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Då är den här, Square-Info i det nya formatet. Genom denna
ändring tycker jag att vi har tagit ett stort steg framåt i våra
strävanden mot att få en tydlig och lättläst tidning.

En annan förändring som kanske några har missat är att
annonsformaten också har ändrats, se mer nedan. Även om
annonsernas proportioner har ändrats, så är de för klubbarna
vanligaste annonserna, ungefär som innan. Den nya åtton-
delssidan är ungefär lika stor som den tidigare kvartssidan
och har samma annonspris. Den nya kvartssidan är ungefär
lika stor som den tidigare halvsidan och har samma annons-
pris. Den närmsta tiden kommer jag självklart att hjälpa till
med att få annonserna att passa in i den nya spaltbredden,
men annonserna tas tacksamt emot i de nya formaten så snart
som det är möjligt.

Nu kan vi också unna oss att ta in bilder som är lite större än
ett frimärke, så försök att alltid skicka med bilder till era
bidrag. En berättelse blir alltid mycket intressantare med en
bild som illustration!

Nytt är också att det nu finns möjlighet att ange en speciell
adress i Klubbmatrikeln för klubbens mottgare av Square-
Info. Om en sådan adress har angetts skickas tidningarna
dit. Om det inte har angetts någon sådan adress, skickas
tidningarna även fortsättningavis till klubbens kontaktperson.

Redaktörsspalten
Under arbetet med det förra numret kom jag i diskussion
beträffande bidrag som är skrivna helt på engelska. Square-
dansen innehåller många ord på engelska, varför många tycker
att kunskaper i engelska språket är helt naturligt. Verkligheten
är dock, enligt min uppfattning, helt annorlunda. Jag vet
många som inte kan prata engelska, men har lärt sig betydelsen
av de ord som används inom squaredansen. Av den orsaken
översätter jag alla bidrag från personer som inte kan skriva
på svenska och därför skriver på engelska, till svenska innan
jag tar in deras texter. Detta har, så vitt jag vet, inte diskuterats
tidigare så hör av er om vad ni tycker.

De allra flesta bidrag berättar om aktiviteter som redan har
hänt. Komplettera gärna er annons om ett arrangemang som
ska hända med en artikel som beskriver ert evenemang.
Artiklar får dock inte vara förtäckta annonser.

Jag ser nu med spänning fram emot att höra vad ni tycker om
det nya formatet. Hör av er, adresserna hittar ni nedan.

Hjälp sökes
Finns det någon som är intresserad av att hjälpa till med
distributionen av Square-Info? Insatsen tar ungefär en och
en halv dag, fyra gånger om året. Hör av dig, mina adresser
hittar du nedan.

Redaktören

Årgång 22
Organ för SAASDC, Svenska Squaredansförbundet, Box 457, SE-191 24  Sollentuna
Hemsida www.squaredance.se Redaktör Roland Wester, Lille Mats väg 5, 275 96 Sövde
ISSN 0283-6572 Telefon 0416 - 163 36, 
Ansvarig utgivare Jessica Dhyr e-post roland@wester.it
Postgiro 82 54 68 - 2

I priset ingår: publicering i Square-Info samt publicering av hela tidningen, inklusive annonsen, på SAASDC´s hemsida.

Tryck AB Ystads Centraltryckeri, Box 82, 271 22 Ystad

648635618610Distribueras vecka
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Från ordförandens horisont
Hej, ni håller ett historiskt
Square-Info i handen. Det är
nämligen det första numret i den
nya storleken. Det känns för-
modligen ovant att läsa tid-
ningen i ett nytt format. Men jag
hoppas ni kommer att tycka om
den. Jag ser många fördelar med
det här formatet. Den blir lättare
att läsa och bilderna kommer att
göra sig betydligt bättre. Ni är

alltid välkomna med era synpunkter, både dom positiva och
dom negativa!

När jag skriver det här sitter jag på ett hotellrum i Umeå, vi
har haft jobbmöte och igår var det personalfest med 70-
talstema. Härligt att se sina kollegor klädda som Elvis i Las
Vegas och John Travolta i Saturday Night Fever, både till
utseendet och dansen. Medan jag väntar på att bli körbar så
passar jag på att skriva det här. Det är roligare än att stirra in
i hotellrummets tråkiga vita väggar.

Den senaste tiden har det varit mycket resande för min del.
Det är ganska jobbigt, men samtidigt kan jag passa på att
göra bort lite arbete som inte blir av när det slåss mot tvätt
och städning hemma. Jag hoppas ni har överseende med att
jag inte alltid varit närvarande på alla sätt.

I mitten av oktober var det dags för min första Tysklandsresa.
STING-convention hölls i Paderborn och det var väldigt
roligt. Det enda tråkiga var att golvet var så uselt att jag fick
kliva av efter en dans. Men stämningen var på topp hos alla
besökare och det var enormt roligt!

Vi har haft ännu ett squaredans-seminarium. Det var det femte
i ordningen och det hölls som vanligt i Norrköping. Temat
var: UT MED SQUAREDANSEN! En fantastisk föreläsare
inledde och inspirerade oss alla när vi sedan fortsatte med
egna grupparbeten. Många goda idéer kom fram om hur, när
och var vi ska synas. Nu gäller det bara att förverkliga dom
tankar vi har. Och jag är dessutom övertygad om att det finns
flera idéer och tankar även hos dom som inte deltog på
seminariet.

Om vi tillsammans satsar för att marknadsföra Squaredansen
på olika sätt, så tror jag att vi kommer att lyckas. Jag tror att
betydligt fler vill dansa Squaredans. Problemet är bara att de
inte vet om att det finns eller vad det är. ÄN! Det är upp till
oss som håller på med det här att visa för alla som inte vet
vad det är. Och att få dom att inse att just dom kommer att
älska den här hobbyn precis som vi.

Vi ses på ett dansgolv snart hoppas jag!

Jessica Dhyr
Jessica.Dhyr@bredband.net

Sugen på att dansa squaredance i Kina 2006?

Caller: Bengt ”Bula” Eriksson
16 oktober 2006 åker vi till Kina. Som caller har vi välkände Bengt ”Bula” Eriksson.

(Resan i september 2006 med Tyresö Squaredancers, callers Olle Nilsson och Peter Myhr  är redan fullbokad).

15 dagars rundresa i Kina med squaredance tre kvällar. Svensktalande guider.
Kontakta Göran Wetterqvist L:a Sällskapets väg 58, 127 61 Skärholmen. Tel: 08 534 721 77 eller 070 492 80 10

så får du mer information (program, och anmälningsblankett)
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Vi har vi återigen haft ett
seminarium i Norrköping. Ett
hundratal kom för att behandla
temat: UT MED SQUARE-
DANSEN! En fantastisk före-
läsare, Jan Rasmusson, inledde
med att prata om attityder och hur
vi själva kan marknadsföra dansen
med enkla medel. Vi är ju själva
dom bästa marknadspelarna som
rör oss överallt i samhället.

Sedan fortsatte arbetet i grupper som diskuterade hur vi kan
göra för att nå ut till fler. Många sprudlande idéer kom fram,
en del väl genomförbara och andra kanske lite svårare. Men
allt sammanställdes och finns nu så att alla kan gå in och titta
och kanske hitta något som passar just er. Eller så har ni
egna tankar och idéer som ni vill prova. Gör det! Det är
bättre att försöka och misslyckas än att inte prova alls.

Seminariet avslutades med tankar och funderingar om vad
nästa seminarium ska handla om. Vi har ännu inte bestämt
tema för 2006 så har du ett eller flera förslag är du välkommen
till SAASDC eller SACT.

Styrelsearbetet tuffar på, hela tiden med olika projekt. Det
mest synliga just nu är det du håller i handen, förändringen
av vår tidning. Styrelsen har hela tiden varit med i processen,
eftersom vi ser många vinster med det. Både en redaktionell
och en ekonomisk vinst. Det är framförallt redaktören Roland
Wester som jobbat med genomförandet av storleksändringen.
Han har lagt ner enormt mycket tid och energi på det och
resultatet kan ni se här. Vi hoppas ni är nöjda.

Arbetet med Convention 2006 i Ronneby fortsätter och det
ser ut att bli en välbesökt dans. Det är spännande att se hur
en liten klubb jobbar fram ett så stort evenemang. Det är ju
stor skillnad om man är flera hundra som arbetar eller om
man är tio. Men de arbetar för fullt och snart är vi alla där på
besök och ser resultatet.

En fråga som kommit upp ganska ofta den senaste tiden är
sakförsäkring för klubbarnas anläggningar och annat. Vår
kassör, Ann-Margret Bratt, har undersökt frågan. Det går
inte att teckna som en gruppförsäkring. Det innebär att
SAASDC inte kan teckna en gemensam sakförsäkring för
alla klubbar på samma sätt som olycksfallsförsäkringen.
Däremot har Folksam en sakförsäkring som kostar 2000-
3000 kr/år beroende på var i Sverige försäkringen tecknas.
Kontakta Hans Siggeström på Folksam för mer information,
tel 08 - 772 48 64.

På vårt styrelsemöte i november kommer valberedningen att
vara med för att diskutera varje styrelsemedlems fortsättning.
Det jag vet i dagsläget är att vår redaktör, Roland Wester,
tänker avgå. Arbetet med tidningen tar för mycket tid för att
han ska hinna med styrelsearbetet också. Jag förstår honom
men tycker samtidigt att det är väldigt tråkigt att Roland
lämnar oss. Har ni ute i klubbarna någon som ni tror passar
i SAASDC’s styrelse? Kontakta i så fall någon i valbered-
ningen. De behöver alltid förslag på namn runtom i landet.

Till sist, vår före detta kassör, Laila Johansson, avled hastigt
i september endast 61 år. Hon var en otroligt duktig kassör
och en fantastisk kvinna. Jag hade förmånen att sitta i samma
styrelse som henne i några år och jag saknar henne otroligt
mycket. Tack Laila för allt!

För styrelsen

Jessica Dhyr
Jessica.Dhyr@bredband.net

 

Info: Lars Jonsson 0555 – 128 56 

070 – 627 81 54
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Kontaktpersoner: 
Mimmi Ingerhed 08-562 91 417
Jan Sundström 070-2345 790

Tisdagen den 27:e December 2005

19.00 - 22.00

Tisdagen den 27:e December 2005

19.00 - 22.00

B–M-P 
På golvets nivå

Servering
finns!

Servering
finns!

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Rotebro dansträff
Entré 60:-

Under 18 år gratis!

För pris se SAASDC eller SACT hemsida.

www.squaredance.se eller www.caller.nu

I priset ingår mat lunch, middag, lunch, kaffe 

båda dagarna och seminariekostnad.

Information och anmälan Thomas Bernhed

e-mail t.bernhed@telia.com

tel 0302-359 19

SQUAREDANS SEMINARIUM

Arrangörer SACT & SAASDC 

9-10 SEPTEMBER 2006

Grand Hotel, Norrköping

Uppföljning av föregående års seminarium

Gemensamma frågeställningar som är    

viktiga för alla inom squaredansen i Sverige

Miniseminarier med teman som utgår från

de bägge förbundens medlemmar och deras

specifika behov.

Extern förläsare som kommer med nya 

tankar och idéer.
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Jag tänkte syna fenomenet lite närmare i sömmarna och har
därför ställt frågor om gimmicks till några callers. Jag passade
förstås på att fråga Jack Borgström under A2-veckan på Böda.

– Jag är ganska konservativ när det gäller gimmicks, säger
han. Jag gillar nog mest s.k. koreografiska gimmicks. Som
när call följer på varandra i en oväntad ordning, t ex Circle
Left, Do Pa So. Det väcker upp dansarna, ruskar om dem lite.

En helt annan typ av gimmick är belly bump. Första gången
hörde jag den av Stefan Sidholm. Den kom så perfekt placerad
att det inte var någon tvekan vad som skulle göras. De flesta
herrar, särskilt de med stor mage utför belly bump med mycket
energi. Gimmicks av den sorten är förstås optional – frivilliga
- vill man inte är det bara att låta bli. Bara man som dansare
kommer på ett sätt att markera att man inte vill.

–Det är en svår avvägning, fortsätter Jack. Avsikten är ju att
roa, underhålla och man vill ju inte att dansarna ska känna
sig obekväma. I slutet av ett lyckat tip, där dansarna har fått
anstränga sig och lyckats, kan det hända att jag obekymrat
säger Allemande Left, Right and Left Grand. Dansarna vet att
de inte har dansat fel och att det inte var cornern de gjorde
Allemande Left med. En viss oro kan kännas ända fram till
scenen. Då säger jag On your third hand, swing your partner och
det går ett sus av lättnad över golvet.

