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ANNONSER
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Obsewera att Square-Info monteras i A4-
format och sedan i samband med tryckningen
reducems till A5 . MAttangivelsema nedan
avser ,4.4 annonsoriginalet inklusive eventuell
l.un.

Bredd mrn Eiijd mrn
Helsida 184 2ffi
Halvsida 184 125
Kvartrsida 87 125

Priser
Helsida 1000.
Halvsida 500.-
Kvartssida 250.-

Reduceade priser fitr SAASDC-klubbar
Halvsida 350.-
Kvartssida 175.-

MANUSKRIPT SENAST
Giiller kommande numrner av Square-Info:

Manuskript Distribueras vecka
februari 409
april 4l'l
augusti 416
november 448

Nurnmer
I 1994
2 t994
3 1994
4 t994

SOURNFIN F0-1Hej alla squaredansare
Den h?t gAngen stannade numret vid 44 sidor,
delvis diirfii aft jag lade tvi artiklar ptr is.
Solveig PerklCn har ltagit sig viss rapponering
frln uddndska tidskrifter och hennes fiirsta
bidrag av det slaget iir mgd i det h:ir numret.
Claes Hjelm har skrivit en Hng artikel om
Callerlabs programlistor.

Redaktionsredet
Redaktionsradet :ir av den uppfattningen att
dMsannonser vid enskilda medlemmars frAnf?ille
inte b6r inliiras i Square-Info. Det var med
tvekan som de tve annons€rna till Tomas IGis-
lenssons minne irf i i rdes i  ru I  1991. men vi
tyclde det var ett serfal ner en kiind caller
pliitsligt rycks bort. Det aktuella fallet ar aft
Hising Island Swingers och Motiv8's West ville
tillkiinnage Inger Olssons boftgeng den 2 okto-
ber. Redaktionsredets mening kommer att fiir-
ankras i verkstallande utskoft och styrelse.

Annons€r
I fiir|a numret uttryckte jag min tacksamhet iiver
mnngden annonser och att niistan alla var i ratt
format. Detta g;iller fortfarande, men det er
ndgra klubbar jag skulle vilja skicka maftband till
om jag hade medel fiir :indamAlet. Jag springer
som en jojo mellan ver Hgenhet och en ventgt
instilld frrma en happa ner och fiirstorar och
iiirminskar. Dei mesta gAr ju att klara pe det
seftet om inte fiirhellande mellan bredd och hijid
iir alltfiir mycket fel.

Inbetalningsunderlag ftir irsavgift
Pl sid 6 under rubriken "Moderklubbsmedlem-

mar" behandlas fregor om registrering av med
lemmar och insendning av uppgifter och Arsav-
gift. Det 2k min ftirhoppning att alla beriirda
funkionerer i klubbama skal Hsa den sidan sa
att vi iindigen flr ordning pe rappo ering och
betalning och slipper merarbeiet med att peminna
ftirsurnliga.

Synpunkter pe klubbamas anmiilningar till
danslistan och en bild frln distributionsarbetet
levereras pe sid 19.

Ma$e tomten konrma med menga hlrda klappar!

Stockholms-Alliansen har telefonsvarare:
08-754 86 48

GdsM Neovius
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Ordfiirandens spalt
Fiir d9t mesta dansar vi och umgAs inom square
dansen med v?irme och gladje. Det ryms sa
mycket positivt i ver dansan och den speciella
kultur den innefattar.

Den hiir gArgen tiinker jag dock iigna min spalt
et fregor ritrande tillfiilliga meningsmotsetming-
ar, utveckling och Hinsyn, allt naturliga element
ielt  ston och l iva-kt igt fdrbund som len.

NAgon enstaka glng hiinder det att jag fer en
begeran att F6rbundet ellerjag sjiilv skall ingripa

ir det har uppstett meningsmotsiiftningar. Det
kan gelh intema liirhAllanden i en klubb eller
kanske en konflikt med en annan klubb. Man
dnskar pa se saft fA en avddmning till sdnd.

Vi i fiirbundets sryrcls€ sdker efter biista litr-
maga ge hjelp och informelb red dll alla klubbar

och enski lda dansare som vender sig t i l l  oss. Vi
diskutcrar ockse viktiga sedana iire.dcn och
6verv?iger noga om Fdrbundet skell agera och i
se fal l  hur.

Att vi  inte utan vidare gdr in ivarje si idan
situation beror intc pa bristande servicevilja utan
del i i r  en Llar idcnti f ierrng av rad som ?ir upp.
gifter fdr Fiirbundet och vad sorn inte er del.
Uppgiften enligt sladgarna ar bland iunat att
friirnja squaredansens utveckling i Sverige och
det gdr vi genom atr stijdja klubbarna mcd
information, samordning och admitristrativt stdd.
Vad som sker i en klubb iir diiremot en angelii-
gcnhet fcir dess (t) rcl \c o.h nrrJlcmnrar.

Enda fal let ivr lket det formcllr  kdn bl i  fraga om
"ingripandc" iir orn nlgon mcdlernsklubb uppcn
bart skadar squarcdansens intrcssen. De ger
stadgama Fdrbundet 8rund alt 6verviiga fregan
om forlsatt mcdlemskap.

Inte selhn hander det i en klubb att en grupp
dansare vill ge litet snabbare fram medan andra
rycker att hittillsvarande dansnivicr riicker.
NASra v?i l jer kanqkc tr l l  och med alt  lenrna sin
klubb och bilda en ny. Det er naturligt och
tillrdigt att en klubb ftirandras med tiden. Menga
livskraftiga klubbar i Fiirbundet har uppsten pA
det s:ittet.

Det finns ocksi exempel pe aft klubbar v:iljer att
gA ihop. Allt defta ar naturliga skeenden, som
maste accepteras.

D:iremot kan det generellt sett intre acceptems
n:ir negon pafl  agerar fajr a klan mis.glnna
eller skada en annan. Tag som exempel fallet att
en grupp bryter sig loss och startar en egen
klubb. Gentemot dcn gam)a klubben miste det
g:illa fair play, Aven om det i uppbrorter finns
uppriirda kinslor. Att ulnyttja goodwill, som den
gamla klubben arbetat fram, kan rill exempel inre
vara nmligt. Man bildar ju negot helt nytt!

Var generds i s.Afiet aft agera! Ta samma hiinsyn
till andra klubbar och doms infiessen som du vill
att andra skall visa din klubb, Och, kom iheg att
squaredans iir roligt! Vi har alla en fantastisk
fritidshobby.

God Jul och Eft Gott Nytt Squaredanser!
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l 8
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28
28
28
29
32
35
35

Ingemar Eiksson



.,f:"'.?T,fifly*
inbjuder till tvA danser i Skogstorpsskolan

med

DAVBCIL,AT
Kalle & Vivi Calmhult - Tohan Brahm

Mellandagsdans
Torsdagen 30/12 1993 kl 19.00 - 23.00

Plus - A1 - Plus - ,42

Nattugglan
PartvkvHll

Nyersafton 31/12 1993 kl 19.00 - 01.00
Mainstream - Plus
Partydanser m.m.

Thg med barnen!!l
- Det f inns spel och Videofi lmer sorn underhi l lning

Ineen fiirhandsanmilan"- 
Men ring fiir att vara granterad plats

Frigor och anmilan till
- Kal le & Vivi Calmhult 016-119048
- Li l ian Grahm 016-130583

VHlkomna !!!



TRE,TTOI.{DAI{S
5-  I  Januar i  -94

C a l l e r  :  B I L L  H A R R I S O N  * , a s y L A N o  u . s  a

MER INFORI1ATI0N kan fes frAn Ldrs & Itarina 08/ 976090.
e l l e r  Ch r i s  &  Ros ie  08 /  645  5810

VALKOMNA !

SAASDC:s leveransservice

Bestiilliingar emotses helst pe vykort eller p€r
brev. Det underliittar betydligt om bestel-
ningama kan samordnas genom instruktdr
eller annan klubbfunl(riondr. Fdr varje
leverans tillkommer porto och kostnader fiir
emballage.

Vdlkomna att skriva till
Sdg Neslund
Bagerivegen 19
891 77 IARVED

Priser: engelska svenska
Basic och Mainstream 12].- 10:
Plus l0:- l0:-
Diplom och regler per set 5i-

Affisch, gul med svart text A2 8:-
Affisch, original A3 fdr
egen kopiering 10:-

Extra klubbhandbok 200:,
Uppdatering av denna per lr 50:-

4 - + ,  0 , 5 D d G  5 /  9 . 0 0  2 2 . 0 0  v  P . . .  r r  D o r  o 0 . -
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$ - '  L 0 q D A L  8 / 1  1 / - 0 0  -  / ' . 3 0  ) ' d  D d n  " "  8 0 :

1,.-*"till" i.lil'J r-";
s* dans p6 
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SOMMARLUSTt rmn
med Jack Borgstrcim

15 jan kl 14 00-19.00 B34, M, P 75 - kr
16Jan kl 13 00-17.00 Al, 42 75 - kr

Ingen f0ranmalan

VALKOMNA
Obsl }Jalt golv

Ungdomar under 16 ar halv avgift
Katreserveringen hiller <ippet



Moderklubbsmedlemmar
PA SAASDC:s liirbundsstiimma i Upplands
Viisby den 22 maj vid Convention besldt stiim
man med iiverviildigande majoritet att avsH
propositionen om fairiindring av stadgamas i 3.3
som lyder: Medlem kan vara ansluten till flera
klubbar, men mpporteras till lijrbundet endast
gcnom en klubb. Rapportcring sker efur civer-
enskommelse mellan respektive klubbar. Vi skall
allbe ha kvar begreppet "moderklubbsmedlem-

mar".

Vidare beskjts aft anta Bjiim Jemcborgs liirslag
om betre instrukioner fran riksfiirbundet till
klubbama gallande redovisning av medlemmar.

l\lcd anlcdning av ovanst ende besl6t SAASDC:s
styrelse vid sammantr?ide den 30 oktober 1993
alt rekommendera klubbama att redovisa antalet
ncdlcmmar i fyra poster:

- Totalt antal vuxna medlemmar

- Totalt antal medlemmar under 18 er

Antal vuxna moderklubbsmedlemmar

- Antal moderklubbsmedlemmai under 18 er

Vidare besldt styrcls€n aft utvidga matrikelupp-
gifierna i forts?ittningen till att omfatta dessa fyra
uppgifier. I den fijrsta, geografiska delen av
matrikeln skall totala antalet medlemmar anges,
fijljt av totala antalet moderklubbsmedlemmar
angivet inom parentes, tex l4'7 (lZZ). I den
senare, alfabetiska delen skall uppdelnhg ske
som nu pl vuxna och ungdomar under 18 Ar men
aven her med antalet moderklubbsmedlemmar
inom parentes, t  ex 135 ( l  12) + 12 (10).

De klubbar, som fiots vad som s?igs i $ 3.3
hittills betalat fitr samtliga medlemmar, kan
betala nlgot mindre till fiirbundet, om de vill ta
pl sig merarbeet med an regi\trera vilkr som:ir
moderklubbsmedlemmar och vilka som ?ir dub
belanslutna.

Registr€ring
I samband med att Inbetalningsunderlag frir
irsavgift till SAASDC infordras frAn klubbama
kommer klubbama att frln och med i ef fe defta

formuler i ett fd,rdigadress€rat returLuvert ldr att
lorenkla ins:indningen av uppgiftema {iire den 15
januari 1994. I kuvertet kornmer ockse att bilag-
gas ett inbetalningskort, som skall tillst?illas
klubbens kassiir ftir inbetalning av klubbavgiften
liire dcn 15 fcbruari 1994.

PA formuliiret skall klubbama ange totala antalet
medlemmar uppdelat pe vuxna och ungdomar
under I 8 Ar samt antalet moderklubbsmedlemmar
med samma uppdelning. Uppgiftema skall avse
fiirhAllandena den 31 december 1993. De senare
tv{ antalen skall ligga till grund ftir klubbav-
gilten, som er 25: kronor fiir luxen och l0:-
fiir ungdom under 18 Ar. Totala avgiften fiir
vuxna och ungdomar och summan av dessa tva
belopp skall even fyllas i formuhret. Samma
uppgifier skall an8es pl inhetalningskonet innan
det skickas till klubbens kassiir fiir betalning.

I rra iiven pe dvriga uppgifter i blankeflen innan
den sands in. Ar klubbens namn rett stavat? Pa
engelska hcter det Square Dance Club (inte
Squaredance Club) och Square Dancers (inte
Squaredancers). Ar "Klubbens hemort" och
"Omrlde i Sverige" itt ifyllda. Ar det t ex
rimligt att Ahus Square Dancers har Fjiilkinge
som hemort, eller vore Ahus baittre? Hdr Striim-
stad till Mellansverige eller Scjdra Sverige? Btir
ve*ligen klubben i Irrum r:iknas till G6teborg
eller skall det sttr l-erum i stiillet? Boxadressen
och tunktion:iremas adresser iir Floda! Hjiilp till
med att fA mat ikeln korrekt!

Aven uppgifterna om vilka dagar klubbama
dansar de olika programmen bdr vara korrekta.
Matrikeh ger bland annat tiu National Square
Dance Directory som publicerar uppgifter om
varje klubb pi en rad. Det vore ju trevligt om
uppgifurna L:unde vara korrekh der se att gds-
tande udenningar kan sitka sig till klubbar som
dansar det program de ar intresserade av.

