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Här är en del av bidragen till SAASDC:s fototävling.
Som ni ser var bidragen många och det var svårt att
välja vinnare, så det blev två som vann, Anders Lindgren
och Göran Wetterqvist.

Anders bild visar en dans på hög höjd 1191m över havet
på en dansbana eller helikopterplatta på Idre fjäll, år 2004.

Görans bild visar glada dansare på kinesiska muren, togs
under en dansresa till Kina 2006.

Vinnarna har blivit underrättade och fått var sitt present-
kort på dansavgiften till Convention 2007 i Sjöbo.
Therése Milestad, SAASDC

Fototävlingen är avgjord
Första pris

Bidrag som inte vann
se fler på sidan 27

Foto: Anders Lindgren

Foto: Gina Nertling

Foto: Göran Berg

Foto: Hans Berggren

Foto: Berit Westergren

Foto: Kerstin Olsson

Foto: Marianne Damm

Foto: Mia Mutembei

Foto: Mia Mutembei
Foto: Thomas Kristoffersson

Foto: Göran WetterqvistFörsta pris
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Från ordförandens horisont

Nu skriver vi år 2007. Det är inte klokt egentligen hur fort
tiden går. Åren bara rullar iväg, och jag räknade ut att det i
vår är arton år sedan jag graduerades. Tänk att jag hållit på så
himla länge med squaredans och fortfarande tycker att det
är lika kul! Uttrycket “Det går fort när man har roligt”
stämmer verkligen in på vår verksamhet. Det känns
fortfarande som att det var i går jag började dansa.

Nu i mars har jag jobbat på Norra Västerbotten i 1 år. Det
är också roligt fortfarande, och en enorm utmaning varje
dag. Dessutom är tekniken spännande, numera kan man också
se NVTV i mobilen. Tänk om någon hade sagt det för 5 år
sedan, ingen skulle tro på det.

Ett årsskifte brukar innebära nyårsrevyer på många ställen. I
Skellefteå har vi ett fantastiskt duktigt revygäng som heter
Lövångersrevyn. De är enorma på att snappa upp lokala
händelser och presentera dem på ett skojigt och proffsigt
sätt. I år gick jag dit med en klump i magen - jag visste
nämligen att en programpunkt hette NVTV!

Så klart var den punkten näst sist i den 2,5 timmar långa
föreställningen, och klumpen i magen bara växte. Det var
svårt att uppskatta det övriga materialet på samma sätt som
jag brukar, men de säger att den här revyn var den bästa de
gjort! Så kom det då - NVTV! En blond tjej som läser nyheter
och gör det så roligt att klumpen i magen byttes ut mot
kramp i magen för allt skrattande. Med facit i hand kan jag
säga att det är smickrande att bli parodierad i en nyårsrevy,
men det innebär mycket vånda innan man sett det.

Flyttkaoset har börjat lägga sig,
jag är i stort sett i ordning. Och
jag hittar nästan allt numera. Fast
det tog mig två timmar att leta
fram mina badgar inför en dans.
När jag väl hittade dem mindes
jag att när jag la bort dem förra
gången tänkte jag att “det här är
ett smart ställe och jag kommer
att hitta dem direkt”.
Jo, tjena!

Let’s Dance-testet gick bra. Vi var 5 tjejer som spelade och
dansade. Men betyget blev en mycket svag 3:a. Det var ganska
krångligt och själva dansutlärningen gick så fort att man knappt
hann blinka. Men trevligt hade vi! Jag ser dock framemot att
spela “Let’s Squaredans” så fort det är uppfunnet. Någon
som nappar på idén?

Nu väntar en spännande vår med en massa roliga danser
framöver. Och för Convention styr vi kosan till Sjöbo.
Anmälningarna rullar in - du har väl inte glömt bort att skicka
in din anmälan?

Hoppas vi ses på ett dansgolv snart,
Jessica Dhyr, ordförande SAASDC
jessica@squaredans.se

Årgång 23 

Organ för SAASDC, Svenska Squaredansförbundet, 
Box 457, SE-191 24  Sollentuna  
Hemsida: www.squaredans.se  
ISSN 0283-6572   
Ansvarig utgivare Jessica Dhyr 
Postgiro 82 54 68 – 2 

Redaktör Ing-Marie Lindh 
Adress: Antikvarievägen 4, 724 81 Västerås 
Telefon 021 – 352835 
E-post: ing-marie@squaredans.se 

Annonser Helsida Halvsida Kvartsida Åttondelssida 

Storlek bredd * höjd mm 190*270 
Liggande
190*135

Stående
90*270 

Liggande
190*65 

Stående
90*135 90*65 

Priser, kronor 2400:- 1200:- 1200:- 600:- 600:- 300:- 
Reducerade priser för 
SAASDC-klubbar, kronor 840:- 840:- 420:- 420:- 210:- 
Färgannons, kronor 3600:- 1260:- 1260:- 630:- 630:- 315:- 

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

Kommande nummer Nummer 2 2007 Nummer 3 2007 Nummer 4 2007 Nummer 1 2008 
Bidrag senast (deadline) 1 april 1 augusti 15 oktober 1 februari 

Distribueras vecka 18 35 47 0810 
Tryck AB Ystads Centraltryckeri, Box 82, 271 22 Ystad 

 

OBSERVERA:
Ändringen av deadline till den 15 oktober

för nummer 4!
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När det här skrivs är precis årets första styrelsemöte avslutat.
Under 3 dagar har styrelsen träffats i Stockholm för att
summera förra året och samtidigt dra upp riktlinjer för
framtiden. Dessutom hade vi för första gången ett gemensamt
möte med SACT:s styrelse. Lördag eftermiddag träffades
båda styrelserna och diskuterade gemensamma punkter. Det
som tog mest tid var seminariet. Vi har beslutat att ha ett
seminarium även i år, men tittar på möjligheten att byta både
tid och plats. Vi hoppas det kan attrahera ännu fler att deltaga
på årets seminarium. Mer information om det här kommer
finnas i Square-Info nummer 2.

Om bara några månader är det dags för Convention, en
fantastisk möjlighet för oss squaredansare att träffas och dansa
under 3 dagar. Men det innefattar också en förbundsstämma
(årsmöte) och er möjlighet att påverka oss i vårt arbete. Alla
klubbar i SAASDC har rösträtt på stämman. Antalet delegater
är beroende på hur många medlemmar klubben har, och jag
hoppas ni tar möjligheten att säga er mening där. Anmälan
av delegater görs antingen via SAASDC:s hemsida eller via
blankett från klubbhandboken.

En annan möjlighet som förbundsstämman ger är att
uppmärksamma personer som gör mycket för vår
verksamhet. SAASDC har något som kallas utmärkelser,
förtjänsttecken. Klubbar kan ansöka om det hos oss, och vi
delar ut det på stämman. Det är en chans att visa er
uppskattning hos medlemmarna och jag hoppas att ni även
tar den. Ansökningsblanketter finns att hämta via hemsidan
eller från klubbhandboken.

På tal om Convention, 2007 styr vi kosan till Sjöbo. Var det
blir 2008 avslöjas på Convention i Sjöbo men vart vi ska åka
2009 står ännu skrivet i stjärnorna. Det är öppet för klubbar
och allianser att söka fram till den 1 juni.

När det gäller 2010 har jag tidigare skrivit en förfrågan om
någon vill anordna Europa Convention. En intresseanmälan
har kommit in som vi ska titta mer på inom kort. Det vore
kul om Sverige får anordna ytterligare en Europa Convention.

Vi har precis räknat ihop förra årets medlemsantal och det
är ungefär detsamma som 2004. Det känns positivt att den
dalande trenden har stannat av, men det vore ännu roligare
om det började stiga igen. Extra kul läsning är att antalet
ungdomar ökat. Det måste vara länge sedan det hände!

Det som främst gäller för att öka medlemsantalet är
marknadsföring och åter marknadsföring. SAASDC har tagit
fram en broschyr som ni i klubbarna ska kunna använda för
just detta syfte. Det finns lite generell information om
squaredans men även plats för klubbarna själva att sätta dit
kontaktinformation. Broschyren kommer att presenteras på
förbundsstämman i Sjöbo, och alla klubbar kommer att få
några exemplar till att börja med. Jag hoppas ni uppskattar
och använder den så mycket som möjligt.

Till sist har jag hört att Ekenalliansen tänker anordna en dans
i vår som de kallar “Pontus-dansen”. Det är en dans för att
samla in pengar till en kille med en ovanlig sjukdom. Den är
så ovanlig att läkarna och forskarna inte riktigt vet vad som
händer med Pontus kropp. Pengarna som dansen genererar
går till en resa till USA för Pontus, där han får träffa läkare
och forskare som är specialister på hans sjukdom. Pontus
föräldrar och syster dansar squaredans. Jag tycker det är ett
fint initiativ, både av Ekenalliansen och de callers och andra
som ställer upp gratis för Pontus. Jag önskar er verkligen
lycka till!

För styrelsen,
Jessica Dhyr,
ordförande SAASDC
jessica@squaredans.se

Med Olle & Myhren på
muren

Tack Göran, Olle och Peter för  en oförglömlig resa till Kina
i september. Att dansa square i solens park, hotellokal, och
till sist på The Great Wall, i Mittens Rike är något man kanske
aldrig trodde skulle bli av.
Att beskriva en resa av den storleken är svårt, men att uppleva
den kan bara göras på plats, så ta chansen när den uppstår
nästa gång.
 
Hälsningar Eric o Gunnel Bowall
(Medlemmar i Vinga Yellow Rockers)

Västerås Square Dance Club 
inbjuder till  
Högnivådans 

 
Lördag 17 mars klockan 14-21 

 
Caller: Anders Blom 

 
14-16 C1 

16-21 Plus, A1, A2 
 

14-16: 40 kr, 14-21: 100 kr, 16-21:80 kr  
Under 18 halva priset.  

 
Kaffe, kaffebröd, smörgåsar och dricka finns att köpa.  