–Det är nog vad jag skulle kalla fullträff, den gimmick som
fungerar bäst, funderar Jack. Särskilt om jag ”av misstag”
har korsat dansarna tidigare under samma tip. På fredagens
dans bjuder Jack på en sådan där fullträff. Vi påbörjar vår
Right and Left Grand och skickar oroliga blickar till Jack där
han står på scenen och själv ser lite orolig ut. Så hör vi On
your third hand …… och alla spricker upp i lättade leenden
och fnissar glatt.

En riktig stor, specialgimmick som jag har varit med om var
på Europa (och svenska) Convention i Helsingborg, 2000.
Jag tror det var i Mainstreamhallen med Paul Bristow. Mitt
under dansen började han ge oss tillfällen att välja: If  you
want to … Så slutförde han dansen med mängder av Those who
did och Those who didn’t och vi slutade elegant precis där det
var meningen att vi skulle sluta. Det var helt enastående, jag
har varken förr eller senare varit med om något liknande.

Caller gimmicks – vad är det?
Självklart har jag även frågat Paul om gimmicks. Han har
skrivit en artikel i ämnet. Enligt ordboken definieras ordet
gimmick som a secret device for preforming a trick ”en hemlig
manick för att utföra ett trick” (fritt översatt). Han förespråkar
ett restriktivt användande och skriver: ”För många gimmicks
förstör showen. Om man vill använda en rolig, ovanlig grej
är det som att krydda callningen och göra den mer tilltalande
för dansarna. För mycket krydda och effekten blir nästan
helt säkert den motsatta”.
Ytterligare en variant av gimmicks är roliga, ibland t o m
bitska kommentarer mellan dansarna och callern, om allt och
inget. Det är ju en del av det showmanship vi dansare nästan
förväntar oss av en caller. Vi vill höra dem sjunga, calla och
vi lyssnar gärna när de pratar. Viktigast är ju förstås timing –
att det finns takt att dansa till och att callen levereras i tid.
Men ibland händer det något utöver det vanliga. Det kan
vara en gimmick. men troligen är det den magi som uppstår
när människor möts i tanke och handling.

Mia Mutembei

 

 

 

                                                  S k i n k d a n s e n 
Onsdag 28 dec  kl 1500 – 2100 i Prästängshallen, Eksjö 

 

  Christer Bern    Freddie Ekblad    Pär Lundborg 
                         B35,   M,   P,   A1 

 

      2 hallar, 3 callers, 4 nivåer, nonstop dans 

 

                                                                  info 0381-14005               stj@eksjo.se

 



8

  

  

 

 

 

 

 

 

 

INTENSIVKURS FÖR NYBÖRJARE 

I SQUAREDANCE B 35 

 

2 söndagar 15/1 & 22/1 - 2006 

 

Kl. 11.00-16.00 (1 tim. lunch) 

Under tiden: Enkel fika finns att köpa 

 

Kostnad: 150 kr. Under 18 år 75 kr 

FÖR BÅDA DAGARNA 

 

Plats: IOGT-lokalen NORRTÄLJE 

 

Caller: Micke Gerkman 

 

För info och anmälan, ring: 

Janne 0176-57189 eller 

Dagny 0176-91482 

 

 IOGT-lokalen: Karta finns på hemsidan  

BUSS: Nr: 676 från Tekniska 

Hemsidan: www.eightmakers.se 

Välkomna nya dansare! Det är jättekul att så många har börjat
dansa Squaredans och funnit vilken glädje det ger.

Det finns nästan 8 000 dansare i Sverige idag och under året
har cirka 700 nya börjat på kurser för att lära sig squaredans.
Detta nummer av Square-Info är kanske det första numret
som många av er ser för första gången och vi hoppas att
innehållet ska inspirera till ännu mer dansglädje.

Många har nu kommit så långt nu att de kan gå ut och ta sina
första trevande danssteg på nybörjardanser tillsammans med
nybörjare från andra klubbar. Då behövs det ofta att etablerade
dansare och klubbarna informerar tydligt om hur man bär
sig åt för att hitta lämpliga danser och att erfarna dansare
följer med och är ett stöd på plats. Att visa att det är roligt att
dansa tillsammans på alla nivåer, kan vara ett sätt att hjälpa
nybörjarna så de slipper att råka ut för mindre roliga
upplevelser.

Att dansa till en ny caller i en ny lokal är alltid svårt i början.
Men ge callern, lokalen, ljudanläggningen och dansen minst
tre tippar och bedöm först därefter, om det fungerar. Sedan
behöver man också få förklaringar till att man inte alltid gör
så som man lärt sig på kurserna. Men förhoppningsvis ska
ingen göra något utöver vad som finns i definitionerna, när
det finns en nybörjare i squaren.

Vad man alltid måste tänka på är – hur håller man? Det finns
alltid de som håller för hårt, för fast eller annat. Många har
besvär med axlar, armar, händer, fötter, ryggar eller annat.
Har man det inte, kan man ju få ont om någon håller för
hårt. Det grundläggande är att man aldrig håller fast någon i
squaredans. Man ska hålla kontakt med händerna och
kursledaren ska undervisa hur man ska hålla på rätt sätt.
Dessutom ska man släppa kontakten vid rätta tillfällen och
detta är också en konst. Var och en som upplevt att någon
håller på ”ett felaktigt sätt” kan bli hjälpt av andra, genom
att man på ett positivt sätt förmedlar det. Jag tror att ingen
håller i medvetet, utan kan istället behöva bli medveten om
det och hur man skulle kunna hålla, för att slippa åsamka
andra besvär. Men det måste sägas på rätt sätt, så mottagaren
förstår att det är för att hjälpa till, inte för att kritisera.

Något som jag anser borde läras ut i större utsträckning,
oavsett nivå, är hur man ”Linar upp” efter att squaren har
spruckit, dvs. att man går till sin hemposition och hittar sin
partner. Det viktigaste är inte att det blir helt korrekt, utan
att man hamnar i Normala Lines. Det är dock viktigt att
Lines hamnar på rätt håll i förhållande till callern för att det
ska bli tydligt att man har behov av Lines, så det går snabbt
att komma igång igen.

Detta behöver läras ut så snart man lärt sig vad Lines är i
Basic-kursen. Att så snabbt som möjligt komma upp på Lines
är viktigt, så man kommer igång igen. Att squarer spricker är

naturligt och att veta hur man kommer igång igen så snabbt
som möjligt, är något som kan hjälpa våra nybörjare. Ofta
har man stora krav på sig själv att man alltid måste lyckas,
men det är ju faktiskt av felen man ofta lär sig. Skapar vi en
god miljö där felen inte räknas, så ökar vi dansglädjen för
oss alla.

Att dansa ofta, mycket och på så många olika nivåer som
möjligt, är ett sätt att bli en god dansare. Detta ger dessutom
möjligheten att lära känna ännu flera inom dansen. Annars
missar man ju alla dessa härliga människor som kommer till
eller dansar en annan nivå än man själv dansar.

Alla ni som gradueras nu runt terminsavslutningen, vill vi
hälsa hjärtligt välkomna in i gemenskapen och hoppas att ni
ska få oerhört roligt under många år med squaredansen.
Dansa gärna mycket under juluppehållet och ha trevligt, så
ökar glädjen under vårens kurser och danser ännu mera.

Vett och etikettgruppen

Inger Johansson       Inger.Johansson@topq.se
Hélène Armfelt-Hansell            H.Armfelt-Hansell@telia.com
Marianne Hjelm                     Com.Hjelm@telia.com

Från gruppen
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Jack Borgström skrev i Square Info Nr. 3 om ”lyckan att
hitta sin corner” – den där underbara känslan när man som
nybörjare hittar tillbaka till hemplatsen efter en lyckad tip.
Den glädjen har vi redan sett hos våra nybörjare när allting
flyter!

Sedan kursstarten i september har totalt 34 personer varit
med och provat på och vet nu vad squaredans är. Cirka 20
personer fortsätter att delta i kursen. Så klart att vi är glada
att så många har varit med, men vi ska inte ropa hej förrän
kursen är klar – två squarer till graduering är målet!

Än så länge har vi inte en bra förklaring till hur vi har lockat
så många i år, utvärderingen kommer senare. Senaste nybörjar-
kurs hölls 2002, 10 kom och 8 graduerades. Vi har använt
samma typ av marknadsföring som förr:

• annonser i lokalpressen
• lappar i brevlådor och på anslagstavlor
• radioreklam
• uppvisningar
• mun-till-mun-metoden

Skillnaden den här gången är att kursen är gratis (under den
första terminen). Styrelsen resonerade som så att utgifterna
blir de samma vare sig det kommer 3 eller 30 deltagare. Så
om budgeten tillåter, varför inte bjuda på någonting som vi
tror på?

Änglamark
Dansarna börjar bli riktigt duktiga tack vare vår caller Tommy
Dahl och även Sven Andréason som vikarierat ett par gånger.
Men den stora äran vill jag ge till änglarna, våra klubb-
medlemmar, som har ställt upp mangrant varje vecka. Hittills
har vi haft lika många änglar som kursdeltagare. Totalt har vi
haft minst fyra squarer varje gång! Kursen känns mer som
en rolig dans än som en lektionstimme.

Om vi lyckas med vårt mål, två squarer till graduering, blir
det tack vare våra klubbmedlemmars stora engagemang och
entusiasm, som visat att nybörjarna verkligen är välkomna !

Som sagt, vi ska inte ropa hej ännu, men en anledning till att
jag sticker ut hakan och skriver det här tidigt på terminen är
att det blir en sorts ”morot” för oss (jag vill inte säga ”piska”!)
– att hålla kvar fokus på vårt mål. För ni kommer säkert att
fråga oss – nåväl, hur gick det sen då?  Vi lovar att återkomma
med svaret !

Brenda Brattlund
Medlem i Ekerö Square Dancers

PS. En arbetskamrat jag lurade dit sa till mig dagen efter den
första kvällen – ”mungiporna åkte upp och fastnade där i
flera timmar efteråt!” Bra betyg för squaredans – eller hur?

Hemsida:
www.hbgsquaredancers.m.se

   Caller: Christer Pettersson
och Bertil Carlsson

Info. Gun 042-13 77 15
E-mail: g.harsted@swipnet.se

Välkomna till: Knudadansen 2006
Lörd. 14 januari  Kl. 13.00-21.00

Högastenshallen Elektrogatan 1 Helsingborg
Nivåer B35-A2 i två hallar
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SACT - Swedish Association of  Callers and Teachers

SACT - en rikstäckande organisation för squaredansledare
* SLUG - Teoretisk grundutbildning för alla inom squaredansen
* SACT´s Caller School - utbildning för både nya och mer erfarna instruktörer och caller, ett gediget material med upplägg

efter Callerlab´s riktlinjer för en hel Caller School. För mer information gå in på www.caller.nu eller kontakta Sven
Nilsson sven.nn@home.se

* Personlig stimlicens - som medlem i SACT kan du köpa en personlig stimlicens.
* SACT -info & Nyhetsbrev - ett informationspaket som går till alla medlemmar i SACT , fördelat efter behov under året.
* Squaredansseminarium: 9 och 10 september 2006. Vi ses igen hoppas jag! Det går att anmäla sig redan nu!

Kontakt: Marie Tjörnhed, telefon 031-56 32 44, e-post marietj@spray.se.
Om du INTE vill ha SACT-info via e-mail, kontakta Hanna Tenenbaum, hannainsweden@yahoo.com

www.caller.nu

Jag får rapporter om att det är fler nybörjare än någonsin
tidigare. Fler låter optimistiska kring att arbeta aktivt och

pröva nya angreppssätt, t ex ABC. Jag tror det
håller på att vända för vår aktivitet. Vi har haft
några tunga år, men nu är vi på G. Jag har
själv många gånger skrivit att det måste till
krafttag och att det är kris. Med viss självrann-
sakan inser jag att jag bidragit till en negativ
spiral.

Jag funderade mycket kring skriverierna om lågkonjunktur
när jag jobbade på bank. Journalister och analytiker började
prata om lågkonjunktur. Företagarna gick hem och började
dra in på investeringar och slutade ta risker. Min upplevelse
var att analytiker, experter och journalister ”skrev” ner Sverige
i en lågkonjunktur. Möjligen inte bara på grund av dom, men
den blev snabbare och djupare. OBS! min egen analys ;-)

Jag vill nu bidra med en positiv syn på vart vi är på väg med
Squaredansen i Sverige. Jag har som sagt fått rapporter om
ett ökande antal nybörjare. Flera klubbar har efter Squaredans-
seminariet i Norrköping gått hem och gjort konkreta hand-

lingsplaner för ett aktivt arbete med att få in fler dansare i
vår aktivitet. Temat på året SD seminarium var ”Ut med
squaredansen”. Jag tror att vi nu är ute på ett mer aktivt och
annorlunda sätt. Nu gäller det att hålla energin uppe och
jobba på. Långsiktighet och enträget arbete ger resultat! Det
ska bli oerhört spännande att se utfallet på enkäten detta år.
Jag tror på ett trendbrott. Som ni säkert vet skall den nu
redovisas till SAASDC med de övriga medlemsuppgifter
klubbarna skall lämna in.

