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Jan-Olov Arne & Birgit Anna 

08-641 80 98 08-530 680 51 08-646 35 27 

        

 

1 Fredag 6 Okt 19 – 22   A2 Hall 1
2 10 – 13   C3B Hall 1
3 15 – 18   C1 Hall 1
4 

 
Lördag 7 Okt 

18:30-21:30   C2    Hall 1
5 11 - 14   C2    Hall 1
6 

Söndag 8 Okt 
15 - 18   C3A  Hall 1

7 Måndag 9 Okt 9:30 – 16   C3B Hall 2
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 30 september 2006.  
Ange sessionerna som avses (nummer och nivå).  
Dörrpris gäller efter 30 september oavsett medlemskap. 
Vid återbud före festivalens start återbetalas hela avgiften. 
Hall 1 :  Alemana Dansklubb 

Liljeholmstorg 7, plan 3. Stockholm 
Hall 2:  Segersjö Folkets hus  (Tumba) 
 

MOTIV8’s OKTOBERFESTIVAL 2006 

TODD FELLEGY 

Fika finns
att köpa

Mera Info ?  

 
Eightmakers Squaredancers 

 
Vi dansar i två våningar 

på IOGT-lokalen i Norrtälje 
Lördagen den 16 september kl. 18.00-22.00 

 

 B   M   P A1  
 

Entré 80 kr under 18 år gratis 
 

Servering och lotterier 
 

CALLERS:  Michael Gerkman  &  Roland Reihell 
 

V Ä L K O M N A ! 
 

Kontaktperson: 
Vivianne Sjölund 0175-61306 

 
Buss 676 från Tekniska 

Vägbeskrivning: Karta finns på hemsidan 
www.eightmakers.se 
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Från ordförandens horisont
Hej på er,

Hoppas ni har det bra i sommar. En del har väl semester,
andra jobbar och många av er dansar squaredans antar jag.
För min del ser sommaren ganska hektisk ut, jag har bara två
veckor ledigt i början av augusti. Och då ska jag dessutom
åka på Europa Convention i England. Så det blir inte många
dagar totalt på mitt älskade Fårö, men det får gå det också.
Nästa år ska det väl bli bättre.

I förra square-info skrev jag om att jag precis fått och börjat
ett nytt jobb, första “riktiga” jobbet i mitt snart 32-åriga liv.
Jag trivs som fisken i vattnet, fast det är väldigt mycket att
göra. Jag är anställd på vår lokala tidning, Norra Västerbotten,
för att göra webb-tv. Vi planerar & bygger för fullt och
räknar med att komma igång med sändningarna den 1
september. Ni får adressen en gång till ;-) www.norran.se

Gå gärna in och kika. När jag inte planerar och har på mig
Byggare Bob-hjälmen så skriver jag i tidningen. Det är en
helt ny värld för mig. Jag har jobbat med radio och tv i flera
år, men att skriva är helt nytt. Det enda jag gjort tidigare är
mina bidrag i square-info. Men det är jättekul, trots att det
tar mycket längre tid att skriva en artikel för mig än jag önskar
att det gjorde. Men övning ger  färdighet, hoppas jag i alla
fall…

I övrigt kan jag ju berätta att jag kom hem från USA-resan i
april, men det var motvilligt. Jag vet redan nu att dit kommer
jag att återvända och det kommer inte att dröja särskilt länge.
Direkt efter hemkomsten var det dags för en av årets
höjdpunkter, Påskfestivalen i Örebro. Vi åkte ner en buss
från Norrland, upplockning efter vägen gjorde att vi var ett
sextiotal Norrlänningar som besökte dansen.
Det var som alltid, väldigt roligt och trevligt även om jag
kände mig väldigt jet-laggad.

Sen var det dags för nästa höjdpunkt, Convention.
Den här gången åkte vi till Ronneby. En liten skara arrangörer
slet kopiöst under dagarna för att se till att vi andra fick
dansa och ha kul. Jag vill rikta ett stort tack till Ronneby
Square Dancers för det enorma arbete ni la ner under
Convention. De ögon jag mötte på måndagen var nog det
tröttaste jag sett. Jag hoppas ni fått en skön sommar och
kunnat vila upp er någotsånär efter vår invasion.

Som vanligt hade vi också ett årsmöte och jag tackar för
förtroendet att bli omvald som ordförande i svenska
Squaredansförbundet. Det är en enorm ära och ett fantastiskt
kul uppdrag. Även om det stundtals tar väldigt mycket tid så
älskar jag varje sekund av det. Och inte blir det sämre när
man blir presenterad i Las Vegas som “The president of
Sweden”.

Tre ledamöter avgick i styrelsen, Inger Johansson, Helen
Armfeldt-Hansell och Roland Wester. Jag vill tacka er för
det enorma arbete ni lagt ner under åren som varit och de
trevliga stunderna vi haft tillsammans. Jag kommer att sakna
er. Tur är att ni fått ersättare som, jag är helt övertygad om,
kommer att göra ett otroligt bra jobb i styrelsen. Välkommen
Lars Jonsson, Christina Holopainen och Ing-Marie Lindh.
Jag vet att ni kommer att tillföra mycket i styrelsen och att vi
kommer att ha mycket roligt tillsammans.

Nu är det dags att blicka framåt och det ser ut att bli en
spännande höst. Ett utmanande jobbuppdrag väntar, ett
seminarium och många roliga danser.

Vi ses på ett dansgolv snart hoppas jag.

Jessica Dhyr, ordförande SAASDC jessica@squaredans.se

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

Årgång 23
Organ för SAASDC, Svenska Squaredansförbundet, Box 457, SE-191 24  Sollentuna
Hemsida www.squaredance.se Redaktör Ing-Marie Lindh, Antikvarievägen 4, 724 81 Västerås
ISSN 0283-6572 Telefon 021 - 352835 
Ansvarig utgivare Jessica Dhyr e-post ing-marie@squaredans.se
Postgiro 82 54 68 - 2

Tryck AB Ystads Centraltryckeri, Box 82, 271 22 Ystad

735718710648Distribueras vecka

1 augusti 1 april1 februari 1 novemberBidrag senast

3 20072 20071 20074 2006Kommande nummer

840840

1 200

StåendeLiggandeStåendeLiggande

3006006001 2002 400Priser, kronor

420

90 * 135

420

190 * 65

Kvartsida

210
Reducerade priser för 
SAASDC-klubbar, kronor

90 * 6590 * 270190 * 135190 * 270Storlek bredd * höjd, mm

ÅttondelssidaHalvsidaHelsidaAnnonser
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Jag skulle vilja börja med att tacka
Ronneby för det slit dom la ner när
vi kom för att dansa på Convention
under tre dagar i början av juni.
Samtidigt vill jag önska Sjöbo lycka
till som tagit över budkavlen och är
de som ska göra det 2007.

SAASDC har haft två styrelsemöten
och ett årsmöte, allt på samma helg

i samband med Convention i Ronneby. Redan på fredag
kväll träffades styrelsen och vi gick igenom allt inför årsmötet.
Vi pratade också om Square-Info med avgående redaktören
Roland Wester och han presenterade sina tankar. Det slutgiltiga
avtalet med STIM är äntligen klart och blev påskrivet.
Seminariet var en annan punkt som vi hade uppe på agendan.

På söndag var det dags för årsmötet. Årsredovisningen och
verksamheten gicks igenom, och lades till handlingarna. När
det gäller val till styrelsen blev det en del förändringar. Inger
Johansson, Roland Wester och Helene Armfeldt-Hansell
avgick och tre nya valdes in. Lars Jonsson från Värmland,
Christina Holopainen från Sundsvall och Ing-Marie Lindh
från Västerås. Övriga ledamöter sitter kvar, Ann-Margret
Bratt, Marianne Hjelm, Björn Mattsson, Lasse Olofsson och
Therese Milestad. Jag, Jessica Dhyr, ber att återigen få tacka
för förtroendet att bli omvald som ordförande. Det är
verkligen en ära.

Ett viktigt beslut som årsmötet tog var att vi ska fortsätta
med försäkringen trots en höjning av avgiften från 1 krona
per medlem till 5 kronor per medlem. Det visar sig att den
är väldigt uppskattad bland medlemmarna och känns som
en trygghet. Och än så länge har vi utrymme i budgeten att
fortsätta trots den kraftiga höjningen av avgiften.

När det var dags för övriga frågor blev det ett antal
diskussioner om bland annat nivåer på Convention. Vi
presenterade också ett förslag på broschyr som klubbarna
ska kunna använda i marknadsföringssyfte. Ett förslag kom
att vi ska lämna den till en skola som kan arbeta med den
som ett projekt och det tänker vi göra. Allt för att få den så
bra som möjligt.

På måndagen när Convention nästan var över träffades den
nya styrelsen och hade ytterligare ett styrelsemöte. Vi gjorde
ett antal val, Lars Jonsson blir vice ordförande, Ann-Margret
Bratt kassör, Marianne Hjelm valdes till sekreterare och Ing-
Marie Lindh till ny redaktör för Square-Info. Sen fördelade
vi ett antal andra uppgifter, bland annat utsåg vi en grupp
som ska arbeta med föreningspärmen. Har ni tankar och

förslag till den kan ni kontakta Lars Jonsson, Therese Milestad
eller Christina Holopainen. Den är ju till för er så era
funderingar och önskemål är ytterst viktiga.

Vi beslutade också att lägga ut SOS-broschyren på hemsidan
så klubbarna kan skriva ut den vid behov. Det är den som
talar om hur dansarna ska agera vid en eventuell olycka på
dansgolvet, så den är väldigt viktig att visa för alla. Vi hade
nöjet att välkomna en ny klubb, Country Outlaws i Borås.

Vi behandlade en skrivelse som handlade om varför
helsidesannonser i Square-Info inte är subventionerade. Svaret
blir att på grund av utrymmesskäl i tidningen vill vi hellre
uppmuntra mindre annonser så att alla får plats. På samma
sätt tänker vi när det gäller artiklar. Är de för långa så kommer
vi att ta oss friheten att kapa texten i tidningen och istället
lägga ut hela artikeln på hemsidan. Vi hoppas ni har
överseende med detta.

Nu har vi tagit lite, som vi själva tycker, välförtjänt sommarlov
under sommarmånaderna. Men i höst tar vi nya tag och tar
tacksamt emot synpunkter, tankar och idéer från er. Det är
alltid bra att få uppslag vad vi ska arbeta med, förutom det
som hela tiden rullar på. Skicka gärna ett mail eller ring till
mig med era tankar. Eller bara för att prata lite, det är också
alltid välkommet ☺

För styrelsen,
Jessica Dhyr
jessica@squaredance.se
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Redaktörsspalten

Bästa Squaredansbilden

Ni som har tillgång till Internet, har ni upptäckt de
fantastiska debattsidorna på vår hemsida? De är numera
gemensamma för SAASDC och SACT.

Man kan diskutera och fråga både om dans, kurser,
definitioner och hur vi ska bete oss i olika sammanhang.
Man kan också skapa nya ämnen att diskutera. Där finns
redan mycket intressant att läsa där, t ex om änglar, corner,
“får man göra så” och utbildning.

Lägg er gärna i, både dansare och callers. Helst tycker jag
att man inte ska vara anonym.
En som inte kan hålla tyst.

Ulla Runberg

Hej alla glada
squaredansare!

