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Östersund, Karlstad, Göteborg …

Historien upprepar sig.  Liksom 2005 arrangerar 
Vinga Yellow Rockers nu Swedish Square Dance 
Convention igen. 

En stor nyhet är dock att vi denna gång har 
Convention i fyra dagar. Vi börjar redan på torsdag 
och dansar till söndagen. 

Har du inte tidigare deltagit på Convention så bör 
du passa på denna gång. På Convention träffas 
squaredansare på alla nivåer – nygraduerade som 
erfarna – och dansar i dagarna fyra till skickliga och 
internationellt kända callers. 

Hjärtligt välkommen till 2011 års Convention och till 
Göteborg.

Välkommen till Göteborg och  
Square Dance Convention 2011
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Från ordförandens horisont 

                                          Årgång 26 
 

Medlemsblad för SAASDC, 
Svenska Squaredansförbundet, 
Box 457, SE-191 24  Sollentuna 
Hemsida: www.squaredans.se 
ISSN: 0283-6572 Plusgiro: 82 54 68 – 2 
 

 

Ansvarig utgivare: Therése Milestad 
Redaktör: Ing-Marie Lindh 
Adress: Antikvarievägen 4, 724 81 Västerås 
Telefon 021 – 35 28 35 
E-post: ing-marie@squaredans.se 
 

Annonser Helsida Halvsida Kvartssida Åttondelssida 

 
Storlek bredd * höjd mm 

 
190*270 

Liggande 
190*135 

Stående 
90*270 

Liggande 
190*65 

Stående 
90*135 

 
90*65 

Färg 4 000:- 2 000:- 2 000:- 1 000:- 1 000:- Finns ej 

Svartvit 2 800:- 1 200:- 1 200:- 600:- 600:- 400:- 
   

Färg SAASDC-klubbar 3 000:- 1 500:- 1 500:- 750:- 750:- Finns ej 

Svartvit SAASDC-klubbar 2 100:- 900:- 900:- 450:- 450:- 300:- 

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

 
Kommande nummer Nummer 4 2010 Nummer 1 2011 Nummer 2 2011 Nummer 3 2011 

Deadline för material 15 oktober 1 februari 15 april 1 augusti 
Distribueras vecka 1047 1111 1121 1137 

 

Tryck FS Grafiska, Östra Hindbyvägen 26 B, 213 74 Malmö 
 

           Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll

Jag vill inleda denna spalt genom att säga TACK! Tack för 
att ni på stämman i Karlstad valde mig till ordförande för 
SAASDC. Det känns hedrande att bli vald till ordförande, 
och jag ska göra mitt bästa för att förvalta ert förtroende! Jag 
vill även rikta ett stort TACK till de tre klubbar som anord-
nat ett utmärkt Convention 2010.

Tyvärr hade jag inte möjlighet att själv närvara i Karlstad 
då vårt andra barn föddes dagen innan Convention började, 
dålig planering? Ja lite… =)
Hela familjen mår bra, och vid sex veckors ålder provade 
sonen på att dansa squaredans i bärsele för första gången, 
vilket han uppskattade mycket. Det gäller att börja i tid!

På stämman valdes en ny medlem in i styrelsen, Jan-Olov 
Gezelius från Stockholm, välkommen! Jan-Olov är verksam 
inom Squaredansklubben Seniorerna och kommer att bli ett 
fantastiskt tillskott till styrelsen!

Nu till hösten när detta nummer kommer ut är säkert många 
klubbar i startgroparna med sina kurser. Jag önskar er alla 
lycka till och hoppas på en höst med många nya entusiastiska 
nybörjare.

En tanke som slagit mig är att försöka fokusera på att få 
gruppen småbarnsföräldrar till nybörjarkurserna! Annonsera 
på mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, mm. Ha korta 
kurser, kanske bara en timme, och erbjud barnpassning till 
medföljande barn. Eller ordna kurser på dagtid för föräld-
ralediga... När vi sen väl fått in alla småbarnsföräldrar i vår 
gemenskap är det dags att starta kurser för deras barn =).

Tankar som dessa och många fler tips finns att få ta del av på 
seminariet i oktober, för vi ses väl där? Temat i år är ”Från 
idé, till succé!” Tänk på att det inte bara är styrelsen som har 
glädje av att åka, utan även du som enskild dansare har my-
cket att hämta på seminariet också.