Jag vill uppmana alla att börja prata Squaredans i mer positiva
termer. Det kanske låter hurtigt och det är det också, men jag
tror att det har betydelse. Hur vi ser på oss själva, hur vi
uppfattar vår verklighet, hur vi kommunicerar kring vår
aktivitet HAR betydelse. Låt oss alla från och med nu
framställa square-dansen som en kreativ, stimulerande och
hälsosam aktivitet som tillhör framtiden!

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Bästa hälsningar
Jack Borgström

Ordförande SACT
Enligt årsmötet kommer vi att pröva en ny form för SACT-Convention 2006. Vi kommer att prata koreografi, definitioner,

styling och ledarskap. Syftet är att skapa ett forum för våra medlemmar att diskutera sådant som man funderar på som
kursledare. Anmäl dig nu till Svante Jordeskog: svantejordeskog@hotmail.com eller 073 - 628 58 04

Nyckelordet i squaredans är glädje. Vi dansar tillsammans
och har kul! I början på en ny nivå har man nog av att komma
ihåg callen, men när man blir säkrare på nivån börjar behovet
av något nytt infinna sig. Det är då många börjar leka och
busa på olika sätt. Det finns massor av bus och variationer;
hexagon, dansa spegel, dansa tvilling, byta position ett steg i
taget under dansens gång m.m.

Bus och skoj är roligt när det görs väl och inte stör själva
dansen. För att kunna genomföra det på det viset behövs
övning. En väl genomförd tjuvning tillför exempelvis en extra
dimension i dansen, medan en klumpigt gjord kan breaka
squaren och irritera de andra dansarna.

På jamboreen nu i september kunde vi se en square där mycket
rutinerade dansare breakade på Basic och skrattade hejdlöst.
När man ser att dom har så kul vill man ju vara med själv.

Varför Squaregames?
I somras var jag, Ann-Mari och “Carro” på Öland och dansade
Plus DBD. Det var jättekul! Samtidigt var Inger Johansson
där. Hon ordnade med hexagonträning för dom som var
intresserade. Hon är, som många säkert vet, en eldsjäl när
det gäller dansglädjen inom squaredansen. Hon lär också ut
Squaregames, dvs. olika variationer och bus för att liva upp
dansen.

Till vår stora glädje visade det sig att Inger var villig att komma
till oss i Örebro och låta oss prova olika Squaregames. Hon
kommer lördagen den 11 februari 2006.  Kom med då och
lär dig mer om hur vi kan ha extra kul på dansgolvet.

Yellow rock!

Ingrid Löf
Medlem i Örebro Squaredancers

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Bara några dagar innan planerad
avfärd till Sting-convention i
Paderborn, i god tid tyckte jag
själv, kom jag på att vi skulle
behöva ta med oss en bunt av
ovan nämnda valuta. Jag började
helt enkelt inse att det är lite
annorlunda att åka iväg utom-
lands och dansa squaredance!

Visserligen har jag åkt iväg till Danmark och dansat (med
euro och allt). Jag har dansat på Åland – det måste väl också
räknas som utomlands? Vad är det som är annorlunda med
att åka till Tyskland? Dansen är ju lika vart man än i världen
kommer, har man ju vetat sedan squaredansbarnsben. Det
är ju tryggt. Fast i Tyskland har man ju dansat så mycket
längre än vad vi har gjort. Tyskland är den europeiska
squaredansens vagga, antar jag?

I flera månader hade vi planerat och pratat om att vi ska åka
till Paderborn den sjätte oktober. Själva hade vi inte så mycket
att förbereda. Bara fundera lite över vilka kläder vi skulle
packa ner. Att inte glömma små men ack så viktiga ting som
petti pants och badge, precis som till en vanlig dans. Det
tunga, stora planeringsjobbet stod Travelling Squares för.
Smidigt och effektivt hade Ann-Mari Berggren hållit
kontakten via e-brev och telefon med oss anmälda. 105 perso-
ner i två bussar, boende på två olika hotell i Paderborn och i
Bad Lippespringe.

Vår buss plockade upp oss i Norrköping och när vi hade
kramat, nickat och hälsat på så många vi hann, for vi i väg
söder ut

Värd för vår buss var Anita Buske som förutom att vara
genomtrevlig, även ansvarade för vårt väl och ve. Hon skötte
försäljning av drycker, bjöd på kaffe, undervisade oss om
sevärdheter utefter vägen och höll reda på att vi alla var på
plats efter bensträckare. Hon hade t o m ett litet mini-apotek
med sig. Vägen genom Sverige blev inte särskilt lång och vi
anlände till Trelleborg i god tid för ombordåkning. Det mesta
av den tiden spenderades i stillsam väntan i bussen medan
Hasse Berggren, Ann-Mari och Anita sorterade struliga TT-
Lines boardingcard och hyttnyckelkort.

Hytterna ombord på Peter Pan var trevliga och funktionella.
Vartefter vi hade fått oss lite till livs samlades pratsugna
squaredansare i baren. Peter Myhr callade ett tip ackom-
panjerad av båtens trubadur. Närmare midnatt callade Jenni
Sandberg a cappella. Henne hade vi gratulerat på namnsdagen
hela dagen. Efter midnatt gratulerade vi henne på födelse-
dagen. Sedan var det dags att törna in.

Nästa dag fortsatte färden i vår bekväma buss genom ett
bilköfyllt Tyskland. Väl framme i Paderborn visade det sig
att en oktoberkväll i Westfahlen är lika ljum och skön som
en augustikväll i Norrköpingstrakten. Efterlängtad middag
avnjöts på uteservering sedan var det äntligen dags. Hallarna
låg på bekvämt gångavstånd från hotell Ibis.

Jorå – vi behöver Euro
B, M och P dansades i en jättehall i anslutning till badhuset.
Ytterligare några 100 m promenad tog oss till ett nybyggt
idrottshus där A1 och A2 dansades i två normalstora hallar.

Callade gjorde Sting-staff  och efter lite påstötningar från
golvet lyckades Sören Christensen och Stefan Sidholm ställa
in ljudet så att det blev uthärdligt. På golvet fanns det gott
om folk som vi kände igen. Dels ditresta svenskar men även
många europeiska dansare som vi träffat under årens lopp
på Europaconvention, Sting festival och på Öland.

Sting-conventions officiella invigning inledde den gemen-
samma dansen på lördagskvällen. Borgmästaren var där, TV
var där, press och radio. Thorsten Geppert berättade att vi
var över 1000 dansare. 162 av oss var svenskar! Det var bara
tyskarna som var fler än oss. Danmark och Norge hade 25
respektive 9 dansare där.

Inför detta convention hade Paderjumpers satt sig i sinnet
att de goda människorna i Paderborn skulle få veta att något
speciellt var på gång. Thorsten berättar att dansen hade
föregåtts av en massiv uppvaktning av press, radio och TV
och att ”åtminstone 70 % av Paderborns 200 000 innevånare
visste att det handlade om petticoats och fluff ”. Det är
Thorstens uppfattning att de flesta tyska icke-squaredansare
gillar att vi har så uppenbart roligt när vi dansar, medan
återigen några anser oss vara kufar.

Vi dansade så länge vi hann även på söndagen, men redan kl
13 rullade våra bekväma bussar norrut. Hemresan blev en
repetition av ditresan fast tvärt om, förstås. Samma fina
omhändertagande av bussansvariga och snart, alltför snart,
skuttade vi av bussen på Norrköpings resecentrum och bara
minnen återstod av resan till Paderborn. Tack Anita, Ann-
Mari och Hasse samt alla trevliga medresenärer, detta gör
jag gärna om!

Mia Mutembei

Hur många gånger har man inte som dansare eller caller
undrat det? Callerlab har en kommitté som ger rekomm-
endationer på hur, Application Review Committee, som
bildades 1998. Den består av respekterade callers från hela
världen. Frågor till kommittén kan skickas till
CALLERLAB@aol.com

Callerlab har gett ut ett dokument med alla rapporter från
ARC, detta kan laddas ner från deras hemsida. Adressen är
http://www.callerlab.org/documents/callerlabdocs/
History_2000-2005_(Rev_A)(05-09-28).pdf

Alla definitioner och listor finns att ladda ner på
CALLERLABs hemsida http://www.callerlab.org

SACT

Får man calla så?
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Här dansar vi - Nummer 4 2005 
Dag 
kl–kl 

Program 
  

Ort 
Lokal 

Arrangör 
Kontaktperson 

Caller 
  

F 2-3 dec 
19.00–22.30 
12.00–21.00 
12.00–14.00 

 
P-A1 C1 
M-P A1-A2 
C1 

Möllan 
Mölndals Folketshus 

Pingvinerna 
Lussedansen 
Gert & Annica Carlson 
0704-677783 031-875158 

Dave Wilson  
Robert Milestad 
Thomas Bernhed 

L 3 dec 
15.00–20.00 

A1 - A2 
workshop 

Östhammar 
Kristinelundsskolan 

Rodensquaredancers 
Alexandra Lygdman 0173-210 10 

Roland Reihell 

L 3 dec 
14.00–20.00 

B M P (A1) 
(golvets nivå) 

Hedemora 
Vesterby Hembygdsgård 

Old Town Square Dancers 
Grötfest, obl. anmälan 
Jenni Sandberg 070-677 46 67 

Henrik Nilsson 

L 3 dec 
14.00-18.00 

A2 
rep-ws-dans 

Halmstad 
Söndrum Folkets Hus 

Salmon Town Dancers 
Bente Olsen 035-342 69 

Bente "the ole Lady" 

S 4 dec 
11.00–14.00 
14.30–17.30 

 
C2 
C3a 

Möllan 
Mölndals Folketshus 

Pingvinerna 
Lussedansen 
Gert & Annica Carlson 
0704-677783 031-875158 

Dave Wilson  

S 4 dec 
14.00–18.00 

M P M A1 Stockholm 
Park Folketshus Örby 

SateLlite Square Dancers 
Margareta Madsen  
08–646 28 58 

Robert Milestad 

M 5 dec 
12.00–16.30 

B M P A1 
Dans i 2 hallar 

Kungälv 
Kvarnkullen 

Konghälla Senior Square 
10-års jubileum 
0303-121 26 070-568 46 80 

Anders Blom 
Sven-Olof Nilsson 
Svante Jordeskog 

Ti 6 dec 
19.00–21.30 

C1 Stockholm 
Rågsveds Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

Jack Borgström 

O 7 dec 
19.00–22.00 

B*M*P* 
*=kursnivå 

Bålsta 
Dansbacken 

Bålsta square Dancers 
Nils Runberg 0171-592 04 

"Hebe" Bergström 
Janne Wiklund 

O 7 dec 
19.00-21.30 

P A1 
Dansträning 

Ekerö 
Ekebyhovsskolan 

Ekerö Square Dancers 
S-Å Johansson 070-793 43 94 

Sven Andréason 
Ta med fika 

To 8 dec 
14.00–17.00 

B M B P Fruängen 
Fruängsgården 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 

Calle Brunér 

F 9 dec 
18.30–21.30 

 M  P M A1 Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08–6040520  

Björn Jerneborg 

L 10 dec 
15.00–21.00 

B M P Enköping 
Litslena bygdegård 

Pepparrötterna 
Luciadansen 
Lotta Törnqvist,070–632 03 14 

Rojne Eriksson 

L 10 dec 
16.00–21.00 

B M P Nybro 
Kungshallshemmet 

Crystal Dancers 
L-G Skanbäck 0481-307 21 

Thomas Hedberg 

Ti 13 dec 
19.00–21.30 

A1 Stockholm 
Rågsveds Folkets Hus 

Coordin8´s 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

Sven Andréason 
Jack Borgström 

O 14 dec 
19.00-21.30 

P A1 
Dansträning 

Ekerö 
Ekebyhovsskolan 

Ekerö Square Dancers 
S-Å Johansson 070-793 43 94 

Sven Andréason 
Ta med fika 

M 26 dec 
15.00–21.00 

B M P A1 Alafors 
Medborgarhuset 

Vifamne Swingers 
Hugo Lorentsen 0303-33 60 35 

"Bula" Eriksson 
Marine Ramsby 

M 26 dec 
16.00–20.00 

B35 M B35 P Södertälje 
Björklundsgat. 4C 

Figure of  8 dancers 
Birgitta Björkman 08-550 66360 

Robert Milestad 

M 26 dec 
17.00-21.00 

B34 M P Västerås 
Klubblokalen Eriksborg 

Västerås Grand Square 
Annandagsdansen 
Curt Johansson 021-13 67 13 

Tomas Hedberg 
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Dag 
kl–kl 

Program 
  

Ort 
Lokal 

Arrangör 
Kontaktperson 

Caller 
  

Ti 27 dec 
19.00–22.00 

B M P  
(golvets nivå) 