Nä inte kan väl jag?
Det var faktiskt den tanke jag hade när jag fick frågan av
Inger i bilen på väg till påskdansen i Örebro. Men här sitter
jag nu med en nästan färdig tidning som snart går till tryck.
Jag = Er nya redaktör. Några av Er såg mig på
storbildsskärm *ehum* i Ronneby – själv roade jag mig på
Mamma Mia för biljetterna var beställda långt innan jag blev
redaktör. Ni som inte har en squaredansande familj kanske
vet hur det är när man ska vara social ibland ;o). Ni andra
som inte såg mig där har säkert träffat mig på en eller annan
dans.

Jag är en glad skåning boende i Västerås med min sambo.
Jag har dansat sedan 1988 – graduerades i maj 89, då jag var
10 år. Hann till plus sedan blev det ett uppehåll på ca 8 år.
Då kom jag tillbaka på de mest konstiga vägar så för att
göra en lång historia kort så dansar jag idag A2 (påstår dom
som vet) och håller kurser på hemmaplan dvs. i Västerås
Square Dancers.

Men som sagt hur blev jag redaktör? Vet inte hur vi kom in
på det hela men Inger kom att säga att Roland skulle avgå.
Oj då vem blir då redaktör sa jag. Tja jag vet inte sa Inger.

Du kanske? Snabbt och kvickt svarat sa jag Nä inte kan väl
jag…. funderade lite på saken… sa fast det skulle vara ganska
häftigt att vara redaktör i och för sig. Det har ju inte så många
varit och inte någon tjej.

Men jag slog bort det tills någon smög förbi mig och sa:
Pssst Squareinfo … Va? Jag hoppade till. Det var Jessica. Ja
Squareinfo sa hon lite högre. Aj aj aj Inger hade skvallrat.
Några veckor efter påsk ringde det. Denna gång sa det inte
pssst ..men det var Jessica igen. Och med en stor dos pushning
och en korkad? Ing-Marie som sa ja – håller ni nu
(förhoppningsvis) ett nytt nummer i handen.

Tack till alla som gratulerat mig till redaktörskapet. Tack
Roland som svarat på alla dumma frågor jag ställt. Jag vill
också tacka Lis och Anders Sörensen som var de som 1988
introducerade mig för squaredansen.

Kom gärna med ris och ros. Mest ros förhoppningsvis =).
Var ni når mig ser ni i inforutan på sidan 3.

Med vänlig hälsning Redaktör..skan

Då endast några enstaka bidrag har inkommit till fototävlingen
har SAASDC:s styrelse beslutat att förlänga tävlingstiden.
Bidrag till tävlingen kan sändas in till och med den 1
november 2006.

Så se till att skicka in ditt bidrag med den skojigaste, mest
intressanta, mest annorlunda squaredansbilden.
Första pris i tävlingen är en fribiljett till Convention i Sjöbo
2007.

Skicka ditt bidrag till: therese@squaredance.se eller
Therése Milestad, Stationsvägen 34 B, 141 40
HUDDINGE      
 
Vinnaren utses av Förbundsstyrelsen och deras beslut kan
inte överklagas. Vinnaren och vinnarbilden presenteras i
Square-Info.
Observera att vissa bilder kommer att publiceras i Square-
Info. Genom att skicka in en bild, godkänner du och
personen/personerna på bilden att den publiceras och
används i Square-Info.
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                      Ekerö SD, Forum SD, Grödinge SD, Mälarhöjden SD Ocean Waves SD

                      Saltsjö SD, SateLlite SD, S.D.P. Bagarmossen, Tyresö SD, Vita Bergen SD

           KURSER OCH DANSTRÄNING HÖSTEN 2006 VÅREN 2007
DAG O TID LOKAL KLUBB CALLER KONT.PERS. TEL.NR START

NYBÖRJARKURS

SÖ 17.30-19.00 DIESELVERKSTADEN SALTSJÖ SD C. BRUNÉR CALLE BRUNÉR 718 06 18 3 sep

SÖ 17.00-19.00 BOLLMORA FÖREN.GÅRD TYRESÖ SD P. MYHR TOM LINDSTRÖM 712 33 39 24 sep

Må 18.00-19.50 NYBROGATAN 18 FORUM SD R. DANIELSSON BERIT NILSSON 604 05 20 18 sep

TI  18.30-20.15 TORSVIKSGÅRDEN LIDINGÖ OCEAN WAVES SD R. DANIELSSON S. HÅLLBERG 767 86 25 5 sep

BASIC & MAINSTREAM DANSTRÄNING
MÅ 19.00-21.00 FOLKETS HUS Bagarmossen SDP BAGARMOSSEN B. LIND MARGIT GEIBORG 91 48 73 11 sep

MAINSTREAM  KURS
SÖ 14.45-16.45 EKEBYHOVSKOLAN EKERÖ SD T. DAHL P. BRATTLUND 070-9325837 17 sep

SÖ 16.00-17.30 DIESELVERKSTADEN SALTSJÖ SD C. BRUNÉR CALLE BRUNÉR 718 06 18 3 sep

SÖ 19.00-21.00 BOLLMORA FÖREN.GÅRD TYRESÖ SD P. MYHR TOM LINDSTRÖM 712 33 39 24 sep

MAINSTREAM DBD
TI 20.30-22.00 DIESELVERKSTADEN SALTSJÖ SD C. BRUNÉR CALLE BRUNÉR 718 06 18 5 sep

MAINSTREAM  DBD MED PLUSINSLAG
TI 20.15-21.30 TORSVIKSGÅRDEN LIDINGÖ OCEAN WAVES SD R.DANIELSSON S. HÅLLBERG 767 86 25 5 sep

MAINSTREAM & PLUS DANSTRÄNING
MÅ 20.00-22.00 PARK FOLKETS HUS ÖRBY lilla salen SATELLITE SD R. MILESTAD / S.ANDREASON** ANITA BUSKE 070-7863826 11 sep

PLUS KURS
MÅ 19.50-21.20 NYBROGATAN 18 FORUM SD R. DANIELSSON BERIT NILSSON 604 05 20 18 sep

MÅ 18.30-20.30 FARMARGÅRDEN TYRESÖ TYRESÖ SD O. NILSSON TOM LINDSTRÖM 712 33 39 25 sep

PLUS DBD
TI 19.00-20.30 DIESELVERKSTADEN SALTSJÖ SD C. BRUNÉR CALLE BRUNÉR 718 06 18 5 sep

TO 18.00-19.35 NYBROGATAN 18 FORUM SD B. JERNEBORG BERIT NILSSON 604 05 20 7 SEPT

PLUS DANSTRÄNING 
MÅ 18.00-20.00 PARK FOLKETS HUS ÖRBY lilla salen SATELLITE SD R. MILESTAD / S.ANDREASON** ANITA BUSKE 070-7863826 11 sep

ON 19.00-21.30 */ EKEBYHOVSKOLAN EKERÖ SD S. ANDREASON S-Å JOHANSSON 070-7934394 13 sep

A1 KURS fortsättning
TO 18.00-19.00 AXELSBERGS SERV.HUS MÄLARHÖJDEN SD L. LUNDTRÖM BIRGER KALÉN 88 39 11 14 sep

A1 KURS (termin 3) 
TO 20.00-21.30 NYBROGATAN 18 FORUM SD B. JERNEBORG BERIT NILSSON 604 05 20 7 sep

A1 DANSTRÄNING
MÅ 18.00-20.00 PARK FOLKETSHUS ÖRBY stora salen SATELLITE SD R. MILESTAD / S.ANDREASON** ANITA BUSKE 070-7863826 11 sep

ON19.00-21.30 */ EKEBYHOVSKOLAN EKERÖ SD S. ANDREASON S-Å JOHANSSON 070-7934394 13 sep

TO 18.00-19.45 KATARINASALEN PUMPAN VITA BERGENS SD J. BORGSTRÖM ALF GLESING 712 13 97 7 sep

A1 MED A2 INSLAG
ON 19.00-21.00 NJUPKÄRRS LILLA GYM.HALL Tyresö TYRESÖ SD O. NILSSON TOM LINDSTRÖM 712 33 39 27 sep

A2 KURS  fortsättning
TO 19.15-20.30 AXELSBERGS SERV.HUS MÄLARHÖJDEN SD L .LUNDSTRÖM BIRGER KALÉN 88 39 11 14 sep

A2 DANSTRÄNING 
MÅ 16.30-18.00 NYBROGATAN 18 FORUM SD R .DANIELSSON BERIT NILSSON 604 05 20 18 sep

TO 20.00-21.45 KATARINASALEN PUMPAN VITA BERGENS SD J. BORGSTRÖM ALF GLESING 712 13 97 7 sep

A2 SVÅR DANS
MÅ 20.00-22.00 PARK FOLKETSHUS ÖRBY stora salen SATELLITE SD R. MILESTAD / S.ANDREASON** BERTIL STRÖM 88 81 04 11 sep

* / P o A1 varannan.

**/  50/50                          ALLA ÄR VÄLKOMNA OBEROENDE AV KLUBBTILLHÖRIGHET.
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FORUM SQUAREDANCERS
Vi firade vårt 10-årsjubileum den 8 april 2006. Det var 104
medlemmar som anmält sig och deltog i firandet. Efter
välkomstdrinken serverades en trerättersmåltid, därefter
drack vi kaffe med avec. Under tiden vi åt desserten spelade
Valentina Andersson dragspel och sjöng två ryska folksånger.
Festkommittén hade sammanställt en mycket bra och
underhållande kabaré, som framfördes av elva squaredansare.
Sex medlemmar visade upp linedance. All underhållning var
mycket uppskattad och väl framförd.
Som ett bevis på medlemmarnas uppskattning, överlämnades
ett halssmycke till Berit Nilsson, som bildade Forum

Squardancers för 10 år sedan. Hon är vår trogna eldsjäl på
plats varje kurs- och danskväll.
Borden flyttades undan och vi dansade squaredance till våra
callers Roland Danielsson och Björn Jerneborg. Det var ett
mycket lyckat 10-årsjublieum.
Jag vill rikta ett STORT TACK till festkommittén för allt
nedlagt arbete, till Valentina och för uppvisningen i linedance.
Ett varmt tack också till kockarna för den vällagade maten
vi fick njuta av.

Gunvor Hersén, ordförande

Örebro Squaredancers inbjuder till NIVÅDANS hösten 2006 
  Dessa dagar är till för Er som gått igenom en viss nivå och vill ha den specialgnuggad 

 7 oktober  A1  Robert Björk 
 14 oktober  Plus  Henrik ”Hedda” Nilsson 

 28 oktober  A2  Robert Milestad 

 18 november  A1  Mathias Alfredsson 

 Tid: Lördagar klockan 10.00 –16.30. Skyltning: SD-skyltning börjar vid vattentornet Svampen 

 Plats: ÖSD:s klubblokal, Beväringsgatan 2, Örebro. Tfn till klubblokalen: 019-31 44 55 

 OBS föranmälan begränsat antal deltagare. Klädsel: Casual - ledig 

 Kostnad per dansdag, vuxen/120 kronor, ungdom under 18år/60 kronor. 

 Kostnad för lunch, morgon- och eftermiddagskaffe tillkommer med 80 kronor. Beställ vid anmälan. 

 10.00 - 10.15Kaffe och smörgås  13.30 - 15.00 Dansen fortsätter och lättas upp med singingcalls 

 10.15 - 12.30
 ”Hårdtrimning” med 
  hashcalls 

 15.00 - 15.20 Kafferast 

 12.30 - 13.30Lunchpaus  15.20 - 16.30 Dansen fortsätter med rena tippar 

Information och anmälan: Dick Bülow tfn: 019-33 58 54. Lotta Sandberg tfn: 019-33 33 86. 