Jag ser fram emot hösten, njuta av naturen, få ta upp styrelse-
arbetet igen och kanske dansa lite mer. Jag hoppas att vi ses i 
en square någonstans. Ha en bra höst och Square up!

Therése Milestad
therese@squaredans.se
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Convention med årsstämma samt ett styrelsemöte har ägt 
rum i Karlstad sedan förra numret av tidningen. Eftersom 
det även var Europaconvention var det fler callers än van-
ligt och även cuers som ledde rounddansen. Under lördagen 
ägde stämman rum, detta är ju trots allt anledningen till att 
Convention arrangeras. Dansen är ju bara en trevlig om-
givande sak. Det är roligt att många väljer att besöka stäm-
man, i år var 81 klubbar representerade av 115 delegater.  
Vad som hände under alla möten finns ju att läsa i proto-
kollen, men här kommer ett sammandrag. Stämman avlöpte 
utan problem eller svårigheter. Styrelsen har nu blivit full-
talig igen efter att Jan-Olov Gezelius från Nacka invalts. Inga 
långdragna eller hetsiga diskussioner ägde rum
Verksamhetsberättelsen med statistik visade tyvärr att vi 
ännu ett år minskat med medlemmar och klubbar. Detta är 
ett problem som vi gemensamt måste lösa. Ett bra tillfälle 
att träffa andra engagerade är under seminariet, som även 
i år äger rum i Jönköping. Tänk på att detta inte bara är för 
styrelseledamöter utan alla intresserade är välkomna. 

Styrelsen hade också det stora nöjet att tillkännage Conven-
tionarrangör 2012 – då beger vi oss till Märsta och Crazy 
Flutters. Nu väntar vi med spänning på ansökan för 2013.

Utmärkelser delades också ut. Listan med mottagare och 
motiveringar läggs ut på hemsidan. Har ni någon ni tycker 
har gjort sig förtjänt av diplom eller standar och pin finns 
regler och ansökningsblankett att hämta på nätet.

Ett informellt Europamöte hölls under helgen. Eftersom ett 
flertal förbund haft interna problem finns i dagsläget ingen 
arrangör för Europaconvention 2012. Besked kommer så 
snart vi vet något.
En väldigt trevlig sak hände under Convention i Karlstad. 
Förbundet har under alla dessa år saknat en egen ordförande-
klubba men nu förärades vi en sådan. Vice ordförande 
Henrik Kjellgren fick ta emot en väldigt vacker klubba i en 
fantastisk ask. Ett stort tack till konstnären Stig Mårtensson 
för den fina gåvan, som för tillfället finns hemma hos mig. 
(Se bild nedan).

Inte alltför sällan hör någon klubb av sig till mig och vill 
ha en kopia av sina stadgar. Eftersom de flesta inte skick-
at in reviderade stadgar till Förbundet kan jag inte stå till 
tjänst med detta. Nu hoppas vi att alla klubbar vill skicka in 
sina gällande klubbstadgar i elektronisk form till styrelsen 
(marianne@squaredans.se) och fortsätta med detta vid kom-
mande revideringar.

Med önskningar om en trevlig squaredanshöst 
från styrelsen i SAASDC genom
Marianne Hjelm
Sekreterare 

Square Dance 

Live 

3 okt 2010 

             

 

8:e Dieseldansen 
Kom och dansa till  bluegrassbandet 

Cold Mountain Band 
Callers: Jack Borgström och Calle Brunér

Program: Basic, Mainstream och Plus

Tid: 14.00 – 18.00 
Entré:  100 kronor 
Servering: Kaffe, smörgåsar  
Klädsel: Gärna denim 
Shop: Squaredanssaker 
Hemsida:  www.saltsjo.se 
Info: Pipu Enbacka tel 0736426371 
Adress: Marcusplatsen 17, Sickla, Nacka   

Välkomna
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Redaktörsspalten
Augusti är snart till ända och sommarmånaderna likaså. Jag är 
inte riktigt klar med sommaren känner jag, men det är svårt att 
streta emot. Nu går vi in i en intensiv period med kursstarter, 
nybörjare, seminarium och förbundsstyrelsemöte. 
Från och med nummer 1 2010 bytte vi återigen tryckeri till FS 
Grafiska i Malmö, då Weinco dessvärre la ner tryckeridelen 
till följd av krisen. Dessvärre har FS missat våra utländska 
prenumeranter under nr 1 och 2. Dessa ska nu ha fått sina 
ex i efterhand och detta nummer ska ha landat som vanligt.  