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

Sollentuna Square Dancers 
Mimmi Ingerhed 08-56 291417 

Micke Gerkman 

Ti 27 dec 
17.00–20.00 

se flyers på 
hemsidan 

Malmö 
Carlsgatan 6 

www.energysquares.com 
Mellandagsdans 
Lars Olofsson 040-23 42 11 

Hanna Tenenbaum 
Stefan Carlsson 

O 28 dec 
15.00–21.00 

B35 M P A1 
2 Hallar 

Eksjö 
Prästängshallen 

Old Oak Squaredancers 
Skinkdansen 
Jarl Sturek 0381-14005 

Christer Bern 
Freddie Ekblad 
Pär Lundborg 

F 6 jan 
12.00–22.00 
21.00-01.00 

 
M53 - A1 
Afterparty 

Kungälv 
Kvarnkullen 

Vinga Yellow Rockers 
Trettondansen 
Roger Tjörnhed 031–56 32 44 

Christer Bern 
”Bula" Eriksson 
Paus-fåglarna 

L 7 jan 
16.00–22.00 

B35 M B35 P 
 

Arboga 
Sturehallen 

Riverbend´s SD 
Dora Nilsson 0589-130 02 

Stefan Sidholm 

L 7 jan 
14.00-15.00 
15.00-17.30 
17.30-18.30 
18.30-20.00 
S 8 jan 
11.00-15.00 

 
A1 
B P 
Nyb.Basic  
B M A1 
 
WS golvet nivå 

Halmstad 
Söndrum Folkets Hus 

Salmon Town Dancers 
Bente Olsen 035-342 69 

Svante Jordeskog 

L 7 jan 
13.00-18.00 

P A1 
  

Stockholm 
Rågsveds Folkets Hus 

Coordin8´s 
Trettondansen 
Bonnie Lindholm 08-648 45 51 

Robert Milestad 
Servering finns 

To 12 jan   Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Månadsdans 
Roger Tjörnhed 031-56 32 44 

Caller-elever 

F 13 jan 
19.00-22.00 

B35 M B35 P Rotebro 
Dansens Hus 

SHSD 
Fun-Weekend 
Stefan Sidholm 08-444 32 14 

Stefan Sidholm 

L 14 jan 
13.00-15.00 
15.00-17.00 
18.00-21.00 

 
A1 Workshop 
P Workshop 
P - A1 

Rotebro 
Dansens Hus 

SHSD 
Fun-Weekend 
Stefan Sidholm 08-444 32 14 

Stefan Sidholm 

L 14 jan 
15.00–20.00 

A1 - A2 
workshop 

Östhammar 
Kristinelundsskolan 

Rodensquaredancers 
Alexandr Lygdman 0173-210 10 

Meddelas senare 

L 14 jan 
15.00-20.00 

B M (A1) 
 

Fagersta 
Folkets Hus B-sal 

Mountain Team S D 
Tjugodagsdansen 
Gunnar Falk 0223-164 07 
 

Bengt "Bula" Eriksson

L 14 jan 
18.00-22.00 

B35 M P A1 Norrtälje 
IOGT-lokalen, 2 vån 

Eight Makers 
Januaridansen 
Barbro Jonsson 0176-22 91 80 
 
 
 

Andreras Olsson 
Roland Reihell 

L 14 jan 
14.00-17.00 
18.00-21.00 

 
C3A 
C2 

Stockholm 
Fruängsgården, korsn. Ga 
Södertäljev-Vantörsv 

Motiv8´s 
Gull-Britt Eriksson-Frank 
08-646 58 52 

Thomas Bernhed 

http://www.energysquares.com/
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Dag 
kl–kl 

Program 
  

Ort 
Lokal 

Arrangör 
Kontaktperson 

Caller 
  

L 14 jan 
13.00-21.00 

B35 - A2 
två hallar 

Helsingborg 
Högastenshallen, 
Elektrog. 1 

Helsningborgs Squaredancers 
Knudadansen 
Gun 042-13 77 15 

Christer Pettersson 
Bertil Carlsson 

S 15 jan 
9.30-15.30 

 
C3A C3A C3B 

Stockholm 
Fruängsgården, korsn. Ga 
Södertäljev-Vantörsv 

Motiv8´s 
Gull-Britt Eriksson-Frank 
08-646 58 52 

Thomas Bernhed 

S 15 jan 
11.00-16.00 

M35 Nybörjare 
Intensivkurs 

Norrtälje 
IOGT-lok., Stockholmsv. 
1 

Eightmakers 
Janne Krantz 0176-571 89 

Michael Gerkman 

F 20 jan 
19.00-22.00 

B - M 
"Bakvända" 

Tyresö Centrum 
Bollmora föreningsgård 

Tyresö Square Dancers 
Olle Nilsson 08-770 31 31 

Olga & Petra 

L 21 jan 
16.00-20.00 

P A1 P A2 Stavsjö 
Föreningshuset 

Cross Trail SDC 
Frank Sjöberg 0150-230 74 

Anita Sjöberg 
Frank Sjöberg 

L 21 jan 
13.00-16.00 

B35 B B35 M Stockholm 
Fyren, Kärrtorp 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 

Henrik "Hedda" 
Nilsson 

S 22 jan 
14.00-17.00 

P A1 P A2 Stockholm Örby 
Park Folkets Hus 

SateLlite Square Dancers 
Bertil Ström 08-88 81 04 

Henrik Nilsson 

S 22 jan 
11.00-16.00 

M35 Nybörjare 
Intensivkurs 

Norrtälje 
IOGT-lok., Stockholmsv. 
1 

EightMakers 
Janne Krantz 0176-571 89 

Michael Gerkman 

F 27 jan 
19.00–22.00 

B35 M B35 P Alingsås 
Bälinge MHF-lokalen 

Dansför. Hörnet Alingsås 
Patrik Andersson 0322-140 41 

Svante Jordeskog 

L 28 jan 
13.00–14.45 
15.00–19.30 

 
P A1 
B35 M B35 P 

Motala 
Gillet i Varamon 

Varamon Square Dancers 
Midvinterdansen 
Sonja Lie 0141-569 85 
Mats Wirebro 0141-507 17 
070-349 04 21  

Pär Lundborg 

L 28 jan 
14.00-15.00 
15.00-21.00 

 
A1 
B M P 

Bålsta 
Futurum 

Bålsta Square Dancers 
Björkdansen 
Max Montalvo 08-591 472 55 

Robert Björk 
Rickard Björk 
Jack Borgström 

L 28 jan 
13.00-14.45 
15.00-16.30 
16.45-19.00 

 
C1 C1 C2 
Årsmöte 
C1 C1 C2 

Göteborg 
meddelas senare 

Pingvinerna 
Margit Johansson 0702-89 88 29 

Thomas Bernhed 

L 28 jan 
15.00-21.00 

A1 A2 A1 C1 Segmon 
Folkets hus 

Grums Squaredancers 
Högnivådansen 
Gunilla Carlsson 0555-123 57 

Bengt Geleff 

L 28 jan se hemsidan Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Hexagon/dans 
Roger Tjörnhed 031-56 32 44 

  

S 29 jan se hemsidan Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Hexagon/instr 
Roger Tjörnhed 031-56 32 44 
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DANSA PÅ BÖDABADEN, ÖLAND

Välkomna
Till Bödabaden Dance Resort på Norra Öland där du som vanligt kan njuta av dans, sol, bad, utflykter och gemenskap.
I år har vi större dansutbud än någonsin och kan erbjuda hela spektrat av ”Western-danser” och lite till, nämligen
kurser i Square Dance, Line Dance, Partner Line Dance, Round Dance, Clogging, Internationell folkdans,
Latinamerikansk dans och Bugg (nyhet). Som framgår av vårt detaljerade kursprogram har vi både nybörjar-
och mer avancerade kurser. Precis som tidigare har vi sett till att engagera alla våra ”gamla” callers och instruktörer
samtidigt som vi har hämtat in helt nya krafter som aldrig tidigare har varit på Bödabaden.

Anläggningen och aktiviteterna
Hotellrum med WC/dusch i olika prislägen Dans-, fest- och restaurangplats för upp till 170 pers.
Attraktiva gäststugor inom området Western ”Saloon” för fest och underhållning
Husvagnar och campingstugor att hyra Country och logdanskvällar för allmänheten – fri entré!
Campingområde med el, WC, dusch, tvättstuga Fotboll, volleyboll, basketbollplaner & boulebana
Soluppvärmd utomhuspool med bastu Tennis, minigolf, go-cart och Western Shop i närheten
Lekplats med gungor och studsmatta Närhet till en 18-håls och två 9-håls golfbanor
Två utomhus- och två inomhusdansbanor 200 m till underbar 12 km lång sandstrand – Ölands bästa

Anmälan, registrering
Om vi har din adress i vår databas kommer du automatiskt
få den nya broschyren för 2006 med anmälningsblankett
hemskickad. Har vi din rätta adress? Övriga som vill ha
broschyren kan skriva, faxa, maila oss eller beställa den
på vår hemsida.

Anmälan skall göras skriftligt, via e-mail eller via hemsidan,
men vi svarar naturligtvis gärna på frågor i telefon.
Vi har ett mycket prisvärd avbeställningsskydd som alla borde ta
för att undvika problem vid oförutsedda händelser.

På vår hemsida – www.bodabaden.se – hittar du programmet, prislista,
senaste nytt och du kan även anmäla dig med hjälp av formulären.

Anmälan kan ske från 1 december 2005.
OBS: Bekräftelse på anmälningar mottagna under december utsändes först efter Jul och Nyårshelgerna!

Vi önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Maria Rundberg & Johnny Jörgensen

Bödabaden Dance Resort
Böda 2416
380 74 Löttorp
Tel: 0485-220 12 – Fax: 0485-56 33 44
E-mail: info@bodabaden.se
Hemsida: www.bodabaden.se
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DANSPROGRAM ÖLAND 2006
VECKA DATUM KURSTYP Förkunskaper Caller / Cuer / Instruktör

16 14/4-17/4 Line Dance, novice Minst 3 terminer Caisa Jansson & Maria Ringborg
19a *) 6/5-13/5 Basic (M53) repetition & dans Hela Basic, gärna mer Roland Danielsson
19b *) 6/5-13/5 Line Dance, novice Minst 3 terminer Hilkka Andersson
20a *) 13/5-20/5 MS (M69) repetition & dans Hela MS, gärna mer Svante Jordeskog & Anders Blom
20b *) 13/5-20/5 Square Dance Nybörjarkurs Inga förkunskaper Svante Jordeskog & Anders Blom
21a *) 20/5-27/5 Plus repetition & dans Hela Plus, gärna mer Svante Jordeskog & Anders Blom
21b *) 20/5-27/5 B35-53 introduktion Minst till och med B34 Svante Jordeskog & Anders Blom
22a *) 27/5-3/6 Plus dans & variationer God Plus Svante Jordeskog & Anders Blom
22b *) 27/5-3/6 A1 repetition & dans Hela A1, gärna mer Svante Jordeskog & Anders Blom
23a *) 3/6-10/6 A2 repetition & dans Hela A2, gärna mer Christer Bern & Anders Blom
23b *) 3/6-10/6 A1 dans & variationer God A1 Christer Bern & Anders Blom
24a *) 10/6-17/6 A2 dans & variationer God A2 Christer Bern
24b 10/6-17/6 Bugg – Nybörjarkurs – NYHET! Inga Anders & Kicki Clarhed