Anmälan via e-post: osd-niva@hotmail.com 

Följande information bör vara med i ditt brev:  
Ditt namn, telefon, klubb och antal dansare fördelat på män och kvinnor.  
Hur många som vill ha lunch, morgon- och eftermiddagskaffe. 

 
Välkommen till en givande dag! 

 

Besök ÖSD:s hemsida: 
www.osd.just.nu 
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Nu börjar alla kurser och danser snart. Det ska bli härligt att
få komma igång igen i en veckotrall. Sommaren har ju bjudit
på massor av danser över hela Sverige och även andra länder.
Det härliga är att man kan dansa squaredans överallt och få
möta många nya människor. Är man i ett annat land kan
man alltid kontakta lokala klubben som tar hand om dig
väldigt väl. Tänk dock på att det ibland är andra regler som
gäller i andra länder och ta seden dit du kommer.

Med ny termin ska man ju även välja om man ska börja en
ny kurs, gå kursen om igen eller dansträna. Det svåra är ju
ofta att just välja eftersom så många faktorer spelar in.
De som man gått kursen med ska kanske börja ny nivå, eller
om det är partnern som vill vidare. Men att välja själv är det
allra viktigaste. Kan jag inte min tidigare nivå ordentligt så
kommer jag troligen att få problem själv så småningom och
kanske inte tycka att det är lika roligt längre, dessutom
kommer de andra i kursen att bli sinkade. Alla lär sig i olika
takt men för att glädjen ska finnas för alla i en kurs måste
man tänka på allas bästa.
Tänk om dansarna t.o.m. kunde prata öppet om detta inom
kursen. Det är ju faktiskt så att om jag inte klarar av kursen
så skulle i alla fall jag bli glad att få veta det på ett bra sätt.

Det känns alltid bättre att vara en av de bästa på en lägre
nivå än att vara en av de sämsta i en högre. Och en eventuell
partner kan välja att gå själv till en ny nivå eller att fortsätta
att dansträna på den lägre nivån.
Men det finns också knep att ta till: Gå ut och dansa mycket
och ofta, till olika callers och med andra än de vanliga. Försök
att dansa med olika personer, undvik att hela tiden dansa
med samma partner och be eventuella änglar och
meddansare att inte “hjälpa till”, för att just jag ska lära mig
måste jag få chansen att tänka efter själv.
Förutom detta är det alltid oerhört lärorikt att ängla på
tidigare nivåer oavsett vilken. Man lär sig alltid nytt och ens
självförtroende stärks genom att man finns för andra och
samtidigt fördjupar man sina egna kunskaper.

Jag har träffat en man som går på sin sjunde nybörjarkurs,
för att det är så härligt med den dansglädjen och att han
ständigt känner att han får nya vinklingar på dansen. Han är
oerhört viktig för gruppen.
Och det har visat sej att ju fler som änglar på Basickurserna
desto bättre lär sig dansarna och man får fler graduerade,
och änglar behövs hela terminerna, inte bara i början.
Dessutom lär klubbmedlemmarna känna de nya dansarna
och de blir automatiskt aktiverade i allt som ska göras vid
danser, kurser, styrelseuppdrag och fester mm.
Basic är ju faktiskt det man ska kunna allra bäst av allt, från
alla positioner och jag har faktiskt sett ett helt C1-golv som
har havererat när Grand Square callades.

Men allt är ju en tidsfråga nuförtiden och man måste som
sagt välja, och om man vill gå vidare till en ny nivå så krävs
det kanske att man satsar lite extra. Man kan och bör kanske
fråga kursledare eller klubben till råds om man känner att
det är lite svårt att bestämma sig. Det är bättre att gå ner en
nivå än att man blir besviken och kanske slutar och ibland
kanske just dialogen under terminerna kan göra att man
hamnar rätt och att squaredansen får behålla sina dansare.

Vid sommardanserna callades Right & Left Grand och
nybörjarna undrade om handklappen som en del inte gör
alls, en del gör det till alla, vilket är “rätt” styling? Det är ju
den man startar med som man ska komma ihåg för den ska
man ju sedan göra nästa call med efter “fyra händer” och
därför är det där vid starten som man tar höger hand i
varandras och vänster hand gör en lätt klapp för att man ska
markera just den personen. De andra tar man bara
handfattning och går förbi utan handklapp. Men som vanligt,
squaredans är kommunikation och det handlar alltid att vara
vaken och alert för sina meddansare att njuta av allt som blir
rätt och roligt och att lära sig av det som blev tokigt.

Och jag hoppas att vi ses på Squaredansseminariet i
september, ALLA som tycker om squaredans, oavsett om
man dansar, har någon form av förtroendepost eller bara
tycker det är roligt, det är det enda som behövs för
deltagandet.

Inger Johansson
inger@squaredans.se
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Sudoku men med bokstäver istället. Placera in bokstäverna
(S,Q,U,A,R,E,N,Ö,T) i överskriften så de förekommer endast
en gång för varje vågrät rad, en gång för varje lodrätt rad,
och en gång för varje 3 x 3-ruta. Lösningen finns på sid 28.

Inger Johansson

Squarenöt

Fredagen den 
6:e oktober 2006
kl 19.00 – 22.00   

Rotebro Dansträff

Caller:

Kontaktperson: Jan Sundström,  070-2345 790

Hemsida: www.dance.to/ssd

Entré 60:-
Under 18 år gratis

Servering
finns Vi dansar:

Plus, A1, Plus, A2
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Är du mellan 15 och 30 år?
Då hoppas jag vi ses sista helgen i september i Borås.
Då samlas nämligen squaredansande ungdomar från hela
landet och ibland även andra länder. Alla är oerhört väl-
komna. Vill Du veta mer så kolla på www.buffalosquares.se.

Det är viktigt att vi ungdomar visar att vi kan ha riktigt roligt
tillsammans så vi blir fler och fler för varje år som går. För
roligt har vi på ungdomsdanserna men vi träffas även vid de
större danserna såsom Örebro Jamboree, Ericsson Jamboree,
Påskfestivalen också Convention såklart. Då har vi även fester
tillsammans i anslutning till danserna. Men självklart uppskattar
vi att dansa med alla åldrar, det är ju gemenskapen som gör
att man har så roligt.

Vid Convention i Ronneby samlades många ungdomar och
vi hade fantastiskt roligt. Dessutom såldes en cd-skiva med
ungdomscallers och överskottet gick till Buffaloklubben. Stort
tack till alla som har bidragit till squaredansens framtid genom
att köpa cd-skivan.

Nu när kurserna startar, dra med så många kompisar som
du tänkas kan för att prova på. Ditt bidrag till att få fler
ungdomar till squaredansen gör en stor framtida skillnad på
hur vi uppfattas. Tänk att träffa dina vänner på en kurs varje
vecka när den gemensamma skoltiden är över. Eller att ha
motionsaktiviteterna gemensamt med jobbarkompisarna.
Idealiskt!
Vi ses i någon Square någonstans!
Anna Johansson, Ordförande i Buffalo, anna@topq.se

Det var med stor spänning som vi anmälde oss till Square
Dance Convention i Ronneby den 3-5 juni 2006! Jag, Gunnel,
och Göte blev graduerade så sent som i våras, och nu skulle
vi få uppleva vårt allra första Convention!

Vi fick möjlighet att åka med Ericsson Square Dancers, och
den avspända och glada stämningen i den abonnerade bussen
hjälpte oss att slappna av och verkligen se fram mot de
kommande dagarna. När vi kom fram inkvarterades vi på
Hotell Ronneby Brunn. Allt var fint och bekvämt och vi vill
särskilt nämna de fantastiska frukostarna.

Vi kände oss överväldigade och förväntansfulla! Det var så
många dansare, cirka tusen stycken, och de kom från många
olika länder. Hela evenemanget var så stort! Hur skulle vi
nygraduerade klara oss? Redan vid inregistreringen krånglade
det till sig, vi förstod inte riktigt vilken kö vi skulle stå i, och
när vi kom fram upptäckte vi till vår fasa att vi glömt alla
pengar på hotellrummet! (Lite nervösa var vi nog i alla fall).
Som tur var fick vi låna 500 kr av vår gulliga busschaufför så
vi kunde betala dansavgiften! Tack Björn Sjölund!

Sedan var det full fart från morgon till kväll! Conventet
anordnades i en stor sporthall, med dans i fem – sex salar.
Det var sju fantastiska callers, fem svenska och två från USA,
som alternerade. Vi som är nygraduerade dansade ju bara
Basic, men många erfarna dansare deltog i Basic, vilket kändes
skönt. Det var en utmaning att dansa till så många olika callers!
Vi hade hört det skulle vara tufft för nybörjare men vi hängde
med bra och hade roligt, även om det gick lite för fort för
oss när Jerry Story från USA callade. Vi nöjde oss då med
att lyssna och blev imponerade av hans fantastiska
framförande!

Vi träffade många bekanta från olika klubbar. Och som
vanligt i squaredance-sammanhang var alla så rara och
hjälpsamma, och gjorde allt för att vi skulle känna oss
välkomna. Sammanfattningsvis vill vi verkligen
rekommendera Basicdansare att våga åka på Convention,
det är både roligt och lärorikt! Vi hoppas också att fler
seniorer kommer att delta framöver!

Nu ser vi fram emot Convention 2007 i Sjöbo. Då ska vi
dansa Mainstream!

Squaredance-hälsningar,

Gunnel Gahmberg & Göte Flod,
medlemmar i Squaredansklubben Seniorerna
och Square Dance People Bagarmossen

Två blåbär på sitt första
Convention
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Nivå: B-M-P

Lördagen den 
28:e Oktober 2006

17.00 – 21.00
Rotebro Dansträff

Kontaktperson: Jan Sundström 070-2345 790

Välkommen till

Hemsida:www.dance.to/ssd

Entré 80:-
under 18 år gratis!

Servering finns

Henrik ”Hedda”
Nilsson

ABC-dans i praktiken
Idén med ABC-dans, som kommer från några callers i USA,
har jag beskrivit tidigare här i Square Info. Vid det tillfället
var konceptet otestat från min sida. Nu har vi provat det i
praktiken hos Saltsjö SD under några tillfällen under
vårvintern. Här är helt kort några erfarenheter.

Vi har provat tre danser, en A, en B och en C. Hur man
marknadsför dansen och får folk att komma är ett kapitel
för sig som jag inte tänkte beröra så mycket här. Hos oss
valde vi att bara prova med att våra medlemmar tillfrågade
vänner och bekanta. Vi valde också att ha en dans i månaden.

Gemensamt för A-, B- och C-dans är att det är ganska
mycket material som ska läras ut under kort tid, om man
följer rekommendationen vad som ska ingå. Jag var lite
tveksam hur det skulle gå. Vi valde att hålla på en timme
med en kort kafferast. Före kaffet gällde den gemensamma
delen av ABC och efter kaffet den specifika A-, B- eller C-
delen. För att det ska bli dans direkt är det en stor hjälp med
änglar, en till varje ny deltagare. Dessutom bör alla nya i en
square vara av samma kön för att säkerställa att det finns en
ängel både till höger och vänster.