 
Frågor? Ring Roger: 021-142320  

Vägbeskrivning: Sväng av E18 avfart 130 mot Fagersta RV.66 i andra 
rondellen följ skylt Eriksborg För er som kommer från Fagerstahållet tag 

vänster i första rondellen när ni kommer till Västerås.  
 

VÄLKOMNA! 
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Redaktörsspalten

Södertälje
9 april 2007
16.00 - 20.00

Hjärtligt välkommen att dansa med oss på

http://hem.passagen.se/fig8dans fig8dans@.passagen.se

Plats: Tälje folkdansgille, Björklundsgatan 4 C

Nivåer: B, M, B, P

Inträde: Vuxen 80 kr, under 18 år 40 kr

Klädsel: “Traditional” eller “Proper”, se vår hemsida...

Förtäring: Vi har cafeteria!

Frågor: Ring Birgitta 08-550 663 60 Har du några squaredans-prylar
att sälja?
Tag med dem, det är LOPPIS!

Squaredans i Indien 
Vill du med på en fantastisk upptäcktsresa till Kerala? 
Vi besöker tempel, palats, festivaler, teplantager, 
naturreservat och andra sevärdheter. En mysig tur på 
Backwaters kanaler i en husbåt är också tänkbar. 
Ayurveda-massage ingår. 
Först bor vi i den lilla staden Thrissur, där vi har 
möjlighet att besöka barnhem, skolor, sjukhus samt 
olika indiers hem. 
Vi avslutar resan med en härlig badvecka på Kovalam 
Beach, med möjligheter till fler utflykter i trakten. 

Dansmöjligheter blir det många, både på hotellaltanen 
och på barnhemmet i Thrissur samt på vårt hotell i 
Kovalam. Kanske lyckas vi också dansa på husbåten. 

När: okt/nov -08. Längd: 17-20 dygn. Pris: ca 18.000 kr  
Caller är ännu ej bestämd. 

OBS: Några restplatser finns kvar till årets resa i 
höst. Den är dock utan caller, möjl. m dans till CD.  

Pris ca 16 000 kr. 
Upplysningar eller broschyr fås från Mari Coenraads,  

medlem i Västerås Square Dance Club 
Tel 021–35 70 20  Mail: mari_coenraads@hotmail.com 

Ja det har hunnit bli 2007 när jag skriver min 3:e spalt. Det är
inte klokt vad fort det går.

Vi kommer från ett nytt styrelsemöte, där vi  även diskuterade
med SACT. Om det kan ni läsa mer i Förbundsnytt.

Lite nytt beslutades gällande Square-Info. Bl.a. ändrar vi
deadline för nr 4 till den 15 oktober istället för 1 november.
Dessutom flyttas distributionsveckan från 48 till 47. Detta
för att minska risken till försening, liknande den som
drabbade nr 4 2006. Jag ber om ursäkt för det extrajobb
som detta medförde för er. Men samtidigt fick jag veta hur
viktig Square-Info är =) det hade jag aldrig kunnat drömma
om. Oj vad mail och telefonsamtal – Square-Info är klart
efterlängtad.

Påminnelse:
Om ni tänker på följande slipper jag en hel del dubbeljobb.
Alla delar i tidningen utom omslaget är i svartvitt. Således
måste jag sitta och göra om era färgflyers till svartvitt.
Dessutom vill jag be er tänka på att små plottriga bilder (t ex
“Clipart-bilder” som gubbar osv.) kan vara svåra att få snygga
i tryck.

Fr. o m detta nummer höjer vi priserna på annonser i färg.
Där kommer således inte den kronologiska ordningen på
flyers att gälla utan “först till kvarn”-principen. Inga annonser
i färg har efterfrågats till detta nummer. Låt mig veta om det
är en slump, eller beror det på priset?

Detta nummer har jag dessvärre fått minska ner med 4 sidor.
Det har kommit in dåligt med artiklar. Skriv gärna om vad
som händer i Squaredans-Sverige. Vårt land är långt, mycket
händer väl därute?

Frågor har återigen kommit om “adressrutan” och vikten
på tidningen. Jag har bett Roland som fortfarande distribuerar
tidningen skriva ett inlägg i tidningen om vad som gäller.
Jag är inte så insatt i denna diskussion då det är Roland som
har brevväxlat med posten.

En annan att tänka på sak från danslisteansvarig. Det händer
tyvärr ibland någon i klubben lägger in dansen direkt och en
annan anmäler dansen på “gammalt maner” till danslistan,
detta resulterar i att dansen står två gånger på danslistan.
Pia ser inte alltid detta och vill därför uppmana er att bara
anmäla dansen en gång.

Jag har hört att det pratas i kulisserna om Square-Info, men
inte mycket har framkommit till mig. För att kunna förändra
till det bättre är det viktigt av ni hör av er med vad ni tycker
och tänker om tidningen.
Jag kommer att finnas vid Förbundets bord vid Convention
och säkert i vimlet – haffa mig. Det är ni som gör tidningen!

Våren är på väg hoppas jag,  även om det just nu är dryga 10
minusgrader.
Påskfestivalen i Örebro hägrar närmast.
Jag är där. Ni kommer väl?

Ing-Marie Lindh
Redaktörska för Square-Info
ing-marie@squaredans.se
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 Ring Lake Square Dancers 
H Ö R B Y  –  H Ö Ö R  

 

 

 
 
 

Ring Lake Square Dancers Hörby/Höör 
 

inbjuder  t i l l  jubileumsdans 
 

Vernal Equinox Dance 
 

Caller:  Bengt ”Bula” Eriksson 
 

Lördagen den 17 :e  Mars  2007 kl .  13 .00  -  18 .00  
 
 

OBS Ny lokal:  
Folkets Hus, Hörby 

 
V ä g s k y l t n i n g  f r å n  I C A  K v a n t u m  

 
 

Nivåer :  B,  M,  Plus ,  A1.  
 

Serveringen öppen under  hela  dansen.  
 

Entré: 120:- ,  ungdom < 18 år 60:-  
 

Hjärt l igt  välkomna t i l l  hjärtat  av  Skåne och 
dansa Square Dance  

 

För  information:  
Alf  Olsson,  0415-131 65  ( a l f @ e p s i l o n . t e l e n o r d i a . s e )  

Birgit ta  Hansson,  0415-135 35  ( g i t t a n . h @ h o m e . s e )  

Ring Lake
Square
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A1, A2    14.00-19.00 
P             14.00-20.00 
B, M       16.00-21.00 

Hej
alla underbara dansare!

Snart är det dags för Påskfestivalen i Örebro.
Klubbarna i Norrland ska skicka ner en buss till dansen,
så alla ungdomar från Norrland, passa på att åka med så
syns vi och förhoppningsvis träffas så många ungdomar som
möjligt från hela landet!

Årets stora händelse är annars Convention i Sjöbo där Buffalo
Squares har fått tid för fastdance. Under två timmar callar
Buffalos två toppcallers i ett snabbt och utmanande tempo.
Fastdance är inte bara till för ungdomar utan för alla men är
ett utmärkt tillfälle för er som ännu inte är medlemmar i
Buffalo att träffa många yngre dansare,, knyta nya kontakter
och kanske bli medlem i Buffalo.
I Örebro minglar Buffalos dansare runt lite överallt på
dansgolven medan vi i Sjöbo har ett eget Buffalo bord, kom
gärna dit eller ta tag i oss på golvet!

Gå gärna in på vår hemsida
www.buffalosquares.se och läs mer.
Vi ses i Örebro samt på Convention
i Sjöbo!

Hälsningar från Styrelsen i Buffalo Squares
buffalosquares@hotmail.com
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 “Bryt alltid squaren efter
avslutad tip och bilda en ny
square med andra dansare” står
det i “Squaredansens 10 kom
ihåg”. Detta beskrivs tydligt för
alla nybörjare. Skälen är många,

t.ex. att man blir bättre dansare när man får annan partner
och corner. Att alltid dansa med egen partner är inte att
rekommendera eftersom man då lär sig varandras små tecken
till hjälp, välmenta, men det gör att man inte klarar sig lika
bra i dansen så småningom. Allt bygger ju på att vi dansar
helt självständigt, att var och en vet vart man ska och tydligt
visar det för sina meddansare. Detsamma gäller även att man
squarar upp med samma par eller får statiska squarer som
inte möjliggör att förbättra meddansare eller sig själv.
Kortsiktigt blir just den tipen kanske jättebra, men långsiktigt
måste vi också ängla och dansa med alla. Den som kanske är
minst duktig behöver ju faktiskt alltid de bästa i sin square.

När det gäller att kritisera eller ifrågasätta hur det “ska” vara
ska man kanske också inte vara så tvärsäker. I en nybörjarkurs
var ett antal dansare så oerhört roade att de fortsatte dansa
efter kursens slut, och gick ut på alla danser som de någonsin
kunde. Resultatet blev ju att man blev superduktiga. Trots att
sommaruppehållet började med B 36 så lärde de sig hela
Basic och hela Mainstream av bara farten.
Eftersom de ännu inte var graduerade har de alla fått utstå
oerhört många påhopp om att de faktiskt inte kan dansa
nivån, att de inte får ha squaredanskläder och att de inte får
gå ut på danser som inte har halv Basic. Detta ledde till
önskemål att få gradueras tidigare, d.v.s. efter tre terminer
istället för fyra. Klubben konfererade och kom fram till en
provisorisk lösning, men då blev klubben oerhört kritiserad
och även callern som gick i god för att dansarna hade
tillräckliga kunskaper. Men dansarna är fantastiska och klarar
nivån bättre än de flesta. Samtliga dansare är oerhört medvetna
om vad de kan och inte kan, och ingen av dem skulle
någonsin dansa på “fel” nivå. Så var är då den tillåtande
attityden som jag är så stolt över när jag berättar om
squaredans? Jo självklart så finns den hos de flesta, och jag
har alltid valt att beskriva allt som har fungerat väl i dansen.

