivit mycket säkra. Tyvärr 
kan ju alla inte vara lika duktiga. Många har 
inte kommit så långt ännu, men vi behöver 
dem ändå, och vi dansare kan hjälpa dem en 
hel del bl a genom att tänka på att de behöver 
PILOTSQUARER! Så kära dansvänner, OBS! 
detta är viktigt! SQUARA INTE UPP FRAMFÖR 
CALLERN OM DU INTE ÄR ALLDELES SÄKER 
PÅ DET PROGRAM SOM UTANNONSERATS! 
Visseligen kanske callern kan byta och ta en 
annan pilotsquare, men varför ska vi trassla 
till det för honom (henne)? Nej, låt oss hjälpas 
åt, då blir allt mycket trevligare både för call-
ern och för oss.
ToBi
Torsten Bill

1984 nr 2, s 1

Var kan vi ha squaredans-festivalen?
På senaste SAASDC-styrelsemötet beslutade 
vi att göra en inventering av Sverige för att få 
reda på lämpliga squaredanslokaler, dels loka-
ler lämpliga för kommande Convention, dels 
lokaler lämpliga för ’vanliga’ squaredansfesti-
valer. Vill du vara med och inventera? 

Gör så här:
Tänk efter vad du känner till för anläggnin-
gar som du tror skulle komma passa till en 
squaredansfest. Det behöver inte vara lokaler/
anläggningar på just din hemort, det kan t ex 
vara den där konferensanläggningen du var 
på senast eller någon sportanläggning som du 
har besökt, ja du vet bäst själv.
Då du tänkt färdigt, ring eller skriv till mig el-
ler någon annan i SAASDC. Vet du något om 
lokalytan, golvet, akustiken, kostnad, tel och 
adress o dyl så är det bra, och har du en bro-
schyr att skicka mig så är det ännu bättre, 
men tipsa oss även om du inte vet några de-
taljer. Vi vill ha med så många lokaler som 
möjligt i vår förteckning.
Än finns inga nedskrivna normer för hur en 
squaredanslokal bör vara, (det kan ju bli ett 
av resultaten av denna inventering,) så ta med 
alla tänkbara lokaler som Du tror skulle kunna 
passa. Det här kommer att kunna bli en hjälp 
för dig som arrangör för att t ex jämföra loka-
lkostnader, så HJÄLP TILL med inventeringen.

Örjan Widmark
Västerås Square Dancers

Mia Mutembei har gjort det digra jobbet att 
leta igenom Square-Info och skriva av alla 
texter samt kontakta några av dem som skri-
vit artiklar genom åren. 

Alla gamla Square-Info finns att läsa på hem-
sidan www.squaredans.se

Lite bilder från förr...
känner ni igen någon? 

Foton: Okänd fotograf
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