Denna "Instrlktion" kommer inte bara att publi-
ceras i detta nummer av Square-Info utar den
kommer ocksi att fe sitt eget blad i Klubbhand-
boken.

St!relseh
SAASDC



BADDY WEAVER
Hawaii - USA

KE|,{I,{Y REESE
Tyskland

Plats: Rijnnowska Hallen, Helsingborg

Tid: Ldrdag 13.00 - 22.00 Nivd: 834, M, P
Sdndag 11.00 - 18.00 M, P, A1

Anmiilan: Senast den 20/12 1993
till Lars Inge Carlsson U2-11 55 37

Pris: Vuxen 1 dag 70:- Ungilom 1 ilag 40:-
2 ilagar 120:- 2 dagar 70:-

Middag: 55:- per dag

Var viinlig uppge namn, klubb samt vilken
dag ni vill dansa fi)r samtliga personer.

Betalning: Postgiro 76 03 61-6



filh{pttlrn
A2 - Specialen

med
Bronce Wice, USA - Jack Borgstriim

i  Folkets Hus, Hallunda

S*[#Z 
fredag 21 och liirdag 22 ianuari L994

\ ,AE E' J  
BLpr -  C rc id  inge Squaredancers

INBJUDAN I ILL  HELDAGSDANS PA EN NIVA,

V a l k o m m e n  t i l l  O r e b r o  S q u a r e d a n c e r s  k l u b b l o k a l  S l 6 j d g a t a n  2 9  O r e b r o

Jatr  nr

? 2  . 1 r

1 9  i e b

5  m  a r
l 9  n a r
1 6  a p r
2 3  a p r

N L V a  C a  l e r

A  1  T o m a s  H e d  b e f g
P rrs Tomas Hedberg
A 2  n g v a r  P e l t e r s s o  r i
C  l r  n i r o  F o b e r t  B l o r k
A  I  n g v a r  P e l t e r s s o r l
A 2  T o m a s  H e d b c r g
C 1 r  n t r o  n g v a r  P e t l e r s s o r i

R e s e r v a t o r  f a r  e v  C a  e r a n d r r !

OBS!  ENDAST DE 50 FORSTA DANSARNA KAN VARA MED,
C b r 0 a t o r s k  b o k r f . l  s L - - N a s t  1 4  d g r  l o r e  . e s p  d a f s t r l f a  e

F o r  n l o r m a l  . n  o . h  l r c l r , r q  r n g  K e f t  E r c s s o n  0 1 9 1 1 4 6 8 9 4  n l e  a f  k  2 1  0 0  2 1  3 0

A r r a f ! l o r  O r r l r r o  5 o !  a r e d a . c a  r s



Frin stylinggruppen
Deffa ar den t:irde anikeln i den serie om
styling som SAASDC och SACT plbiirjat.

Stylinggruppen har denna glng beslutat att infbra
en artikel skriven av Ed Foote d;ir han tipsar om
hur man skall giira litr att bli en benre dansare.
I samband med iiversetmingen har artikeln for-
kortats och omarbetats nagot.

Tips fiir biittre dansande
Det mesta av denna information har, trots aft den
er a rnent kiind, inte tidigare satts pA pr5nt.
Dansare som fiiljer dessa regler finner att de fet
dansa mer, stlr still mindre och i allndnhet fer
en revligare dansupplevels€,

Hill i hand med dem som stAr bredvid dig
omedelbart efter varje call. Detta underliittar fiir
dig att se vilken formation du ster i (line, wave
etc) infiir niista call.

Hur man undviker att squaren bryter ihop
- Om du vill hjalpa nagon som inte vet vart han

skall - uruJvik att pruta, anvdnd i sttjllet
hanlhi gnaler. En mycket effektiv metod er att
peka pl den plats han skall vara pe. Om du
pratar kan detta orsaka att du och andra i
squaren inte hdr nasta call.

- Om en square bestlr av tvA siikra par och tv,
os:ika par, bitr d" Jlilra paren yara miftemot
rarondra, intq bredvid varandra. Pi sA siitt
fer dla osekra dansare en siker comet och
varje halva av squaren fer tve s:ikra dansare
under dansen.

- HdU upp huvudzt. I)P-tt, gdr aft du ser vad
som hiinder. En del mdnniskor tiflar ner i
golvet ndr de dansar och har fitljakdigen inte
kotrtal( med squaren som helhet.

- Hdll squaren liten. Stota squarer bryter ihop
mycket oftare en sml squarer. Ett sat aft
hllla ihop squaren iir att ta handfathing
omedelbad efur varje call.

Ho alltid squaren i linje tned vliqgama. Om
en square blir litet sned iir det mycket troligt
att nAgra i squarcn blir desorienterade vid en
cast off 3/4 eller liknande call. Om calle.n
seger "promenade and heads wheel around"
ar det ganska vanligt att linjema inte blir

parallella med viiggama. Slrtrats: fdrsiik sjelv
att giila sme justeringar under de nesh 2 3
callen. En person kan Astadkomma aft squarcn
justeras - var den personenl

Om du inte alls vet var du skall vara
- Vri.l pd huvudet et ala hell fiir att se vart du

skall gA och om nAgon siiger et dig att viinda
dig om eller om du sjZilv upptiicker att du stAr
fel, viind dig om fijrst de. I annat fall sd som
du gdr och Ht nagon hjalpa dig.

- Vandra inte rrrr. Sd stilla och vend dig inte
om, v:inta tills nlgon antingen fijr dig till rett
plats eller pekar pe raft plats. Bli inte fdr
vinad iiver hjelpen utan var beredd pe aft fe
den och reagem snabbt nar du blir hjalpt.

Om squaren bryter ihop - giir lines
GAr sd h.ir; Squara upp och IAt heads glida upp
till hiiger bredvid sides och bilda normala lines.
Se pa andra squarer, oftast tar callern upp squa
rema p, l ines manga gAnger Innan han segcr
allemande left; niir det blir lines lcrn din square
bdrja dansa igen. Du kanske inte slutar med din
ursprungliga parher eller comer, men ni dansar
och det dr ju huvudsaken. Delta fungerar inE
vaqe geng - ibland kommer en allemande left
ftjrc - men det fungerar t Leckligt ofta fcjr an
man skall gdra det. Det er ju ockse se att de
flesta caller avsikdigt callar "lines go forward
and back" ftjr att fe igAng squarer som brutlt
ihop och om man inte tar detta tillfille atr bitda
dansa igen kan man fA viinta veldigr liinge pe en
allemande left.

Passing rule
Passera alltid med hiiger axel mot hijger &xel n?ir
du skall gd liirbi nlgon. Enda undantager :h frln
left hand wave - dar ger du rakt fram.

Ed Foote

Vingadansen den 1l septernber 1993
Kvargldmt efter dansen: Ett pai vita damskor, en
kjol och ett skerp. Ring Eivor 031-92 51 12, si
ordnar vi {ters:indandet pA negot sett.

Vinga Yellow Rockers



,plsq\r,.'*\u/nt'i saruarboto ned cWtuS s
in/udor till

C4'{at-rutraam och E/w

mea CoalC dtlbW
Cid, @wdagon don z ,frb** hl ry.oo-zz.oo
W/6tr, Aoobborat Mernooltus
6'ntr0, So,- Ca nad k4fr, brad,fo^

MOTIVS'S FEBRUARIFESTTVAL 1994
A l  - 4 2 - C r  - C 2

DANSA tiI TOPPCALLER]{

TODD FELI-EGY
SELCAIIUSET A'nbor$vasen ALVSIO

FRED.A.G 4 FEBRUAR] 1.9 - 22 A.1
LORDAG 5 FEBRU,{RI ] ]-16 A2
LORDAG 5 FEBRIT'-{RI 13 - 21 A2
SONDAG 6FEBRU, {N  ]O -13  C1
SONDAG 6 FsBRU,{R] i4. ]] C2

ENTRE v]D FORIiANDSAiDAIN ] N G
I session 60 k (70 k lor icke medlem)
2 sessions 100 k (120 kr)
3 sessions 130 kr (150 k)
4 scssions 160 kr (180 kr)
5 sessions 180 kr (200 k)

Betala per pg E5555t-8 senasl 3l januari och ange vilka sessions som avses
Vid iterbud senast den 2 februari eterbetalas hela avgiien

Entrd fdr ej fdrhandsanmalda 70 krlsession
IN'FO Air${ariLarsson 08/765 12 3'l



Lordog 5 Febr 1994

Colers .AMM Y OUAREFORDT
MAR]NE R}MsBY

PtoJs Dab/ofarchatien
Tio. 13.00 - 21 A0

P.o : . rom 13 @ -  17  00  Ho l  1  B  3  B.  [ ,
HoL l2  P los ,41 ,  A2

1 7  0 0  1 8  0 0  D o n s  l l  C o r e r s l r o m l h e l o o r
18 00  . .  2 l .00  Gemensom do.s  ien  ho  L

B M B+ B.  A1. (A2)

? !s  60  l l r  iu re r .  !  rgdom lnder  18  61  40 '

Ser !e r  rg  i  nns  hom do.s joko len

P  z z a  o c h  a n n . n  f r a t  l l n n s  i  s a m h a l e l

V A  L K O  I \ , 1  N A

: f t  i t  rel l l ld: lr  I  ro r _er

Det dr
RECOGNUS
som ar specialist

pA badges for
squaredansare!

Alla former. snabba leveranser!
;' -l|t -,/(f:()tt(;fv{/J'

Bor 113 281 22 H?isstehotm
Tel0451-490 40 Fax 0451-114 50

- fl -14'r'-':r

SOUTHERN INBJI-]DER TILL
SQUARE
DANCERS MINIFESTIVAL
MALMO

Datum: lrrdagen den 12 februari 1994

Plats: Aurahallen, Malmd

DansnivA: Ldrdag B34 A2
Dans i 2 hallar

Callers: Christer B€rn
Bertil Andersson

Separat inbjudan utsiindes till klubbarna i god tid.
Servering i anslutning till danslokalen.
TIIE SQUARE DANS SHOP finns pl plats.
Fdr information rins: Kennie 040 94 58 03

SSDM
10AR



Instruktiirskurs fiir seniorer pri Btida
Kursledama G6sta Toreld och Ingvar Pettersson
hade samlat 22 intresserade L:ursdgllagare ften
hcla landet, frin Sundsvall i norr och till Malmii
i sdder. Kursen omfatlade varje dag:
- Tve dmmar teori i lektionssal
- Tve timmar instruktdrspraktik med varandra
- Tvd timmar dans tillsammans med nybdrjar

kursen,

Kursen var infiessant upplagd och gav som
rcsultat beslut om start av nybiirjarkurser fiir
pcnsionS.rer pa ett tiotal platser i landet, varav
fcm platscr i stockholmsomredet. Dessa kurser
har redan startat med seniormedlemmar som
instruktdrcr och med ett hundratal kursdeltagare.

Dct bcsldls even att 1994 hella en ny instruk-
ldrskurs och fortsiittningskurs hos Inger och
Cds|a Toreld pe Bcida.

Infiesset fdr squaredans bland pensioniirer dkar
markanl och via pensionersorganisationcma
propageras ldr denna form av friskverd. VeJ

klubb, Squaredansklubben Seniorema, har redan
bokats fijr ett antal uppvisningar under hdsten,
bland annat Aldredag i Vasaparken tillsammans
med Sickan Carlsson, S:t Eriksgatans dag,
Gdtgatans dag,. gymnastikgala i Farstahallen
under mottot Aldre6ret" samr uppvisningar r
s€rvicehus och fdr pensionersfcireningar.

Vecka 35 pl BMa avslutades med en gemensam
fest. Diir fdrckom en uppvisning av Morrisdans
trll medeltida musik utfijrd av fyra mustasch-
prydda herrar med bjillror och klockor runt
b€nen. Kv?illen avslutadcs med en bejublad
dammodeuppvisning der ett antal av kursens
"pojkar" var mannek;inger.

Avslutningsprogrammet hade skapats av Anne-
Maric Hjelm, Sundsvall, och Ebba Carlqvist,
Stockiolm. Enligt Ingcr Toreld har det aldrig
negonsin skrattats sa mycket pA Biida. Ett stort
tack fr6n oss alla som var med.

Ilans JdderEdrd
Ordfijrande i Squaredansklubben Senioterna

Delta0arna i  instrukt6rskursen r i l lsammans med Ingvar P€t terson och cdsta Toretd tangst  upp t i l t  hdger samt
f iamfor dessa b,da Hans Jaderoard och Inger Toreld
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Kom och dansa med Dala-Alliansen

Datum Klubb Caller Program
L 19 feb Falu Square Dancers Robert Bjairk A1 A2 - B M P

L 12 mar Insjrins Square Dancers Tomas Hcdbcrg B.12 M B'12 P

F 6-7 rnaj Sala Square Dance Club Thorsten Geppert
l0-Arsjubileum t-ars-Gdran B6rgcl

Ingvar Peiersson

L 18 juni Wo\nadalen( Squaredancerr Jack Borgstrdm Al 42 B M P

3**,e'*9{:".
a?n1.".
c\tl -'r f:
e)

Robert Bjijrk A1 A2 - B M P

Vdlkomna!