När jag berättar om de etiska reglerna = “10 kom ihåg” för
ännu icke squaredansare blir de ofta väldigt imponerade och
ibland är det sådant som kan göra att de blir intresserade av
att börja. Men, när jag sedan pratar med dansare så säger de
att man inte lever upp till dem. Varför inte?
De är ju skapade för att göra våra relationer inom dansen så
bra som möjligt. Är det så att man kanske inte går igenom
dem under nybörjarkursen?

Är det så att man inte kommer ihåg dem när man dansat ett
tag? Kanske dags att fräscha upp minnet då och läsa i
klubbhandboken eller på förbundets hemsida. Kanske tycker
man att det skulle stå annorlunda? Låt då oss i Svenska
Squaredansförbundet få veta synpunkterna.

Några som gav mig dansglädjen tillbaks på de “högre”
nivåerna var alla dansare och arrangörerna på Gran Canaria.
Jättetack. Ni gjorde allt enligt “10 kom ihåg”, tydligt om
klädkoder, aldrig nobbande, flexibilitet med danspartners,
alltid tillåtande om någon behövde stöd, inte för mycket
hjälp så alla fick dansa självständigt, men kanske en liten vink
ibland för att dansen ska flyta på. Inget pratande men mycket
skrattande och vi valde att fokusera på det som gick bra
och lite hjälp om man ville lista ut varför och hur det skulle
fungerat.

Nu är det snart dags för graduering så fråga kursvärdarna
om “10 kom ihåg” och läs på. Det är också oerhört viktigt
att klara att göra lines rätt efter att squaren har kraschat. Ju
fortare man kommer upp på lines desto bättre även om
man hamnar lite fel, men det är bättre att komma igång
med dansen. Och kom ihåg att det är instruktören/callern
som Gradueras mest, har inte Din instruktör lärt Dig allt
som Du behöver veta så…!

Lycka till och välkommen till den varma squaredansfamiljen!
Inger Johansson

  A     N  
 Ö  T   R   

N    S   U  
  Q      N
 S  N  Ö  T  

E      S   
 E   Ö    T
  U   A  Q  
 T     U   

SQUARENÖT
Sudoku med bokstäver. Placera in bokstäverna (S,Q,U,A,R,E,
N,Ö,T) så att de förekommer endast en gång för varje vågrät
rad, en gång för varje lodrätt rad, och en gång för varje 3 x
3-ruta. Se lösning sida 18.
Inger Johansson
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Distribution av Square-Info
Under den senaste tiden har det kommit upp lite frågor kring
distributionen av Square-Info varför jag kommer tillbaka om
detta.

För en tid sedan provade vi med en adressruta på tidningens
sista sida, detta som en del av en fruktlös diskussion med
Posten. Diskussionen gick ut på att en tidning kan distribueras
utan omslag medan ett Föreningsbrev måste ha en
förpackning, kuvert eller annat. Resultatet blev att Förbundet
blev debiterat för mellanskillnaden mellan det porto som
klubbarna hade betalt och det porto som de borde ha betalt
(enligt Posten). För att undvika detta tvingades vi att ta bort
adressrutan. Faktum kvarstår, för att kunna skicka som
Föreningsbrev måste tidningen stoppas i ett kuvert eller annat
omslag.

I samband med denna diskussion undersökte jag
möjligheterna för att få tidningen inplastad och adresserad.
Det hade kostat ungefär en krona per tidning. Dessutom
hade portot sjunkit, eftersom en central distribution direkt
till dansarna är billigare än nuvarande system med att
distribuera via klubbarna. Tyvärr är inte detta alternativ aktuellt
eftersom vi inte har något centralt adressregister över vilka
dansare som ska ha tidningen.

Jag vill samtidigt också återkomma till den eviga diskussionen
om tidningens vikt. Tanken är att tidningen ska väga cirka 85
gram. Detta för att lämna 15 gram för ett kuvert så klubbarna
kan använda Föreningsporto för sin distribution till dansarna.
Detta är orsaken till varför tidningen inte kan vara på mer än
de 32 sidor som vi har idag. Lägger vi till fyra sidor till så
spräcker vi 100 gramsvallen.

Det är därför viktigt att klubbarna använder tillräckligt lätta
kuvert så hela försändelsen väger mindre än 100 gram. Då
kan man använda Föreningsporto.

Hör gärna av er om ni har några bra idéer, detta är en intressant
diskussion.

Roland Wester
Distributör av Square-Info
roland@wester.org

FJORD FROLICKERS SQUARE DANCE CLUB 

JAMBOREE 2007 
20, 21, 22. april i Lommedalshallen v/Oslo 

Callere: JERRY JESTIN

OG KRISTER PETTERSSON 

Dansenivå: Mainstream til C1 

Entré kr. 330 (kr. 165 for ungdom) dekker matservering, afterparty, te og kaffe. 
Ytterligere informasjon er lagt ut på våre nettsider. 

FFSDC, Postboks 152, N-1300 Sandvika.  www.geocities.com/ffsdc
Email : knut.nordbye@kystatlas.no / janne.haanes@nrk.no

   HJERTELIG VELKOMMEN ! 

  



10

 

Påskens eminenta callers är 
Bronc Wise  Jack Borgström  Richard Björk  Bronc Wise  Jack Borgström  Richard Björk  

Robert Björk  Tomas Hedberg 
 

Dansnivåer   B - C1 
Hålltider för festivalen 
 

Fredag                                                    Lördag  
13.00   Inregistreringen öppnar       12.00                Inregistreringen öppnar 
14.00 - 21.00    Dans på olika nivåer            13.00 – 20.15   Dans på olika nivåer 
17.00 -19.00     Påskbus (Afterpartyhallen) 21.00 – 01.00   Afterparty 
Söndag 
11.00-14.30   Dans på olika nivåer   
Dansprogram kommer att finnas i inregistreringen. 
 

Priser                    Plusgiro              Vid entrén 
Hel festival, vuxen                               225 kr                  250 kr 
Hel festival, ungdom                            100 kr                  125 kr 
Fredag eller lördag, vuxen                   125 kr                   150 kr 
Fredag eller lördag, ungdom                  80 kr                  105 kr 
Söndag, vuxen/ungdom                    GRATIS              GRATIS 
Afterparty, exkl. dricka                          80 kr                    80 kr 
 

Lokal Örebro Universitet (GIH), Fakultetsgatan 1, Örebro. 
Resande från väster tag avfart 111. Resande från öster tag avfart 115.  
Följ även vägskyltar mot universitetet. Övrigt följ Squaredans-skyltar. 
Buss 14 mot Universitetet från Resecentrum. 
 

Golv! Träparkett/sportgolv. OBS! Mjuka skor EJ högklackat.  
 

Anmälan sker genom att entréavgiften betalas in på Pg 58 10 85-8  
senast 28/3 – 07. Vid betalning via plusgiro skall antalet personer fördelat på  
hel festival/dag och vuxen/ungdom anges och antalet afterparty. 
Guests not resident in Sweden can register by mail,  
inga-lill.o@telia.com or Phone +4619126565. Payment at entrance. 
 

Övriga upplysningar  
Björn Österdahl, tfn 019-131517, mob 073-809 74 76 
Mailadress. bjorn.osterdahl@telia.com
Lina Thu-Lundblad, tfn 019-611 76 19, mob 070-508 81 30 
Mailadress. lid0nia@yahoo.se          ÖSD:s hemsida http://osd.just.nu 
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Kunskapslistan
med Plus

finns nu att hämta på SAASDCs hemsida

Den senaste versionen är 2.00. Den stora skillnaden mot
föregående version, 1.04, är tillägget av en Plussektion när
det gäller koreografi. Den innehåller också en del smärre
kompletteringar i övrigt.
Därmed är kunskapslistan färdig enligt den ambitionsnivå
som SACT beslutat. Det som nu följer är en kontinuerlig
uppföljning för att hålla listan aktuell.

Listan vänder sig framför allt till alla kursledare och
kursvärdar, som ett stöd i utlärningen, en checklista. Den
behandlar nivåerna Basic, Mainstream och Plus: Allmän
information, om squaren och den vanligaste koreografin.

Listan är också till för dig som är Advanced-dansare när det
gäller utökade kunskaper om Basic/Mainstream och Plus
programmen.

SAASDC och SACT rekommenderar att kursledare använder
listan som referens.
Listan finns på SAASDCs hemsida (www.squaredans.se)
under dansnivåer.

Om du tycker att något saknas eller bör ändras, kontakta
gärna Calle Brunér (calle.bruner@swipnet.se). Tack till er som
har haft synpunkter och bidragit till listans utveckling. Det är
meningen att listan ska vara ett levande dokument.

Calle Brunér

Hemsida: www.dance.to/ssd

Kontaktperson: 

Agneta Lindhé 08-768 51 08 alt. 070-732 70 43

Söndag 22 april 2007      
17.00 – 21.00 

Rotebro dansträff
Entré 80:-
Under 18år 
gratis

B - B - M

 

Eightmakers inbjuder till 
 

 
 
 
 

 
För dig som gått igenom nivån 

och vill träna lite mer. 
 

SÖNDAGEN den 29 April 2007 
BASIC & PLUS 
Caller: 
Andreas Olsson och Roland Reihell 
 
SÖNDAGEN den 6 Maj 2007 
A1 och A2 
Caller: 
Michael Gerkman och Roland Reihell 
 
TID:    Kl. 12.00-17.00  
  (1 tim. lunch) 
 
PLATS:  IOGT-Lokalen Norrtälje 

(kurs i två våningar) 
 

KLÄDSEL:   Kom som du är 
 
ENTRÉ:   80:- / under 18 år 40:- 
 
RESTAURANGER : Finns i närheten 
ENKEL FIKA:  Kan köpas  på plats. 
 