Eftersom ABC-dans inte handlar om att ge en grundlig
kunskap utan mer en upplevelse, gäller det att rationalisera
bort allt som kan försvåra dansen. Det är därför en fördel
om man får dansa med samma personer och stå på samma
ställe hela tiden. Det ger en maximal trygghet och man kan
koncentrera sig på de olika turerna.

Det visar sig då att idén håller, det går att lära ut och hinna
dansa ett helt A- B- eller C-pass under en timme. Det behövs
mycket lite teori eftersom änglar kan visa handfattning etc.
Det blir mycket dans. En bra sak är att ha med några singing
call som höjer stämningen ytterligare.
Tanken från vår sida är att fortsätta med några danser till för
att sedan utvärdera resultatet till hösten.

Calle Brunér

Hjälpa till?
Vill du hjälpa till med square- info?

Att göra en så här stor tidning tar mycket tid.
Främst behövs det hjälp med redigering och korrektur

av annonser samt uppläggning av tidningen på hemsidan.
Kan du hjälpa mig så hör av dig på

ing-marie@squaredans.se
 eller via telefon (se sid.3)
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I månadsskiftet mars-april for en busslast glada
“Halmstadlaxar” tvärsöver södra Sverige för att möta våren
på Öland.

Tack vare fin buss, duktig chaufför, trevlig guidning genom
Wilhelm Mobergs trakter och ett stopp vid glasbruk kändes
vägen inte lång. Våren var försenad men vad gjorde det när
vi fick ett varmt välkomnande.

Efter en god middag kom dansen igång redan på
fredagskvällen med glada call från Bente “The Ole Lady”.
Flitigast i fyrkant var nog det glada ungdomsgänget som
skojade med Bente och bytte höger- och vänsterdansare titt
som tätt.

Weekend på
Bödabaden

Mycket dans, god mat, sköna sängar för vila och en fin liten
inköpstur i trakten gjorde den här resan till något som alla är
överens om måste bli av ännu en gång i en snar framtid.

Särskilt tack riktade deltagarna till de som planerat allt på
bästa sätt och till personalen på Böda.
Mona

Med “Bosseresor” till tredje skotska
Squaredansconvention

Fem dagar i St Andrews Scottland, alla vet kanske inte att
denna dans bara infaller vart annat år och nu, som de andra
gångerna var det Paul Bristow & Thorsten Geppert som
callade vilket bara kunde bli succé. En vecka kanske någon
undrar?
Programmet såg ut som följer: dansen började på söndag
kväll med full fart direkt (antagligen för att se nivån på
dansarna) workshop på förmiddagen i olika nivåer sedan
gemensam dans på kvällen. Invigning med Grand march,

avslutning på onsdagen, utlärning av skotska danser på
torsdagen. Vår hemfärd gick via Edingburgh, med ett besök
på slottet, där det berömda tattoo utspelas. Sen bar det av
mot Prestwick där vi övernattade på Bed & Breakfast. Senare
på kvällen åt vi en underbar middag, nästa dag (långfredagen)
flög vi till Göteborg.

År 2008  blir nästa Convention i Aberdeen.

Bo & Margaretha Henricsson Gunnel & Eric Bowall
Medlemmar i Vinga Yellow Rockers

 

 

 

 

18:th Fellowship Dance
Lör 29 okt 2006 
Kl 13.00 – 21.00 

A1/A2       13.00 – 16.00 

Basic-Plus   16.00 – 21.00 

Paul Bristow Malmö
Kockum Fritid 

Guestcallers samt Energy Staff  medverkar i pauserna 

Info: Roger Schüttmann, 040-15 96 05                       www.energysquares.com
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Datum/tid Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

F 1-3 sep Karlskrona Hamboringen Square Dancers Dave Wilson
19.00-22.30 B M P Vedebyskolans sporthall 23:e Rosenbomfestivalen Christer Bern
13.00-22.00 M P A1 A2 Karina och Christer 0455-31 18 12
11.00-15.00 A1 A2 C1
F 1 sep Mölndal Pingvinerna Bronc Wise
18.30-21.30 C1 Lackarebäckshemmet Margit Johansson 0702-89 88 29
L 2-3sep Kil Sun Town Squaredancers Paul Bristow
14.00–21.30 B M P A1 A2 Sporthallen Solsta´ Dansen James Wyatt
11.00-15.00 Lars Jonsson 0555-128 56 Föranmälan
L 2 sep Två hallar Göteborg Vinga Yellow Rockers Bronc Wise
14.00-20.00 B - A2 Spekeröds Folkpark 2:a Spekerödsdansen Marie Tjörnhed

Reino 031-57 14 36, 0707-34 89 88 Catrine Dellbing
S 3 sep Hexagon Ekerö Sven Andréason
11.00-14.45 Squaregames Ekebyhovsskolan Peter Brattlund 0709-32 58 37
S 3 sep Mölndal Pingvinerna Bronc Wise
12.00-15.00 C2 Lackarebäckshemmet Margit Johansson 0702-89 88 29
O 6 sep Mölnlycke Western Airport Square Dancers Mathias Alfredsson
19.00-22.00 B - A2 Församlingshemmet Lennart Carlsson 031-88 59 37
L 9 sep Mellerud Rocky Mountains Squaredancers Bengt Bula Ericsson
16.00-21.00 M-P-A1(A2) IOGT, Postgatan 25 Dalslandsdansen

Monica Johansson, 0530-20670
L 9 sep Lidköping, vid Mc Donalds Margareta Jensen
11.00-17.00 C1 träning Ågårdsskogens Vårdcentrum Anm t Astrid Johansson 0510-54 61 63 Louise Eld
L 9 sep Heby Heby Square Dancers Inger Johansson
16.00-20.00 Squaregames Folkets hus Björn Eriksson 0224-16851
To 14 sep Stockholm Coordin8's Sven Andréason
19.00-21.30 C1 Rågsveds Folkets Hus Bonnie Lindholm 08-648 45 51
To 14 sep Göteborg Vinga Yellow Rockers Vainor Törnquist
19.00-22.00 B - A1 Kyrkbytorget Roger 031-56 32 44
F 15 sep Stockholm Forum Squaredancers Björn Jerneborg
18.30-21.30 M P M A1 Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 16 sep Norrtälje Eightmakers Michael Gerkman
18.00-22.00 B M P A1 IOGT-lokalen 2 vån. Septemberdansen Roland Reihell

Vivianne Sjölund 0175-613 06
L 16-17 sep Mölndal Pingvinerna Thomas Bernhed
12.00-14.45 C1 Lackarebäckshemmet Margit Johansson 0702-89 88 29
15.15-18.00 C2
11.00-15.00 C3a
L 16 sep Västerlösa Blue Ribbon Squares Krister Pettersson
14.00-16.00 A1 A2 Bygdegården HÖSTDANSEN
16.15-20.00 B M B P Bertil Carlsson 013-15 12 00
L 16 sep Gunnebo, Västervik Unicorn Squaredancers Bengt Bula Ericsson
12.00-14.30 A2 Folkets Hus Marita Palm-Ankarman 0490-170 45
15.00-21.00 M P A1
L 16 sep Göteborg Vinga Yellow Rockers Se hemsidan
11.00-15.00 A2 Workshop Kyrkbytorget Roger 031-56 32 44 www.vinga-sdc.com
S 17 sep Stockholm, Örby Satellite Square Dancers Micke Sotarn Lindberg
14.00-17.00 P A1 Park folketshus Bertil Ström 08-88 81 04
F 22 sep Huddinge Huddinge Square Swingers Inger Johansson
13.00-16.00 B - A1 ABF-huset Göran Ervik 774 1792 Anna Johansson
F 22 sep Älvängen Dansföreningen Hörnet Mattias Alfredsson
19.00-22.00 M P M A1 Folkets Hus Kathe Sköldborg 0705-94 06 11

Här dansar vi - Nummer 3 2006
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Datum/tid Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

L 23 sep Graduering Mölnlycke Western Airport Square Dancers Reine Storberg
17.00-21.00 B M P Församlingshemmet Siri Pettersson 031-52 73 43

Reine Storberg 031-795 23 10
L 23 sep Stavsjö Cross Trail Square Dance Club Anita Sjöberg
16.00-20.00 P A1 P A2 Föreningshuset Frank Sjöberg 0150-230 74 Frank Sjöberg
L 23 sep Filipstad Clear River Dancers Svante Jordeskog
13.00-18.00 B P A1 Persbergs Ordenshus Gruvdansen

Per Hellberg 0590-13286, 070-5111619
L 23 sep Växjö Dacke Square Dancers Vainor Törnquist
15.00-21.00 M P A1 Jivers lokal Anders Gummesson 070-689 23 50
L 23 sep Stockholm, Allemana Dansklubb Motiv8's Bronc Wise
13.00-16.00 C1 Liljeholmstorg 7, Plan 3 Anna Larsson, 08-6463527
17.00-20.00 C2
S 24 sep Hexagon Ekerö Sven Andréason
11.00-14.45 Squaregames Ekebyhovsskolan Peter Brattlund 0709-32 58 37
S 24 sep Stockholm, Alemana Dansklubb Motiv8's Bronc Wise
9.30-16.00 C3A Liljeholmstorg 7, Plan 3 Anna Larsson, 08-6463527

C3B Startips
To 28 sep Göteborg Gothenburg Square Dancers Svante Jordeskog
19.00-21.30 M P A1 Gräfnsäsgården Karl-Axel Lund 031-28 24 54
F 29-1 sep Örebro Örebro Squaredancers Jack Borgström
20.00-24.00 B M P A1 A2 Risbergska Skolan 12th Örebro Country Jamboree Stefan Sidholm
12.00-21.30 B M P A1 A2 Hans Hofvander 019-26 27 28 Mathias Alfredsson
10.00-14.00 B M P A1 A2 Tomas Hedberg
F 29-1 sep B - A2 Borås Buffalo Squares Robert Milestad

Golvets nivå SOK-stugan, Nordtorp Ungdomsdans Freddie Ekblad
Monica Johansson 040-92 69 55

L 30 sep Workshop Göteborg Vinga Yellow Rockers Se hemsidan
11.00-15.00 M A1 Kyrkbytorget Roger 031-56 32 44 www.vinga-sdc.com
O 4 okt Mölnlycke Western Airport Square Dancers Reine Storberg
19.00-22.00 B - A1 Församlingshemmet Lennart Carlsson 031-88 59 37
O 4 okt Bålsta Bålsta Square Dancers Hebe Bergström
19.00-22.00 B M P Dansbacken Hebe Bergström Jan Wikström
F 6 okt Sollentuna Sollentuna Square Dancers Micke Gerkman
19.00-22.00 P A1 P A2 Rotebro dansträff Jan Sundström 070-2345790
F 6 okt Stockholm Motiv8's Todd Fellegy
19.00-22.00 A2 Alemana Dansklubb Oktoberfestivalen

Liljeholmstorg 7, Plan 3 Anna Larsson 08-646 35 27
F 6-8 okt Stockholm Motiv8's Todd Fellegy
19.00-22.00 A2 Alemana Dansklubb Oktoberfestivalen
10.00-13.00 C3B Liljeholmstorg 7, Plan 3 Anna Larsson 08-646 35 27
15.00-18.00 C1
18.30-21.30 C2
11.00-14.00 C2
15.00-18.00 C3A
L 7 okt Stockholm Squaredansklubben Seniorerna Calle Brunér
13.00-16.00 M M P Kärrtorp, Fyren Anita Tjernqvist 08-718 13 72
L 7 okt Varberg West Coast Dancers Freddie Ekblad
15.00-21.00 B M P A1 A2 Påskbergsskolan Varbergsdansen 2006