L 13 juli Falu Square Danccrs

Se vidare i danslistan
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MARSTA GYMNASITiN{
mellan Stockholm och Uppsala

Kontaktperson: Urban Danielsson 08-59128291

r I SQUAREDANSKLOCKA ,l -
gIJ Kanonerbjudande nu titt jutt iltL
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pa vera populera squaredansklockor 
I f ,

Du betalar endast 239:- inkl moms. porto 39r-
tillkommer oavsett antal klockor. Inga andra avgifter.

Data: Prismaslipat 12-kantigt glas, Quartsur,
Gulddouble 1 micron, Liiderarmband, Japanskt urverk.

Bestaller gor du pa telefax 0320-707 30 eller tetefon
033-20 17 04. Adress: Solgardsvagen 19, 510 20 Fritsta

A. W. ELEKTRONIK HB
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llii.blh.llen (;eorgslrilt i Hn ! Datum: 1994,0i1-lt, kl, 14,00-21.00

Clmnastiklolv, OlrS! skor nrn tjtrsa sutrtr. R.k
rinbjnd€r nd \kor srm {rdnarctkr nar kta.k r.

Christc. Bern och lie.ril A.d.rsson,

It{o. \1, tr;10. +

vurn.: 60! vid enrr6n: 7r,:
t nBdom < 18 tr: -11): : -rs:
N l .1 :  I )cnnb i f i  med | l , k  6 ( | :  in l l  dnck
Dei  sen€. .s  k . l fe ,  h { l l r r  och  knkor  under  he l .  d rn \ r " .

sen.st 91'0il-05, nrnt nrlste li,r,imnh\, Konr ihilF tl lrs drrgt.t
Dansargitt och nal lietnhs jD p, postgiro.12 0.1 0t5-2.

Q!!qs

Nivl:

Amnson - f l  R i  r l x re  \qu3re , t  ' r , . r . .  u 'n \ .

L:f \u3 r.,ra ni e\hupen :\q u. rr I r' rumrner.

Bals

l6Etrtr|ila{:

Iftlnmnl.nlqb
I l i i k ,n  o .h  K&in  N i lsson.  re l .  o {13  2 l , l , l J .

YEllow Roct( TRAVFLLERS
,  \  d  .  r  , l  1 -lO-.irsjubilercrr i SALEN

2t)-25 m.rrs 1994

J SALSATERN, grunne med Lludvallen :

ROLTND DANCE, Ctrer' 'Arrtheo van Sontgr.

SOLIARE DANCE, Ccr[ler, Sterr Axtelius.

Niv.t orLigt dett.rtlcurro-s onsl<erndt.
Hcl;''ensiort & &tnsovgifi till jLdiLeurrrspris co 1900:-

Llpp\,srtinttcr och onnrdlon, liotf Bostr-dnr, R.ro.1isci,
08,54 t3B+00 V.ister' -Skcisgo, lJ9 90 VARMDaj



PASKFESTIVAI.
1994 i "conventionhallarna"

Jenry
Christer Bern

Jestin USA

Benst "Bula"
Ingvar Pettersson

Ericsson

B, M, Plus, Ar, Az och Cr

LAngfredag I apri.
Pesf,afton- z afni
PAskdagen 3 april

Orebro Squaredancers
Dans i 3 hallar

Inbjudan kommer



Singeldam i Tyskland
,{tt l-ka till Tyskland och dansa er en nAgot an
norlunda upplcvelse, siirskilt om man ,rr en
singcldan. Tyskarna har tack vare bra caller en
hcjg leknisk nivi, n.r ?ir inrc serskilt vel ut,
rustade med vad man skulle kunna kalla "square,

danshyfs". D?irltjr tyckcr vi at der ar pa sin plats
att fdrvarna andra singeldamcr om att man fer
va.a beredd pe att inte bli uppbjuden och till och
nred nobbad i Tyskland. Om man reser i stdr_re
sliJlskap biir man kuma l6sa del intemt eller sa
tar man med sig en danspartner, fiir de q,ska
gossarna dr vcrk]igen inget att hoppas pA.

Ann l|jonsbery Sun Town Square Dancers
Lena [,in.]berg Wood Star Squarcdancers
K( rst in N i lsion [.kerti/Tyresii Square Dancers

En Squeeze pi vigen
Jag vill passa pe aft acka de tue grabbar som en
natt i hiistas dvertygade rnig och en annan datn
afi  vi  skul le lera oss Cl. Ja, Hra och Hra...  Det
ar kanske aft vara iiverambiti(is, men sannerligcn
hjelpa till att frdscha upp v1ra kunskaper. Utan
alt n:imna nAgra narnn kan jag v:il saga att den
ene er fren Ves€res och kiind f6r att kunna fl in
mannen frin gatan i en square till dans och den
andre iir f6re detta bleking som man kan finna
sevel i en Basic-square som dansande C3A.
Mycket av det inliirda varade inte sa menga
dagar - eftersom jag tillhiit varianten som maste
trampa in mina call - men vissa kicks ger mig
fortfamnde god hjillp pi viigen. Jag anade sallan
att man kunde ha det se kul och hrorikt mcd 2,
couples-band. Aven omjag har mina funderingar
kring vad grannama ansag - mcd tanke pe att
bagamossenbor protestemr 6ver sommardanset
som hAllcr pA kl 19.00-22.00 och dar vandrade
vi i cn liigenhet natten Hng...

Tack ?in en gang grabbar! Det er kul aft det finns
sanna enusraslel

Era Oster
Ocean Waves Square Dance Club

Nigot om danslistan
Danslistan omfattar den her gengen 117 danser
och shacker sig till och med juli 1994, men det
ar dn se liinge ban tvl danser anmelda till juni
och en t i l l  jul i .

Viildigr mAnga tar kopior av blankerten i Klubb-
pZirmen fdr anrndlan av danser. Nagra fe an
v?inder gamla blankerter, till och med fran den
tid dA Marie-Louise skdtte lelefonsvararen. En
minoritet slutligen kan inte i bredskan fe fram
negon blankett utan skriver data om dansen pa
ett papper vilket som hclst och gliimmer da
kanske en och annan uppgift.

De flesta kan Hsa innantill och anmelet en dans
per blankett. Detta underlettat vAscntligt fdr mig
vid inskrivning och vid senare koftekturl;isning.
Danser som stracker sig dver flera dar i fiiljd fir
naturligtvis sammanfattas pa en blankett som kan
kolumnindelas fdr de olika danspassen i de fall
olika program dansas.

Jag papckar o\ansLicnde sjel\  klarherer mrnsr en
gAng per er, men jag har ftiga hopp om att bli
hundraprocentigt hdrsammad.

Fiir att illustjera min arbetssituation vid dis
tributionen av Square-Info har jag tagit med
nedanstiiende bild av hur det ser ut i ver trapp-
uppging ndr 2/3 av upplagan er packad och klaJ
att kiiras till posten.

Gbsta Neorius



HAR DANSAR vI T993
Dag ORT
kl-kl Lokal

Arrangiir
Kontaktpe$on

Julfest Bengt Ahltoft 045'7-351 69

Coordin8's
Rosie Forslin 08 645 58 10

SQUARE-INT'O NR 4 1993
Caller Program

B M PF 3 d e c
19.00,22.00

L 4 d e c
l 't.w-22.u)
L 4 d e c
15 .00  21 .00

Ti 7 dec
19.30,21.00
2t .oo 22.00
F 10 dec
19.30-23.30

F 10 dec
19.00-22.30

L  11  dec
r ,+ .00-22.00
L 11  dec
16.00- 17.00
1?.00 20.00

L 11  dec
15.00 20.00

L 11  dec
17.00-21 .00

I- 11 dec
18.00-21 .00

L 11-12 dec
14.00-22.00
I I .00- 18.00

S 26 dec
16.00 20.00

Ti 28 dec
r 6.00-21.00

O 29 dec
19.N 22.N

T 30 31 dec
19.00-23.00
19.00  0 l .00

F 31 dec
18.m,01.00

STOCKHOLM Stockiolrns-Alliansen
Julavslutning Ulla Sidholm 08 754 24 44

Vasteres Grand Square
Birgitta Avander 021-35 42 05

Ronneby Square Dancers

Jack Borgstrdm Al A2

BUsut
vASTERAS
Bjitmijvagen l2

RONNEBY
Folkets Hus

ALvsJ0
IOGT

MALMO
Rocent Fritid

SJALEvAD
Fritidsgdrden

l.lYBRO
Fagerslafisskolan

HAGA NORRA
SAS Frdsundavik

STOCKHOLM
Jakobsbergs gird
Oddfellowvegen 18

KUNGSBACKA
Araniisskolan

soonRrAup
Astras matsal

EKSJO
Hultskolan

MALMO
Kockum Fritid

ESKILSTUNA
Skogstorpsskolan

STENLTNGSIJND
OdsmAls BygdegArd

Trumslagargatan 10 Marina Callmyr 08-97 60 90

SODERTAUE Crazy Town Dancers

Stefan Sidholm B M B P

I-ars Asplund
A I

Worksshop A2

Micke "Sotam" Lindberg
Rosenborgsskolan Luciadans Elise Alrruot]r 08 647 89 I6 B]4 M 834 P

Southem Square Dancers Erika Johansson 825 M 825 P
Kennie Sjiistrtirn 040-94 58 03 Sijren Christensen

Oviks Squaredancers
Square Dance Party 47 Rune Holmsten 0660-461 83

KATRINEHOLM Cross Trail Square Dance Club Anita och Frank Sjilberg
Navertorpsskolan Frank Sjijberg 0150 182 48 Al

Chister Bem 834 M P Al

B34 M 834 P

Berti l Andersson BMPCrystal Square Dancers
Hikan Alriksson 0481 410 69

Satellite Square Dancers Bjdm Jemeborg 834 M B34 P
Luciadansen Bjiim Jemeborg 08-651 61 20

Motiv8's Sten Axtelius C2
Ann Mari l-arsson 08-'165 12 37
T-bana till Brediing

Hising Island Swingers
Lussedans
Mats Karevi 0300-159 08

Figure of 8 Dancers
Els€ Ekl6f 08-550 448 52

Highland Grand Squares
Piir Lundborg 0381 302 92

Energy Squares
Eva Alm€r 040 54 9'l 20

Con Amore Dancers
Calmhult 016-11 90 48
Nattugglan

Bygdegillet Square Dancers
Nydrsaftondans med sup6

Jerry Story
Jack Borgstrrim M P Al 42
Marine Ramsby M P Al A2 Cl

Anders  B lom BMBP

Tommy lohansson B34 och uppet
Pir Lundborg

Britten Peter Thomas B M P

Dave Clay
Johan Bralrm P A I P A 2
Kalle och Vivi Calmhult M P

Bjiim Jemeborg
M P

Astrid och Sven-Olof Nilsson 0303-77 34 &

F 31 dec STAFFANSTORP Gripen Square Dancers Christer Bem B M P
18.00-01.00 Centralskolan NyArsdansen futva och Hekan Myrhagen 046,25 51 52



IIAR DANSAR VI 1994
Dag ORT
kl-kl Lokal

L I jan STENUNGSUND
13.00-16.00 Odsmels Bygdegerd
17.00-20.00

L l jan STAFFANSTORP
11.00 16.00 Centralskolan

05 6 jan  UMEA
16.00-22.00 Ersboda
I l 00-15.00 Folkets Hus

O 5-8 jan STOCKHOLM
19.00-22.00 Hiigerstensasen
17.00 2l.30 Medborgarhuset
19.00 22.00 17.00-21.30

To 6jan KITNGALV
15.00-21.00 Kvarnkullen

F 7 jan STOCKHOLM
19.00-22.00 Blasut

L 8 jan HAGA NORRA
17.00-21.00 SAS Friisundavik

L 8 jan ARBOGA
16.00-22.00 Sturehallen

Arrangitr
Kontaktperson

Bygdegillet Square Dancers Bjiim Jemeborg
Dagen efter fest
Astrid och Sven Olof Nilsson 0303 77 34 64

Gripn Square Dancers Chnsrer Bem
Nydrsdansen Rit!a och Hekan Myrhagen 04b-25 5l 52

SQUARE-rNT'O N'R 4 1993
Caller Program

C I
A2

A1 A2 CI

UmeA Square Dancers
Minifestival
Gerd Norrnan 090-445 55

Coordin8's
Trettondans€n
Irrs och Marina 08 97 60 90
Chris och Rosie 08-&5 58 10

Vinga Yellow Rockers

Tomas Hedberg 834 - A,l

Bill Harrisson, Maryland, USA
M P

A1  A2
c2 ratt c2 I cl

Irrs-Giiran Bijrgel BM P Al
Trettondagsdansen Bengt Geleff
Janne Olsson 031 12 04 2I, -92 50 66

The Dancing Ones Anders Blom B M B P
Stockholns-Alliansen Ake nOnnaa 0S-Zl+ 3t 86

Saiellite Square Dancers Bjiim Jemeborg
Bjiim Jerneborg 08-651 61 20 B34 Ett M B34 P

Riverbend's Square Dancers Robert Bj6rk 834 B B34 M
Arbogadansen l0 di Ingvat Pettetson
Dora Nilsson 0589-130 02

L 8 9 jan HELSINGBORG Helsingborg Squaredancers Buddy Weaver USA
13.00-22.00 Riinnowska Hallen Knudadansen Kenny Reese Tysklard 834 M P
11.00-18.00 lars Inge Carlsson O4Z-II 5537 MPA1