INFO:   Sönd. 29/4 Dagny Thöming 0176-914 82 
  Sönd. 6/5 Ulla-Britt Wahlgren 0176-26 36 41 
 
VÄGBESKRIVNING: se hemsidan: www.eightmakers.se 

 
V Ä L K O M N A ! 
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Datum Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

Ti 27 feb Floda Lerum Square Dancers Thomas Bernhed
19.00-21.30 A1 A2 Floda Lada Margareta Pollak 0302-352 70
L 3 mars Lidingö, Läroverksvägen 17 Ocean Waves Square Dance Club Micke "Sotarn" Lindberg
13.00-16.00 B43 M B43 P Hersby gymnasium, Matsalen Marie Fernulv 08-765 33 32 ta med fikakorg
L 3 mars Österstad Blue Blossom Dancers Sven Andréason
13.00-16.15 P A1 P A2 Östvalla IP, Klubblokalen Kvarndansen
16.30-20.30 B M B P Jens Dossel 0141-23 54 63
L 3 mars Bispgården The Great Lake Dancers Tomas Hedberg
13.00-21.00 B - A2 Texas
L 3 mars Gävle, Strömsbro Gefle Square Dancers Michael Gerkman
15.00-21.00 P, A1 NTO, Skolgatan 9
L 3 mars Heby Heby Square Dancers Inger Johansson
15.00-20.00 SquareGames B- Folkets Hus
S 4 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna Sven Andréason
13.00-16.00 M M P Servicehuset Tunet, Råcksta Anita Tjernqvist   08 718 13 72
O 7 mars Squaregames Bålsta Bålsta Square Dancers H-E Bergström
19.00-22.00 B* M B* P* Dansbacken Bålstadans Jan Wiklund

H-E Bergström 070-4931516 Inger Johansson
F 9 mars Märsta Crazy Flutters Urban Danielsson
18.30-21.30 B P Biokällan Lars Jägdahl
F 9 mars Mölnlycke Western Airport Square Dancers Stefan Förster
19.00-22.30 P - A2 Församlingshemmet 18:e Westernfestivalen Jack Borgström
L 10 mars Mölnlycke Western Airport Square Dancers Stefan Förster
14.00-21.00 B40 - C1 Djupedalsskolan 18:e Westernfestivalen Jack Borgström

i 3 hallar Lennart Carlsson  031-88 59 37 Thomas Bernhed
Georg Hjelström  031-26 00 94 Mathias Alfredsson

Reine Storberg
L 10 mars Uppsala Pepparrötterna, Uppsala Viking SD Paul Bristow
13.00-15.00 A1
15.00-21.00 B M P Allianshallen, Rapsgatan 8 Marianne Löfgren 070-317 86 98
S 11 mars Anne-Marie Sandberg 070-249 42 92
13.00-18.00 B M P
L 10 mars Nivådans ÖSD:s klubblokal Örebro Squaredancers Rojne Eriksson
10.00-16.30 P Dick Bülow 019-335854

L 10 mars Stavsjö Cross Trail Square Dance Club Anita Sjöberg
16.00-20.00 P A1 P A2 Föreningshuset Frank Sjöberg 0150-23074 Frank Sjöberg
L 10 mars Clemensnäs Skellefteå Squaredancers Carsten Nielsen
12.00-21.00 B M P A1 A2 Folkets Hus Vårfestivalen Robert Milestad
S 11 mars
10.00-14.00 P A1 A2
L 10 mars Norrtälje Eightmakers Michael Gerkman
18.00-22.00 B40 M P A1 IOGT-lokalen 2 vån. Vårdansen Andreas Olsson

Vivianne o Börje 0175- 613 06
L 10 mars Eksjö Old Oak Squaredancers Freddie Ekblad
15.00-21.00 P A1 A2 Linnéskolan High Noon

Jarl Sturek 0381-140 05
L 10 mars Thorsborg Arvika Squaredancers Krister Pettersson
13.00-15.45 A1 A2 Edane Jössesvängen
15.30-20.00 M P (A1) Lars Jansson 0570-221 77
L 10 mars * golvets nivå Halmstad Salmon Town Dancers Fredrik Einarsson
16.00-20.00 B40* - A2* Söndrum Folkets Hus Bente Olsen 035-342 69 Bente "The ole Lady"
S 11 mars Stockholm Park Folkets Hus Satellite Square Dancers Anders Blom
14.00-17.00 A1 A2 Götalandsv 182 Örby Bertil Ström 08-88 81 04

Här dansar vi - Nummer 1 2007
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Datum Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

S 11 mars Påarp Brilliant Squares Helsingborg Reine Hjärtström
13.00-18.00 A2 Nivådans Folkets Hus
To 15 mars Majstångv. 6 Hägersten Coordin8's Sven Andréason
19.00-21.30 C1 OBS! Kastanjen Servicehus Bonnie Lindholm 08-648 45 51
F 16 mars ABF-Huset Huddinge Huddinge Square Swingers Lars Rawet
13.00-16.30 B M P A1g dans i två salar Göran Ervik 774 1792 Anders Blom
L 17 mars Hörby Ring Lake Square Dancers Bengt "Bula" Eriksson
13.00-18.00 B M P A1 Folkets Hus Vernal Eqinox Dance

Alf Olsson 0415 131 65
L 17 mars Västerås Västerås Square Dancers Anders Blom
14.00-16.00 C1 Eriksborg Roger Jansson 021-142320
16.00-21.00 P A1 A2
L 17 mars Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance CluRoland Danielsson
11.00-17.00 A1 Nivådans Klubblokalen Reimer Oscarsson 011-14 71 77 föranm. senast 27.2
S 18 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna Anders Blom
13.00-16.00 P A1 P A2 Servicehuset Tunet , Råcksta Anita Tjernqvist   08 / 718 13 72
S 18 mars Norra Härene bygdegård Slättas Squaredancers Vara Gunilla Hammarlund
11.00-17.00 Squaregames Monica 073-5608759
S 18 mars golvets nivå Kristianstad Christianstads Square Dancers meddelas senare
16.00-20.00 M P A1 Föreningarnas Hus Pia Henriksson 044-21 18 89
M 19 mars Kvarntorpsgården, Täby, Näsbyparks Squaredanceklubb Anders Blom
11.00-15.00 B M B P Näsby Allé 72, Täby, Christina Hörnsten 08-758 11 70 kostnad 40:- medtag kaffekorg
F 23 mars Alingsås Dansföreningen Hörnet Vainor Törnqvist
19.00-22.00 B M B P MHF-Gården Patrik Andersson 070-681 40 42
L 24 mars Trollhättan Troll8an Squaredancers Richard Björk
13.00-14.00 A2 Folkets Park Vårdansen
14.00-16.00 P A1 A2 Lars-Ewert 0520-42 90 29
16.00-20.00 B M P
L 24 mars Stockholm Forum Squaredancers Sven Andréason
13.00-16.00 A1 A2 Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08 604 05 20
L 24 mars ÖSD:s klubblokal Örebro Squaredancers Catrine Dellbing
10.00-16.30 B/M Nivådans,golvets nivå Dick Bülow 019-335854
L 24 mars Karlstad Clear River Dancers Mathias Alfredsson
13.00-20.00 M53 P A1 A2 PRO-gården Älvdansen

Thure Larsson 054-56 23 39
L 24 mars *golvets nivå Insjön Insjön Square Dancers Tomas Hedberg
14.00-20.00 A1* Åls Församlingshem Ove Sjörs 0247-402 85
L 24 mars Umeå Umeå Square Dancers Thomas Pettersson
11.00-17.00 C1-kurs
S 25 mars 2 hallar Malmö Energy Squares Mats Nilsson
17.00-20.00 B - A2 Carlsgat 6 Stefan Carlsson
Ti 27 mars Floda Lerum Square Dancers Thomas Bernhed
19.00-21.30 A1 A2 Floda Lada Margareta Pollak 0302-352 70
To 29 mars Gräfsnäsgården, Slottsskogen Gothenburg Square Dancers hemlig gäst
19.00-21.30 M P Månadsdans Karl-Axel Lund 031-28 2454
F 30 mars Lerum Lerum Square Dancers Dave Wilson
19.00-22.00 M P A1 A2 Dergårdsgymnasiet Margareta Pollak 0302-352 70 Todd Fellegy

Thomas Bernhed
L 31 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna Mikael Gerkman
13.00-16.00 B40 B B40 M Liljeholmen Anita Tjernqvist  08 718 13 72
L 31 mars Stockholm Ekenalliansen Calle Brunér
14.00-17.00 B M Forum, Nybrogat 18 Nybörjardans

Berit Nilsson 08-604 05 20
L 31 mars Rockneby Kalmar Squaredansare Krister Pettersson
15.00-20.00 P A1 Folkets Hus Vårfestival

Annica Simonsson 070 6332345
L 31 mars Lerum Lerum Square Dancers, Pingvinerna Dave Wilson
11.00-21.00 C1 C2 C3A C3B Dergårdsgymnasiet 8:e SNCC Todd Fellegy

Christer Pernblad 031-52 43 17 Thomas Bernhed
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Vi är en arbetsgrupp inom Sjöbo Bears Squaredancers som
under de senaste nio månaderna arbetat med att planera och
förbereda årets Convention. Eftersom klubben är liten har vi
också skapat ett samarbete med den lokala simklubben och
handbollsklubben. Detta gör att vi har säkerställt att vi har
de cirka hundra personer som vi anser behövs för att kunna
genomföra en bra Convention.

Dansen börjar Kristi Himmelfärdsdag klockan 18 med en
Trail End Dance. Denna ingår inte i Conventionbiljetten, men
kostar å andra sidan bara 20 kr. Därefter har vi fulla Conven-
tiondagar fredag och lördag och på söndagen till klockan 16.
En knökfull helg!

När ni kommer till Convention möts ni av våra parkerings-
vakter som kommer att guida er in. Personbilar, bussar och
husvagnar separeras redan vid in-
farten. Husvagnscampingen 11111 (se
ritning) ligger precis bakom hallar-
na och bilparkeringen 22222 ligger
bredvid hallarna. Gratis bilparke-
ring! Masslogi 33333 finns i en av
byggnaderna.