Tänk på: 
Glöm inte att om ni ändrar adress så meddela er 
hemmaklubb så de kan ändra i tidningsregistret. Det är 
alltså ingen mening att maila oss i förbundsstyrelsen, vi 
gör INGA ändringar. 

Om ni sänder mig texter med bilder eller foton – bifoga 
dessa  som separata original. Du får gärna markera i din text 
var du vill ha bilden, men jag måste montera in den separat 
och ibland även kunna beskära den. Skickar ni foton, se till 
att de som är med på bilden är tillfrågade  om det är okej att 
de publiceras i tidningen.  

Alla delar i tidningen utom omslaget är i svartvitt. Därför 

ska alla flyers skickas in i svartvitt (såvida man inte vill ha 
färgannons). Tänk på att även loggor och dylikt ska vara i 
svartvitt. Är  annonsen i färg måste jag jag sitta och göra om era 
färgflyers till svartvitt, detta kan ev. bidra till försenad tidning. 

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.

Det händer tyvärr ibland att någon i klubben lägger in en dans 
direkt i danslistan och en annan anmäler dansen på “gammalt 
manér”. Detta kan resultera i att dansen står två gånger på 
danslistan. Pia ser inte alltid detta och vill därför uppmana er 
att bara anmäla dansen en gång.  

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila eller att ringa! 
Nästa gång vi ses här skriver vi november 2010. Njut tills 
dess av hög och klar luft, svamp, röda löv och sensommarsol. 

Ing-Marie Lindh
Redaktörska  
ing-marie@squaredans.se

Squaredans

Ledar

Utbildning

Grund

SLUG 2 dagar i Stockholm oktober 2010 

2-dagarskursen innehåller bland annat: 
 Squaredansens historia 
 Ledaregenskaper, pedagogik 
 Klubbfrågor, etik, konflikthantering 
 Kunskapslistan 
 Grundläggande calling-metodik 
 Ljudteknik, scenframträdande 
 Praktiska övningar 
 Om nya klubbhandboken 
 Fyllig dokumentation 

Plats: Trevliga lokaler i Fiskarhöjden i Nacka 
Tid: Lördag-söndag 9-10 oktober. Aktuell info på 

SACT/SAASDC hemsidor. 
Avgift: 1000 kr för kursen. Lunch och kaffe ingår 
Anmälan: Intresseanmälan till calle.bruner@tele2.se. 
Flyer: Se SAASDC: www.squaredans.se 

Här kommer en liten notis litet bidrag som handlar om vad 
vi stötte på när vi var på Florida State Convention i maj. Här 
hemma diskuteras ju flitigt om att det ska bjudas upp till 
höger och vänster. 

Undrar hur reaktionen hade blivit om man på en dans här-
hemma gjort så här. Dagen innan var alla singlar hänvisade 
till en egen hall. Men på "primetime" fick man vara med i 
stora hallen, dock fick man vackert sätta sig i båset och vänta 
till någon annan singel var ledig. 

Alla hade roligt och ingen verkade ta illa vid sig av att sitta i 
“skyltbåset”. Vad tycker ni andra?

Mats Nilsson Sjöbo Bears Sqd 

Bannerförtydligande: Dancers without Partners
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Ändring av deadlines 
Observera att vi har gjort vissa ändringar av deadlines 
och utgivningsveckor. Det ser ut som följande: 

* Deadline: 1 februari / Utgivning: vecka 11
* Deadline: 15 april / Utgivning: vecka 21
* Deadline: 1 augusti / Utgivning: vecka 37
* Deadline: 15 oktober / Utgivning: vecka 47

Dessa datum gäller omgående fr o m nummer 1 år 2010.

Observera också de ändringar vi har gjort i annonspriserna. 

Se utgivningsrutan sidan 3 för mer information.