M l0jan AXELSBERG Miilarhdjdens Squaredancers I-ars Asplund B M P
19.00 22.00 Servicehuset Doris Hellenborg 08-767 33 8l Ta med kaffe

O 12 jan MOLNLYCKE Westem Airporr S D Klubbcaller B M p (A1)
19.00-22.00 Fdrsamlingshernmet Jan I-agergren 031-91 79 31

L 15 jan MoLNLYCKE WACT-dans De flesta v?istsvenska
14.00 22.00 Djupedalskolan Sture Bemdtsson 031-91 78 17 B34 B M P (Al)

Reine Storberg 031-95 23 10 Tve hallar

L 15 jan FORLOSA Kalmar Squaredansare P:ir Lundborg B34 M B34 P
15.00 2l.00 Folkets Hus Jan Metsjit 0485 556 33 cdsta Toreld

L 15 jan STOCKHOLM Motiv8's Sten Axrelius Cl Cl C2
18.00 21.00 Medborgarhuset Erik Holrn 08-789 86'79, -796 85 35 T-bana Hegerstensasen

L 15-16jan KRISTIANSTAD Christianstads Square Dance$ Jack Borgstrdm
14.00-19.00 Sommarlust Hjitrdis Cla$erg 044-12 18 78 834 M p
13.00-17.00 A,1 Az

F 2l jan MOLNLYCKE Westem Airport S D Bengt Geleff tuff M htt p
19.00-22.00 F6rsamlingshernmet Jan I-agergren 031-91 79 31



rrriR DANSAR \rr 1994 SQUARE-INT'O NR 4 1993
Dag ORT Arrangii. Caller Program
kl-kl Lokal Kontaktperson

L22 ju\ KATRINEHOI-\{ Cross Trail SDC Anira Sjitberg B34 M B34 p
16.00 20.00 Ndvertorpsskolan Frark Sjdberg 0150 182 48 Frank Sjdberg

L22 jan OREBRO Orebro Squaredancers Tomas Hedberg At
10.00-18.00 Sliijdgatan 29 Kent Ericsson 019-14 68 94

L29 j^n MJoLBY Blue Blossom Dancers Sien Axtelius
14.00-16.00 Logen David Januarikvadralen Cl
16.00 21.30 kif Anderson 0142 215 50 ,{1 A2 Al

L 29 jan IIAGA NORRA Satellioe Square Dancers Bjtirn Jemeborg
18.00-21.00 SAS Friisundavik Bjdm Jemeborg 08-651 61 20 834 hn M 834 p

L29 1an HOLMESTAD Leck6 Square Dancers Marine Ramsby 834 M
16.00-22.00 Bygdegird Ann Charlotte Rydeling 0511 595 76

L 29 jan EKIRo Ekerii Square Dancers Bo Wallin B M P Al
Tappstriimsskolan Kerstin Samuelsson 08-560 327 89 Caf€ Ugglan

S 30 jan HAGERSTEN Ericsson Square Dancers Anders Blom Al A2 Cl
18.00-21.00 TN Gr6na Masalen Lars Erik Svensson 08 719 l0 7l

O 2 feb AXELSBERG Mailarhdjdens Squaredancers Todd Fellegy M P
19.00-22.00 Servicehus€t Doris Hellenborg 08-767 33 8l Ta med kaffe

F 4-7 feb STOCKHOLM Motiv8's Todd Fellegy
19.00-22.00 Selgahuset, Alvsjd Februarifestivalen Al
13.00 16.00 18.00-21.00 Ann Mari I-arsson 08 -'165 1237 A2
10.00-13.00  14 .00-17.00  c l .  c2
L 5 feb STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjdm Jerneborg Liitt M p
18.00 21.00 Homsberg Bjiim Jemeborg 08-651 6t 20

L 5 feb KUNGSMARKEN Hamboringen, KarlsL:rona S€fan Sidholm B34 M p
15.30 20.00 Kulturcenttum Bengt l,arsson 0455-494 47

L 5 feb ARBOGA Riverbend's Square Dancers Nets Axtelius 834 M p
l'7.N-22.N Himmeta bygdegefd Bakviindan Dora Nilsson 0589-130 02

L 5 feb DALSJOFORS BorAs HG Squaredancers Tommy Quarcfordt Ha[ A, B
13.00-17.00 Dalsjiiforshallen Knallesquaren Marine Ramsby B34 M, p A2
17.00-18.00 Eva och l-eif Oster 033 29 l8 84 Gest caller
18.00 21.00 Gemensam dans B-A1 (A2)

L 5 feb oREBRO drebro Squaredancers Tomas Hedberg p
10.00-18.00 Sliljdgatan 29 Kent Ericsson 019-14 68 94

F 11 feb MoLNLYCKE Wesrem Airyort S D Reine Storberg B Uft M
19.00-22.00 Fiirsarnlingshernmet Jan l-agergren 031-91 79 31

F ll feb STOCKHOLM Tyresii Square Dancers Bjdm Jemeborg 840 M B40 p
19.00-22.00 Bhsut Stockholrns-Alliansen I-ars Sirderhiill 08 712 45 05

L 12 feb MALMO Southem Square Dancers Christer Bem P.34 - A2
11.00-21.00 Aurahallen Minifestival Bertil Andersson Tve haltar

Kennie Siiisbiim 040-94 58 03



nin oaNsan vI tgqc seuARE-rNT'o NIR 4 1993
Dag ORT Arrangiir Catler Program
kl kl Lokal Kontaktperson

L 12 feb STAVSJO Cross Trail SDC Anita Sjiiberg
16.00-17.00 Fiireningshuset Frank Sjitberg 0150 182 48 Fra* Sjdberg Al
17.00-20.30 840 M B40 P

S 13 feb LIDINGO Ocean Waves SDC [,ars Asplund 840 M P
17.00 20.00 Hdgsetra Sporthall Valentindansen Henry Milestad 08-?66 16 69

O 16 feb MoLNLYCKE Wesrem Airport S D Klubbcaller B M P (A1)
19.00-22.N Ekdalaskolan Jan I-agergren 031-91 79 31

F 18-19 feb UPPSALA Viking Square Dancers Bo Wallin
19.00-22.00 Arstagdrden Olle Widbnck 018-25 25 76 B M
15.30 18.00 19.00-22.00 Workshop P, MP

L 19 feb STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjdrn Jemeborg
18.00-21.00 Homsberg Bjitm Jemeborg 08-651 61 20 840 lert M B40 P

L 19 feb STOCKHOLM Motiv8's Frank Sjiiberg A1 A2 Cl
18.00-21.00 Medborgarhuset Erik Holm 08-789 86'19, 7968535 T-bana Hegersrensesen

L 19 feb FALUN Falu Squaredancers Robert Bidrk
11.00-15.00 Hedenborg Sotveit O Reitly 021 I 15 06 A.l A2
15.00-21.00 Sverdsjit BMP

L 19 feb ORXBRO Orebro Squaredancers Ingvat Pettersson A2
10.00-18.00 Sliijdgatan 29 Kent Ericsson 019-14 68 94

L 19-20 feb LIUNGSBRO BIue Ribbon Squares Tomas Hedberg B34 M B34 p
15.00-21.00 Ljungsbroparken Kanaldans€n Roger Johansson
13.00 Bergs slussar Chiister Klangeryd 0ll-17 58 15

F 25 feb MoLNLYCKE Wesrem Airport S D Jack Borgstrdm M p
19.00 22.00 Fdrsamlingshemmet Jan Lagergren 031-91 79 3l

F 25 feb ROTEBRO Sollentuna Squaredanc€rs Stefan Sidholm Nybdrjardans B
19.00-22.00 Folkets Hus Ulla Sidholm 08 754 24 44 Hans Erik Bergstriim

F 25-26 feb IMEA Umel Square Dancers Bjilm Jemeoorg
18.00-19.30 S Gimonesvegen 70 Festival Cl
19.30-21.00 Gerd Norman 090 445 55 AI A2
11.00-15.00 B4o _ p

L26 feb PARTILLE Motiv8's West Jack Borssrrdm
14.00 16.00 ojersjd Dans med Arsmiire Marine Ramsby Liitt Al 42 C1
17.00-21.00 Storeg{rden Bengt SMerlund 0102-167 0O A1 A2
L26 feb MARSTA Cmzy Flutiers Stefan Sidhotm p
16.00 2l.00 Marsta cymnasium Siv Einarsson 08-591 162 19 Golvets nivi
L 26 feb ALINGSAS Dansfdreningen Httmer Tommy Quarfordt 831 M
16.00-21.00 Alstrttmerskolan Janne Hiiglund 0303-470 14

L26 27 feb HALMSTAD Heart B€at Square Dance Club Erica Johansson 834 M p Al
12.00-21.00 Kattegattskolan Heart Beat Festival Christer Bem, Bertil Carlsson
10.00-16.00 Eva Nilsson 035 304 18 Siiren Christensen



IIAR DANSAR VI 1994
Dag ORT
kl-kl Lokal

SQUARE-rN!-O NR 4 1993
Arrangiir Caller program
Kontaktperson

KRISTIANSTAD ChrisuansEds Square Dancers Bertil Andersson B40 M p
Sommarlust Hjdrdis Clarberg 044-12 l8 78

S 2? feb
14 .00  18 .00

F 4 m a r
19.00-22.00

F 4-5 mar
19.AJ-22.N
15.00 20.00

L5  mar
r5 .30-21.30

L 5 m a r
15.00-21.00

L 5 m a r
16.00 17.00
17.00 20.30

L5 mar
10.00- l8.00

F 11 mar
19.00-22.00

L 12 mar
15.30 20.00

L 12 rnar
l6.00-22.00

L 12 mar
18.00-21.00

L 12 mar
14.00-21.00

MOLNLYCKE Westem Airporr S D
Fdrsamlingshernmet Jan I-agergren 031-91 79 3l

ARVIKA Arvika Squaredancers

Bengt Geleff

Bjtim Jemeborg

Utt o tuffM

B M
P Al (A2)

B M P

B 4 O M B P

A 1
B45 M 845 P

Ingesunds Irrs Jansson 05?0-221 77
Musikhdgskola

LIDKOPING L5ckd Square Dancers Reine Storberg
NorraH?irene Leckiidansen
BygdegArd Ann-Charlotte Rydeling 0511-595 76
ROTTNE Emigrant Square Dancers per Lundborg
Rottnegerden Gunilla Andersson 0470-916 92

KATRINEHOLM Cross Trail SDC Anita Sjitberg
Navertorpsskolan Frank Sjiiberg 0150-182 48 Fmnk Sjdberg

oREBRO Orebro Squaredancers Robe Bitirk Cl
Slijjdgatan 29 Kent E csson 019-t4 68 94 lnrroduktion
STOCKHOLM Uppsala Squaredancers BMBP
BHsut Stockholms-Alliansen

KUNGSMARKEN Hamboringen, Karlskrona Christer Bem B40 M p
Kulhrrcentrum Bengt Irrsson U55-494 4'/

INSJON Insjdn Square Dancers Tomas Hedbere B4ZM B42p
NTO Ove Sjitrs 0247-402 85 

-

STOCKHOLM Motiv8's Bjdrn Jemeborg A1 Al A2
Medborgarhuset Erik Holm 08-789 86 79, 796 85 35 T-bana Hdgerstensesen
ROTEBRO SHSD Erika Johansson B M B p
Folkets Hus Stefan Sidholm 08-511 770 17

S 13 mar TRELLEBORG South Coast Square Dancers Erika Johansson 840 M 840 p
13.00-19.00 Folkets Park 7te Sydkusttriiffen Siiren ChrisEnscn

Kjell Ahlander 0410-144 11

O 16 mar MoLNLYCKE Westem Airporr S D Klubbcaller B M p (Al)
19.00-22.00 Ekdalaskolan Jan l-agergren 031 91 ?9 31
F 18 mar STOCKHOLM Saiellire Square Danc€rs Bjiim Jemeborg Cl Cl C2
19.00 22.00 Homsberg Bjdm Jemeborg 08-651 61 20
F 18 mar MOLNLYCKE Westem Airport S D Marine Ramsby lett och tuff p
19.00-22.00 F6rsamlingshernrnet Jan l-agergren 031-91 79 31
L 19 mar HoRBY Ring Iake Square Dancers Christer Bem 840 M B40 p
14.00-21.00 Hdrbyhallen IISkan och Karin 0413-214 44 Bertil Andersson
L 19 mar STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjiim Jemeborg
18.00-21.00 Homsberg Bjdm Jemeborg 08-651 61 20 845 M B45 p



nAn r.qNsAn vr rggq
Dag ORT Arrangiir
kl-kl Lokal KontakQerson

L 19 mar ROCKNEBY Kalmar Squaredansare Meddclas senare P A1 P A2
16.00-21.00 Folkets Hus Squeeze Dance Jant Metsjij 0485-556 33

L i9 mar oREBRO Orebro Squaredancers

SQUARE-INT'O NR 4 1993
Caller Program

Ingvar Pettersson A1
10.00-18.00 Sldjdgatan 29 Kent Ericsson 019-14 68 94

L 19 mar SVARTINGE Peking Stars Norrkdpings SDC Krister Petrersson 840 M P
15.00-21.00 Folkets hus VArdansen Marianne Johansson 011-636 56

S 20 mar HAGERSTEN Ericsson Squaie Dancers Jack Borgstrdm
18.00 21.00 TN Grdna Malsalen I-ars-Erik Svensson 08-719 10 7l