När ni är parkerade går ni in genom
entrén till registreringen 44444. Här
finner ni inregistrering, shoppar,
informationsdisk, informations-
tavlor mm. Efter registreringen
vandrar ni genom en glasfoajé,
passerar matsalen 55555 där Dagens
Rätt serveras och Hall D. Därefter
är ni ute på vårt torg 66666. På torget
har vi samlat grillvagnar där man
kan handla hamburgare, grillspett
och andra delikatesser. Cafeteria
finns för en god fika och Röda
Korset är beredda att ta hand om
olika krämpor.

Från torget kan man vandra vidare till någon av de andra tre
danshallarna. I Hall A finns den andra cafeterian och under
både Hall A och B finns omklädningsrum. Dessa omkläd-
ningsrum disponeras också av huvagns- och masslogigäster.
I Hall A, en sporthall på 20 * 40 m med en läktare för 750
personer, har vi alla samlingar och afterpartyt.

Entrén till afterpartyt är gratis och vår dansorkester Exprezz
spelar 21 - 01. Öl, vin och god mat säljs till bra priser, eller
vad sägs om en stor Texasbiff, en marinerad kalkonklubba,
potatissallad, grönsallad och tillbehör, allt för 100 kronor.
Glöm inte att boka maten, annars kanske ni blir utan.

Dansschemat kan ni studera på vår hemsida www.sjobo.org
där ni också hittar all annan information. Vi har mer än 85
timmars dans på programmet, från Basic till C2. Dessutom
har vi Round Dance, Hexagon och Traditionell Squaredans.
För att alla ska kunna få de utmaningar som söks har vi Fast
Dance och lite tuffare dans på de flesta nivåerna.

Planeringen för årets Convention
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På vår hemsida www.sjobo.org har vi en lista över olika
boendealternativ. Idag innehåller den mer än 1300 sängplatser
och vi utökar den hela tiden. Det kan bli lite längre till boendet
än i en storstad, men det tar inte längre tid. Vi har inga
trafikljus eller trafikstockningar!

En lite annorlunda tanke vi har är att man ska kunna komma
till Convention utan bil. Vi ordnar transporter till/från flyg-
platsen och vissa boenden. En första planering finns på vår
hemsida, när det blir fullt kommer vi att utöka turerna.

Vi ser fram emot att se er alla i Sjöbo. Hjärtligt välkomna!

För Conventiongruppen

Roland Wester
Sjöbo Bears Squaredancers
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18 - 20 maj

Dansprogram
Torsdag 17 maj (pris 20 kr)18 - 21
Fredag 18 maj 13 - 21
Lördag 19 maj 11 - 21
Söndag 20 maj 10 - 16

Observera
Torsdagen är en extra dag - inte Convention
Mer än 85 timmars dans under helgen
Dansnivåer från Basic till C2
120 husvagnsplatser vid danshallarna
Gratis inträde till afterpartyt
Gratis parkering
Busstransporter till flygplats och boenden
Traditionell squaredans
Squaregames
Round Dance
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17 maj 18 - 21 Trail End Dance med Marie Tjörnhed
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Datum Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

L 31 mars Segmon Grums Squaredancers Thomas Hedberg
13.00-15.30 A1 A2 Folkets Hus Vårdansen Föranm. senast 070325
16.00-21.00 B M P Gunilla C 0555-12357, 070-2189824
S 1 apr Plus Lidingö, Hersby gymnasium Ocean Waves Square Dance Club Robban Milestad
13.00-16.00 Vrid och vänd Läroverksvägen 17 Marie Fernulv, 08-765 33 32 Ta med fikakorg!
O 4 apr Bålsta Dansbacken Bålsta Square Dancers H-E Bergström
19.00-22.00 B* M B* P* Bålstadans H-E Bergström 070-4931516 Jan Wiklund
F 6 apr Stockholm Park Folkets Hus Satellite Square Dancers Bengt "Bula" Eriksson
14.00-17.00  B M B  P Götalandsv 182 Örby Långfredagsdansen

Anita Buske 08-686 38 26
F 6 apr Örebro Örebro Squaredancers Bronc Wise
14.00-21.00 B - C1 Örebro Universitet, GIH 25:e Påskfestivalen Richard Björk
L 7 apr Björn Österdahl 019-13 15 17 Robert Björk
13.00-20.15 Tomas Hedberg
S 8 apr
11.00-14.30
F 6 apr golvets nivå Svenstorp Tivedens Square Dancers Linda Ek
14.00-19.00 B* M* P* Bygdegården Bengt 0505-105 95
M 9 apr Södertälje Figure of 8 Dancers Bengt 'Bula' Eriksson
16.00-20.00 B M B P Björklundsgatan 4 C Birgitta 08-550 663 60
O 11 apr Mölnlycke Western Airport Square Dancers Stefan Sidholm
19.00-22.00 B - A1 Församlingshemmet 18:e Stefandansen
To 12 apr Majstångv. 6 Hägersten Coordin8's Sven Andréason
19.00-21.30 C1 OBS! Kastanjen Servicehus Bonnie Lindholm 08-648 45 51
F 13 apr Stockholm Forum Squaredancers Henrik "Hedda" Nilsson
18.30-21.30 M P M A1 Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-6040520
L 14 apr Göteborg, Mölndal Pingvinerna Ingvar Jönsson
12.00-14.45 C1 Lackarebäckshemmet Margit Johansson 0702-89 88 29
15.15-18.00 C2
S 15 apr Göteborg, Mölndal Pingvinerna Ingvar Jönsson
11.00-14.00 C3a Lackarebäckshemmet Margit Johansson 0702-89 88 29
L 14 apr Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance CluPär Lundborg
15-00-20.00 B M B P Klubblokalen Vårdans

Reimer Oscarsson 011-14 71 77
S 15 apr Träning, Graduering Stockholm Squaredansklubben Seniorerna Roland Danielsson
13.00-16.00 B  Park, Älvsjö Anita Tjernqvist  08 718 13 72
S 15 apr Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club Nasser Shukyer
13.00-17.00 B - P Solvalla  0702-299924 Dansa med Björnarna
Ti 17 apr Malmö Energy Squares Nasser Shukayr
19.00-22.00 A1 - A2 Carlsgatan 6 Special Event Dance
F 20 apr Tyresö Tyresö Square Dancers Thorsten Geppert
18.00-22.00 B - A2 Nybodahallen Tyresöfestivalen Jörg Biewald
L 21 apr Tom Lindström 08-712 33 39
13.00-22.00 Tyresö Square Dancers
F 20 apr ABF-Huset Huddinge Huddinge Square Swingers Svante Jordeskog
18.00-21.00 B M P Göran Ervik 7741792
L 21 apr Kvänum Slättas Squaredancers Vara Kenny Reese
14.00-21.00 B M P A1 A2 Nästegårdshallen Trandansen Mattias Alfredsson

PEO 0733-76 66 19 Vainor Törnqvist
Malcolm Shaw 0510-917 89

L 21 apr Stockholm-Åbo Silja Squaredance Henrik Nilsson
19.15- B - A2 Silja-Festival Siljabutiken 0243-818 20 Michael Gerkman
S 22 apr
-18.15
S 22 apr Sollentuna Sollentuna Square Dancers Sven Andréason
17.00-21.00 B B M Rotebro dansträff Dans inför gradueringen

Jan Sundström 070-2345790
Ti 24 apr Floda Lerum Square Dancers Thomas Bernhed
19.00-21.30 A1 A2 Floda Lada Margareta Pollak 0302-352 70
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Datum Program Ort.Lokal Arrangör.Kontaktperson Caller

To 26 apr Gräfsnäsgården, Slottsskogen Gothenburg Square Dancers Gunilla Hammarlund
19.00-21.30 M P Månadsdans Karl-Axel Lund 031-28 24 54
F 27 apr Älvängen Dansföreningen Hörnet Bengt Geleff
19.00-22.00 M P M A1 Folkets Hus Kathe Sköldborg 0705-94 06 11
F 27 apr Alvik, Medborgarhuset Ekerö Square Dancers Robert Milestad
19-00-22.00 P A1 Gustavslundsvägen 168A Peter Brattlund, 08-37 02 57
F 27 apr Norrtälje Eightmakers Andreas Olsson
12.00-17.00 B P IOGT-lokalen 2 vån. Nivådans Roland Reihell

Dagny Thörning 0176-914 82
L 28 apr Nyköping Pro Lokal Nyköpingshus Squaredancers Bronc Wise
14.00-19.00 P A1 A2 V,Trädgårdsg.53 Stefan Vudi 070-5829276 016-127387 Lars Rawet
14.00-19.00 B M
19.00-20.00 gemensam dans
L 28 apr Ljusne Söderhamns och Glada Hudiks SD Mattias Alfredsson
12.00-20.00 B - C1 Folkets Hus Hälsingedansen Mats Bobben Bodin

Lasse Sörlin 0270-287485 070-3351286 Bosse Magnusson
L 28 apr Stockholm, Allemana Danssal Ekenalliansen Jack Borgström
13.00-16.00 A1 A2 Liljeholmstorg 7 Pontusdansen Stefan Sidholm
18.00-21.00 B M P Alf Glesing 08-712 13 97
S 29 apr P Frankrike Betty Garland 08-6286836 Robert Milestad
Week Banyuls Inger Johansson 0730-454400
S 29 apr Nivådans Norrtälje Eightmakers Andreas Olsson
12.00-17.00 B P IOGT-lokalen 2 vån. Dagny Thöming 0176-914 82 Roland Reihell
S 29 apr 2 hallar Malmö Energy Squares Hanna Tenenbaum
17.00-22.00 B - A2 Carlsgat 6 Rolf Walldén
S 29 apr Golvets nivå Kristianstad Christianstads Square Dancers meddelas senare
16.00-20.00 M P A1 Föreningarnas Hus Pia Henriksson 044-21 18 89
Ti 1 maj Påarp Brilliant Squares Helsingborg Christer Bern
13.00-14.30 A2 Folkets Hus
14.30-20.00 M P A1
O 2 maj Mölnlycke Western Airport Square Dancers Reine Storberg m.fl.
19.00-22.30 B - A2 Församlingshemmet Våravslutning klubbcallers