Mvh Ing-Marie Lindh
“Redaktörska”
ing-marie@squaredans.se
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Postorder
Fraktfritt

019-101 505

WWW.dansshopen.nu
Butik Nygatan 28 Örebro

Välkomna!

995:-

995:- 995:-

425:-
595:-

1.295:-

Doris stadig lädersko
st 33-44

Tommy sv lammnappa.
Extra mjuk hälkappa.
st 38-48

Madelene lädersko
st 33-44

Håkan svart läder.
Finns även i extra vid läst.
st 38-48

Dadorun träningssko.
Svart eller vit läder.
st 33-47

DS 007 svart Nubuck
St 35-44

Yvonne Åse Wulf 

08-669 26 28 070 213 93 46 073 993 99 40 

        

 
 
 
 

MOTIV8’s OKTOBERFESTIVAL 2010 

 
GEO JEDLICKA 

Fika finns 
att köpa 
 

1 Fredag 1 Okt 19 – 22   A2 
2 10 – 13   C3A 
3 15 – 18   C2 
4 

 
Lördag 2 Okt 

18:30-21:30   C1 
5 11 - 14   C2 
6 

Söndag 3 Okt 
15 – 18   C3B 

7 Måndag 4 Okt 9:30 – 16   C3B (*) 
 
Förhandsinbetalning för 1 till 6 sessioner, endast medlemmar  
70, 130, 180, 220, 250, 280 (priserna i kronor) 
Betala till pg 85 56 69-8 senast 28 september 2010.  
Ange sessionerna som avses (nummer och nivå).  
Vid återbud före festivalens start återbetalas hela avgiften. 
Vid dörren: 80, 150, 200, 250, 290, 330 (priserna i kronor) 
Dörrpris gäller efter 28  september oavsett medlemskap. 
Session 7 betalas på plats. 
Lokal:   Fruängsgården servicehus, Fruängen 

Korsningen Gamla Södertäljevägen / Vantörsvägen 
(*) Måndag: Segersjö Folkets Hus   

Mera Info ?  

 

Vill er klubb 
arrangera Convention 

2013?

Ansökan till SAASDC 
senast 101231

Mer info på 
www.squaredans.se 
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USA och Convention i Louisville 2010

Den 21:e juni var vi ett gäng på 20 stycken som startade 
vår resa till Louisville och National Convention i USA. 
Naturligtvis började resan med strul eftersom 14 av oss fast-
nade i köer i Chicago. De stod över 3 timmar och väntade 
på inresa och missade anslutningsflyget till Louisville. Flyg-
bolaget ordnade dock övernattning till alla och på tisdagen 
den 22:e fick de så fortsätta till Louisville.

Varmt var det, uppemot 35-40 grader, så det var skönt att 
samtliga 19 hallar i Convention hade aircondition. 
Vi startade med inregistrering på onsdagen och avslutade 
med underhållning och mat på kvällen. Det var ett trevligt 
arrangemang. Torsdag, fredag och lördag var det så dans till-
sammans med cirka 6500 andra squaredansare och till olika 
callers. På scen stod bland andra Christer Bern och jag själv. 
Roligt, men man får vara lite försiktig med vad man callar 
och framför allt från vilken position man callar.
Allt flöt dock undan, och efter Convention på söndagen var 
vi ute med en hjulångare på floden. På hjulångaren hade de 
ett liveband och eftersom de visste att vi var squaredansare 
ville de ha en liten uppvisning. Efter ett kort samtal med ban-
det vad de skulle spela callade Christer och jag ett par rundor 
till levande musik, häftigt skall ni tro.

Måndag morgon stod bussen klar att ta oss till Nashville. Via 
ett whiskey destelleri (Jim Beam), där vi för övrigt också fick 
visa upp lite squaredans, till Diamond Cavernes, urgröpta 
grottor med olika stenarter, kom vi fram till Nashville för att 
checka in på hotellet och en god natts sömn.

Nu var det dags för Grand Ol Opry. Tyvärr så hade hela 
Opryland översvämmats av regn, ca 800 mm på 2 dagar, så vi 
fick hålla till på Rymans som egentligen är det tidigare Grand 
Ol Opry. Underhållningen och upplevelsen var fantastisk.