25a 17/6-24/6 Line Dance, novice/intermediate Minst 4 terminer Alan Birchall (UK) & James Nyström
25b 17/6-24/6 Bugg – Uppfräscharkurs – NYHET! 1 termin, forts.nivå eller dyl Anders & Kicki Clarhed
26a 24/6-1/7 A2 dans (75% computer card) God A2 Paul Bristow (UK) & Anders Blom
26b 24/6-1/7 Partner Line Dance, Nyb/forts Nyb: Inga / Forts: Nyb.kurs Maria Rundberg & Johnny Jørgensen
27a 1/7-8/7 C1 dans (75% computer card) God C1 Johnny Preston (USA) Bronc Wise (USA)
27b 1/7-8/7 Latinamerikansk dans, Nyb/forts Nyb: Inga / Forts: Nyb.kurs Tony Irving (UK) Ingrid-Beate Thompson (N)
28a 8/7-15/7 A1 dans God A1 Johnny Preston (USA) & Stefan Sidholm
28b 8/7-15/7 Basic (M53) dans God Basic (M53) Johnny Preston (USA) & Freddie Ekblad
29a 15/7-22/7 Mainstream (M69) dans God Mainstream (M69) Jack Borgström & Stefan Sidholm
29b 15/7-22/7 Line Dance, novice/intermediate Minst 4 terminer Bo Wallin & Ola Södergren
30a 22/7-29/7 Plus dans God Plus Jack Borgström & Richard Björk
30b 22/7-29/7 Clogging, Nyb/forts Nyb: Inga / Forts: Basic Daphne Dahl (D)
31 29/7-5/8 Plus DBD dans Mycket god och säker Plus Kenny Reese (D) & Robert Björk
32a 5/8-12/8 A1 DBD dans Mycket god och säker A1 Kenny Reese (D) & Anders Blom
32b 5/8-12/8 C3B med C4 Workshops Fråga Dave! Dave Wilson
33a 12/8-19/8 Plus dans God Plus Barry Sjolin (CAN) & Anders Blom
33b 12/8-19/8 C2 med C3A Workshops Fråga Dave! Dave Wilson
34a 19/8-26/8 Round Dance, Nybörjarkurs Inga Åke & Birgitta Grahm
34b 19/8-26/8 Round Dance, Phase IV+V Phase IV Susie & Gert-Jan Rotscheid (NL)

35a *) 26/8-2/9 Internationell folkdans Vals, Polka, Gillesdans Kurt & Lis Hallberg
35b *) 26/8-2/9 MS 54-69 introduktion Hela Basic, gärna mer Svante Jordeskog
36a *) 2/9-9/9 Plus Introduktion God MS, helst något Plus Anders Blom
36b *) 2/9-9/9 Line Dance Nybörjarkurs Inga Eva Bromander
37a *) 10/9-17/9 A1 Introduktion God Plus, helst något A1 Anders Blom
37b *) 10/9-17/9 Line Dance, lätt novice Minst 1 termin Hilkka Andersson
39 **) 29/9-1/10 Line Dance, novice Minst 3 terminer Marianne Möllerström & Anders Andersson

*) Kurser företrädelsevis för seniorer, alla åldrar dock välkomna, undervisning på svenska
**) Ölands skördefest - Country & Western fest med live country musik!

OBS VIKTIGT: Vid tveksamhet om förkunskaper och val av danskurs –
RING OSS eller tala med Din dansledare!

Bättre med för höga än för låga förkunskaper!

Reservation för ändringar!

ANMÄLAN KAN SKE FRÅN 1 DECEMBER 2005
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Dag 
kl–kl 

Program 
  

Ort 
Lokal 

Arrangör 
Kontaktperson 

Caller 
  

S 29 jan 
11.00-12.00 
12.00-16.30 

 
A2 Hash 
P A1 P A2 

Lidköping 
N Härene Bygdegård 

Läckö Squaredancers 
Dansträning 
Solveig Larsson 0510-53 53 53 

Bengt "Bula" Eriksson
Medtag fikakorg 

O 1 feb 
19.00-22.00 

B M P 
Kursnivåer 

Bålsta  
Dansbacken 

Bålsta Square Dancers 
Alf Ferb 0171-592 04 

"Hebe" Bergström 
Janne Wiklund 

F 3 feb 
13.00-16.00 

B40 
nybörjardans 

Huddinge 
ABF-huset 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08-774 17 92 

Olle Nilsson 

F 3 feb 
19.00-22.00 

 
A2 

Stockholm 
 

Motiv8´s 
Februarifestivalen 2006 

John Sybalsky 

L 4 feb 
10.00-13.00 
15.00-18.00 
18.30-21.30 

 
C3B 
C1 
C2 

Fruängsgården, korsn. Ga 
Södertäljev-Vantörsv 

Gull-Britt Eriksson-Frank 
08-646 58 52 

 

S 5 feb 
11.00-14.00 
15.00-18.00 

 
C2 
C3A 

   

L 4 feb 
12.00–21.00 

M35-A2 Borås Borås HG Square Dancers 
Knallesquaren 
Tony Källander 033–13 01 08 

Henrik Nilsson 
Freddie Ekblad 
Mathias Alfredsson 
Krister Pettersson 

L 4 feb 
12.00–14.45 
15.00–20.00 

 
C1 A2 
M P A1 

Katrineholm 
Nävertorpsskolans 
Gymnastiksal 

Catrineholm Squaredancers 
Katrineholmsdansen 
Guy Karlsson 0706-05 48 55 

Paul Bristow 
Bengt "Bula" Eriksson

S 5 feb 
13.00-16.00 

P P A1 Stockholm 
Tunet, Råcksta 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lunskvist 08-642 99 58 

Sven Andréason 

M 6 feb 
9.30-16.00 

 
C3A C3A C3B 

Tumba 
Segersjö Folkets Hus 

Motiv8´s 
Februarifestiavalen 2006 

John Sybalsky 

To 9 feb 
19.00-22.00 

M53 - A2 Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Månadsdans 
Roger Tjörnhed 031-56 32 44 

Mattias Alfredsson 

F 10 feb 
 

M63 P M63 A1 16 Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08-604 05 20 

Björn Jerneborg 

L 11 feb 
15.00–20.00 

A1 - A2 
workshop 

Östhammar 
Kristinelundsskolan 

Rodensquaredancers 
Alexandra Lygdman0173-21010 

Meddelas senare 

L 11 feb 
13.00-15.00 
15.00-17.00 
18.00-21.00 

 
P Workshop 
Tuff M  
B49 M B49 P 

Rotebro 
Dansens Hus 
 
Workshop 

SHSD 
Stefan Sidholm 08-444 32 14 

Stefan Sidholm 

L 11 feb 
16.00-21.00 

squaregames 
B och uppåt 

Örebro 
ÖSD-lokalen 

Örebrosquaredancers 
Squaregames 
A -M Arvidsdotter 019-57 21 85 

Inger Johansson 

L 11 feb 
14.00-16.00 
16.00-21.00 

 
A1 A2 
B40 M P 

Västerås 
Klubblokalen Eriksborg 

Västerås Grand Square 
Alla Hjärtans Dans 
Curt Johansson 021-13 67 13 

Wade Driver 
Lars Håkansson 

L 11 feb 
13.00-19.00 

B M P Helsingborg 
Klubblok., Planteringsv. 5

Helsingborgs Square Dancers 
Spökdans 
Roger 0708-12 23 88 
Annika 0708-12 45 88 

Roger Persson 
Annika Andersson-
Hjälte 
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Dag 
kl–kl 

Program 
  

Ort 
Lokal 

Arrangör 
Kontaktperson 

Caller 
  

S 12 febr 
14.00-18.00 
 

 
B - A2 
2 hallar 

Stockholm 
GIH Idrottshögskolan  

Ocean Waves SDC, Lidingö 
Valentindansen 
Marie Fernulv 08-765 33 32 

Robert Milestad 
Henrik "Hedda" 
Nilsson 

L 18 feb 
15.00–21.00 

B M P Enköping 
Litslena Bygdegård 

Pepparrötterna 
Pepparrotsdansen 
A M Sandberg 0171-891 59  
mobil: 070-249 42 92 

Rojne Eriksson 

L 18-19 feb 
13.00-14.45 
15.15-18.00 
11-00-15.00 

 
C1 
C2 
C3a kursnivå 

Göteborg 
Meddelas senare 

Pingvinerna 
Margit Johansson 0702-89 88 29 

Thomas Bernhed 

S 19 feb 
11.00-16.00 

B M P Täby 
Täby Park Hotell, 
Kemistv. 30 

Näsbyparks SDK 
Margareta Wahlborn 08-768 87 76 

Anders Blom 
Roland Danielsson 

F 24 feb 
19.00–22.00 

P A1 P A2 Skepplanda 
Bygdegården 

Dansför. Hörnet Alingsås 
Kathe Sköldborg 0303-33 80 06 

Krister Pettersson 

F 24 feb 
12.30-13.30 
13.30-16.30 

 
Årsmöte 
Dans 

Huddinge 
ABF-huset 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08-774 17 92 

Roland Danielsson 

L 25 feb 
13.30–21.00 

2 Hallar 
B40 - A2   

Lidköping 
Parketten, Folkets Park 

Läckö Squaredancers 
Läcködansen 
Solveig Larsson 0510-53 53 53 

Thorsten Geppert 
Krister Pettersson 
Vainor Törnqvist 

L 25 feb 
15.00-20.00 

B40 M P Ålem 
Alsteråskolan 

Stranda SD 
Strandadansen 
Johnny Ivarsson 0499-120 74 

Harry Lindegren 

L 25 feb 
17.00-21.00 

B M P 
kursnivå 

Sollentuna 
Rotebro Dansträff 

Sollentuna Square Dancers 
Ljuset i Vintermörkret 
Mimmi Ingerhed 08-56 29 1417 

Henrik "Hedda" 
Nilsson 

L 25 feb 
14.00-17.00 
17.00-18.30 
18.30-21.30 

 
C1 
Årsmöte 
C2 C3A 

Stockholm 
Fruängsgården, korsn. Ga 
Södertäljev-Vantörsv 

Motiv8´s 
Årsmöte 
Gull-Britt Eriksson-Frank 
08-646 58 52 

Ian McConnell 

L 25 feb 
13.00-16.00 

M M P Stockholm 
Danssalen. Liljeholmspl. 7

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 

Janne Wiklund 

S 26 feb 
9.30-15.30 

C3A C3A C3B Stockholm 
Fruängsgården, korsn.  

Motiv8´s 
Gull-Britt Eriksson-Frank 
08-646 58 52 

Ian McConnell 

O 1 feb 
19.00-22.00 

B M P 
Kursnivåer 

Bålsta  
Dansbacken 

Bålsta Square Dancers 
Alf Ferb 0171-592 04 

"Hebe" Bergström 
Janne Wiklund 

L 4 mar 
15.00–17.00 
17.00–21.00 

 
A1 A2 
M45 M M45 P 

Uppsala 
Björkvallen, Björklinge 

Uppsala Viking Squaredancers 
Marsdansen 
Matilda Pettersson 018–3720 78 

Roger Johansson 

L 4 mar 
13.00-16.15 
16.30-20.00 

 
P A1 P A2 
B M B P M P 

Motala 
Österstad, Östvalla IP 

Blue Blossom Dancers 
Kvarndansen 
Jens Dossel 0141-23 54 63 

Marine Ramsby 

L 4 mar 
14.00-15.30 
15.45-20.00 

 
A1 
B M P 

Karlstad 
PRO Gården 

Clear River Dancers 
Älvdansen 
Greger Kyrk 0709-74 39 05 

Rickard Björk 

L 4 mar 
18.00-22.00 

B40 - A1 Norrtälje 
IOGT-lokalen, 2 vån. 

Eightmakers 
Vårdansen 
Marie Feldthusen 0176-155 42 

Michael Gerkman 
Andreas Olson 
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Dag 
kl–kl 

Program 
  

Ort 
Lokal 

Arrangör 
Kontaktperson 

Caller 
  

S 5 mar 
13.00-16.00 

A1 A1 A2 Stockholm 
medelas senare 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 

John Lind 

To 9 mar 
19.00-22.00 

M53 - A1 Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Månadsdans 
Roger Tjörnhed 031-56 32 44 