Benny Söhrström 0340-806 77
L 7 okt B - A2 Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers Mathias Alfredsson
14.00-20.00 2 hallar Leksbergs Församlingshus Mexicodansen Linda Ek

Föranmälan pga mat Margareta Jensen 0501-521 55 Margareta Jensen
L 7 okt A1 Örebro Örebro Squaredancers Robert Björk
10.00-16.30 Nivådans ÖSD:s klubblokal Dick Bülow 019-335854
L 7 okt P Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club Roland Danielsson
11-00-17.00 Nivådans Klubblokalen Reimer Oscarsson 011-14 71 77 Föranm. senast 19 sept
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Datum/tid Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

L 7 okt B - A2 Kungälv Western Vinga Gothenburg Bygdegillet Flertalet klubb-callers
15.00-21.00 2 lokaler Kvarnkullen Jubileumsdans - 80 år

Tommy Hansson 031-742 54 03
L 7 okt Rockneby Kalmar Squaredansare Marine Ramsby
13.00-15.30 A1 A2 Folkets Hus Kvastadansen
16.00-20.00 B M P Annica Simonsson 070-633 23 45
L 7 okt Husum Ö-viks Squaredancers Tomas Hedberg
13:00-21:00 M-P-A1 IOGT-NTO-gården Squaredansparty nr 78

Lars-Erik Olsson, 0660-502 33
L 7 okt Hargshamn Roden Square Dancers Micke Gerkman
14.00-16.00 A1 A2 Folkets Hus Bruksdansen
16.30-20.00 B M P Kent Herdin 070-679 32 83

L 7 okt Kungälv Gothenburg SD, Vinga Yellow Rockers
15.00-21.00 B - A1 (A2) Kvarnkullen Bygdegillets SD, Western Airport

Elvy 031-682726, Reino 0707-348988
S 8 okt Nacka Saltsjö Square Dancers Jack Borgström
15.00-19.00 M P Sickla Dieseldansen, Yvonne Marklund Calle Brunér
S 8 okt M P A1 Kristianstad Christianstads Square Dancers Clubcallers
17.00-21.00 golvets nivå Föreningarnas Hus Pia Henriksson 044-21 18 89
M 9 okt Stockholm Tumba Folkets Hus Motiv8's Todd Fellegy
09.30-16.00 C3B Segersjö Oktoberfestivalen 2006

Anna Larsson 08-6463527
To 12 okt Stockholm Coordin8's Sven Andréason
19.00-21.30 C1 Rågsveds Folkets Hus Bonnie Lindholm 08-648 45 51
To 12 okt Göteborg Vinga Yellow Rockers Mathias Alfredsson
19.00-22.00 B - A2 Kyrkbytorget Roger 031-56 32 44
L 14 okt Nybro Crystal Squaredancers Christer Bern
15.00-20.00 P A1 P Kungshallshemmets aula Plusdansen

Anders Cedmert 0481-148 63
L 14-15 okt Finland, Larsmo Larsmo Squaredansare Kaj Wikholm
13.00-21.00 B - A2 Cronhjelmskolan Erling Rönnbacka +358 40 580 15 76 Robert Milestad
10.00-13.30
L 14 okt P Örebro Örebro Squaredancers Henrik "Hedda" Nilsson
10.00-16.30 Nivådans ÖSD:s klubblokal Dick Bülow 019-335854
L 14 okt By-Skymnäs Wolf Dancers Håkan Kaldenvik
13.00-15.00 A1 - A2 Folkets Hus Vargdansen
15.30-20.00 B M P Irene Karlsson 0563-301 12
L 14 okt Bollnäs Woxnadalens Squaredancers Tomas Hedberg
13.00-20.00 B - A2 Kilbergsskolan Marianne Alsing 0278-161 69 Roland Reihell
L 14 okt P Lidingö Ocean Waves Square Dance Club Micke Sotarn Lindberg
13.00-16.00 Vrid o vänd Ansgarskyrkan Marie Fernulv 08-765 33 32 Medtag kaffekorg
L 14 okt Västerås Västerås Grand Square Wade Driver
14.00-16.00 A1 A2 Klubblokalen Eriksborg Oktoberfestivalen
16.00-21.00 B M P Curt Johansson 021-13 67 13
S 15 okt Märsta Crazy Flutters Urban Danielsson
14.00-17.00 M P M A1 Ekillaskolan Lars Jägdahl
L 21 okt Trollhättan Troll8an Squaredancers Tomas Hedberg
13.00–14.00 A2 Folkets Park Höstdansen
14.00–16.00 P A1 P A2 Lars-Ewert 0520-42 90 29
16.00–20.00 B M B P
L 21 okt Vetlanda Highland Grand Squares Christer Bern
15.00-21.00 P A1 A2 IOGT-NTO lokalen Kullg. 8 Stefan Svensson 0383 - 189 41
L 21 okt Norrköping Peking Stars Norrköpings SDC Christer Pettersson
12.00-14.00 A1 A2 Pelarsalen IOGT  Repsl.g 9 Oktoberdansen
15.00-20.00 B M P Reimer Oscarsson 011-14 71 77
L 21 okt Stockholm Fyrklövern Anders Blom
12.00-17.00 B34 - A2 GIH, bakom Stadion Stora Seniordansen Jack Borgström

De flesta av 
årens clubcallers
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Datum/tid Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

S 22 okt A1 Påarp Brilliant Squares Helsingborg Stefan Sidholm
13.00-18.00 Nivådans Folkets Hus Leif Ekblad
To 26 okt Göteborg Gothenburg Square Dancers Reine Storberg
19.00-21.30 M P A1 Gräfnsäsgården Karl-Axel Lund 031-28 24 54
F 27 okt Allingsås Dansföreningen Hörnet Marine Ramsby
19.00-22.00 B M B P MHF-Gården Patrik Andersson 070-681 40 42
L 28 okt Malmö Energy Squares Paul Bristow
13.00-14.00 A2 Kockum Fritid 18:th FELLOWSHIP
14.00-15.00 A1 Roger Schüttmann, 040-15 96 05
15.00-16.00 A1/A2
16.00-21.00 B-MS-P
L 28 okt A2 Örebro Örebro Squaredancers Robert Milestad
10.00-16.30 Nivådans ÖSD:s klubblokal Dick Bülow 019-335854
L 28 okt Sollentuna Sollentuna Square Dancers Henrik "Hedda" Nilsson
17.00-21.00 B M B P Rotebro dansträff Jan Sundström 070-2345790
S 29 okt Stockholm Squaredansklubben Seniorerna Janne Wiklund
13.00-16.00 P P A1 Servicehuset Tunet, Råcksta Anita Tjernqvist 08-718 13 72
S 29 okt Stockholm, Örby Satellite Square Dancers Stefan Sidholm
14.00-17.00 A1-A2 Park Folkets Hus Bertil Ström 08-88 81 04
O 1 nov Mölnlycke Western Airport Square Dancers Svante Jordeskog
19.00-22.00 B - A2 Församlingshemmet Lennart Carlsson 031-88 59 37
O 1 nov Bålsta Bålsta Square Dancers Hebe Bergström
19.00-22.00 B M P Dansbacken Hebe Bergström Jan Wiklund
F 3 nov Göteborg Gothenburg SD, Vinga Yellow Rockers Krister Pettersson
18.30-22.30 A1 A2 Björlandaskolan Halloweendans Mattias Alfredsson

K-A Lund  031-282454
L 4 nov Svante Jordeskog
12.00-16.30 B23 B Roger Tjörnhed 031-563244
15.30-21.00 B M P
F 3-5 nov Stockholm Ericsson Square Dancers Vic Ceder
18:00-22:30 M-C2 Skärholmens Idrottshall Ericsson Jamboree Bronc Wise

Intro sqd Dans i 4 hallar! Anders Blom
Squaregames 25:e festivalen, Jubileum! Robert Milestad

12:00-22:30 M-C2 Roland Danielsson
Squaregames Anders Petersson 08-568 695 60 (dag) Micke Sotarn Lindberg

10:00-14:00 M-C2 08-19 72 66 (kväll) Sven Andréason
Seniordans jamboree@ericssonsquaredancers.se Inger Johansson

L 4 nov Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club Håkan Kaldenvik
15.00-20.00 B M P Klubblokalen Halloweendans

Reimer Oscarsson 011-14 71 77
L 4 nov Segmon Grums Squaredancers Stefan Sidholm
13.00-15.30 A1  A2 Folkets Hus Allhelgonadansen anm. senast 29.10
16.00-21.00 B M B P Gunilla Carlsson 0555-123 57
M 6 nov Täby Näsbyparks Squaredance Klubb Anders Blom
11.00-15.00 B M B P Kvarntorpsgården Näsby Allé 72 Christina Hörnsten 08-758 11 70
M 6 nov Stockholm Tumba Folkets Hus Motiv8's Vic Ceder
9.30-16.00 C3A Segersjö Anna Larsson, 08-6463527
To 9 nov Stockholm Coordin8's Sven Andréason
19.00-21.30 C1 Rågsveds Folkets Hus Bonnie Lindholm 08-648 45 51
To 9 nov Göteborg Vinga Yellow Rockers Svante Jordeskog
19.00-22.00 B - A1 Kyrkbytorget Roger 031-56 32 44
F 10 nov Huddinge Huddinge Square Swingers Roland Danielsson
12.45-13.30 A1 A2 ABF-huset Göran Ervik 774 1792 Calle Brunér
13.30-16.30 B M P
F 10 nov Alvik, medborgarhuset Ekerö Square Dancers Micke Sotarn Lindberg
19.00-22.00 P A1 Gustavslundsvägen 168A Peter Brattlund, 0709-325837
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Datum/tid Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

L 11 nov Lidköping Läckö Square Dancers Christer Bern
13.30-15.30 A1-A2 Norra Härene Bygdegård De la Gardiedansen Vainor Törnqvist
15.30-16.30 P Östen 0510-805 13
16.30-21.00 B M B P
L 11 nov Motala Blue Blossom Dancers Robert Björk
13.00-20.00 B M B P Fornåsa Bygdegård Mjölnaredansen 20-årsjubileum Richard Björk
2 hallar A1 A2 Jens Dossel 0141-23 54 63 Anders Blomvik
L 11 nov Norrtälje Eightmakers Andreas Olsson
18.00-22.00 B30 M P IOGT-lokalen 2 vån. Halloweendans

Vivianne Sjölund 0175-613 06
L 11-12 nov Mölndal Pingvinerna Ingvar Jönsson
12.00-14.45 C1 Lackarebäckshemmet Margit Johansson 0702-89 88 29
15.15-18.00 C2
11.00-15.00 C3a
L 11 nov Nivådans Mölnlycke Western Airport Square Dancers Marine Ramsby
11-00-17.00 P Ekdalaskolans aula (i centrum) Tommy Hansson 031-742 54 03
L 11 nov B* - A2 IOGT/NTO-gården, Husum Ö-viks Squaredancers Mathias Alfredsson
13:00-21:00 *golvets nivå Squaredansparty nr 79

Lars-Erik Olsson, 0660-502 33
S 12 nov Eksjö Old Oak Squaredancers Pär Lundborg
15.00-20.00 B25 M P Linnéskolan 1:a Dansen