SollentunaSquaredancers MichaelKellogg
Ulla Sidholm 08-'754 24 44
Gradueringsdans

F 25-26 mar MOLNLYCKE Westem Airport S D Sten Axtelius, Marine Ramsby
18.00-22.00 Fdrsamlingshemmet sth Western Festival Reine Srorberg A1 A2 Al Cl
1.1.00-21.00 Djupedalshallen Jan I-agergren 031-91 ?9 3l Bengt Geleff B M / P A1

L 26 mar HEBY Heby Square Dancers Michael Kellogg USA B M P Al
1,1.00 21.00 Folkets Hus Mats Rimskog 0224-305 18 Carsren Nielsen, Stefan Sidholm

F I apr STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjdm Jemeborg
l?.00-21.00 Homsberg Piskdans€n Bj6m Jemeborg 08 651 61 20 Uitt B M latt B P

F 1-3 apr OREBRO 6rebro Squaredancers Jerry Jesrin 840 P ,{1 ,{2 Cl
Christer Bern Ingvar Pcttersson
Bengt "Bula" Ericsson

Inga-Lill Oscarsson 019 12 65 65

S 3 apr RONNEBY Ronneby Square Dancers Erika Johansson B M B p
15.00 21.00 Folketr Hus Pfukdans Bengr Ahltoft 0457 351 69

F 8 apr MOLNLYCKE Westem Airpon S D Reine Srorberg Uitt och tuff B
19.00-22.00 Fdrsar ingshemmet Jan t-agergren 031-91 7931 Bengt Geleff

FSapr STOCKHOLM Stockholrns-All ians€n BMBP
19.00 22.00 Bllsut Ulla Sidholm 08-754 24 44

L 9 apr STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjdm Jemeborg A2 A2 Cl
18.00 21.00 Homsberg Bjitm Jemeborg 08-651 61 20

T 21 25 mar ROTEBRO
19.00-22.00 Folkets Hus
19.00-22.00

Conventionhallarna Pdskfestival
Ulf Bere 0587-500 33

F 15 apr MOLNLYCKE Westem Airport S D Reine Storberg
19.00-22.00 Fdrsarnlingshemmet Jan t-agergren 031-91 79 3l

L i6 apr GAMLEBY Unicom Squaredancers Robert Bj6rk
12.00-14.00 Abyskolan Vlrdansen Jack Borgsrdm
i5.00-21.00 Marita Palm-Ankarman 0490-170 45

L 16 apr STOCKHOLM Satellite Square Dancers Bjiim Jemeborg
18.00 21.00 Homsberg Bjiim Jemeborg 08 651 61 20

L 16 apr KATRINEHOLM Cross Trail SDC Anita Sjdberg
16.00-17.00 Naivertorpsskolan Frank Sjiiberg 0150 182 48 Frank Sjitberg
17.00-20.30

A1  A2  C I

A2  C I
B M

Lett och tuff P

B M P

P

B M B P



IIAR DANSAR VI 1994
Dag ORT
kl-kl Lokal

F 22 apr ROTEBRO
19.00 22.00 Folkets Hus

Airangii.
Kontaktperson

SQUARE-INFO NR 4 1993
Caller Prograrn

L 16 apr OREBRO orebro Squaredancers Tomas Hedbcrq
10.00-18.00 Sliijdgatan 29 Kenr Ericsson 019-14 68 94

L 16 apr KRISTIANSTAD Chiistianstads Square Dancers Erika Johansson
14.00-20.00 Sommarlust Hjitrdis Clarberg 044 12 18'jB l-ars-lnge Karlsson

B _ A 2
2 hallar

O 20 apr MOLNLYCKE W Airport S D / SAS S D Srefan Sidhoh
19.00-22.00 Ftjramlingshemmet 5:e Stefandans€n Jan hgergren 031 91 79 31

F 22 apr MOLNLYCKE Wesrem Airport S D
19.00 22.00 Fiirsamlingshemmer Jan I-agergren 031-91 79 3l

Peter Johansson, Christer Bem
Ulf Andersson, Bertil Andersson

Marine Ramsby Al
Bengr Geleff, Rcine Storberg

Sollenruna Squaredancers Stcfan Sidhol B M B P
Ulla Sidholm 08-754 24 44 Andcrs Blom

M P

B B M

L23 apr STOCKHOLM Sarellite Square Dancers Bj6rn Jemeborg
18.00 21.00 Homsberg Bj i im Jemeborg 08-651 61 20 t, i iuBM l i i r l  B p

L23 apt STOCKHOLM Motiv8's Jack Borssrrijm A2 A2 Cl
18.00 21.00 Medborgarhuset Erik Hotm 08-789 86 79, -79b 85 J5 T-bana Hegcrsrensesen

L 23 apr OR€BRO Orebro Squaredancers Ingvar pettersson Cl
10.00 18.00 Sl i t jdgatan 29 Kent Ericsson 019 14689,1 Inrrodukl ion
L 23-24 apr MALMO Southem Square Dancers Kenny Reese B _ A2
I l 00-21.00 Aurahallen Southern Jamboree Thorsten Geppen 2 hallar
1L0O-17.00 Kennie Sjiisriim 040 94 58 0l Stefan Fdrstci

F 6 maj MOLNLYCKE Westem Airpon S D Christer Bem
19.00-22.00 Fiirsamlingshemmer Jan l-agergren 031-9i 79 31
L'7 rn^j STOCKHOLM Motiv8's t_ars Asptund Cl Cl C2
18.00 21.00 Medborgarhuset Erik Holm 08-789 B6't9, 't96 85 35 T bana Hegerstensasen

L 21-23 maj FALIIN Falu Squaredancers, SAASDC Dee Dee Doushertv USA
Conrention Barry wonson USn

Rickard Bj6rk, Ingvar pcttersson
Jack Borgstrijm, Stefan Sidholm

L 11jun NORRTALIE Eighr Maken SD-ftirening Stefan Sidholm B _ A 1
16.00-22.00 Svanberga Roslagsdansen Sdren Jansson

AI  A2
B M P

Festplars Els€-Marie Waddn 0173-417 08 Mattias ,{kerblom

L 18 jun SOI-I-NAS Woxnadalens Squaredancers Jack Borqstrom
14.00-16.00 l-engnesparken Marianne At\ ing 02?8 tbt 69
l6.00-23.00

F 8-10jul KATRINEHOLM Scandinavran Squares Jerry Story B M p A1 42 C1
Duveholnshallen Royal Sc"ndinavian Jambore€ Tony Oxendine, Robert Bjiirk

Camilla Centerblad Jack Borgstriim, Stefan Sidholm
0150 430 85 Ingvar pettersson



AUSTRALIA IN '94

JSth Aus(ralian National Square Datrce Convention

April2l - 25,1994

Swing your padner downunder

TO

CANBERRA, The Capitol of Australia

And Step out with PAUL BRISTOW
IDtcmationally renowned caller

Mainstream kvel plus Advanced I-evel dancing
Round Dancing and Clogging

The vacation ofa lifetime! Koalas, kangoroos anil5 days of
dancing downunder with a special

Trail-end Dance at Parliament House.

For further information and registration forms contact:

Monarch Tours, P.O. Box 60, O'Connor ACT 2601 Australia
Phone: +61 6257'1638 F?^x: +616 257 7639

35th AustraliaD National Square Dance Convenaion

NAME:
ADDRESS:
COUNTRY:
PHONE:

tg3ffi

ou.,.tT ': /ro
"iiil.l! !",,

i##-,ili

NUMBER OF PEOPLE TRAVELLING:

POSTCODE:
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Innl iydelser nred progranr bl ir  sendt ut i . junutr 199,1

Ring gjerne .I lnne og Jr)hNnnes
t11) 22 69 32 86

SOUTHERN INBJUDER TILL
SQUARE
DANCERS SOUTHERN JAMBOREB
MALMO

Datum: 23 24 ̂ pit tgg4

Plats: Au.afiallen, Malm6

Dansn i vA :  B -MS-pL -A l  A2  (2  ha l l a r )

Callers: Kenny Reese, USA
Thorsten Ceppert, Tysklard
Stefan Fdrste., Tyskland

Separat inbjudan utsindes till klubbarna i qod tid.
Servering i anslutning til danslokalen. SSDM
TIIE SQUARE DANS SHOp finns pA plars. o
F<ir information ring: Kennie 040 - 9+ S-8 03 7 O AR



Advanced and Challenge Convention
Bamrstedt utanfdr Hamburg samlade fiirsta
helgen i augusti i er 250 dansare till den fijrsta
intcrnationella Advanced och Challengcconven-
tiotr. Vi dansade till l-ee och Steve Kopman,
Bjitm Jcrneborg, Stefan Fdrster och Hans
'fschirner. 

Nestan hiilften av dansama var fren
Sverige, de dvriga frAn Tyskland, England,
Danmark, USA, Belgien och Schweiz. Vi cr-
bjijds dans i tre heltidshallar - Al, ,A.2 och Cl.
I en {iirde hall dansades 4 timmar C2.

N:ir festivaldansen var slut fdr dagen dansade vi
Line Dance och drack til som serverades i elt
dldlt slrax utanftjr danshallen. Lee visade sig
vara en miislare aven pa Line Dance och l2irde ut
ett anlal nya turer.

Nesta festival ger enligt preliminara planer av
stapeln, 28-30juli 1995, pd samma stiille. Prcli-
minert bokade caller iir I-ee och Steve Kopman,
Dave Clay och fr1n Tyskland Joakim Riihen-
beck- Troligen blir det ytterligare tvi, tre caller.

Solvei g Perkltn
Ericsson Square Dancers

American Square Dance Magazine
IvA i imnen 6terkommer sdndigt i  American
Square Dance Magazine, ASD:
- minskande antal nybiirjare
- sammansdttdngen av Basicprogrammet.

IUed Basicprogrammet menas de call som dansa
ren behiiver lera sig fiir aft kunna uttiva square-
danr utanfdr sina l-urskviillar. Skribentema i
ASD havdar aft det minskande antalet nybdrjare
kommer sig av att sanmansattningen och framftir
allt omfattningen av Basicprogrammet ar fel.
Vad fiireslar man de is6llet? Bland annat:

Ett helt nytt Basicprograrn bestlende av de ca
60-70 call fren nuvarande Basic, Malnsfteam
och Plus som callas oftast

- Community Dance Program, med endast 25
call, plockade frin friimst Basic och Main-
sIream
En lista pi,10 call, som liirs ut pA 12 veckor
pa campingplatser i sMra USA till vrntersa-
songens campingg?ister.

Det gcmensamma melet fdr dessa progra er att
de ska gA att lera ut pe en sesong (hijgst 6 mana-
der, g?ima belydligt kortare). Sedan ska dansama
kunna gl ut pe v ken squaredans som helsl, var
som helst och inte kenna nAgot tryck att lara sig
mer.

F6rhAllandet mellan antal call pe Basiclistan och
DBD beriirs ocksl. Man stfler sig frAgan:
Vilket air roligast fdr dansaren? Alt kunna mAnga
call fren endast en position eller ferre call frin
alla tiinkbara positioner. Skribentema konstaterar
att man i USA oftast valjer det fdrra, medan man
i Europa viiljer det senare. Ftiljaktligen kan
eurolriska dansare latt dansa i USA, medan
amerikanska dansare Jiir fl problem i Europa.

Flera caller och klubbar er oroade iiver det
minskande antalet nya dansare och eldre dansare
skriver i artiklar att dct var "beftre fiirr". Bida
amerikanska callerfiirbunden diskuterar fragan.
Fiirslag aft stryka call som Cross Trail Thru och
Partner Tag, pe grund av att de callas s.iillan och
anses svera av dansare. har redan vari t  uppe.
Andra caller och dansare ar allvarligt oroade
iiver att dylika strykningai itverhuvudtaget
diskureras. De menar a det r i  g<ir i  turopa ?ir
det enda refta, dvs vi ler oss call genom deras
definition och uhyttjar sedan squaredansens alla
mii j l igheter r i l l  vanation och om!erl inp.

Ifall det om nigot ar blr en stijrre fiidndring av
den Basiclista vi idag anviinder, fer vi i Europa
stilla oss fregan: skall vi fdlja den standard som
bestiims i USA eller forts.iitta med det vi idag
anser vara en rett tolkning av hur squaredans ska
dansas?

Solreig Perklan
Ericsson Square Dancers

Nya squaredansares "livslingd"
I-EGACY, ar en amerikansk fdrening som
arbetar fiir att stddja squaredansklubbars styrcl-
ser. 1991-92 giorde LEGACY en undersiikning
betfiffande nybiirjares "livsliingd". lO % av alla
amerikanska och kanadensiska klubbar kontakta
des, totalt 686 stycken. LEGACY skickade ett
brev till alla dansare som npporterades ha
"hoppat av". Fitljande rcsultat erhiills:



December: Nybiirjarl:urs€ma hade vid start i
snitt 18 elever. I december hade ca 5 (2'l %)
hoppat av.

Januari: Kursema hade isnitt 12 elever. Mellan
december och januari hoppade 1 (8 %) av.69 %
av klubbama hade inga avhopp.

April: Kursema hade i snitt 12 elever. Mellan
lanuan och april hoppade 1 (8 7o) av.1l % av
klubbarna hadc inga avhopp.

Man kan konstatcra att om en dansare "dverle-

ver" de tre fdrsa menaderna ar chansen stor att
dansaren blir kvar i aktiviteten.