Sen besökte vi Country Music Hall of  Fame och fick en mas-
sa intressant fakta om alla countryartister och deras familjer.
Fredag morgon var det dags för ny resa, nu till Memphis.
Där stod vi och väntade men ingen buss kom. Efter diverse 
telefonsamtal kom det dock fram att vår buss hade gått 
sönder så de skulle skicka en annan. 5 timmar senare kom 
vi dock iväg och framåt kvällen kunde vi alla sjunga ”we are 
walking in Memphis”.

Så var det då dags för den stora attraktionen i Memphis; 
nämligen Elvis Presleys Graceland. Vår gruppbild är tagen 
framför huvudentrén till själva huset. Här var det rundvan-
dring med hörlurar som guidade dig runt i de olika rummen i 
detta fantastiska hus där man kunde känna Elvis närvaro ”in 
the Jungle Room”
Att vandra på Beale Street var också det en upplevelse med 

all musik i varenda liten pub som fanns, att bara sitta utanför 
och titta på allt folk som strosade förbi på denna så berömda 
gata (som en gång var huvudgata i dåvarande Memphis) var 
en härlig känsla.

Nästa år blir det inget arrangemang på grund av diverse pri-
vata händelser, men eventuellt är vi tillbaka med Washington 
* 2 år 2012. Vad det betyder får vi se, då så håll utkik efter 
annons i Square-Info om ett år.
Vi vill tacka alla dansare för en trevlig gemenskap och som 
trots en del strul tog allt med ett glatt humör, och vi hoppas 
att ni hade en underbar upplevelse!

Leif  Ekblad och Ellinor Madsen
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Välkomna tillbaka efter en skön sommar med förhoppnings-
vis mycket dans.

Nu har våra nya dansare varit igång ett år och det är dags för 
lite repetition av saker från nybörjarkursen och förresten är 
det bara bra om ni andra läser det också. 

Det kommer frågor angående kläder lite då och då, vi har 
skrivit om det förr men här kommer en kort repetition. På 
större danser står det ofta på flyern vad man skall ha: tradi-
tionell, proper eller casual.  
Traditionell: betyder squaredanskläder. Lång eller kort kjol 
med underkjol samt långärmat på herrarna. 
Proper: något mindre formellt än traditionell klädsel, tex ko-
rtärmat på herrarna och snygga byxor på damerna är ok.
Casual: kom som du är. 
Det finns dessutom specialdanser som tex bakvända där vi 
får se herrarna i kjol och – vilket inte är lika roligt – damerna 
i jeans.
Ett förslag är att man låter nybörjarna få en provkväll. Några 
av klubbens kvinnliga dansare kan säkert ta med underkjolar 
och kjolar så nybörjarna kan få prova hur det är att dansa 
med kjol och den speciella känsla en underkjol ger innan de 
bestämmer om de vill köpa egen.
Vi har även fått ett mail angående skor. Det finns ju inga 
direkta förbud mot någon form av skor i squaredansen. Ta 
på skor som är bekväma att dansa i och tänk på att man skall 
kunna använda shuffle steps. Bestäm skor efter underlag för 
det finns hallar där man inte får ha vissa typer av skor, tex 
skor som svärtar eller skor med klack. Detta bör självklart stå 
på anslag i lokalen och på flyern. Men det finns alltså ingen 
allmän regel. 

I Sverige säger vi av tradition att man inte får säga nej när 
man blir uppbjuden inne i danshallen (om man kan nivån). 
Om man inte vill dansa nästa dans bör man därför gå ut en 
sväng. Detta är inte fallet i alla länder. I Sverige squarar vi 
upp som hela par, man går inte upp och ställer sig själv och 
väntar på att någon skall ”förbarma” sig över en. De främsta 
squarerna är vanligen callerns pilotsquarer och här skall man 
absolut inte ställa sig om man är osäker på nivån.

Om handfattningar tvistar de lärde. Det som är lättast att 
säga här är att titta i era kurshäften. Där står det om handfatt-
ningar på respektive call. Det finns lokala avvikelser vilket är 
godkänt av Callerlab men det är ju ändå ”back to basic” eller 
till kurshäftet som gäller. Tänk på nya och osäkra dansare (på 
alla nivåer). Twirla dem inte för mycket eller busa, då kan allt 
braka samman.