Jarl Sturek 0381-140 05
S 12 nov M P A1 Kristianstad Christianstads Square Dancers Clubcaller's
17.00-21.00 golvets nivå Föreningarnas Hus Pia Henriksson 044-21 18 89
L 18 nov Stockholm Forum Squaredancers Robert Milestad
14.00-17.00 A1-A2 Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 18 nov Nivådans Örebro Örebro Squaredancers Mattias Alfredsson
10.00-16.30 A1 ÖSD:s klubblokal Dick Bülow 019-335854
L 18 nov Stavsjö Cross Trail Square Dance Club Anita Sjöberg
16.00-20.00 P A1 P A2 Föreningshuset Frank Sjöberg 0150-230 74 Frank Sjöberg
L 18 nov Karlstad Brobyggarna i Värmland Kenny Reese
13.00-20.00 B M P Rudsskolan Värmlandsdansen Christer Bern

A1 A2 C1 Laila Henriksson 054-83 53 63
L 18 nov B - A2 Helsingborg, Helsingborg Squaredancers James Wyatt
13.00-21.00 dans i 2 hallar Elektrogat. 1 Mårtensdansen 2006 Stefan Sidholm

Högastenshallen Gun Harstedt 042-13 77 15
S 19 nov Stockholm Squaredansklubben Seniorerna Micke Lindberg
13.00-16.00 A1 A2 Liljeholmstorget 7, danssalen Anita Tjernqvist 08-718 13 72
S 19 nov B M P A1 Stockholm Ocean Waves Square Dance Club Robert Milestad
14.00-18.00 två hallar GIH, bakom Stadion Marie Fernulv 08-765 33 32 Anders Blom
S 19 nov Märsta Crazy Flutters Urban Danielsson
14.00-17.00 B P B A1 Ekillaskolan Lars Jägdahl
F 24 nov Huddinge Huddinge Square Swingers Anders Blom
13.00-16.30 B M P ABF-huset Göran Ervik 774 1792
F 24 nov Älvängen Dansföreningen Hörnet Thomas Bernhed
19.00-22.00 P A1 P A2 Folkets Hus Kathe Sköldborg 0705-94 06 11
L 25 nov Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers Thorsten Geppert
14.00–21.00 P A1 P A2 Volvo Customer Center Smédansen

Lennart Kühne 016-259 52 Medtag kaffekorg
L 25 nov Sundsvall Sundsvalls New Wave Tommy Dahl
12.00-21.00 B34-C1 Skönsbergs Folkets Hus Novemberdansen Robert Milestad

Birgitta Lampe 060-12 27 86 Karin Lindberg
Henrik Nilsson

L 25 nov A1 Mölnlycke Western Airport Square Dancers Anders Blom
11-00-17.00 Nivådans Ekdalaskolans aula (i centrum) Tommy Hansson 031-742 54 03
L 25 nov Skövde Skövde Squaredancers Svante Jordeskog
16.00-21.00 B M P
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Datum/tid Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

L 25 nov Påarp Brilliant Squares Helsingborg Mathias Alfredsson
13.00-14.30 A2 Folkets Hus Juldans
14.30-20.00 M P A1
L 25 nov B* B* M* Sollentuna Sollentuna Square Dancers Stefan Sidholm
17.00-21.00 *golvets nivå Rotebro dansträff Nybörjardansen

Jan Sundström 070-2345790
L 25-26 nov Stockholm Fruängsgården Motiv8's Dave Wilson
13.00-16.00 C3A Ga Södertäljevägen-Vantörsväg Anna Larsson  08-6463527
17.00-20.00 C2
9.30-16.00 C3B
L 25 nov Plusnivå Göteborg Vinga Yellow Rockers Sven Andréason
11.00-15.00 Squaregames Kyrkbytorget Roger 031-56 32 44
S 26 nov A2 Mölnlycke Western Airport Square Dancers Anders Blom
10.00-16.00 Nivådans Ekdalaskolans aula (i centrum) Tommy Hansson 031-742 54 03
To 30 nov Göteborg Gothenburg Square Dancers Jörgen Höjer
19.00-21.30 M P A1 Gräfnsäsgården Karl-Axel Lund 031-28 24 54
L 2 dec Hörby Ring Lake Square Dancers Ingvar Jönsson
16.00-19.00 B M P A1 Georgshillskolan 15-årsjubileum - Julfest

Alf Olsson 0415 131 65
S 3 dec Stockholm, Örby Satellite Square Dancers Henrik Hedda Nilsson
14.00-17.00 P A1 P A2 Park Folkets Hus Bertil Ström 08-88 81 04
M 4 dec Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers Anders Blom
12.00-16.30 B M P A1 Kvarnkullen Seniordans Sven-Olof Nilsson

S-O Josefsson 0303-12126 070-5684680
O 6 dec Bålsta Bålsta Square Dancers Hebe Bergström
19.00-22.00 B M P Dansbacken Hebe Bergström Jan Wiklund
To 7 dec Stockholm Squaredansklubben Seniorerna Micke Sotarn Lindberg
13.00-16.00 B M B P Mariahissen Anita Tjernqvist 08-718 13 72
To 7 dec Stockholm Coordin8's Sven Andréason
19.00-21.30 C1 Rågsveds Folkets Hus Bonnie Lindholm 08-648 45 51
F 8 dec Stockholm Forum Squaredancers Micke Sotarn Lindberg
18.30-21.30 M P M A1 Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
F 8 dec kursnivå Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-21.30 B - P Ekdalaskolans aula (i centrum) Nybörjardans

Siri Pettersson 031-52 73 43
F 8-10 dec Mölndal Pingvinerna Kenny Reese
19.00-22.30 P A1 C1 Folkets Hus, Möllan Lussedansen Mathias Alfredsson
12.00-21.00 M A2 Annica o Gert Carlsson 031-87 51 58
12.00-14.00 C1
11.00-17.30 C2 C3A Thomas Bernhed
L 9 dec Enköping Pepparrötterna Rojne Eriksson
15.00–21.00 B M P Litslena Bygdegård Luciadansen

Ann-Marie Sandberg 0171-891 59
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DANCE AT GRANDPA’S
Detta är ett stycke ur boken “Little House in the Big Woods” av
Laura Ingalls Wilder med teckningar av Garth Williams. Boken
kom ut första gången i USA 1932 och berättelsen tilldrar sig på
1870 - 1880 - talet. Traditionell squaredans dansades tydligen redan
då!

Nils Runberg, Bålsta SD

Uncle George was blowing his bugle. It made a loud, ringing
sound in the big room, and Uncle George joked and laughed
and danced, blowing the bugle. Then Pa took his fiddle out
of  its box and began to play, and all the couples stood in
squares on the floor and began to dance when Pa called the
figures.

“Grand right and left!” Pa called out, and all the skirts began
to swirl and all the boots began to stamp. The circles went
round and round, all the skirts going one way and all the
boots going the other way, and hands clasping and parting
high up in the air. “Swing your partners!” Pa called, and “Each
gent bow to the lady on the left!”

They all did as Pa said. Laura watched Ma’s skirt swaying
and her little waist bending and her dark head bowing, and
she thought Ma was the loveliest dancer in the world. The
fiddle was singing:

“Qh, you Buffalo gals,
 Aren’t you coming out to-night,
To dance by the light of  the moon?”

The little circles and the big circles went round and round,
and the skirts swirled and the boots stamped, and partners
bowed and separated and met and bowed again.
Laura watched the dancers again. Pa was playing “The Irish
Washerwoman” now. He called:

“Doe see, ladies, doe see doe, Come down heavy on
your heel and toe!”

Laura could not keep her feet still. Uncle George looked at
her and laughed. Then he caught her by the hand and did a
little dance with her, in the corner. She liked Uncle George.

SAASDC har nu nytecknat licensavtal med STIM vilket
innebär att alla uppvisningar, danser och kurser som
arrangeras av klubbar som är medlemmar i SAASDC
innefattas.

Allt som arrangeras utanför anslutna klubbar måste alltså ha
eget avtal med STIM. SACT´s medlemmar har egen licens.

Vid frågor om STIM-licenser v.g. kontakta Inger Johansson.
inger@squaredans.se eller 0730-454400

Nytt licensavtal med
STIM MISSA INTE!

 

 

 

Ni har väl inte missat att läsa om försäkringen på
hemsidan?

Årsmötet 2006 beslutade att fortsätta med försäkringen
trots en höjning av avgiften från 1 krona per medlem
till 5 kronor per medlem.

På hemsidan finns också SOS-broschyren tillgänglig
för utskrift.
Den visar hur dansarna ska agera vid en eventuell olycka
på dansgolvet och är därför viktig.  
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Stefan Sidholm

Lördagen den 
25:e November 2006

17.00 – 21.00

Rotebro Dansträff

Kontaktperson: Jan Sundström 070-2345 790

Välkommen till

Hemsida: www.dance.to/ssd

Entré 80:-
under 18 år gratis!

Servering finns
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KVARNDANSEN
Kungälv

Kongahälla Senior Square Dansers 

inbjuder alla till dans i två hallar

måndagen den 4 december 2006

kl. 12.00 till ca 16.30

Callers: Anders Blom & Sven-Olof Nilsson

Lokal: Kvarnkullen Kungälv

Nivåer: Basic, Mainstream, Plus och A1

Dansavgift: 100 kronor. Kaffe och fika ingår. Drycker finns att köpa.
Vägbeskrivning: Kvarngatan. Kartblad 7 i telekatalogen, intill kvarnen. 

Vid frågor ring 0303-121 26, 125 30, 070-568 46 80
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När jag var liten åkte familjen till engelska kusten två veckor
varje sommar. Det var nästan alltid för kallt för att bada och
man tröttnade snart på att bygga sandslott. Det var inte
mycket annat att göra än att titta på havet. Ni måste förstå
att det här skedde för lääänge sedan, innan amusement arcades
och beach happenings. Så där satt vi min bror och jag och
räknade vågorna. (Det finns ebb och flod i England.) Vi
hade lärt oss vid barnsben att den sjunde vågen alltid är lite
större och kommer lite längre upp på stranden än de andra.
Vi upptäckte, med lite fuskräkning, att det stämde någorlunda.

Jag mindes det här en dag i maj i år när vi körde ut till
Adelsö på väg till klubbens gradueringsfest. Adelsö är en
vacker ö i Mälaren. Den har inte ebb och flod men den
dagen såg jag definitivt en skymt av den sjunde vågen…..

Förresten, kommer ni ihåg oss? Vi skrev i Square Info nr. 4
att vi hade ett mål, 2 squarer till graduering, och vi lovade att
berätta hur det gick. Jag är glad att rapportera att båten kom
i hamn! Det blev faktiskt 4 squarer av praktiska skäl. 17
graduanter plus en “gäst”-graduant från Ericssons SDC njöt
efteråt av gradueringstårta och kaffe under björken i solskenet
utanför Adelsös hembygdsgård. En kul dag tyckte alla. “Jag
fick träningsvärk i smilbandet” sa en dansare efteråt. Gissa
var glada vi blev att kunna välkomna 17 nya medlemmar in
i klubben!

Den sjunde vågen
Vi sade vi skulle utvärdera varför vi lyckades så bra just i år.
Men ärligt sagt, tror jag att vi bara hade turen att pricka in ett
“bra” år. Senast vi hade så många graduanter var så där 7 år
sedan, följt av några år med färre, och nu blev det rekord.
Det är därför jag tror på min sjunde våg teori, även om det
säkert finns en mer vetenskaplig förklaring!