Svar frin "avhopparna"

Huvudskil fiir att ha sdkt sig till kursen angavs
vara, att det verkade roligt; t?ift fiiljr av, fdr
motion; samt ltjr att treffa nya m:inniskor.

Dct vanligast skiilet till att hoppa av var sjukdom
sa t andrade scheman. Vidare skil var: "iiir

mycket att liira pe fdr kort tid" samt "fdr bun-
det". Bundenheten blev ett allt vanligare skiilju
liingre dansaren hellit sig kvar fdre avhoppet.

Ur ASD augusti 1993

Solveig Perklin
Ericsson Square Dancers

Intervju med Dave Towry
Fdljande intervju gjordes med Dave Towry di
han cal lade pi Coordin8 s Flygardans iaugusti .

Vdr i USA hor du? I Missouri.

Hur llinge har du collat? | l7 Lt.

IIut kom det sig oft du barjade calla? DeL N en
rolig historia. En kviill skulle vi ha "amat6t-

kviill" i den klubb d?ir jag var ordfiirande. En
god v5n sa: - 'Om 

du gdr en r ip. se gdr jag
en", och pA den vaigen:h det. Vi dr biida caller
idag. Min viin heter l-ee Main.

Har du ndgon "hennaklubb"2 Ja, jag har en
klubb hemma diirjag callat Cl och introduktion
av C2. Sedan har jats ef l  anral klubbar runlom i
landet, som jag bescikcr regelbundet. Jag iir ute
och reser 330 kv?illar om Aret. Menga danser
aterkommer er efter ar och jag planerar mrna
rundresor efter dessa.

Fdr du chons att dansa .r7;ilv? Nej, det iir siillan.

Vilka nivd.er callar du? Mainstream till C2.

Har du nllgon favoritniyA? Nej, alla iir lika
roliga. Bast ar det ner dansama ar entusiastiska.
DA sporras jag av deras encrgi och glddje.

Ar det ndgon skillnad pd danser/dansare hdr i
Sreige jlimfiin n d. USA? Ja, ni verkar kunna
DBD betfie en vad som er vanligt i USA.

Du lt nogd ned a .rlla ska ld dansa heLt tiden.
Ja, jag bmkar ta det ganska lugnt och prompta
dansama genom mera oranl iga f igurcr. Jag
tycker det er viktigt att atla squarer gAr hela
tiden. Om negra dansare ofta fir sti pA "lines"

och vana, hppar de kanske modet och trotmar
pd aft dansa.

Ar det harfitrsta Sdngen du callar i Sverige? Ja
dct er fdrsta gangen i Sverige. Jag har callat i
Frarkfurt eft par ganger pi veg dI ellcr frln
Saudi. Jag brukade calla regelbundet i Saudi men
det tog slut i och med Gulfkriget. Jag skulle vilja
giira en rundtur i Europa och plancra in ett anlal
danser i Sverige, Storbritannien och Tyskland.
Den her resan var ju vaildigt hastigt pAkommen.
Det blev bes6mt liir bara 5 dagar sedan. Min
fuu fick skicka mitt pass till mig. Hon har skick
at kHder till Denver som venhr pa mig dar ner
jag kommer pe rn6ndag. Fren det aft planet
landar har jag 45 minuier pe mig till nesta dans.
De har ordnat en skApbil som ska ta mig fran
fly8platsen till danslokalen . Tanken :ir att jag ska
byta om i den pe veg dll dansen!

Har du hunnit se nagot av Stockholm? Ia, vi
hann med en snabb tur pe Kungliga Slottet. Det
var trevligt. Jag skulle giima vilja se mer av
Stockholm.

Solveig Perklin
Ericsson Square Dancers



Gnarum s0 AR
VA,LKOMNA alla SQUAREDANSARE till den 10:e SQUAREDANSSOMMAREN
pi Oland! Amorlunda och aktiv semester med jubileumsfestligheter hela sesongen! Fdr
din semesterplanering visar vi pa sidan bredvid vAra dansveckor sommaren 1994.

ANLAGGNINGEN
30 friischa rum, 20 med WC och dusch
Campingstugor och hyrhusvaganar med fiirtiilt
40 campingplatser - i Ar frirbiinrad service
Utomhuspol och bastu
Stor dansbana och loge fiir dans och fest

Tv-rum med video och pentry
Restaurang, hel och halvpension, A h carte
Gillesal med bar, dart och biljard
Nerhet till tennis, ridning, golf, gocart, flyg
250 m till BtHabuktens herlig sandstrand

ANMALAN
Du som dansat hos oss 1992 eller 1993 far automatiskt 1994 6rs program med
anmalningsblankett i slutet ay januari 1994. Har vi din retta adress?
Ovriga som vill ha fullstiindigt program med anmdlningsblankett hemskickad, ring,
skriv eller faxa!
OBS! Inga fdranmdlningar tas emot, men ring gdrna om du har frAgor!

GOD JUL OCH GOTT NYTT SQUAREDANSAR onstar

Telefon: (0)485 220 12
Fax: (0)485-220 07

Inger och Gasta Toreld
Bodabaden Square Dance Center
5-380 74 LOTTORP, Sverige



1994
Yecka Program Caller/dansledare

t 7 3d 28t1-1t5 "Pang i bygget" Carsten Niel\en Roger Johansson Bo Wallrn
l 8 i 6d  l / 5 -7 l5 Bl-20 + Inr dans 50% Gdsta Toreld Kurt och l-is Hahoerg
19*  7 t5  I4 t5 B2l-34 + Inr dans 50% Giista Toreld Kurt och Lis Halioers
20* l4t5 2l/5 834-50 + lnt dans 33% Ciista Toreld Kurt och Lis Hallberg
2t* 21t5-28t5 Basicdans Gdsta I oreld Krister Petrerssor
22" 28/5_4t6 Mainstream ud och rcp IngvarPenersson Lars-CiiranB<irgel
23* 1t6 1v6 Mainstreamdans InBvar Petlersson lars Cdran Bdrgel
24. tv6 l8t6 M-dans + Int dans 33% Christer Bem Kurt och Lis Hallberg
25 t8t6-25/6 PIus DBD Mike de Sisro, USA Christer Bem
26 25t6-2t7 A1 dans Mike de Sisto, USA Stefan Sidholm
2'7 2t',7 -9 t7 Mainstream DBD Rickard Bjiirk Siefan Sidholn
28 9/',1-16t7 Basic DBD Rickard Bjiirk Erika Johansson
29 16/',1-23t',1Plus utl och rcp Rickard Bjiirk Erika Johansson
30 2lt7-J0/7 Basic DBD Roben Bjiirk Ingvar Petrerssor.
31 30/'1-6/8 Mainsheam DBD Roben Bj<irk Lngvar penerssor.
32 6/8_13/8 A2-dans Rob€rt Bjiirk Randy Dougherty, USA
33 t3t8 20t8 Cl-dans Jack Borgstrtjm Randy Dougherty, USA
34 20t8-21/8 Plus DBD Jack Bor8sniim Randy Dougherry. USA
35* 27 t8-3t9 81-25 + Instr kuls nyb Giista Toreld Stefan Sidholrn
16* l/9-r0/9 B2l-40 + Instr kurs forts G6sta Torcld Stefan Sidholm
3't*6d 1l/9-t '1t9 Basicdans Gdsta Toreld lngvar Petrersson
38*6d t8t9-21t9 Mainstreamdans Giista Toreld Ingvar pettersson

.) Veckor fitret*idesvis litr SEMORER - lugnare lakt och mjukare dans - alla dldrar ?ir
1*l]rg,trt: viilkomna! Ca 10% liigre priser iin under hiigsiisong.
OBS! Veckorna 18, 37 och 38 erdast 6 dagars program _ redicerat pris.

"Pang i bySget" er en 3-dagars ungdomsdans (14_25 lr) under valborgsbelgcn.



Callerlabs programlistor
Varftir har vi programlistor? Vem giir upp dem?
vem bestimmcr vilka call som skall vara med?
Kan svenska dansarc och caller peverka utform-
ningen av listoma? Det h?h iit fregor som v:il i
slort sett varje dansare stiillt sig och/e)ler sin
klubbcaller. Se smeningom blir dansama mcdvet-
na om aft det er Callerlab i USA, som bestiim-
mcr hur listoma skall se ut och d?irmed ockse
ramen fdr ver verksamhct.

Det finns iiir nirvarande fem program - Cal
lerlab hAller styvt pe at det heter just "Pro-

gram", inte "IJvel", med "trvel" (: 6u1 n1
svenska) menas sverighetsgraden (men i USA
rdder i prakliken samma begreppsfiirvirring som
h:ir!). Programmen utgdrs av Mainstream (inklu-
sive Basic), Plus, Advanced (uppdelad pe A I
o c h A 2 ) , C 1 o c h C - 2 .

Anledningen till att vi fltt programlistoma :ir, att
vi skall Llnna dansa var som helst der det dansas
squaredans. Fdrr hade vade bycal ler sin eSen
lista och ville man dansa i grannbyn, kunde det
bli problem. Genom att bestamma vilka call som
skall ingl i t ex programmet Mainstream frck
nlan effekten, att en dansarc visste exakt vilka
call det giillde att L:unna, om Mainstream an-
nonserades, vare sig det var hemma eller i
grannbyn. Caller kunde ocksa lka runt och calla
var som helst, vilket var till glddje fiir dansama,
som dl fick ett stijrre utbud aft veta fren.

Callerlabs listor har fett universell spridning, har
accepterats iiverallt och iir nu de i sarklass
domincrande iiver hela verlden. Mainstreamlistan
er exakt densamma i Tyresii som i Nashville,
Tgnnessee, eller i Tokyo. Problemet iir bara, aft
nivin ine ?ir densamma iiverallt (i USA ger
striden mellan DBD och Standard Applications
vidare).

Callerlabs programlistor med definitioner och
anvisnirgar utgi ir  inSa regler. der rdr sig ut
tryckligen om rekommendationer. I {ol gick
dii,rliir Callerlabs ordlorande Mike Seastrom ut
och uppmanade caller att sluta tala i termer som
"det er inte tiuetet enligt Callerlab att calla si
eller se". Fast egentligen borde nog Callerlab
vara stolt 6ver att rekommendationema fltt sAdan
genomslagskraft att de uppfattas som "skriven

lag". Dessutom har Mike inte fatt sa oemolsagd.
I Callerlabs Code of Ethics hnns ndmligen en

regel, som seger att en calbr ar skyldig at hella
sig till det annonserade programmet (och det star
inte ett knyst om att det bara skulle gdlla Caller-
labs program ens!). Det innebar, att om det stAr
Mainsheam pe ljussllltcn i hallen, se er callern
skyldig att hala sig inom programmet och de
dcfinitioner som finns diirl Som dansare har ni
altse riitt at1 klaga pe en caller, som anv?indcr
eft call fren en startposition som inte "slir i
boken' - sivida inLe cal lem visat hur man 96r
eller har fijrvissat sig om att alla kzn dct eller att
det rdkar vara alment vedertaget (ex: IJft
Touch 1/4 och varf6r inte Yellow Rock). For-
mellt giiller sLfldighctcn att hilh sig trll pro-
grammet visserligen inte gentemot Callerlab eller
ens mot dansama ulan genlemol arrangiiren
der er callern bunden till hender och fiitter, och
de tycker jag nog att det snarast ar fraga om
juridiska spetsfundigheter att pasd att listoma
inte er bindande! Jag kan dock fajrstA Mikes
uttalande. Callerlab har inte till uppgift att skapa
regler och bestiimna vad som ?ir r?itt eller fel,
utan Callerlabs funktion iir att friimja, stiidja och
sprida dansen - derfiir utldrdar man bara re-
kommendatiooer och inga reglerl

Det finns andra listor iin Callerlabs. ACA, en
"konl:urrent" till Callerlab och med ca 900
medlemmar, har gett ut en "enhetslista", kallad
Square Dance rett och sutt. Inget niveEaf$nde,
ingen niverusning - det finns ju bara en lista!
Hiir i Sverige har vi dock hdrt mer talas om tve
andra listor, C-3 och C-4 (med delnivier).
Callerlab har ingenting med dessa listor att giira,
de faststals genom dverenskommelse mellan
negon handfull erfama Challengecaller.

Vad iir Callerlab?
Fdrsta gAngenjag httrde ordet, hckjag en vrslon
av en laboratoriebyggnad nagonstans i Mellan-
vestem med allvarliga, vitskiggiga professorsty-
per i vita rockar, som med tankfull min betrakta-
de en testsquare, som hasade runt i en evighets
dans och testade nya call.

Sl er det nalurl igtvis Inre. Callerlab er en in-
temationell callerorganisation med iiver 3 000
ansluma caller (medlemmar, associerade, elever
m m av olik4 kategorier). Antalet Caller Mem
bers, som har rdstrett, :ir nu ca 1 800. Det dr en
iivervaldigande majoritet amerikanska caller i
Callerlab och over 213 lrar gett med de senastr



tre eren framitjr allt fiir licenspliktens skull.
SACT ;ir kollektiv medlern i Callerlab, vilket
inte inneber att SACT:S medlemmar automatiskt
ocksa fdrvarvar medlemskap i Callerlab. Der
finns dock ett tjogtal svenska Caller Members,
och Europa finns fiiretrat i Callerlabs huvud
styrelse genom att Al Stevens Oosatt sedan
minga er i Tyskland) h:iromeret valdes in d:ir.