Svante Jordeskog 

L 11 mar 
15.00–20.00 

A1 - A2 
workshop 

Östhammar 
Kristinelundsskolan 

Rodensquaredancers 
Alexandra Lygdman 0173-210 10 

Meddelas senare 

L 11 mar 
14.00–20.00 

B P A1 A2 Arvika  
Folkets Hus 

Arvika Squaredancers  
JösseSvängen 
Lars Jansson 0570–22177 

Robert Björk 

L 11 mar 
15.00-20.00 

P A1 P A2 Eksjö 
Linnéskolan 

Old Oak Squaredancers 
High Noon 
Jarl Sturek 0381-140 05 

Rickard Björk 

L 11 mar 
13.00-15.00 
15.00-17.00 
18.00-21.00 

 
P Workshop 
Tuff M  
B40 M B40 P 

Rotebro 
Dansens Hus 
 
Workshop 

SHSD 
Stefan Sidholm 08-444 32 14 

Stefan Sidholm 

L 11-12 mar 
12.00-21.00 
10.00-14.00 

B - A2 Skellefteå 
Clemensnäs FH 

Skellefteå Square Dancers 
Vårfestivalen 
Jessica Dhyr 0910-138 93 

Henrik Nilsson 
Krister Pettersson 

S 12 mar 
14.00-17.00 

A1 A2 Stockholm Örby 
Park Folkets Hus 

SateLlite Square Dancers 
Bertil Ström 08-88 81 04 

Jack Borgström 

To 16 mar 
19.00-22.00 

M53 - A1 Göteborg 
Kyrkbytorget 5 

Vinga Yellow Rockers 
Roger Tjörnhed 031-56 32 44 

Vainor Törnqvist 

F 17 mar 
18.00-21.00 

B - P Huddinge 
ABF-huset 

Huddinge Square Swingers 
Göran Ervik 08-774 17 92 

Svante Jordeskog 

L 18 mar 
13.00–01.00 

B M P  Ronneby  
Sporthallen 

Ronneby Square Dancers 
2:a Maratondansen 
Björn Mattsson 0457-668 97 

Al Stevens 
Anna Johansson 

L 18 mar 
13.00-16.00 

A1 A2 Stockholm 
Nybrogatan 18 

Forum Squaredancers 
Berit Nilsson 08-604 05 20 

Robert Milestad 

L 18 mar 
13.00-18.00 

B M P A1 Hörby 
Georgshillskolan 

Ring Lake Square Dancers 
Vernal Equinox Dance 
Alf Olsson 0415-131 65 

Bengt "Bula" Eriksson

S 19 mar 
13.00-16.00 

P A1 P A2 Stockholm 
Tunet, Råcksta 

Squaredansklubben Seniorerna 
Barbro Lundkvist 08-642 99 58 

Anders Blom 

M 20 mar 
11.00-15.00 

B M P Kvarntorpsgården 
Näsby Allé 72 

Näsbyparks SDK 
Margaret Wahlborn 08-7688776 

Anders Blom 

L 25 mar 
13.00–14.00 
14.00–16.00 
16.00–20.00 

 
A2 
P A1 P A2 
B M P 

Trollhättan 
Folkets Park 

Troll8:an SD 
Vårdansen 
Lars-Ewert 0520–42 90 29 

Jack Borgström 

L 25 mar 
14.00-17.00 

B M 
 

Stockholm 
Forum, 
 Nybrogatan 18 

Ekenalliansen 
Nybörjardans 
Berit Nilsson 08-604 05 20 

Calle Brunér 

F 31 mar 
19.00–22.00 

B M B P Alingsås 
Bälinge MHF-lokalen 

Dansför. Hörnet Alingsås 
Patrik Andersson 0322-140 41 

Marine Ramsby 

F 31 mar 
13.00-16.00 

B53 - M 
endast för 
graduerade 

Huddinge 
ABF-huset 

Huddinge Square Swingers 
Gradueringsdans 
Göran Ervik 08-774 17 92 

Calle Brunér 
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Eightmakers Squaredancers 

inbjuder till 

JANUARIDANSEN 

Vi dansar i 2 våningar 

i IOGT-lokalen NORRTÄLJE 

Lördagen den 14 januari 2006 

Kl. 18.00-22.00 

 

Callers: 

Roland Reihell & Andreas Olsson 

    B35        M        P      A1        

 

Entré  80 kr. Under 18 år gratis 

Servering & Lotterier 

 

Kontaktpersoner:  

  Barbro Jonsson 0176-229180 

Hanna Eriksson 0176-12687 

 

 IOGT-Lokalen: Karta finns på hemsidan 

BUSS: Nr. 676 från Tekniska 

 

 

  

VÄLKOMNA  ! 

  

 

Hemsidan: www.eightmakers.se

 

mot Nävertorp, följ kartan ovan. 

 

 

Vägbeskrivning:  

 

Från Örebro, kör c: a 1 km in i stan, vid Statoil-mack sväng höger mot Nävertorp, följ kartan 

ovan. 

Från Nyköping och Norrköping, kör mot Örebro, sväng vänster vid Statoil-macken mot 

Nävertorp, följ kartan.  

Från Stockholm och Eskilstuna, kör nya förbifarten mot Örebro, första trafikljus sväng 

vänster, vid Statoil-mack sväng höger 

Cathrineholm Squaredancers bjuder till dans med 

Paul Bristow och Bengt ”Bula” Ericsson  

lördagen 4 februari 2006.  

Vi dansar M, P och A1 kl 15.00 – 20.00. 

Välkommen också till C1 och A2 kl 12.00 – 14.45 

                      Entré  120 kr              
              60 kr (ungdom under 18 år) 
           Kaffeservering  
 

 

Information:     Guy 011-13 27 04 eller 0706-05 48 55, Bula 0705-91 59 41 
Från Vingåkersvägen: Kör Kerstinbodagatan, tag vänster på Skalltorpsgatan 

Välkommen till

Lördag 28 januari 2006

FUTURUM, Bålsta

14.00 14.00 -- 15.00  A115.00  A1

15.00 15.00 -- 21.00  B  M  P21.00  B  M  P

CALLERS:

Robert och Richard Björk

samt Jack Borgström

SERVERING

varmrätt,

smörgåsar,

kaffe m m

INTRÄDE:

100 kr

under 18 år 50 kr

Stor P-plats

Bra kommunikationer
Info: Max 08-591 472 55, 070-940 39 33

Alf 0171-545 96, 070-317 27 51

Hebe 0171-823 57, 070-493 15 16

http://come.to/balsta.squaredancers
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Kalle Karlsson
Medlem i Brilliant Squares, Helsingborg

En eftermiddag efter danspasset, fick vi för oss att återigen
besöka Gamla Stan, denna gång på egen hand. Inga problem,
det var bara att hoppa på spårvagn nr. 2. Sagt och gjort.

Väl dar, besökte åtminstone Marianne alla möjliga bärnstens-
affärer. Själv befann jag mig mestadels utanför på en bänk
eller vad som fanns att sitta på. Så fort Marianne fann något
intressant, fick jag rycka in och pruta. Vi hade en underbar
eftermiddag. Alla som varit i Polen vet nog att det finns mycket
gott öl, vilket vi också hann konstatera.

Men benen började bli trötta. Vi skulle ju vara tillbaka till
kvällsdansen klockan sex. Så det var bara att invänta
spårvagnen. Den dröjde, vi väntade och väntade… och
äntligen kom 2:an. Vi gick ombord och for hemåt, trodde vi!
Färden fortsatte, folk gick av och folk gick på. Efter en bra
stund tyckte vi att vi inte riktigt kände igen oss. Efter
ytterligare femton-tjugo minuter frågade vi några med-
passagerare och det var inte lätt. För engelska ville eller kunde
inte många ta1a, och vår polska var obefintlig.

Vid en hållplats, säkert utanför stan, hoppade vi av. När vi
tittade efter den bortflyende spårvagnen upptäckte vi att det
inte var en 2:a utan ett frågetecken bakpå!!

Vi åkte tillbaka med en annan spårvagn och frågade åter våra
medpassagerare var vi skulle stiga av Vårt lilla visitkort med

En spårvagnsutflykt i Gdansk
hemadressen visade vi upp. Det blev rena rama “Polska
riksdagen”, alla ville hjälpa till. Några som kunde lite engelska
frågade andra. Olika tips fick vi om var vi skulle hoppa av.

Slutligen sa vi, nu hoppar vi av och tar en taxi. Sagt och
gjort, men att hitta en ledig sådan var inte lätt. Vi började
vandra mot en järnvägsbro som vi tyckte oss känna igen. En
polisbil såg vi - men den såg inte oss, så vandringen fortsatte.
Plötsligt stod en taxi utanför en VVS-affär, men den visade
sej inte vara i tjänst den dagen. En kille i affären erbjöd sej
att ringa efter en bil till oss.

Med trötta ben och trött huvud satte vi oss till ro for att åka
till vårt “läger”. Döm om vår förvåning när vi efter 200 meter
svängde höger och var framme, endast en kvart försenade.

Marianne fick redogöra, inför allas muntra kommentarer, var
vi varit, pinsamt minst sagt. Själv tycker jag, som gammal
orienterare, att vi borde ha hittat hem, med eller utan kompass.

Varje dag under denna fantastiska vecka fick någon som hade
utmärkt sej eller gjort bort sej en “HÄLGE”. Vi fick den
dagens utmärkelse. En Hälge var en 3 cl lingonvodkaflaska
med Hälge-kork - Vi har ännu inte druckit den.

De mest vilsekomna och dumma squaredansarna i Polen den
dagen, var i särklass vi.

Fredag 
Lördag 

Söndag 

Fruängsgården, Fruängen 

Måndag Segersjö Folketshus, Tumba

 

MOTIV8’s FEBRUARIFESTIVAL 2006  

JOHN SYBALSK Y 

Fika finns 
att köpa 

Mera info ? Ring  
Gull-Britt 08-646 58 52 

Jan-Olov 08-641 80 98 

Arne & Birgit 08-530 680 51 

Förhandsinbetalning för 1 till 6 
sessioner, endast medlemmar  

70. 130, 180, 220, 250, 280  
Vid dörren: 
80, 150, 200, 250, 290, 330 
(Priserna i kronor) 

Session 7 betalas på plats. 
Betala till pg 85 56 69-8 senast 31 
januari 2006. Ange sessionerna 
som avses (nummer och nivå).  

Dörrpris gäller efter 31 januari  
oavsett medlemskap. 
Vid återbud före festivalens  

start återbetalas hela avgiften. 

1 Fredag 3 Feb 19 – 22   A2 

2 10 – 13   C3B 

3 15 – 18   C1 

4 

 

Lördag 4 Feb 

18:30-21:30   C2    

5 11 - 14   C2    

6 
Söndag 5 Feb 

15 - 18   C3A  

7 Måndag 6 Feb 9:30 – 16   C3 (*)
         

Computer cards  
 

Nästa festival:  Dave Lightly(*) C3A, C3A, C3B 
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Kontaktperson: 
Mimmi Ingerhed.  08-562 914 17
Jan Sundström    070-2345 790

Lördagen den  25:e februari 2006

Kl. 17.00 - 21.00

B53*-M-B53*-P
* = Golvets nivå

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Rotebro dansträff

Entré 80:-
Under 18 år 

gratis!

Servering
finns!

Kontaktperson: 
Mimmi Ingerhed.  08-562 914 17
Jan Sundström    070-2345 790

Lördagen den  25:e februari 2006

Kl. 17.00 - 21.00

B53*-M-B53*-P
* = Golvets nivå

Hemsida: http://welcome.to/ssd

Rotebro dansträff

Entré 80:-
Under 18 år 

gratis!

Servering
finns!

Servering
finns!

Örebro Squaredancers inbjuder till 

Nivådans
Dessa danser är till för Er som gått igenom en 

viss nivå men vill ha den specialgnuggad

Datum Nivå Caller

28 januari Plus Tomas Hedberg

4 februari A1 Robert Björk

18 februari Plus Bengt "Bula" Ericsson

11 mars  A2 Tomas Hedberg

1 april
B&M 
golvets 

nivå

Catrine Dellbing

OBS 
Begränsat antal 
deltagare. 
 
 

 

 

 

 

Reservation för eventuella caller ändringar
 

Tid: Lördagar klockan 10.00 - ca 16.30   
Plats: ÖSD:s klubblokal 

Beväringsgatan 2, Örebro. Tel.  019-31 44 55 

Besök ÖSD:s hemsida: 
www.osd.just.nu

Kostnad per dansdag 120 kronor. 
Kostnad för lunch tillkommer samt för morgon- och eftermiddagskaffe med 80 kronor. 

Beställ vid anmälan. 

Program för nivådans:

10.00-10.15 Samling för gemensamt kaffe. 

10.15-12.30 Dansen startar, vi går igenom hela nivån och hårdtrimmar med hashcall. 

12.30-13.30 Lunchpaus. 

13.30-15.00 Dansen fortsätter och lättas upp med några singingcalls. 

15.00-15.20 Kafferast. 

15.20-16.30 Dansen fortsätter med rena tippar. 

Klädsel: Casual (Ledig) 

 För information och anmälan: 
Dick Bülow  019-33 58 54    bulow@orebro.bonet.se 

 
Lotta Sandberg 019-33 33 86    lotsam@comhem.se 

 

Anmälan via e-post: osd-niva@hotmail.com 
Följande information bör vara med i ditt brev: 
Ditt namn och telefon, klubb och antal dansare fördelat på män och kvinnor. 
Hur många som vill ha lunch, förmiddag och eftermiddagskaffe? 
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Leveransservice klubbutskick

Klubbutskick och liknande görs från:

Lars G Olofsson
Bagersgatan 4
211 25 Malmö
Telefon: 040–23 42 11
E-post: lars.g.olofsson@telia.com

SAASDC Matrikel

Klubbar med internetanslutning kan själva uppdatera sina
klubbdata. Direktadress:

http://www.rsd.k.se/org/saasdc/matrikel/

Synpunkter och frågor skickas till:

Björn Mattsson
Blåbärsvägen 3 D
372 38 RONNEBY
Telefon: 0457–668 97
E-post: bjorn.mattsson@rsd.k.se

Introduktion till squaredans

Beställning av CD-skivor och instruktionshäften kan
skriftligen göras till

Marianne Hjelm
Västerslänt 119, 424 35 Angered.