Fast så klart vill vi ge ett stort tack till vår erfarna kapten,
Tommy Dahl, som höll i rodret på kursen och till
besättningen, alla medlemmar i klubben som troget ställde
upp som änglar varje vecka under hela året. Jag talar säkert
för andra klubbar när jag säger att vi även har fått inspiration
från Seminariet i Norrköping. Positiva diskussioner och
konkreta handlingsplaner har blåst vind i våra segel och
förhoppningsvis kommer att fortsätta ge oss fart inför nästa
mål, d.v.s. att behålla alla våra nya och “gamla” dansare!

Brenda Brattlund, Ekerö Square Dancers
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Leveransservice handböcker
Beställningar mottages helst med vanlig post. Det underlättar
om beställningarna samordnas inom klubben. Skriv 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:-

Vår hemsida www.squaredance.se uppdateras kontinuerligt.

Nytt för denna gången är att inloggningsrutinen för klubbar
numera finns under meny “Klubbmaterial” och att  klubbarnas
sida har utökats med möjlighet att själv kunna registrera sina
kommande danser, anmäla delegater och ändra sina klubb-
uppgifter.

Nytt är också att under menyn Klubbar – Sök på karta visas
alla klubbar på karta, för att underlätta för icke dansare att
hitta en klubb på eller i närheten av sin bostad eller för att
turistande dansare lättare skall hitta en klubb i närheten.

Mera information finns i en hjälpfil som går att ladda ner,
hjälpfilen visas när klubben loggat in.

Hör gärna av er med synpunkter till Lars Olofsson.
E-post: info@squaredance.se

Klubbinformation
 Anmälningar till Danslistan

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.

Hemsidan

Hemsidan
Klubbar kan själv registrera sina danser på hemsidan efter
inloggning. Dansen visas sedan på listan när danslisteansvarig
har godkänt dansregistreringen

E-post
Anmälningar till danslistan kan 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

Danslistan i Square-Info
Danslistan på hemsidan uppdateras kontinuerligt. Inför varje
nytt nummer av Square-Info kopieras Danslistan vid de stopp-
datum (Bidrag senast) som finns angivna på sidan 3 och listan
arbetas sedan om för att passa i tidningen.
Detta innebär att om en dans inte har anmälts till Danslistan
innan det angivna datumet, kommer dansen heller inte med i
tidningen! Anmäl därför alla danser till Danslistan i tid.
Anmälningar till Danslistan kan inte tas emot av red.

för Square-Info.

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:-

Mottagare av Square-Info
Om klubben har en speciell person för att ta emot Square-
Info kan denna anges i Klubbmatrikeln. Om inte någon
speciell mottagare har angetts, skickas Square-Info till den
angivna kontaktpersonen.

För att uppdatera delegater, klubbinformation mm. måste
klubben logga in på förbundets hemsida. Nedan följer en
enkel beskrivning på hur ni går tillväga.

• Surfa in på www.squaredance.se
• Välj Klubbmaterial och sedan Logga in

Nu kommer ni till en sida med alla våra medlemsklubbar.

• Välj din klubb i listen och ”klicka” så att namnet
dyker upp i rutan under.

• Fyll i lösenordet i tredje rutan.
• Tryck på logga in.

Här finns nu en liten meny där du kan välja att uppdatera
klubbens information, registrera danser, anmäla delegater till
stämman, plocka ut etiketter mm. En enkel användar-
handledning finns även i PDF format på denna sida.

Har lösenordet kommit bort kontakta Björn Mattsson eller
Marianne Hjelm, så skickar de ut det till ordföranden eller
kontaktpersonen.

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

SAASDC Matrikel



25

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, mobil-
nummer 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?
Stämmohandlingarna kommer fr.o.m. 2007 att finnas
tillgängliga på förbundets hemsida.

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.

NYTT!
Registeringstid 1 oktober till 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.

High Chaparral 2006
Ja då va dä dags igen å skriva ena liten artikel om våran dans
i Vilda Småland. Såsom brukligt ä sen en massa år har vi ju
dans på Westernstaden High Chaparral strax utanför
Hillerstorp den första hela helgen i juli. Så dä hadde vi i år
mä. Och jistanes va dä va vaaaaaaarmt, å sooooolit. Uj Uj
Uj, va dä va varmt å solit. Dä ble te å lätta på klädslen. Ja,
inom rimmliga gränser, vell säga. Men dä va många som
hadde sina tjusia squaredansklääe på
sej iallefall. Något som di många
annra besökarna på Chaparral
säkerligen uppskattade. För dä ju en
himlans trevlier miljö att dansa
fyrkant i. Te å me hästanna va
nyfikna som synes på bilden.

Callade i år, ja dä gjorde Bengt
“Bula” Ericsson å Svante Jordeskog
med bravur. Di däringa två herrana
ledde oss runt i olika turer, så en
bledde alldeles vellsen iblann. Men
rolit, ja se dä hadde vi. Alldeles fullt
mä glaa och dansande männsker va dä på göllvet. En kan la
närapå säga att det va lita trångt iblann. Trångt å varmt å
rolit. Präxis så som dä ska va när dä ä squaredans.

Å sen mettemellan när Bula å Svante tog sej lite matapaus, ja
då komde dä två skånska pågar och tjoade té et. Då bledde
dä blann annat sån häringa hårdrock a’la ZZ Top. Ja, I kannske
har räknat ut att dä va Stefan Carlsson och Leif Ekblad som
stod för det hela.

Ja, å söndagen. Ja, se den va inte ett endaste dugg svaliare
den.  Nähä, lika underbart varmt å skönt va dä då mä. Men
se Bula å Svante, di callade på som, som, som,......jaaa-a, som
bara den. Och vi dansare, vi va lika varma å glada å svettiga
som på lördagen. Å ve 12-tia så bledde dä en revolverduell
mett på dansbanan. Dä va nåra å Westernklubbens
medlemmar som bjöd på dä. Å snabbt drog dom. Vete

tusicken om inte nån å dom sköt sej
i tära, för dä lät som um skottet gick
å innan pickadollen va u hölstret.

Va dä kömmer å bli för nåen som
callar på Chappis nästa år, ja dä får
Ni läsa i Square-Info så småningom
eller på vår hemsida där dä även
finns en å annan bild från årets dans
att titta på.

Tack alla I söm köm, å väldans
välkömmna tebaka nästa år. Ha dä
bra och sköt om Er.

Finnveden Square Dancers gm. “Snuffe”

Ps. Sulle I behöva en översättning från Smålännska te
Rikssvenska så får I höra å E på:  leif.ericsson@garo.se
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 

Kontakt: Annika Andersson-Hjälte 

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

Vad är SACT? 

En rikstäckande organisation 

för squaredansledare. 
 

Vad gör vi? 
Utbildning 
 

SLUG  

Teoretisk grundutbildning för alla inom squaredansen 

 

SACT´s Caller School  

Utbildning för 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  

 

För mer info och anmälan kontakta Sven 

Andreason, sven.andreason@telia.com

  
 

Information 

 
SACT-info & Nyhetsbrev: ett informationspaket 

som går till alla medlemmar i SACT, fördelat efter 

behov under året. 

   

OBS! 

Stimlicens: Från och med 2006 har vi inkluderat stim 

licensen i medlemsavgiften. 

 

 

Nätverkande 
 

Squaredans Seminarium: 

9 och 10 september 2006 

i Norrköping 

Anmäl dig NU! 
 

 

 

SACT info via E-mail! 
 

Om du INTE vill ha SACT Info via e-mail, kontakta 

Hanna Tenenbaum, hannainsweden@yahoo.com

 

Tar vi vårt ansvar som ledare? 

Jag har återigen varit på Öland, mitt 23:dje år. Det var 
underbart väder, dans ute och full fart på grillen. Jag har 
pratat med mina kollegor som varit där både innan och 
efter mig. Vi var eniga om att det är som vanligt på 
Ölandsveckorna, det finns dansare som är på helt rätt 
vecka med rätt nivå. Men så finns det också som vanligt 
de som inte klarar av den nivå som veckan är 
annonserad med. Jag vet att detta inte är något nytt 
fenomen men fortfarande är det något som vi som 
ledare måste ta ansvar för. Som caller och instruktörer 
måste vi informera deltagare om vilka veckor dom kan 
ha kul och skoj på. Som ansvarig för en klubb borde det 
ligga i klubbens intresse att dansare med klubbens badge 
inte åker på danser och dansveckor som de inte klarar 
av. Det är ingen god reklam för klubben. Vad kan vi 
göra? 

Jag callar till vardags för Vita Bergen SD och vi har 
kommit överens om att till hösten ta allvarligare på 
detta. Vi har en gemensam tro på att tydliga krav och en 
tydlig kommunikation gör det lättare för dansarna att 
avgöra vad dom ska och kan klara av. Vi gör detta då vi 
vill att alla som bär Vita Bergens badge ska göra det 
med stolthet och med vetskapen om att de kan vad de 
utger sig för att kunna. Det handlar INTE om att kasta 
ut dansare ur klubben, det handlar INTE om att vi ska 
vara för mer än andra, det handlar om att vi vill ta vårt 
ansvar som ledare och se till att de dansare som går kurs 
hos oss ska få en så professionell utbildning som vi 
någonsin kan uppbringa. Vi tror att det leder till trygga, 
stolta och glada dansare/medlemmar. Min uppmaning 
till alla ledare inom squaredansen i Sverige ta upp denna 
diskussion och gör an plan för hur ni vill hantera detta 
på bästa sätt för allas bästa. 

SACT´s Caller School 

För dig som vill börja calla, för dig som vill fräscha upp 
dina kunskaper, för dig som vill få feedback på din 
callning för egen utveckling. En ny kurs startar i höst i 
Göteborg, Vingas klubblokal. 

Datum 28-29 oktober 2006 och  

10-11 februari 2007.  

Se vidare i separat annons i detta nummer. 

 

Bästa hälsningar 

Jack Borgström, Ordförande SACT 
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SACT
Swedisch Association of Callers and Teachers

www.caller.nu

kör nu sin TREDJE
Sact´s Caller School

Kursen vänder sig både till dig som vill börja calla
 och till dig som har några års erfarenhet av att calla

Datum: Del 1 28 & 29 oktober 2006
Del 2 10 & 11 februari 2007

Tider: Dag 1 09.00 – 18.00
Dag 2 09.00 – 16.00

Plats: Göteborg, Vingas klubblokal, Kyrkbytorget 5 på Hissingen

Pris: 1.500 / deltagare och tillfälle
I priset ingår kursmaterial, lunch 2 st och fika under båda dagarna.

Kursledare: Jack Borgström & Svante Jordeskog

Kurs innehåll: Hemtagningsteknik, musik, body flow, etik, utlärningsteknik, timing, presentationsteknik mm mm

Anmälan senast: 2006-09-30

Anmälan/frågor: Jack Borgström jack@jacambo.se 08-530 252 13 070-219 75 55
Pilfinkvägen 13147 71  GRÖDINGE

Svante Jordeskog svantejordeskog@hotmail.com 0521-195 24073-628 58 04
Pettersbergsvägen 52462 53  VÄNERSBORG

Varmt välkomna!!

I fyra år har alla intresserade av Squaredans kunnat delta i ett
utvecklande seminarium årligen. Denna gång kommer vi att
titta tillbaks och utvärdera vad som har hänt och även planera
framåt. Vilka goda exempel finns att ta del av? Kanske kan
man ta till sig vad andra har lyckats med och modifiera så
det passar de egna förutsättningarna. Även detta år har vi en
extern föreläsare som har huvudämne: Hur man motiverar
sig själv och andra!