Programkonrmitt6erna
Callerlab har ett trettioral olika konmitteer, bl a
prograrnkommittde ma fiir Mainsteam, Plus, Ad,
vanced och Challenge. Dessutom finns siirskilda
Quarterly Selectionkommittder iiir Mainstrcam,
Plus och Advanced. Kommiftdema arbetar pe fte
olika sett. Man triiffas (om man haft rad att eka)
pe Callerlab Convention veckan fdre pask varje
ar och man utbyter tankar brevledes och post
riistar om stiillda fijrslag under erer.

Beslutsprocessen
Fdrut faststiilldes programlistoma genom om-
rdstning bland de kommittdledamaitema som var
pi Callerlab Convention. Andringama trddde i
kaft med omedelbar verkan. Men sd bii{ade det
Inorras, alla hade inte r6d an ala pi Convenrion
vaije er, fdrsamlingen var inte representativ lor
vad majoriteten tyckte etc och eft par rejela
"olycksfall i arbetet" int effade. Besluten togs
ofta i stor hast pl onsdag morgon, nar alla hade
brettom hem fran Convention. Call hiill pe att
"hamna mellan tve stolar" (t ex Triple Scoot),
dir{iir att den ena kommittdn trodde att den
aldra var med pe nobma, cal akl,e in och ut
fran fstoma litet hursornhelst (t ex Triple Tra-
de). Det iir nu poshiishing istellet och den ften-
varande majoriieien kan siiga sin mening.

Till 1993 belitts att priiva en nyordning. Listoma
skulle faststiillas genom eft " stafettfiirfarande " .
Mainstreamlistan skulle faststillas f6rst (1 juni -
93), sedan Plus-, Advanced-, C-l- och C-2-
listan. Varje programkommittd fick 45 dagar pA
sig och diirmed chans€n ao stryka call, som
vandrat nerlt och att plocka in call, som strukits
fren legre program. I och med att C-2-listan
shlle vara klar den I december, sl skulle alla
listor ha genomgltts.

Fdrfarandet sl:ulle vara olika fiir Mainstream/-
Plus och liir hdgnivi. Pe Mainstream och Plus

skulle fiirst programkommitter rdsta, och de
;indnngsiiirslag som dl hck majoritet skutle
hdnskjutas till hela callerkollektivet, dvs samtliga
Caller Members. Fdr A/C programmen er det
bara kommitt6medlemmama som postrdstar.
Man vill att endast caller med minst tre ers
crfarenhet av att calla hela programmct skall fa
bestiimma vilka call som skall vara med. Arbetet
pa Callcrlab Convcntion har nu mist i betydelse.
Det har bl ivi l  d iskussionsforum. mcn man gdr
ockse testriisbringar om olika fdrslag.

Liiget i oktob€r 1993
Nar defta skrivs (i slutet av oktober 1993) har vi
?innu inte seft nlgra nya listor pA Mainstream.
Plus eller Advanced. Samtliga borde varit klara
nu. Vad har h:int? Eller varfiir har inget hanr?

Flera faktorer har bromsat beslutsprocessen.
Man vill inte publicera de rya listorna succes
sivt, utan fdrst n:ir alla kommitt6er ar khra och
i veras tog pldtsligt diskussionerna om listornas
l:ingd fan. Man har nu skilr ur den fregan och
istiillet giort en enkAt bland ert statistiskt urval av
medlemmama. Resultatct har annu inte publicc
rats (Med undantag fdr ett par smalprov).
Meningen ar dock aft listornas ldngd inte skall fi
pdverkas dcn h:ir gangen, miijligen till niista om
riistningsomging om tve er.

De endringsfiirslag Mainstrcamkommittens med-
lemmar sade ja till, henskiitl som planerat rill
allm:in omr6stning. De fick man probletn! Rdst
deltagandet var Ugt och der blev veldigr j?imnt
mellan "keep" och "drop" fiir ett par call
kunde omrtistJringen verkligen anses eErspegla
majoritetens Asikt? Dessutom var ett av de
"avsagade" 

callen Cross Trail Thru, vilket skulle
inneb?ira, att de flesta handledningar i sight
calling mtste skrivas om, callet ar dar eft av
"nyckelcallen".

Man fick ta en tidsddande "halvhalt" och Plus
kommitt€n hade intre en chans at pebijda sitt
arbete i tid. Fiirst i slutet av augusri var Plus,
kommittens omr6stning klar och vi har just fett
resulratet h:inskjuter till allmiin omriisrnrnB.

Just nu tillkommer inga nya call pA Mainstream
(inklusive Basic). Ddremor urgtu Cross Trail
Thru, Paruler Tag och IJft Tum Thru. (Om det
nu inte rAkar handa nAgot oftirutsett innan listan
tryck.)



PA Plus har man i slutet av oktober kommit till
alrnan omriisming. men hiir valde man an inrc
Hinskjuta call fiir call till omrdstning, som pe
Mainstream. Istiillet fer Callerlabs riistber:ittiSa-
de medlemnar sega ja eller nej till hela det paket
Pluskommittf,n lagt pe bordet. Paketet innehr,ller
f6ljarde nya call: Cut the Diamond (A-1), Acey
Ducey (A-l) och Parher Tag (Mainshearn),
medan Triple Trade loreshs slopat (nu igen!).

Vad hende med Cross Trail Thru och l-eft Tum
Thru? Det fdrstniimnda ftll mycket knappt i
kommitt6ns omrdsming, medan det andra anses
kunna callas ende pd Plus, precis som IJft
Touch 1/4 och lrad I-eft - inget av dem finns
i callbeskrivningen pA Mainstream ! Deremot t ex
Veer Left/Right och L-eft Swing Thru.

Fdrseningen iL nu uppe i ca 2 ll2 manad, jifi

ftirt med " tidtabellen". Men det kommer nya
listorl Daremot vill jag betona, att even om
Mainstreamlistan biir innehSlla ovanstaende
fiirzindringar se geler den gamla till d€ss vi fAtt
en ny! Det tar dock negra manader frAn dct att
detla skrivs tills Square-Info 4/93 er t genglg
Iiir dansama, se med litg hrr har ni redan de nya
listoma i er hand vid det hiir laget.

Advancedkommit€n, som har ca 150 medlem
mar, har fakisk ftirsiik ta igen fiirlorad tid
genom aft Hgga sin omrdstning ftire den allmiin-
na onriismingen om Pluskommittdns fiirslag.
Den 15 oktober utgick riistningstiden fiir den nya
Advancedlistan. Den skulle alltsA vara klar under
ftjruts:ittning att Pluskommittdns lorslag sedan
gAr igenom vid den allmiinna' omrdsmingen.
Annars kan Advancedkommittdn tvingas till en
kompletterande omriistning (Partner Tag).

Resultatet :ir inte kiint:in. men Advancedkom
mitten fick ta stiillning till liirslag om inliirande
av callen Cross Trail Thru (eftersom det fallit i
Pluskommift6ns intgma onLrijsming), Triple
Trade (eftersom det iir risk att det mn ar ut ften
Pluslistan), slopande av Arky Star Thru och
uppflytming av Quarter In/Out till A-2. Det
sistniimnda har flera motionent om. eftersom
callet ofta ftirviixlas med Pass In/Out, som har
annan referenspunkt i defi nitionen.

Kan vi pAv€rka listornas sarnmansettning?
I omriismingarna finns dansarintress€t inie
reDresentierat. annat ?in indirekt. De flesta caller

k4n dansa, men de kan inte alltid sagas vara
representativa fijr dansamas Asikter. Kloka caller
lyssnar dock pe vad dansama siiger och anpassar
sin callning och Ugger sin rijst darefter. Ande
far man len en intryck av fiiirm)ndarstyre 6ver
dansamas huvuden.

SAASDC:s miijligheter att peverka listomas
l;ingd eller utseende gAr via caller. Det er allde-
les rikigt att man i policyfrAgor kan ge via
Callerlabs hultdstyrelse, Board of Govemors.
Daremot kan man intg den vegen peverka listor-
na annat en genom opinionsbildning och ldrsiik
aft f, caller att dnka tiirst och rdsta sedanl

Kan vi i Sverige 6verhuvud taget peverka listor-
nas utseende? USA:s caller har ju en iiverv?il
digande majoritet bland Caller Members? Oh, ja!
Pluskommitten har "bara" 233 medlemmar. Ca
g0 % av dem deltog iden senasre omri isrningen,
och med flera svenska caller engagerade i kom-
mitteema, kan vi bli tungan pl vagen i manga
falM disLnssionema kan vi dessutom bli "riist-

starkare", om vi samarbetar tilare med iivriga
europeiska caller. Och i de "allrnenna" om-
riistningama :ir valdeltagandet ofta se Hgt och
ibhnd ar det sA jiimnt mellan ja och nej, att ett
fetal riister kan svenga resultatet.

Quartely Selections ar val inte hdgintressanta fdr
svenska dansare och caller. Qs-kommitt6ema iir
sa srna, att det ofta kan hiinga pA en enda rdst,
vilket call som skall bli niista QS! Hiiromlret
hade jag tiinkt riista pa eft visst call men testade
altemativen p{ tve squarer, en med lAgnivadansa
re och en med A-2:or, och A-2:orna upptickte,
an callet hade en obekviim bod) flow ftjr en av
dansama! Se jag riistade fiir det call dansama
valde. D€t callet vann med en riists iivervikt
ijver det call jag ftjrst hade tiinl( riista pa.

Synpunkter pA omriistningsfttrfarandet
Vad ar bra och vad iir delgt med omrbsmings-
fiirfanndet? Vad som inte iir bra er i mitt tycke
att revisionema kommer ftr tett, det borde iacka
med rerision ran femte Ar. Nu bl ir  der en viss

ryckighet, call eker ut och in som ping-pong-
bollaJ. Avsaknaden av dansarinflytande :ir viil
inte heller bra men som caller biir man av ren
sjiilvbevarelsedrift se till att fe se "attraktiva"

listor som miijligt, sett fren dansamas synpunkt.
Och en sak har jag lorgeves tjatat pA Callerlab
om. Det iir leng veg ut till grasriitterna, det tar



tid, innan de nya listoma nett alla. D:irfijr borde
man - precis som ifiega om QS - spika ett
datum liir ikrafttredandet och inte hta listorna
g?illa fiAn beslutsdatum eller den dag lisran
larnnar tryckerie t. Nu har vi $ng pa gfug
upplevt farsartade situationer, d:ir olika caller p{
en och sarDma dans callat efter olika listorl Fick
vi litet andrum, se hann alla stiilla om sig till
den nya listan!

Det ar bra iir att alla Callerlabs Caller Members
numera fir vara med i "slutonrriistningama" pe
listoma pA Mainstream och Plus och inte bara de
som just det Aret hade rAd och tid att Aka pA
Callerlab Coovention. Dessutom att man nu lagt
revisionen som en stafett, sA att konsekvensfel
undviks, inga call blir "hiingande i luften". Vi
har ett praktexempel diir i Partner Hinge, som
akte ut fren Mainstreamlistan hikomeret men
som en A-l-dansare faktiskt fortfarande f6rut-
sStts kunna. Callet ingir ockse som del i vissa
C-l-call, hots att Partner Hinge idag inte finns
med pe negon av Callerlabs listor!

Men om vi tiverhulud taget skall ha systemet
med program och listor kvar, om vi skall dansa
Standard Applications eller DBD, om vi hlller
pe att fa en egen europeisk form av dans, olik
den i USA. lja. det iir en annan hisrona

Claes Hjeln
Westem Airport Square Dancer

Gi eller dansa
Ed Foote skriver under rubriken AC Lines i
ASD varje mrnad. Fiir det mesta beklagar han
sig tiver hur deliga menga Advanced- och Chal
lengedansare iir. Han menar aft det vanligaste
felet iir att dansare inte kan sina grunder dl de
ger sig pe Advanced.

I julinumret av A.SD har han tagit fast4 pl att
Advanced och Challenge ska dansas, inte ges.
Vid ett korrek danssteg har fotsulan kontakt med
golvet fttre hiilen. Advanced och challenge ir
lika vil koordinerade med musiken och lika
dansv:inliga som Mainstrearn och Plus, men
krever mycket mer av blde dansarc och caller.
Om Ai C intE ser dansvanlgt ut, sA beror det pA
att dansama iir osiikra pe sin nivi (altemativt att
callem inte beha$kar den koreografiskt). Ed
menar aft hiilften av alla dansare pA A/C ftir

sitker dansa en nive dver sin kapacitet. Defia er
huvudskelet till att det finns sA mlnga osiikra och
diiriiir "gaende" dansare pl dessa nivier. Behiir-
ska-r dansama sin nive, kan de ockse dansa den,
och rcsultatet er aven attraktivt fiir en eventuell
publik.

Solveig Perklen
Ericsson Square Dancers

Ericsson Jamboree 1993
Arets Ericsson Jamboree, det tolfu i ordningen,
vai som vanligt ftirlagt till sporthallama i Skiir
holnen. Totala antalet dansare var ca 765 och pl
liirdagen var er igt uppgift 657 av dessa pe phts
samtidigt. Av baneren att diima var antalet
rcpresenterade klubbar mer en 30 och d?ir fanns
som jag seg dansare fiin UmeA i non till Kristi
anstad och Karlskrona i siider. Antaler utlendska
besdkare var litet- Det var glatt och trevligt och
allt var som vanligt vel regisserat och man
rndrkle veldigr Iiter av den velirirnmade organisa-
tion som ligger bakom.