Lennart Carlsson 031-88 59 37
L 5 maj Golvets nivå Skövde Skövde Squaredancers Vainor Törnqvist
16.00-21.00 B, M, P Sventorps Bygdegård Pia Quist 0500-483860

Vårfest
L 5 maj Stockholm, Fruängsgården Motiv8's Ian McConnel
13.00-16.00 C3A Korsningen Ga Södertäljevägen- Anna Larsson 08-646 35 27
17.00-20.00 C2 Vantörsvägen

S 6 maj Stockholm, Fruängsgården Motiv8's Ian McConnel
09.30-16.00 C3B Ga Södertäljevägen-Vantörsväge Anna Larsson, 08-6463527
L 5 maj Gradueringsdans Husum Ö-viks Squaredancers Henrik Nilsson
14.00-21.00 IOGT/NTO-lokalen Squaredansparty nr 81

Lars-Erik Olsson, 0660-502 33
L 5 maj Sala Sala Square Dance Club Stefan Sidholm
13.00-16.00 A1 A2 Grällstagården Majdansen
16.00-21.00 B M B P
S 6 maj A1 Frankrike Betty Garland 08-6286836 Tomas Hedberg
Week Banyuls Inger Johansson 0730-454400
S 6 maj Nivådans Norrtälje Eightmakers Michael Gerkman
12.00-17.00 A1 A2 IOGT-lokalen 2 vån. Ulla-Britt Wahlgren 0176-26 36 41 Roland Reihell
To 10 maj Stockholm Coordin8's Sven Andréason
19.00-21.30 C1 Lokal meddelas senare Bonnie Lindholm 08-648 45 51
To 17 maj M* P* Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club Marie Tjörnhed
18.00-21.00 * golvets nivå Färsingaskolan Trail End Dance Convention 2007
F 18 maj B - C2 Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club Nio toppcallers från:
L 19 maj Rounddance/HexagSqFärsingaskolan Swedish Convention 2007 USA, Canada,Sverige,
S 20 maj SQgames/Trad SQ Skyltat från väg 11 och 13 Tyskland och Danmark



18

Min lillebror Pontus
Hej !

Jag heter Sara och har precis fyllt 17 år. Jag dansar squaredans
och brukar oftast vara på danser i Stockholmsområdet
eftersom vi bor i Tyresö med mamma och lille bror Pontus
15 år.

Pontus är speciell, inte bara för att han är min lillebror utan
för att han har en mycket ovanlig sjukdom. Om Du har sett
honom ute på någon dans kanske Du har märkt att han är
lite stel i kroppen. Han har nämligen en mycket ovanlig
sjukdom som heter FOP = Fibrodysplacia Ossificans
Progressivasom på svenska betyder muskelförkalkning och
innebär att musklerna helt enkelt förkalkas och stelnar.

Den reaktion i kroppen som andra får när man bryter ett
ben får Pontus om har skadar musklerna. T.ex. som ett
blåmärke som istället blir till benvävnad vid läkningen: det
innebär att han inte kan få sprutor i musklerna som vid
tandläkarbedövning eller vaccinationer och inte heller opereras.
Det är bara en på två miljoner människor i världen som får
FOP och det innebär att det finns ca 500 kända fall i världen
och endast 10 i Sverige.

Nu planeras ett symposium i USA där experter från hela
världen har möjlighet att slå sina kloka huvuden ihop och
Pontus ska dit. Men det är inte gratis och inga försäkringar
finns och därför är det helt fantastiskt att alla vänner inom
Squaredansen ställer upp på en välgörenhetsdans 28 april (se
annons nedan red.anm) där ALLT går till USA-resan och
eventuellt till uppföljande behandlingstillfällen.

Vi ses väl där ?!

Sara

                                               

 
 

En dans till förmån för en unik kille som gärna vill, men inte kan dansa med oss. 
 

Samtliga intäkter går till Pontus och hans familj! 
(ingen lokalhyra, callerna gör detta utan någon som helst ersättning)  

Kom och bidra till att Pontus kan åka till USA och ta  
del av den senaste forskning om hans unika  

sjukdom (fibrodysplasia ossificans progressiva). 
Mer om vad Pontus drabbas av kan du läsa  

om i hans systers sammanfattning  
”Min lillebror” på  http://www.eken.info/ 

  

Ingen kan gör allt men alla kan göra något! 
 

Hoppas du vill komma och ha kul tillsammans med  
goda vänner och samtidigt bidra till en god sak.  

 
Kan du inte komma till dansen men ändå vill ge ett litet bidrag,  
använd SEB 5690-29 935 72 och skriv ”PONTUS” på talongen.  

 

Jack Borgström & Stefan Sidholm 
 

Plats:    Liljeholmen, Alemana Danssal Liljeholmstorget 7, plan 3 

                       T – bana (Röda linjen) till hpl Liljeholmen. 

                       Bilparkering finns på Liljeholmstorget           
 
Datum:   Lördagen den 28 april 2007 
  

Tider/nivåer:  13.00 – 16.00      A1 & A2  
  18.00 – 21.00 Basic/Mainstream/Plus 
    

Pris:  60 kr för tre timmar 100 kr för sex timmar 
 

VÄLKOMMEN! 
Jack & Stefan i samarbete med Ekenalliansens klubbar 

                      
                Ekerö SD, Forum SD, Grödinge SD, Mälarhöjdens SD Ocean Wave SD 

Saltsjö SD, Satellite SD, S.D.P. Bagarmossen, Tyresö SD, Vita Bergen SD       
 
                       Kontaktperson Alf Glesing tel: 08712 13 97 . 0704 38 39 26  
                                                     alf.glesing@telia.com 
 
                                                        

 

R U A Ö Q E T N S 
S Ö E T U N R A Q 
N Q T A S R E U Ö 

T A Q U R S Ö E N 
U S R N E Ö Q T A 
E N Ö Q A T S R U 

Q E N R Ö U A S T 
Ö R U S T A N Q U 
A T S E N Q U Ö R 

Lösning
SQUARENÖT

Förklaringar till danslistan: 
 
B35, B40 etc.  Basic upp till call nr 35, 40  
B*, M*, P* etc.  “Golvets nivå” dvs. B, M, P etc. upp till  
 den nivå årets kurser normalt har nått  
DBD  Dance by definition  
WS  Workshop  
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Pepparrötterna hälsar alla välkomna till Midsommardansen 
 

 
 
 
 

 

Fredag 22 Juni 
Kl 15.00-21.00 

 
Boglösa Bygdegård 

Enköping 
 

Caller: 
Hans-Erik Bergström 

Rojne Eriksson 
B   M    P 

 

Entré: 100:-/50:- under 18 år 

 
Obs! Ta med egen mat. Vi håller grillen igång.  

Vi säljer korv och hamburgare. 
Afterparty klockan 21.00 Afterparty 20 :-/10:- 

Entré båda dagarna 200:-/100:- 
Inklusive afterparty fredag och mat lördag 

 
 

 
 
 

Lördag 23 Juni 
Kl 15.00-21.00 

 
Boglösa Bygdegård 

 Enköping 
 

Caller:  
Hans-Erik Bergström 

Rojne Eriksson 
B   M   P 

 
Entré: 130:-/70:- under 18 år inkl. mat 

100:-/50:- under 18 år exkl. mat 

Mat serveras kl. 18.00 

 
Kaffe och lotteri! 

 
High Chaparral 

2007 

Lördag 7 juli 
Söndag 8 juli 

Se annons i nästa 
nr. av Square-
Info. Välkomna! 

 

Vi dansar varje onsdag kl 19.00 – 22.00 
fr o m 13 juni t o m 22 augusti. 

P, A1, P, A2 
30 maj och 29 augusti dansar vi 

Round Dance

I Bagarmossens Folkets Hus 

Kontaktpersoner: 
Inga-Lill Teljebäck  

08-647 12 42, 070-647 13 47  
Ann-Marie Carlsson  

08-776 22 77, 070-433 13 69. 
Se även danslistan i detta nr av 

Square Info och annons i nästa nr. 

Hemsida: http://tredamer.net/squaredancepeople
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HIGH COAST 

FESTIVAL

Basic
Mainstream

Plus
A1
A2

Caller:

Sören Lindergaard 
Krister Pettersson 

Örnsköldsvik 24–26 augusti

Flyer finns på 
www.ovikssquaredancers.com

Upplysningar:
Eva Hedström, 0660-37 86 79 

e-post: info@ovikssquaredancers.com

”Semestra med dans i norr i sommar...” 

DIAMANTDANSEN 

är en del i den stora Countryfesten på 

Gumboda Hed vid E4 mitt emellan Umeå och Skellefteå 
 

Fredag – lördag den 6-7 juli 
 

Squaredans fredag 18-20, lördag kl. 11 – 18.  Nivåer: Basic, M, P, A1 
 

Caller: Jack Borgström 
 

Servering, café, mat och lotterier. Husvagnsplatser kan bokas, tel. 0934-10896 
Info: Bengt G. 0934-55133, bgn@robertsfors.se, Bengt W. 0934-10896 

 

Välkomna önskar Robertsfors Diamond Dancers 
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SACT
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu
Kontakt: Annika Persson 

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

Info och anmälan kontakta Sven Andreason, 
sven.andreason@telia.com

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 
stimlicensen i medlemsavgiften. 

SACT-Convention i Göteborg!!! 
17-18 mars 

Apple Hotell, Göteborg 
Start 13.00 lördag med årsmöte 

Avslutning 15.00 söndag 

Kom och diskutera koreografi, styling, 
nivårusning eller annat som är viktigt!

Anmälan till  t.bernhed@telia.com

SACT info via E-mail! 

