
Till förbundsstämman i Svenska Squaredansförbundet (SAASDC) år 2019 

 

Motion angående införande av ”SLOW BASIC” vid svenska convention. 

 
Den årligen återkommande convention är årets stora händelse som samlar c:a 1000 dansare. 

Detta är förvisso ett stort antal, men motsvarar bara 25% av medlemmarna i landets 

klubbar. Under en följd av år har röster höjts om att tempot är för högt, framför allt på Basic. 

Vilket leder till att nygraduerade känner sig vilsna o upplever sig som misslyckade. Många 

äldre dansare kan, trots gediget kunnande, vara i en situation där ett för högt tempo gör att 

man avstår från att besöka convention. 

 

Convention skall enligt vår uppfattning vara ett evenemang som välkomnar alla landets 

dansare, inte bara de som klarar höga tempon och nivåer. Självfallet är det så att en van 

Advanced-dansare med lätthet kan gå ner och ”vila lite” på en snabb Basic, men så är inte 

situationen för alla. 

 

Under senhösten har Squaredansklubben Violen varit i kontakt med medlemsklubbarna i 

SAASDC i denna fråga genom ett gruppmeil. Drygt 30 klubbar har delat våra åsikter och 

önskat att man inför ”SLOW BASIC” på svenska convention. Bland dessa klubbar räknas in de 

stora pensionärsklubbarna, som svarar för en stor del av landets dansare. 

 

Efter vad vi erfarit, är det helt upp till arrangören att bestämma om dansnivåer m.m och att 

förbundet inte kan påverka detta. Ett påstående som klingar falskt då man, de facto, har ett 

antal andra krav som arrangören ska uppfylla, för att tilldelas arrangemanget. 

 

Att convention utformas på ett sätt som gör att den absoluta majoriteten av dansarna kan 

känna sig välkomna och kunna delta utan att känna sig som dåliga dansare, borde vara en 

självklarhet för alla som är verksamma inom svensk squaredans. Om vi inte tar hand om 

ALLA våra dansare, så dör vår dansform ut! 

 

Squaredansklubben Violen yrkar därför att förbundsstämman beslutar  

 

Att förbundsstyrelsen aktivt ska arbeta för att SLOW BASIC införs på svenska convention. 

 

För Squaredansklubben Violen 

 

 

 

Bengt Nilsson/ ordförande 

 

Styrelsen för Squaredansklubben har tillstyrkt denna motion den 13 januari 2019. 