Huvudcaller var Johnny Preston och Ron Libby
fren USA. Erika Johansson, Christer Bem och
Roland Danielsson bitriidde. Johrury och Ron var
blda skickliga, men personligen liiredrog jag den
fiirre, det var mera av show 6ver hans ftarn-
t iidande och jag ryckte han sjiing v?ildigt trev-
ligt. I vissa hashcall hade han dock ibland viildigt
llnga sekvenser irtrun man kom tillbaka till lines
eller sutic square och med osiikra dansare i
squaren kunde rnan de bL st ende lenge.

Utiiver sedvanligt lotteri och lotteridngning (dair
Maj Bodingh valftrtjiint vann litrsta pris) be-
gr:insades underhelhingen vid sidan av square,
dansen till ett framtredande av Slagsta Folkdans,
gilles ungdomsgrupp som dansade skobk kadrilj
och jamQolska till ackompangemang av tvi
fioler och en basfrol. Den skotska kadriljen
vecl(e stor munterhet, ty d?L intick nrrer som
pfuninde om square thru, grand square och right
and left grand.

Hela dansprogrammet spelades i vanlig ordning
in av Urban Claesson och niir han redigerat
materialet kommer banden att siiljas genom
Ericsson Square Dancers materialfiirvaltare
I-ennart Bjurling .

G{sta Neovius
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Amerikas olika folkdansformer
Squaredans :ir Amerikas nationaldans sedan 1952
och det existemt tve typer av squaredans, wes
tem och eastem squaredans. Western style, som
inte har negonting med counfy & westem eller
cowboys att gdra, kallas den form av modern
squaredans som idag praktiseras iiver heta
verlden. Eastern (eller Appalachian sryte) ?ir den
traditionella squaredans-forrnen, den typ, som
svenskama mest ldinner till och som man de
fdrknippar med cowboys och gamla tider. Dan-
sarna vet i reSel i fdrv:ig vad de skall giira och
callern ger si kallade prompt (fitrbest?imda) call,
som olla ir oA rim. Dansuppst?illningama (sets)
kundc e!en rar icirklar. pe l inje el ler parvis.
Sicilian Circles, Kentuclry Lines och Lungaway
;ir typiska setuppstiillningar (fiirutom squarer) i
L-a\tem square dancing. I wesrem square dancing
fcirekommer singing och hash (pyttipanna) cal,
l r ng .

Pl offenlliga danser varvas squaredanstippar
(hash och singing) med Rounddans, som ar
pardanser, ledda av en cuer, som talal om idr
dansama vad de skall ta lor steg och gijra lor
r6relser. Rounddans har alltse ingenting att giira
med traditionella cirkeldanser typ ,'Oh Susanna",
som de flesta svenskar kiinner till. men iir tradi-
tionell folkdans.

Clogging kallas den typ av step, som mes!
utiivas i Appalachemas bergsomr{den till t|adi-
tionell old time musik. Denna q? av step (med
tvadelade tappjiim vid skomas rl och hdl) utfiirs
ensamt eller i grupper och squarer. I skolorna i
vzistra USA anordnas nuliirtiden tivlingar rnellan
olika clogginggrupper.

Polka er annars nationaldansen nummer tv, i
USA med mAnga klubbar, fiamliir allt stiderut.
Denna dansform, vals ursptung iir polsktyskt,
fdrekommer i menga versioner till musik med
mycket brass (trumpeter och hom).

Cqjun kallas den stil som dansas till just cajun-
eller zydecomusik i framliir allt i de fransktalan-
de delama av Amerika, bland annat iLouisiana.
Dragspel och fiol er berande instrument i denna
typ av musik som man dansar till med hoppande
riirelser och uppdragna knen.

Contra er sets med sex par pl linjer. De flesta
contradansklubbama ligger i New England-

omradet och det er egentligen en typ av traditio_
nell folkdans med urspmng ftrn England och
Frankrike. Virginia Reel (ften 1820) :h den i
Sverige mest kAnda contradansen, rnen det finns
idag contradans€r upp till A2-nivAn.

Tex-mex :ir den musik- och dansstil som fatt
influenser av mexikansk och sydamerikansk
musik, bland annat salsan, som ju blivit Colum-
bias nationaldans.

Country and Western dancing kallas de danssti-
lar som dansas till Country & Westem-musik.
Line dancing, dar dansama star pe rader bredvjd
vamndla och utiiir gemensamt inttud koreografi
och typiska pardanser, tex Texas one steD.
Teras rwo srep. Cortoneyed Joe, patricale polL
dansas omvexlande pA Country & Westemklub-
bama bland annat i Texas.

Influensema har i Amedkas musik och danshis,
tona vant mdnga och det finns saikerl anora
typer av dans, som jag inte har namnt her. Som
kursledare tycker jag att det :ir nog se viktigt f6r
elevema att kiinna till dessa olika dansformer och
framfiir allt ursprunget till vir modema square-
dans. Nybaidarna. 5om surtar en squaredars-
kurs, blir ofta fdrvAnade, d{ de viintar siq att fA
dansa danser av ryp 

'Oh 
Susanna" (som iu

nashn varje svenqk k:inner dll, men knapoast
amerikanarna sj:ilva) och sd blir mesradeli inte
fallet. Det lrju defta som iir se speciellt fijr den
moderna westem squaredansen att man ler sig
call och hur de utliirs och atr sedan callem
sammanfogar dessa och pe phtsen skapar kore-
ografi. Squaredansen ir ju unik som folkdans
med sin caller och aft man skall behitva tinka
samtrdigt som man dansa.. Det iir ofta en aha-
upplevelse som nybdrjare och mlnga glnger
publik vid uppvisningar fer vid sin iiirsta konfakt
med denna dansform. Diirfiir er det viktist att
vid den fdrsta kontr-kten med squaredans gdra
den se rolig och medryckande som miijligt och
anviinda mycket enkel koreograFr. Vid en One
Night Stand (squaredans bara en kvdll) fiirsdker
jag fA dansama aft leva ut, fe kontalit och med
hejig musik giira en kvdll, som de aldrig gliim
mer och pe sa sett fiirhoppningsvis fl nya en[rsi_
aster till derura dansform, som flem svenskar
borde hAlla pA med.
Peter Myhr
SACT
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DANSHELG i HALMSTAI)

8  -  10 . IULr  1994 !

R H A G E N

-  S A N D D Y N E , R
Annorlundo?
.lu. sc elier i niisttr suuurc-itrfo.

?
I
?

Viistindien!
Vi 6ker i Juli niista sommar.

vill ni ftilja med?
En veckas kryssning pA en

lyxkrvssare utan like.

Michael Kellogg &
Stefan Sidholm

iir callers pe resan, en ny
hamn varje dag och dans

varje kviill pe beten.

Fcir pris och information
var god kontakta:

Stefan Sidholm 08-Sll 770 17
12 186 36 h

-\{9 Arl]:

ffi
U A - I g r l A

ffi 4 /"\ o

IU AI

Kom och flra med oos!

Vade Driver
Jack Dorgslrom 6 Qobcd biork

14-15 ol[ober 1994

i VtisLer6shallen

MeeL ftlend"s in a c"lLrarc!



Dance

Convention of the World - 1994
August 19 - 20 - 21,
Roskilde - Denmark

hosted by Roskilde Square Dance Club

Dance level: B to C2
Friday: 18.00-23.00
Saturday: 09.30 01.00
Sunday: 10.00-16.00

Some of the callers and cuers:
Paul Bristow - UK Carsten Nielsen - DK
Kip Garvey - USA Dave Whittinston _ l]K
AI Stevens - D* Jerry Haag - 

-USA+

Art Springer - USA Erika Johansson S
Barry Wonson - AUS Michael Jsrsensen - DK
Christer Bern - S Chuck Berm-ele - USA
Stefan Forster - D Lars-Gdran B<ireel S
Ruby Kullman - USA Thomas BernieJ - S
Bertil Carlsson - S The Lawgons - USA
Peter Johnsson - S Bengt Geleff - S
AI Brundage - USA Sture Berndtsson - S
Reine Storberg - S Lars-Inge Carlsson - S
Naomi Fleetwood - USA Ulf Andersson - S
Will Stans - NL Britten Synnergren _ S
+ more to come ... (x only Friday)

The

jf1 nosti,loe"Bank -ut
Official carrier

For additional information call or fax to:
Roskilde Egnens Tudstbureau, p.O.Box 279, DK 4000 Roskilde _ Denmark

Phone (+45) 42 35 27 00 Fa)( (+45, 42 35 14.14

Info: sture Berndbson Tel 031 91 78 17, l,rs Bernhed rer 0302-317 88, Thomas Bernhed rel 0302 359 19



Giillande Quarterly Selections
enligt "direction" olrrober 1993

I{ainstream
Cross RolI to a Wave, se nr I  1993
Single Circle to a Wave, se nr 3 1993
Acey-Deucey, se nedan

Plus
Transfer the Column, se A1
Conncct dre Diamond, se nedan

Advanc€d
Chcckover

Ac€y-Deucey
Mainsirearn Quarterly selection fiir perioden I
scptember 1993 till l januari 1994.

Startposition: Ocean Waves (Iwo Faccd Lines,
Lines och andra formationer diir
ends kan circulem utan aft bli
centers)

Utliirande: Ends Circulate, Ceniers Trade

Slutposition: Ocean Waves (Two Faced Lines,
Lines och andra formationcr)

Antal steg: 4

Connect the Diamond
Plus Quarterly selection ldr perioden I november
1993 t i l l  1 mars 1994.

StarQosition: Hiiger- eller v?insterhands Diamond

Utfdrande: Points Cross Fold, centers Single
Hinge och Extend

Slutposition: Box circulate

Antal steg: 4

Giillande Emphasis Calls
enligt "direction" oktober 1993

Mainstream
Fan the top

Plus
Dixie Grand

Olycksfallsfiirsiikringens omfattning
Fijrbundet har tecknat en kollektiv olycksfallsfdr-
sdkring i Folksam. Fdrs:ikringen giiller fijr den
enskilde medlemmen ansluten till klubb som
ingAr i Svenska Squaredansfdrbundet (SAASDC).

Omfatmingen av fdrsiikringen framger av hijstens
uppdatering till den klubbhandbok som iir utsihd
till alla medlemsklubbar. Ddr finns villkoren fiir
fdrs:lkringen, se v l du studera villkoren, be att
fe titta i denna handbok. Sammanfattningsvis kan
segas att fiirsiikringen lemnar ersettning fiir
olycksfallsskada som intriiffar under utdvande av
squaredans. Frirsiikringen g?illcr iiven fdr fiird till
eller ften sldan verksamhet. samt fdrd som ster
i niira samband dirrned. Orn verksamheten
utdvas pe annan ort dn hemoften, geller fdr-
s.:ikringen even der.

Fdrsakringen ger fiiljande erseftringar:

Invaliditetsersettning med omstiillningstilllgg
Fiirsiikringsbelopp vid invaliditetsgrader
hgre en 50 % 100.000 kr
Fiirsiikringsbelopp vid invaliditetsgrader
hiigre iin 50 %

Dtidsfallsersettning

Ers:ittning ftir l:ike- och
inger

200.000 kr

10.000 kr

Vid skada frirfar pA fiiljande sett:

- Hiimta blankett "Anmiilan OLYCKSFALL/-
SJIJKDOM" pe nermaste Folksanrkontor

- Skadeblanketten fylls i av den skadade

Din hemmaklubb intygar pA bhnketten att du
er medlem i fdrening som betalt avgift till
lorbundet (SAASDC)

- Blanketten sdnds ddrefter av din klubb till
Fairbundets kassijr, vars nanm och adress
atcrfinns under uppslag 4:2 i Klubbhand-
boken

Med squaredanshiilsningar

Stig Ndslund
Vice ordftirande i SAASDC



na fill

Drft ?6-?7 t\oveMBER l??3
V I lU t\l Di\il i\lII Nl, U ??U\N D S{i\S ity

Fredag 26lll Kl 19-22 Ldrdag 27111 Kl 13-22

Hall A Nybiirjardans & Dans i tre hallar Basic - Cl
Mainstream
Ha l lBP lus&A l

Entre: 150,-/ 100,- ungd
Endagspriser finns!

Hifirtliet ualkomnal

14.15
Januari94

i
$IE1AN SIN'l)lIl Rotebro Folkets Hus

Fredag !4/7I{J,I9-22 Njb<irjare & Mainstream

Uirdag 15/1 Kl 13-15.30 Plus Workshop- 
K116-18.00 LineDancing 

'

Kl 19-32.00 Mainstream-& plus

Cafetsria och Restaurang ff:rns i lokalcn

SHSD Hdlsar alla Hjiirtligt Viilkomna!



rya
u.%

@he
Sgueee @,mmse thop

Nyforsviigen 6, 135 33 TYRESO
Telefonorder 08-770 31 31, Fax 08_i70 23 04

Biltelefon 0102_19 04 58

Besrik vAr viilsorterade Shop vid vid foljande festivaler och danser

l1-l2l12 Kungsbacka
811 Arboga
512 Dalsj6fors

12/2 Malm<i
26-2712 Halmstad
12-1313 SkellefteA

@sd Sul
sGh

rinskar vi alla vira kunder!