Om du INTE vill ha SACT Info via e-mail, kontakta 
Hanna Tenenbaum, hannainsweden@yahoo.com

Tusan va´ kul det kan vara! 
Vi har precis startat ABC-danser inom Ekenalliansen i 
Stockholm. Jag hade förmånen att få starta projektet 
som kommer att pågå under våren med sammanlagt 11 
tillfällen. Det kom 40 stycken helt nya squaredansare!!! 
Det var helt fantastiskt. Det kändes som om jag flög 
tillbaka till början på 80-talet när jag själv började dansa. 
Jag såg den där glimten i ögonen på de nya och hur det 
färgade av sig på de änglar som deltog. De var ungefär 
lika många. Jag hoppas det kommer att fortsätta på 
detta sätt med denna satsning. Alf Glesing har dragit ett 
stort ”lass” i denna satsning när det gäller att engagera 
Alliansens alla klubbar, göra flyers, göra infokort i 
plånboksformat, göra små lappar så att dansarna kan 
kryssa i vilken dans de gått på; A, B eller C, lägga upp 
databas för att kunna följa upp de som var där. Tack för 
din entusiasm och ditt fantastiska engagemang Affe! 

Tusan va´ kul det kan vara!
Jag läste i förra veckan en kort berättelse skriven av Sara 
till sin lillebror Pontus som har en helt unik sjukdom. 8 
st har den i Sverige. Jag blev gripen och pratade med 
Pontus mamma Birgitta. Hon berättade att de skulle 
vilja ha möjlighet att åka till USA och ta del av den 
senaste forskningen kring denna sjukdom för att på 
bästa sätt kunna hjälpa Pontus. Jag frågade återigen 
mina vänner i squaredansvärlden. Först Stefan Sidholm; 
Kan vi inte göra en dans och bidra med pengar till 
detta? sa jag – Självklart! svarade Stefan. Sedan Alf 
Glesing med kontakt in i Ekenalliansen – Affe sa: Jag 
fixar lokal, vilket han gjorde och Ekenalliansen ställer 
upp till 100 %. Se annons PONTUSdansen! Tack alla 
för ert engagemang! Vad vore världen utan engagerade 
människor!?!

Tusan va´kul det kan vara! 
Detta är min sista SACT sida som jag skriver i Square-
Info. Jag avgår som ordförande vid årsmötet i mars. Jag 
skulle vilja passa på att tacka alla squaredansare och 
callerkollegor för dessa 5 år. Jag har försökt att bidra 
med tankar och funderingar på denna sida i ämnen som 
engagerat MIG. Jag önskar den nya styrelsen lycka till! 

Tusan va´kul det har varit! 

Bästa Hälsningar
Jack Borgström 
Ordförande i SACT
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Hemsidan

På hemsidan www.squaredans.se kan klubben logga in och
uppdatera t ex klubbinformation, registrera danser och
delegater samt plocka ut etiketter.

· Välj logga in - nu kommer du till sidan med alla
klubbar

· Välj din klubb i listan och “klicka” så att namnet
dyker upp i rutan under

· Fyll i lösenordet i tredje rutan och tryck på logga in

En enkel användarhandledning finns även på denna sida.

Har lösenordet kommit bort kontakta Björn Mattson:
bjorn@squaredans.se, Therése Milestad: therese@squaredans
.se eller Marianne Hjelm: marianne@squaredans.se så skickas
nytt lösenord.

Synpunkter till Lars Olofsson webmaster@squaredans.se

Danslistan
Danslistan på hemsidan uppdateras kontinuerligt. Om en dans
inte har anmälts till danslistan innan stoppdatum för Square-
Info kommer dansen heller inte med i tidningen!

Anmälningar till danslistan tas inte emot av
redaktören för Square-Info!

Anmälningar kan ske:
• via inloggning - klubbar kan efter inloggning

på hemsidan själva registrera sina danser.
Dansen visas på listan när den godkänts.

• med ett mail till danslistan@squaredans.se
• skriv ut blankett på hemsidan (under danslistan) skicka

till Pia Henriksson, Norra Artillerivägen 2,
291 63 Kristianstad

Kurslitteratur
Beställningar till Björn Persson, Ahrenbergsgatan 26 B,
416 73 Göteborg, 031-21 00 71 eller nallepe@squaredans.se

Priser Engelska Svenska
Mainstream 25:- 15:-
Plus 20:- 15:-

Handböcker på svenska är utan bilder.

Diplom/Regler per set 5:-
Conventionbadge 40:-
Conventiondangler 10 års / 20 års 30:-

Kom Ihåg:

I februari betala årsavgiften för föregående år

Senast april ska klubben haft årsmöte och registrerat
kontaktperson, ordförande och tillhörande uppgifter
på Förbundets hemsida. I undantagsfall sänd informationen
till Marianne Hjelm, Västerslänt 119, 424 35 Angered.
Ev. stadgeändringar skall  skickas till Förbundet.
Utse representanter till Förbundets årsstämma.
Stämmohandlingar finns på hemsidan

Senast augusti anmäla representanter till Squaredans-
seminariet.

I oktober uppdatera uppgifter angående medlemmar,
kursnivåer, callers/instruktörer på hemsidan. Registeringstid
1 oktober till 1 november.

Året om skriva en trevlig artikel till Square-Info Glöm inte
heller skicka in annonsunderlagen! Deadline 1 feb, 1 apr,
1 april, 15 okt.

OBSERVERA: Ändringen av deadline
 till den 15 okt för nummer 4!

CD-skiva
 “introduktion till squaredans”

Beställning  görs hos Marianne Hjelm, Västerslänt 119,
424 35 Angered eller marianne@squaredans.se. OBS! Tänk
på att skivan är en introduktion för personer som aldrig
dansat, ingen kurs-cd.

En CD-skiva 50:-
Tre CD-skivor 100:-

Klubbstadgar

Förbundets förslag till klubbstadgar finns i klubbhandboken
på nätet. Står ni i begrepp att ändra stadgarna, passa på att
delta i en styrelseutbildning. Där behandlas bl a varför stadgar
behövs och vad de bör innehålla. Kontaktperson för stadge-
frågor är Anders Sjöberg, telefon 026-65 27 37, anders@
squaredans.se.

Mottagare av Square-Info

Mottagare av Square-Info anges på hemsidan i samband med
registrering av klubbuppgifter, annars skickas Square-
Info till kontaktpersonen.

Klubbinformation
(uppdaterad februari 2007)
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Vita Bergens första ABC-dans är genomförd!

Först fick vi höra talas om ABC på ett seminarium i
Norrköping, jag tror det var 2004. Ett intressant koncept,
tänkte vi. Våren 2006 lade styrelsen för Vita Bergen upp djärva
planer. Lokal till en rimlig kostnad, callers som ställer upp.
ABC-dans ska vara gratis för dem som deltar. Med Affe
som motor kom vi igång med arbetet. Till hösten hade vi
kommit så långt att lokal och callers var bokade. 11 söndagar
under vårterminen 2007 i Årsta scoutstuga.

Från augusti -06 till 28 januari -07 hade vi på oss att
marknadsföra detta projekt. Vi enades om att den bästa
metoden att få ut informationen skulle vara att sätta upp
lappar på anslagstavlor i bostadsområden och i affärer.
Styrelsen utformade affischer och flyers. Vi skapade
plånbokslappar och rivlappar. Parallellt med detta
entusiasmerade Affe Ekenalliansens klubbar att delta i
affischeringen. Stockholm skulle formligen dammsugas på
blivande squaredansare. Direkt efter trettonhelgen satte vi
igång med affischeringen. Vid det här laget är Ekenklubbarna
fullt med som arrangörer av projektet, vi samarbetar om att
få ut squaredansen till fler.

Vid vår första A-dans 28 januari -07 kom 44 personer
från 20 år och uppåt!

 Dessutom kom det nästan lika många änglar. Jack Borgström
callade. Vi dansade mellan klockan 12 – 13.30 med paus för
fika till självkostnadspris. Vi ser med tillförsikt fram emot de
kommande 10 söndagarna. Förutom Jack ställer Inger
Johansson, Sven Andréason och Hedda Nilsson upp och
callar. Söndagen 4 feb är det B-dans med Inger som caller. I
sommar kommer Ekenalliansen att arrangera tre
sommardanser med ABC-programmet. Till hösten räknar
vi med att kunna erbjuda verksamhet i våra klubbar för att
behålla de nya ABC-dansarna inom squaredansen.
Mia Mutembei

Tack Affe! Tack Jack!

Kom till Polen med oss och bli glatt överraskad 

Christer Bern (S) och Thomas Samuelsson 

Polen - Gdansk 
Hotell Dom Tancerza

Begränsat antal 
deltagare

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

Anmälan och förskottsinbetalning 900 Sv.kr senast 1 april 2007. 
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 

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

callers

28 juli – 4 aug 2007
Plus dans med A1 intro 
(Förkunskap: god plus) 

A1-dans med A2 intro 
(Förkunskap: god A1) 

4 -11 aug 2007
A2 dans med C1 intro 
(Förkunskap: god A2) 

C1-dans
(Förkunskap: C1) 
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Europa-Convention i Hemel Hempstead
En kurskväll frågade Marianne: “Är det några som har lust
att hänga med till England på Europa-Convention i augusti?”
Wow, vilken kul ide! Vi började prata om det, och så kom
det sig att åtta förväntansfulla skåningar från Kristianstad
strålade samman på Sturup en tidig fredagsmorgon sommaren
2006. Vi var sju dansare och en medföljande make. “Arbetet”
med resan fördelade vi upp genom att en tog hand om själva
resandet, en tog hand om convention-biten och en sonderade
terrängen på plats.