Kostnad inklusive frakt:

En CD-skiva och ett häfte 50:-
Tre skivor och tre häften 100:-

Leveransservice handböcker

Beställningar mottages helst med vanlig post. Det underlättar
om beställningarna samordnas inom klubben. Beställningar
görs till:

Björn Persson
Ahrenbergsgatan 26 B
416 73 Göteborg
Telefon:031–21 00 71
E-post: nallepe@passagen.se

Priser: Engelska Svenska

Mainstream 25:- 15:-
Plus 20:- 15:-

Handböcker på svenska är utan bilder.

Diplom/Regler per set 5:-
Conventionbadge vid best. 40:-
Conventiondangler 10 års 30:-
Conventiondangler 20 års 30:-
Klubbhandbok, extra exemplar 200:-
Prenumeration på uppdatering av extra exemplar: 50 kr/år

Ordinarie exemplar uppdateras gratis.
Frakt- och emballagekostnader tillkommer.

Hemsidan

Vår hemsida www.squaredance.se uppdateras kontinuerligt.
Hör av er med synpunkter till Lars Olofsson:

E-post: lars.g.olofsson@telia.com

 Squaredanskurser på hemsidan

Nybörjarkurser och även andra kurser i squaredans kan läggas
ut på SAASDC:s hemsida. Klubbar annonserar gratis om sina
nybörjarkurser genom att logga in med sin kod och själva
registrera uppgifterna om nybörjarkursen. Annonsen tas bort
automatiskt fyra månader efter registreringen

När man loggat in syns en “knapp” med texten “Registrera
nybörjarkurs” som man trycker på och fyller sedan i ett
formulär. Anmälan av andra kurser kan göras till:

Lars Olofsson
Bagersgatan 4
211 25 Malmö
E-post: lars.g.olofsson@telia.com

Klubbinformation

 Anmälningar till Danslistan

E-post

Anmälningar till danslistan ska helst ske via e-post till adress
danslistan@pimic.se

Vanlig post

Anmälningar till danslistan med vanligt brev skickas till
Pia Henriksson, Norra Artellerivägen 2, 291 63 Kristianstad

Anmälningsblankett

Anmälningsblanketten kan beställas från
Marianne Hjelm, Västerslänt 119, 424 35  Angered.
e-post: marianne.hj@telia.com

Blanketten finns även på hemsidan www.squaredance.se. Se
BLANKETT under rubriken Danslistan

Anmälningar till Danslistan kan inte tas emot av red.
för Square-Info.

Nya klubbstadgar

Förbundets förslag till klubbstadgar har uppdaterats med
hänsyn till de ändringar som gjorts i förbundets egna stadgar.
Förslaget finns i den nya klubbhandboken.

Om ni står i begrepp att ändra stadgarna, varför inte passa
på att delta i en SLUG-kurs med inriktning mot föreningskun-
skap. Där behandlas bland annat varför stadgar behövs och
vad de bör innehålla. Kontaktperson för stadgefrågor och
närliggande spörsmål är Anders Sjöberg, telefon 026-652737.
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Klubbinformation
Klubb -Kom - Ihåg

Januari

Har klubben betalt årsavgiften för föregående år?

Senast april

Har klubben haft årsmöte och registrerat in alla uppgifter på
kontaktperson, ordförande, adresser, telefonnummer,
mobilnummer samt e-postadresser på Förbundets hemsida?

Detta görs med klubbens inloggningsuppgifter. I undan-
tagsfall om tillgång till Internet saknas, sänd informationen
till Förbundets sekreterare Marianne Hjelm Västerslänt 119,
424 35 Angered. E-post: marianne.hj@telia.com

Har stadgeändringar skickats till Förbundet?

Senast Maj

Har klubben utsett representanter som fått stämmohand-
lingarna till Förbundets årsstämma?

Senast augusti

Har klubben utsett representanter till Squaredansseminariet

Oktober

Har klubben uppdaterat sina registreringsuppgifter angående
antal medlemmar och deras åldrar, kursnivåer, klubbcallers,
instruktörer mm på Förbundets hemsida? Skall vara förbundet
tillhanda 1 november.

Året om

Har någon skrivit och skickat in en trevlig artikel till nästa
Square-Info? Deadlines: 1 feb, 1 apr, 1aug, 1 nov.

TACK
Ett stort tack för all uppvaktning
som vi fick vid vårt bröllop den
6 augusti. Vi fick många grattis-
hälsningar, telegram samt upp-
vaktning från dansare och klubb-
ar i Sverige.

Det är en underbar känsla att veta
att vi har så många vänner inom
dansen!

Therése & Robert Milestad

Vita Bergens Square Dan-
cers har fyllt 10 år! Den
flitiga festkommittén hade
ordnat en mycket trevlig
dag. Det var en resa med
okänt mål, oöm klädsel be-
ordrades. Vi hamnade på en
golfklubb i Sorunda men vi
svingade aldrig några
klubbor. Däremot besökte
vi Vikingabyn och provade
på att smida järn, skapa
”brummare”, läsa runor och
mycket annat roligt.

Richard Björk callar för Vita bergen

Efteråt styrkte vi oss med kaffe och scones i golfklubbens
bar. Över sorlet hördes plötsligt glada munspelstoner. Det
låter som Richard Björk tänkte jag – Jag måste kolla! Jodå
mycket riktigt fanns han där bland oss. Ja, ja hann jag tänka.
– De där callerna är väldigt förtjusta i golf. Men det var ju
han som var den hemliga callern! Rolig och trevlig dans och
en god middag avslutade vårt 10-års jubileum.

Mia Mutembei

Liten blir stor

För runt två år sedan startade Vinga Yellow Rockers en ”Caller
Prova på”. Tanken var just att låta de som är intresserade av
att calla få lite insikt i teorierna bakom olika callningsmetoder
och naturligtvis att få lite praktisk erfarenhet. Intresset var
stort även från andra klubbar i Västsverige och ganska snart
ramlade det in elever från fler klubbar till en trevlig samvaro
med mycket skratt, men också slit.

I början blev det mycket teori med genomgångar av FASR
(Formation, Arrangement, Sequence och Relationship),
hemtagningsmetoder, moduler, sångteknik och enklare
övningar, men efterhand har vi haft fler och fler praktiska
övningar. Vi har försökt träffats två-tre gånger per termin.

Vid några tillfällen har vi också sett till att bjuda in eleverna
till Caller Clinics med utländska caller coaches som besökt

Callerelever provar vingarna – eller tvärtom?
regionen. Då har ofta även ”riktiga” callers från Västsverige
deltagit. Det är nyttigt att få del av olika erfarenheter och det
är inte fel att eleverna får se att även erfarna callers behöver
träning. Dessutom får ju eleverna ett större kontaktnät och
det blir ju roligare för alla.

Under det senaste året har flera av eleverna varit uppe på
Vingas danser och kurskvällar (och även i deras egna klubbar)
och tagit ett tipp då och då. Den 12 januari 2006 kommer
Vingas månadsdans att gå i callerelevernas tecken. Då blir
det dags för eleverna att prova vingarna ordentligt - och för
”Vingarna” att prova eleverna. Det blir nästa stora steg mot
att bli fullfjädrade callers. Vi önskar dem lycka till!

Marie Tjörnhed och Catrine Dellbing
Callers i Vinga Yellow Rockers
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Inbjuder till
MARS DANSEN

Kaffe, bröd, korv

CALLER:

VARMT VÄLKOMMEN

Lördagen den 4 mars 2006 Björkvallen, Björklinge

Inträde 80:- Under 18 år gratis
Info: Matilda
018-372008

www.squaredans.com

A1-A2  
Kl 15.00-17.00

Basic 45,M,Basic 45, P
Kl 17.00-21.00

 

 

Inbjuder till
MARS DANSEN

Kaffe, bröd, korv

CALLER:

VARMT VÄLKOMMEN

Lördagen den 4 mars 2006 Björkvallen, Björklinge

Inträde 80:- Under 18 år gratis
Info: Matilda
018-372008

www.squaredans.com

A1-A2  
Kl 15.00-17.00

Basic 45,M,Basic 45, P
Kl 17.00-21.00

   Eightmakers inbjuder till 
 
  

Lördagen den 4 mars 2006 Kl. 18.00-22.00 
Plats: IOGT- LOKALEN I NORRTÄLJE 

 
          Dans i två våningar 

                          Dansnivå: B-A1  
  

MICKE GERKMAN 
  ANDREAS OLSSON 

 
              Servering och Lotterier 

 
  

 
 

  
  
  
  

               Kontaktpersoner: 
      Janne Krantz 0176-57189 
 Marie Feldthusen 0176-15542 

 
Till IOGT- Lokalen i  Norrtälje 

 från STHLM Buss 676 från Tekniska 
Vägbeskrivning:Karta finns på hemsidan 

                    www.eightmakers.se 
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Då har det varit ett till seminarium, även denna gång i
Norrköping, 97 deltagare från norr till söder, från Finland
och Norge. Stämningen var på topp! Samtliga deltagare såg
fram emot att få verktyg för att efter seminariet kunna gå
hem och säga: så här gör vi för att nå ut med squaredansen.

Seminariet inleddes med
öppningsord från Jack Borg-
ström och Jessica Dhyr.
Därefter presenterade Erica
Spur statistik från enkäten.
Alla uppgifter samlas nu in
från ett enda formulär.
Formuläret presenterades
både av Björn Mattsson och
Therése Milestad.

Nästa punkt var dagens
föreläsare, Jan Rasmusson,
som introducerades av Inger
Johansson. Jan hade en
otrolig energi och sprud-
lande glädje när han under
två timmar bland annat
pratade om att ändra atti-
tyder och om att vi ibland
har åsikter om saker och ting
som vi inte själv upplevt

utan tror att vi vet. Han pratade även om att humör smittar
av sig. Går vi t ex ut på en uppvisning med sura miner sprider
vi inget gott budskap och folk kan då, utan att ha upplevt
squaredans, få för sig att det är tråkigt och töntigt. Nått att
tänka på!

Efter detta gjordes verkstadsgrupper, deltagarna fick sitta i
grupper med en representant från SAASDC respektive SACT
och diskutera olika ämnen. Det blev livliga diskussioner med
många bra och kreativa förslag som sedan redovisades. Efter
en lång dag med mycket tankeverksamhet, följde en middag
och ”afterparty”. Vi åt gott, sjöng karaoke och dansade så
det stod härliga till!

Marknadsföring diskuterades i Norrköping
Söndagen delades upp mellan ett seminarium med Doug
Bennet och regionala arbetsgrupper, båda delar mycket
intressanta. Till sist fick vi sitta i grupper och fundera kring
om vi vill ha fler seminarium och vad dessa skall handla om.
Slutsatsen blev att fler seminarium skall vi ha, ämnena fyllde
en hel whiteboard-tavla, så det finns saker att jobba med.

För mig var det första gången som jag var där och det var en
helt otrolig upplevelse. Det finns så många bra och drivande
krafter inom klubbarna som vi måste ta vara på. Vi kommer
att få ut squaredansen och om vi samlar alla krafter vi har, så
kommer vi nå otroligt långt!

Therése Milestad.

S Q U A R E  U P  
i  D i n g t u n a  b y g d e g å r d  
( 1 0  k m  v ä s t e r  o m  V ä s t e r å s )  

L Ö R D A G  1 8  M A R S  2 0 0 6  k l  1 6 - 2 1  
d å  v i  f ö r  1 1 : e  g å n g e n  b j u d e r  i n  t i l l  v å r   

t r a d i t i o n e l l a  m a r s d a n s !  
 

C a l l e r :  

A n d e r s  B l o m  
s o m  b j u d e r  p å  

P l u s  –  A 1  –  A 2  

                    

           E n t r é :  8 0 / 4 0   
 
H J Ä R T L I G T  V Ä L K O M N A !  
V ä s t e r å s  S q u a r e  D a n c e r s  
0 2 1 / 1 4 2 3 2 0  

 
På SACT´s årsmöte i Sundsvall beslutades att vi 2006 ska prova en ny form av 

SACTconvention. Ett evenemang utan dans men med årsmöte och seminarium.  

Bakgrunden till beslutet är att intresset för dansen på SACTconvention har minskat 
bland landets dansare och vi har även sett en vikande trend bland antalet  callers. 
Temat är Caller-/Ledar-inriktat men båtresan är öppen för alla intresserade. 

SACT  arrangerar   

Nytt SACTconvention ombord på  
VIKING LINE´s Finlandsbåt Cinderella  

18 – 19 mars 2006 
Först; 

SACT´s årsmöte i Ericssons ”Gula villan” 14.00-15.30 

Därefter;  

Båtresa Stockholm  - Mariehamn   Avg. Lö 18.00  Hemkomst  Sö  15.30 
    Middag Frukost Lunch samt kaffe o frukt. 