Squaredansseminariet 2006
Deltagarantalet har ökat för varje år och förra året var det
så många att det var svårt att ordna boende till alla som
anmälde sig sent, så skynda. Vi hoppas att alla klubbar sänder
minst en representant och att det betalar sig genom ny
inspiration och kunskap. Varmt välkommen!

SAASDC och SACT
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Lösning Squarenöt

På bilden från Ölandstokarnas födelsedagskalas syns längst
fram till vänster Hans Jädergård, Seniorernas förste
ordförande och bredvid honom Brita Jädergård, som var
det ena födelsedagsbarnet.

Nyligen firades två 87-åringar med tårtkalas i samband med
de onsdagsdanser som “Ölandstokarna” har varje vecka. Tre
timmar håller de igång, med trevlig fikastund som avbrott
mellan passen. Olle Nilsson är deras glade, trogne caller.

Så nog finns det förutsättningar för ett livslångt
squaredansande. Det är friskvård och livsglädje det!

Dansa hela livet!
Dansa både vänster- och höger
Ett råd till alla squaredansare är: Lär er både höger- och
vänster-dans! Det är ofta många fler kvinnor än män som
håller igång med dansen i högre åldrar. Här är det därför bra
med individuella computercards som börjar bli vanligare. Då
behöver ingen “bli över” flera gånger när det squaras upp.

Hälsningar till alla glada squaredansare från Ebba Carlquist i
Squaredansklubben Seniorerna

 

 

 

NYA KUNSKAPSLISTAN 
Finns nu att hämta på SAASDCs hemsida 

 
Listan vänder sig framför allt till kursledare och kursvärdar, som ett stöd i utlärningen, en checklista.  
Den behandlar nivåerna Basic och Mainstream och handlar om vad en dansare bör känna till, allmänt, 
om terminologi och vanlig koreografi, dvs. de vanligaste varianterna av call. 
 
Listan är också till för dig som är Basic- och Mainstream-dansare och vill veta vad du förväntas kunna 
kring de programmen. Den behandlar också vad du som är Plus- eller Advanced-dansare ska behärska 
utöver grunderna. 
 
SAASDC och SACT rekommenderar att kursledare använder listan som referens. 
 
Listan kommer att vara en punkt på dagordningen på Squaredansseminariet i september. 
 
Den nu släppta första utgåvan finns på engelska och snart också på svenska. Den är gratis att använda. 
Du finner den lättast på Förbundets hemsida under fliken dansnivåer. 
http://www.squaredans.se/proglistor.html  
 
Om du tycker att något saknas eller bör ändras, kontakta då gärna Calle Brunér på mailadress: 
calle.bruner@swipnet.se. Det är meningen att listan ska vara ett levande dokument. 
 
/Calle Brunér 
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Fyrklövern - vad gör dom egentligen?
Jo, vi i Fyrklövern dansar för fullt, fast många av oss börjar
bli lite äldre!
Vi är fyra Stockholmsklubbar: Huddinge Square Swingers,
Näsby Parks Squaredance klubb, Panther Squares och
Squaredansklubben Seniorerna, som har ett mycket gott
samarbete i både planering, kursverksamhet och
dansverksamhet.

Från vardera av de fyra klubbarna ingår två personer i
Fyrklöverns styrelse.
I alla styrelserna jobbas det friskt för att alla medlemmar ska
trivas, dansa mycket och ha roligt.

I år har vi också fått bra tillskott med nybörjare, sammanlagt
cirka 80 nya dansare i de fyra klubbarna!
Vi kan därför glatt se framtiden an. Men även de “gamla”
hänger lätt med!

Vi kan se och har sett under lång tid att det finns ett problem
med att dansare allt för snabbt tar sig fram genom nivåerna/
programmen. Det är ett problem som påverkar caller, andra
dansare, klubbar och hela vår aktivitet. Vi kan förstå att det
för en enskild dansare kan vara svårt att inse sina begränsningar
och gå ut på golvet för att testa om hon/han klarar det.
MEN och det är viktigt att betona, detta problem ägs inte av
den enskilde enbart, då det påverkar vår aktivitet och om
detta blir ett mönster som genomsyrar en klubb. Vi tror att
det är dags att sätta ner foten och börja ställa krav på dansare
och därmed också på caller och klubbar.

Det måste finnas en stolthet hos klubben att “producera”
goda dansare som när dom går upp på en nivå klarar av den
nivån. Om man börjar släppa på detta för att vara schysst så
tror vi att man gör sig själv en björntjänst i förlängningen.
Det är varken kul för den dansare som hela tiden känner att
hon/han inte hänger med, det är heller inte kul för de dansare
som verkligen kan nivån.

Vän av ordning kan fråga sig vem det är som bär det yttersta
ansvaret. Enligt vår mening är det den enskilde dansaren det
kan inte finnas någon annan. MEN för att dansaren ska kunna
göra den bedömning bör caller och klubbar vara tydliga med
krav och förväntningar på en dansare som går från ett
program till ett annat. Då kommer vi tillbaka till att det är
viktigt med en god samverkan mellan caller och klubb, dansare
och klubbledning. Den typen av samverkan måste innehålla
en öppen och tydlig kommunikation mellan alla inblandade.

Nivårusning ett otyg ;-)
Nivåbromsning eller….????
Det finns många, framförallt yngre, men även andra som
under kursernas gång tröttnar för att upplägget är för
långsamt, eller att man måste repetera hela tiden för att alla
ska kunna hänga med. Borde det inte finnas kurser anpassat
även för dessa?
Många som snabbt blir riktigt bitna av squaredans går på alla
tänkbara danser, läser, övar, frågar om råd och försöker på
snabbast möjliga tid bli fantastiskt duktiga.
Och många av dessa blir också väldigt säkra dansare just för
att de är så ivriga. Självklart att ska man behärska den nivå
man går upp på, det är oftast inte det som är problemet.
Det är alla de som inte går ut och dansar som släpar efter,
som inte får tillräckligt med övning. Att bara gå på kurs är
inte tillräckligt.

Ovanstående är ett debattinlägg som vi vill fortsätta på
squaredans seminariet i Norrköping.
Vi vet att det inte är en ny fråga men den är ständigt aktuell
och är därför viktig att hela tiden hålla den levande och inte
sopa den under mattan. Det är en överlevnadsfråga för vår
aktivitet. Har du synpunkter innan seminariet tveka inte att
kontakt oss innan.

Vi ses och hörs!
Inger Johansson   &   Jack Borgström

inger@squaredans.se     jack@jacambo.se
för SAASDC       SACT

Stora Seniordansen
I oktober arrangerar Fyrklövern “Stora Seniordansen” på
Idrottshögskolan i Stockholm för fjärde året. Den dansen
brukar samla deltagare från hela landet. Vi hoppas i år få
dansa tillsammans med både seniorer och yngre dansare.
Alla är välkomna på våra Fyrklöverdanser! Vi tror inte att
man behöver hålla så strikt på åldersgränserna.

Squaredanshälsningar från Fyrklövern genom ordföranden
Ebba Carlquist
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The railings of the open air-dance floor had been repainted
by Britt. Later on Thursday Olle the nails on the balcony
successfully hit When Anders on Tuesday morning had
something to do somewhere, for a moment Olle as a calling
carpenter tried to repair our square. One hour later Anders
to a sleepy Paul said “good morning” politely. After caller´s
evening with singing he had overslept himself   slightly.

Mostly during the week we joyfully looked at a blue sunny
sky. Our expectations were high, when Paul & Anders said
“trade by”. At his workshop Paul called “all four couples
allemand left”, if he was nice, but often used the tricky “all
four couples left fan the top” as a disguise.

Paul has a certain accent, when he calls “schwing thru” and
“schtar thru”, but “as young, goodlooking and intelligent
people” we into the future go. On “caller´s evening” Anders
all the time sang with a distinct echo. The evening before in
World Cup the referee gave red card to Deco.

During this A2 week we were ruled by either a yellow or a
blue card, but on Thursday and Friday in the broiling sun life
was pretty hard. By Peter the basic stretching movements

Week 26 / 2006 at A2 level
on Bödabaden

we first learned. In chigong we a light ball into a heavy pot
and a vase turned.
Krister 55 seemed to be a member of the national football
team. He acted with a professional dancing flow which was
extreme Bunnies with green ears one morning in a square
appeared Some of us filled with fear in protection to the
left veered.

Anders obviously liked big movements in a square to create,
calls like “as couples spin the top” or “big diamond circulate”.
He also loved to regularly “roll the boy away”, when “love
was in the air”. In the same square the boys tried to stay,
while Olle went on to repair.

Mainstream workshop, on a level too low, Paul wanted us
to buy. But despite of  the talk of  shoes to his poor children
he´s a great guy Both Paul and Anders on their CD:s had
children singing so nice. In that way they tried our feelings
for weak children voices to arise.

In the saloon with Peter Anna a great deal was singing. In
our ears the melody of  West Virginia was swinging. If  the
two doctors couldn´t see one another from each ear, Peter
said, the patient could be a square dancer without fear.

We´ll wait and see, but don´t you all about World Cup agree.
Germany versus England in the final we for sure want it to
be. My great audience probably has lost the patience my
poems require. Maybe after twenty years on Bödabaden I
will from this writing retire. At the same time all eight dancers
into the middle for a dosado. To Paul & Anders, Maria &
Johnny and their staff: Thank you!!

Bödabaden den 30 juni 2006
Kjell Roman, Västerås SD & Riverbend´s SD

GLÖM INTE!
Glöm inte uppdatera era hemsidesadresser och kursdatum
under höstterminen på Förbundets hemsida.

Gör detta med hjälp av er inloggningskod.

Nu vid terminsstart letar många människor efter en ny hobby
och kanske hittar just din klubb på Internet.
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Conventionvimmel – Ronneby 3-5 juni 2006

“Så liten plats en människa tar på jorden.
 Mindre än ett träd i skogen.

Så stort tomrum hon lämnar efter sig.
En hel värld kan inte fylla det”

Ingrid Arvidsson

Ett ledsamt bud har nått oss

Shirley Wester, fru till förre squareinfo-redaktören Roland
Wester, har hastigt avlidit.
Hon drabbades av hjärnblödning endast 56 år gammal.
Veckan innan, hade hon tillsammans med Roland, varit på
dansvecka i Polen.
Vi minns Shirley som en god vän och danskamrat, med
glimten i ögat. Hon var så fin, när hon dansade i sin Sverige-
klänning.
Trots sin alltför tidiga bortgång, hann hon ändå leva ett rikt
liv. De bodde bland annat utomlands under en period. För
något år sedan bröt de upp från Limhamn för att bosätta
sig i Sövde.
Hon tillhörde den skara dansare som nyligen bildade Sjöbo
Bears SDC och som på Convention i Ronneby inbjöd till
nästa års Convention i Sjöbo.

“Shirley, du fattas oss”, men du har också påmint om att det
är nu vi lever! Att vi ska ta vara på varandra och den tid vi
har idag!

Micke och Pia

Fotografer: Thomas Kristoffersson, Inger Johansson, Roger och Annika Persson
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Vi finns på följande danser

Gun-Inger Per-Olof & Anne Anderso o
bluecorner@tele2.se Tel: 0485-222 43

2 sep Rosenbomfestivalen
21 okt Stora Seniordansen

Välkommen in i vår välsorterade butik på

3-5 nov Ericsson Jamboree
19 nov Ocean Waves

Öland eller titta in på www.bluecorner.nu

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