Framme i Hemel Hempstead blev det en snabb inkvartering
på Alexandras Guest-house och ombyte till danskläder.
Därefter tog Convention vid. Det är ju sig ganska likt var
man än befinner sig. Vi var ca 1100 dansare varav ca 70
svenskar. Men visst var det en speciell känsla att dansa till
Anders Blom med en massa engelsmän som helt korrekt
sträckte fram händerna till “skridskofattning” vid
“promenade”.
Annars är det väl en av tjusningarna med squaredance att vi
gör i stort sett likadant i hela världen. Att man kan åka vart
som helst och ändå dansa tillsammans.

När helgen var över hade vi några dagars semester kvar i
England. Några åkte in till London, några åkte till Oxford
och resten strosade omkring i Hemel Hempstead.

På måndagskvällen var Micke och jag på en lokal engelsk
klubbdans. Det var Tudor Squaredancers som anordnade
den. Vi var åtta skandinaver som hörsammat inbjudan och
därigenom fick en extra upplevelse. Vilken gästfrihet! De har
hos oss nu myntat uttrycket “FHB” (family hold back) d.v.s.
gästerna först. Det serverades “High noon tea” vilket innebar
en massa smått och gott, salt som sött, som serverades till
the och kaffe. Allt det hade damerna i klubben bidragit till.
Vi svenskar tackade för oss genom att “Snuffe” och Micke
gjorde ett guest-tip tillsammans.

Denna resa gav så mycket, och som extra bonus blir det en
speciell gemenskapskänsla mellan oss som reste tillsammans.
Vi lärde känna varandra på ett sätt som man aldrig riktigt
hinner göra på kurskvällarna. Dessutom verkar den
ickedansande maken nu ha fått ett annat intresse för det här
med squaredance!

Micke och Pia

 

Vill du bli SLUG?
Under en helg i februari träffades nästan 20 sluga personer
för att få möjlighet att göra något riktigt bra för square-
dansens framtid. Ekenalliansen i Stockholm var arrangörer
denna gång och två mycket kompetenta personer höll i
ledningen, Calle Brunér och Lasse Rawet.

SLUG står för Squaredans Ledar Utbildning Grund och
det är faktiskt så att man blir oerhört slug av att delta i kursen.
Den vänder sig till ALLA inom squaredansen som har eller
kanske en dag kommer att få en ledande roll inom
squaredansen. Innehållet tar upp olika perspektiv såsom
kommunikation, ledarskap, etiska frågor, hur squaredansen
kan utvecklas, historik mm.
Även mer handfasta kunskaper såsom mikrofonteknik som
man kan behöva oavsett om man är caller, ordförande eller
kanske bara ska prata lite på klubbens fest. Detta är verkligen
en givande kurs för alla oavsett om man har förenings-
erfarenhet eller inte. Vi var alla oerhört nöjda efter helgen
och hoppas att fler kan få chansen att delta i liknande kurser.

Vill Du delta så krävs en arrangerande klubb eller allians
som står för lokaler, kallelser och allt praktiskt. Samt en
intresseanmälan till Sven Andréason i SACT. Att arrangera
detta ger kanske en skjuts till klubbens/alliansens aktiviteter
och ett ökat engagemang. Vem vill inte bli SLUG?!
Inger Johansson

 
 
 

 

21 April 
 

B - C1 
 

12.30 – 20.00 
 

Mellanhedsskolan 
 

Malmö 
 

Robert Milestad 
 

Leif och Freddie 
Ekblad 

 
               
 

 
 

För info: 
Henrik Kjellgren 

040-926955 
henrik@kjellgren.com 
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Att dansa i Indien
I oktober -06 arrangerade Mari Coenraads sin femte grupp-
resa ner till Kerala i södra Indien. Eftersom Mari är
fadderbarnsansvarig för ett barnhem där, åker hon ned varje
år för att kontrollera läget på hemmet. Samtidigt brukar hon
ta med Indienintresserade och visa dem landet, innan resan
avslutas med sol och bad på Kovalam Beach.

Denna gång hade hon med sig Stefan Öhlander, även han
medlem i Västerås Square Dance Club. Stefan åkte i första
hand med för att hjälpa Mari att granska barnhemmets
budget. Samtidigt hade de planer på att undersöka
möjligheterna till att anordna squaredansgruppresor till Indien.

Det visade sig att det fanns bra möjligheter till att få dansa
squaredans. Varje år brukar barnhemsbarnen ha en
dansuppvisning för besökarna. De dansar allt från klassiska
indiska bröllopsdanser till pop och disco. Denna gång tänkte
Stefan och Mari att de skulle överraska barnen med att dansa
någon västerländsk dans för dem. Fyra minuters potpurri
med vals, hambo, schottis och snoa imponerade storligen,
eftersom inget barn tidigare sett en man och kvinna dansa
pardans. Troligen kommer det bli en ännu större succé om
en hel grupp squaredansare gör en uppvisning för dem.

Under veckan kan gruppen dansa ostört på hotellets altan
över entrén. En eftermiddag skulle det också gå att varva

squaredans med bad på det poolområde som en club äger.
Efter dagarna i Thrissur åkte gruppen ner till Backwater-
distriktet för att åka runt på kanalerna i en husbåt. Troligen är
det för trångt på båten för att kunna dansa squaredans, men
det vore roligt att göra ett försök.

Däremot fanns det många möjligheter till dans på Kovalam
Beach. Flera av hotellen har stora takterrasser eller altaner
vända ut mot Indiska Oceanen, där det skulle vara underbart
att dansa till dånet från bränningarna under fullmånens och
fyrtornets sken.

Stefan och Mari enades om att det bör gå utmärkt att ordna
squaredansresor till Indien. Det är ett fantastiskt land där det
finns massor att se och uppleva och kombinerat med
squaredans blir det en upplevelse utöver det vanliga.

Mari Coenraads och
Stefan Öhlander

Här kommer ett par citat om danslistan från debattsidorna
på SAASDC:s hemsida.
Första inlägg löd: “Jag brukar titta på danslistan här på
hemsidan för att se om det finns någon dans i närheten att
åka på. Jag läser Square-Infos danslista när tidningen kommer
ut men sen kollar jag här i tron att senkomna danser (som
inte hinner in i tidningen) annonseras här. Alltså får jag färskare
dansuppgifter om jag har koll på läget via danslistan på nätet.
Men nu är jag konfunderad. Det verkar inte stämma. Det
finns klubbdanser jag känner till som skall vara både i februari
och mars och som ännu inte syns nånstans. ... Är det inte
meningen att man skall uppdatera nätets danslista efterhand.
Varför meddelar inte klubbarna ute i landet att det skall vara
en klubbdans så den i alla fall kommer med på nätets
hemsida. Funderingar......”

Där kom det vidare upp i debatten att en del klubbar visst
inte tyckte de behövde annonsera, eftersom de spred
informationen via kurser och flyers i närområdet. Någon
skrev: “Har goda vänner i Tyskland som i sin tur lämnar ut
vår mailadress till sina square-danskamrater och så får vi mail
med förfrågningar om vilka danser som finns i ett aktuellt
område den tid de gästar Sverige. Glada i hågen tittar vi i
danslistan, var annars skall vi titta, och mailar tillbaka de eller
den dans vi hittar på nätet. Sist det hände hittade vi 1 dans
vilket vi också meddelade. Döm om vår förvåning när vi då
får ett svarsmail från Tyskland att de har hittat 4 danser under

samma tid. Detta har skett genom andra i Sverige som kunnat
upplysa om “sina” danser.”
Vidare: “Vill man inte ha dansare från andra klubbar på sina
danser? Bra att debatten har kommit upp då kanske klubbarna
kan bättra sig. Det hoppas i alla fall vi på!”

Det är tydligen en del att önska när det gäller danslistan på
förbundets hemsida!
Själva tittar vi alltid (när vi har möjlighet) på hemsidan innan
vi åker på en dans för att komplettera flyers, Square-Info
och ev missad information, samt se ändringar av tider, caller,
plats etc. Dansare från andra områden och länder vill kanske
gästa en dans vid tillfälliga besök.

Sammanfattningsvis tycker jag att:
Flyers och Square-Infos danslista är viktiga och även spridning
via hörsägen, men till slut är det hemsidans danslista och
informationen där som man uppdaterar sig med inför dansen.
Det är viktigt att danslistan på förbundets hemsida visar
senaste verklighet för oss nyfikna dansare. Det gäller
alltså för klubbar och även webmaster att vara på alerten.
In med all information så snabbt som möjligt, och inte
minst viktigt: ändra på informationen så fort man vet
att den inte stämmer.
Hälsningar från en som tar chansen att dansa varhelst i landet
eller världen det förekommer squaredans.

Ulla Runberg, Bålsta SD

Danslistan på hemsidan
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16th Danish Convention 
 

8 - 9 - 10 juni 2007 
 
 

Hillerød Square Dancers, Danmark 
 

  
 

 
   Jerry Story, USA   -  Tony Oxendine, USA 

 
 

Paul Bristow, England   - Stefan Förster, Tyskland 
 

 
   Freddie Ekblad, Sverige  -  Robert Milestad, Sverige 

 
 

Søren Christensen, Danmark  - Einar Sølvsten , Danmark 
 
  

 

Afterparty Lørdag: Patsy Cline Show m.m. 

 
Online Booking gennem www.daasdc.dk  Convention 

eller - via www.hillerod-square-dancers.dk 
 

Mail:  convention2007@daasdc.dk 
Telefon: +45 2611 0455 (Tommy) eller +45 4839 2187 (Steen) 

  
 

Vi ses i Hillerød! 
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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

Vi har inte gått i ide!

Gun-Inger Per-Olof & Anne Anderso o

info@bluecorner.nu Tel: 0485-222 43

Vi har vad du behöver, allt från topp till tå.
Det går bra att nå oss över telefon eller e-post.

Vi ser fram emot ett trevligt
Square Dance år 2007.

www.bluecorner.nu

Squaredansseminariet! 
 

Kom och entusiasmera mera.. 
 

SAASDC´s och SACT´s seminarium fortsätter. 
Tid, plats och mer info kommer i Square-Info nummer 2 2007. 

 
Du vet väl att alla kan tillföra och få ut något – kom du också! 