Presentation av koreografi, nyckeln till framgång.  
        Vad tycker du är OK att calla? Diskussion och utbyte av erfarenheter. 

Ledarskap. Föreläsning av Jack Borgström med efterföljande diskussion.  
    Beteenden och roller. Praktisk övning med Inger Johansson. 

 
Kort och gott ett utmärkt tillfälle att träffas, trivas och utbyta åsikter och idéer!    
                

Hyttkategori 1 pers/hytt 2 pers/hytt 3 pers/hytt 4 pers/hytt 

                   C      755:-      605:-      555:-      530:- 

                   B      935:-      695:-      615:-      575:- 

                   A   1.055:-              755:-      655:-      605:- 

              Lyx   2.055:-   1.255:- 

 
Anmälan senast 31 jan 2006 till Svante Jordeskog: svantejordeskog@hotmail.com

Betalning sker på SACT´s postgiro 42 90 40-9 
 

                                                                            Let´s pass the ocean ! 
                                                                                                          SACT 
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Höstkänslorna flödar

Ett är då säkert och det är att vi förmodligen kommer att ses
lite här och där i alla fall. Det är ju liksom så det blir när man
dansar squaredans.

Själv var jag, och några till från Vinga, till Sting-festivalen i
Paderborn med Slätta-medlemmar och vi hade jättekul. Tack
till Britt-Inger och Lennart som arrangerade resan! Det är
verkligen en härlig gemenskap inom squaredansen och man
lär känna så mycket folk från andra städer/klubbar.

Nej, det har fortfarande inte slutat regna. Undrar om jag ska
trotsa vädret och gå ut eller krypa tillbaka under täcket i väntan
på nya stora, roliga danser och bussresor. Kanske drömma
mig tillbaka till Convention då jag fick min innersta dröm
uppfylld. Ja, då jag fick stå på scenen och sjunga alldeles
”själv”.

Nu ska jag sluta tjata, hej på Er och vi ses väl?

Hälsningar
Anneli ”Alfhild” Wikholm

Medlem i Vinga Yellow Rockers

Hej alla glada squaredansare!

Här sitter jag i höstmörkret. Det känns ju inte så särskilt
uppiggande att se (och höra) hur det regnar och blåser friska
Göteborgsvindar utanför fönstret. Nu har även detta året
förflutit och vi ser fram emot nästa Convention, ja det var
”min” klubb som hade det i våras och det var ju annat med
vädret då…

Men nu försöker jag se framåt, mot nya tider; visste Ni att
Vinga Yellow Rockers fyller 15 år 2006? Och vi är inte
ensamma om jubileum i Göteborgstrakten heller, även GSD
och Western firar, fast de fyller 25 respektive 20 år. Så under
nästa år kommer det att bli en hejdundrande dans då vi tre
klubbar går ihop och firar med en gemensam tillställning.

Vi kommer själva att starta upp vårt jubileum vid trettondags-
dansen med bra callers och vi kommer att ha ett afterparty
med mat och trevlig underhållning. Ett tips; kommer Ni tio
personer gemensamt från samma klubb får ni betala för bara
nio, bra va? Det är inte tänkt att Ni bara ska komma till oss,
vi kommer med Vinga-bussen till Er också, själv vet jag inte
vart vi kommer att åka, men se upp!

Välkomna till

21 - 22 april 2006
i Nybodahallen, Tyresö

fredag 18 - 22
lördag 13 - 22

Bronc Wise
Stefan Sidholm

B – A2
Mer info: Olle Nilsson tel. 08-770 31 31

eller http://welcome.to/tyreso

Välkomna till

21 - 22 april 2006
i Nybodahallen, Tyresö

fredag 18 - 22
lördag 13 - 22

Bronc Wise
Stefan Sidholm

B – A2
Mer info: Olle Nilsson tel. 08-770 31 31

eller http://welcome.to/tyreso

   

 

 

Gjort dansuppehåll? 
Vill ha extra träning  

efter genomgången kurs? 
 

Välkommen till Dansträning M P 
(söndagar)  

8/1, 22/1, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4 
 

kl 16.00 -19.00 
 

i DHL: s lokaler på 
Kommendantvägen i Norrköping 

 

Caller Bengt ”Bula” Ericsson 
Avgift: 30 kr/gång. Kaffeservering  
Info: Guy Karlsson: 011-13 27 04 

eller 070-60 548 55 
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Snail mail från RONNEBY! 

Vilka är vi?  

För er som undrar vilka vi är, skall vi gärna berätta det för er. 

Vi är en liten förening i sydöstra Blekinge som består av ett 20-tal glada medlemmar.  

Då vi gillar att vara lite annorlunda, så tänkte vi göra något som förmodligen inte många 

andra ens skulle tänka tanken på att göra.  

 

ANORDNA ETT CONVENTION!!!  

Visserligen kändes det STORT, men envisa som vi är så skulle vi ro det i land. Sagt och 

gjort, vi satte ihop 7 personer i en Conventiongrupp, som i sin tur skulle dra i alla trådar. 

Vi har jobbat och kommer att jobba STENHÅRT för att ni skall få ett trevligt 

Convention här i Ronneby. Man MÅSTE inte vara 100-tals medlemmar för att vara 

arrangör för ett Convention. 

 

Kontaktinformation 

Telefon: 0738 - 49 99 25 (int +46 738 49 99 25) 

E-mail: info@ronneby.nu

Webb: www.ronneby.nu

 

Heltokiga eller inte det är upp till er att avgöra! 

Vi har fått höra både den ena och den andra varianten på hur heltokiga vi måste vara för att ens försöka dra runt 

ett Convention. Tja, lite tokiga är vi nog allt men kul har vi alltid oavsett om det är en kurskväll, dans, uppvisning 

eller ett Convention. Vi är av den uppfattningen att man har inte roligare än man själv gör det till! 

 

Provdansa en av Convention hallarna? 

Är du en av dem som gärna skulle vilja se och provdansa en av Conventionhallarna till en av Europas mest 

erfarna Callers, då har du chansen under 2:a Maratondansen som äger rum den 18:e Mars 2006! 

Dans i 12 timmar till AL STEVENS & ANNA JOHANSSON! 

Denna dans är det föranmälan till och den skall vara inne senast den 31:e Januari. 

Vill du ha en glimt av Conventionhallarna och en utmaning så anmäl dig nu! 

Se mer info på: www.rsd.k.se/danser/maratondans2.pdf

Frågor kontakta: Björn  0457-66897 eller Göran 0734-16 75 74 

 

Anmälningar till Convention bara rasar in och vi är mkt glada för det! 

Just i skrivande stund så är 554 personer redan anmälda till Convention 2006! 

Hoppas vi ses 2006! Med vänliga hälsningar RSD:s Conventiongrupp. 
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Europeisk Convention i England, augusti 2006
Efterhand som arrangemanget utvecklas,

lägger vi ut information på hemsidan
www.squaredanceuro06.org.uk. Dessutom

är ni alla välkomna att skicka e-post till
mig på marnal@onetel.com. Jag ska
göra mitt bästa att besvara alla frågor.

Även om detta ”bara” är en Europeisk
Convention så vill jag ändå hälsa alla

dansare från hela världen välkomna till
dansen.

Alan Houkes
President BAASDC

På uppdrag av the British Association of  American Square
Dance Clubs, BAASDC, vill jag hälsa alla squaredansare
välkomna till nästa års Europeiska Convention. Vi
kommer att arrangera ett evenemang där dansare på
alla nivåer kan träffas och ha kul.

Platsen för arrangemanget är Hemel Hempstead, en
mellanstor stad i mitten av England med en rik
historia. Hemel Hempstead ligger nära till både
flygplatserna Luton och Stanstead, såväl som flera
hamnstäder med färjeförbindelser till många länder.
Staden har också bra buss- och tågförbindelser.

Den 17 september firade Ocean Waves på Lidingö sitt 20-
årsjubileum med en stor fest på restaurang Sjövillan. Hela 90
dansare hade hörsammat inbjudan från festkommittén, som
planerat i över ett halvt år. Man hade lyckats samla alla de
sex duktiga callers som tränat klubbmedlemmarna genom
åren.

Ocean Waves tjugo år
Festen började med squaredans och efter jubileumsmiddagen
bjöds det på en rolig cabaret, där förmågor inom klubben
uppträdde med sketcher, sång, jitterbugg med mera. Den
lyckade kvällen avslutades med ett tjusigt fyrverkeri.

Lars Rune
Medlem i Ocean Waves

Festkommittén från vänster : Marie Frenulv, Lotta Ekengren,
Margareta Wallén och Ann-Christine Gorosch

Callers från vänster : Lasse Asplund, Robban Milestad, Sven
Andréasson, Micke “Sotarn” Lindberg, Calle Brunér och Roland
Danielsson.

 

A1 /A2
+ /  C1

Thomas Samuelsson (Dk) 

Christer Bern (S)  

Polen - Gdansk 
Hotell Dom Tancerza 

Begränsat antal 
deltagare 

Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, transport mellan färja och hotell, guidad tur i Gdansk 
samt frukost och middag. Enkelrum finnes, tillägg 400:- Sv.Kr/vecka 
 

Förskottsinbetalning 900 Sv.kr senast 1 april 2006. 
Sverige : Postgiro  442 16 44-8   (Glöm ej ange namn) 
 

442 1644-8 SEK, IBAN SE40 9500  0099 6018 4421 6448, BIC NDEASESS 
 

Danmark: Kontakta Thomas Samuelsson 
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum 

Mera info på hemsidan:  www.aspdance.com 

Pris: 3 400 Sv.Kr

A1 dans med A2 intro 22-29 juli 2006 God A1 dansare 

A2 dans med C1 intro 22-29 juli 2006 God A2 dansare 

Plus dans med A1 intro 29 juli – 4 aug 2006 God Plus dansare 

C1 dans 29 juli – 4 aug 2006 Kan dansa C1

Hanna Tenenbaum  040 21 25 11 
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö 
hannainsweden@yahoo.com 
 

Lars Olofsson          040 23 42 11 
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö 
lars.g.olofsson@telia.com 



32

Erbjudande till Squaredansare!
Tillhör du dom som slänger mobiltelefonen när kontantkortet är slut? Antagligen inte!

Tillhör du dom som slänger bläckpatronen när bläcket är slut? Antagligen!
Ditt kontantkort kan vi inte göra mycket åt.

MEN TILL DINA BLÄCKPATRONER ÄR SAKEN HELT ANNORLUNDA.
Du sparar både pengar och miljö på att återfylla dina patroner.

Du kan återfylla din patron mellan 8-10 gånger.
Du får samma kvalitet på utskrifterna som originalet.

Du får bruksanvisning på svenska med bilder.
Din skrivargaranti påverkas INTE.

Vi har även patroner till Epson och Canon!
Som Generalagent för InkTec erbjuder vi alla Squaredansare och 

Klubbar specialrabatter på bläck! Välkommen med Din beställning
Ordertelefon 08 - 5603 5672  mobil 0737 - 54 63 08 E-post: order@inktec.nu

www.inktec.nu
Lake Trading

Kerstin & Lars Samuelsson Ekerö Square Dancers

Erbjudande till Squaredansare!
Tillhör du dom som slänger mobiltelefonen när kontantkortet är slut? Antagligen inte!

Tillhör du dom som slänger bläckpatronen när bläcket är slut? Antagligen!
Ditt kontantkort kan vi inte göra mycket åt.

MEN TILL DINA BLÄCKPATRONER ÄR SAKEN HELT ANNORLUNDA.
Du sparar både pengar och miljö på att återfylla dina patroner.

Du kan återfylla din patron mellan 8-10 gånger.
Du får samma kvalitet på utskrifterna som originalet.

Du får bruksanvisning på svenska med bilder.
Din skrivargaranti påverkas INTE.

Vi har även patroner till Epson och Canon!
Som Generalagent för InkTec erbjuder vi alla Squaredansare och 

Klubbar specialrabatter på bläck! Välkommen med Din beställning
Ordertelefon 08 - 5603 5672  mobil 0737 - 54 63 08 E-post: order@inktec.nu

www.inktec.nu
Lake Trading

Kerstin & Lars Samuelsson Ekerö Square Dancers

God Jul & Gott Nytt År

önskar vi Er

www.bluecorner.nu

Gun-Inger Per-Olof & Anne Anderso o

Tel. 0485-222 43 bluecorner@tele2.se

Varmt Välkomna till sommarfagra Skåne och Kristianstad

Ingvar o Rauni Jönsson

C1    v28 Workshop start   9/7 -06

C2    v29 Dans start 16/7 -06

C3a  v 30 Dans start 23/7 -06

Caller: Ingvar Jönsson

Anm. o info     Rauni Jönsson

Tel: 044 – 235322 E-post: square@telia.com