Det finns diverse olika organisationer inom squaredansen. 
De flesta går att hitta på nätet. De som är viktigast för oss 
svenska dansare är nog:
SAASDC – Svenska squaredansförbundet - www.squaredans.
se med länkar till SACT – Svenska callerförbundet och Call-
erlab – Internationella callerförbundet som bestämmer allt 
om våra call, definitioner, styling mm.
Detta kan kännas som gammal skåpmat för oss erfarna dan-
sare men det är viktigt att våra nybörjare får lite information 
om dessa organisationer. Alla ni andra som vet vad förkort-
ningarna står för - har ni varit inne på respektive hemsida?

Om det händer något allvarligt på ett dansgolv har vi en liten 
”lista” som är bra att kunna utantill – SOS-ECMA-
1 om en dansare faller ihop skyndar partnern till undsättning
2 återstående dansare i squaren fattar varandras händer och  
   tar ett steg bakåt så den drabbade får skydd och utrymme
3 lyft de förenade händerna högt upp i luften
4 Genom detta påkallas callerns uppmärksamhet och 
   lämpliga åtgärder kan sättas in

Detta skall gås igenom med alla nybörjare men också repete-
ras med alla dansare varje år. 

Änglar eller små djävlar, dessa finns representerade på mån-
ga kurser. Det är viktigt att callern talar med sina änglar och 
informerar dem om vad han/hon förväntar sig av dem och 
hur han/hon vill att de skall bete sig. Änglarna är ju där för 
att hjälpa till, men på rätt sätt så att nybörjarna kan lära sig. 
Änglar är de som hjälper till på en kurs där de redan kan 
nivån. Man kan alltså vara ängel på Basic, + eller A1 bara 
man själv är säker dansare på dessa nivåer.
Alla kanske inte passar som änglar på nybörjarkurs. Alla 
måste ha någon form av självkritik, om man inte kan tänka 
sig att låta callern vara läraren, har man inget där att göra. 

Dansförhållandena är viktiga för alla dansare. Alla vill ha fi-
naste hallen, bästa golvet eller snyggaste callern. Men det går 
ju tyvärr inte alltid att ordna. Men något som är viktigt för er 
arrangörer att tänka på är:
Basicdansarna kan inte välja att dansa i en annan hall. Det 
kan alla andra som dansar högre nivåer, för de kan alltid gå 
ner i nivå. Så se till att alla dansare får lika mycket ut av sin en-
tréavgift. Ta med era basic-dansare ut på danser, men skicka 
inte in dem i ett eget rum medan ni har roligt på annat håll.

Callers har ett stort ansvar, det är mycket som skall läras ut 
och inte bara call och dess definitioner. Men bara för att ni 
har ansvaret för att det lärs ut är det inte skrivet i sten att det 
måste vara ni som lär ut allt.
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Det kan finnas någon i klubben som är intresserad eller 
involverad i någon del och kan ta den för kursdeltagarna. 
Någon i styrelsen kanske kan ta tex SOS. 
Som caller är det viktigt att inte ta saker för givet, ibland 
måste man kanske till och med vara övertydlig. Kan man 
räkna med att alla första nybörjartillfället vet hur man gör 
en promenade home efter den första right and left granden 
utan att man har förklarat något om promenade först?
Vi callers behöver ofta vara lyhörda på vad dansarna frågar 
efter så att vi kan förtydliga eller hjälpa dansarna. Det är 
också viktigt att vara uppmärksam på frågeställningar som 
kanske inte just har med callen att göra. Tex om dansaren 
är intresserad av calling eller kanske ett ämne för styrelsen.

Vi önskar er alla en skön squaredanshöst genom Louise, 
som författade denna gång.

Louise, Heidi, Rolf  och Marianne
etikett@squaredans.se

                    
    Squaredance i 3 salar på nivåerna Bg - B - M - Plus - A1 - A2          
       DJ Linedance Helena Schoegje Lucky Line med Gittan Riis. 
       Danslista på www.seniorerna.org några dagar i förväg. Även önskedanser! 

 

T-bana Stadion - Gratis parkering Valhallavägen 

Kontaktpersoner: Gugge Gahmberg 08-615 16 84  g.gunnel@comhem.se
Jan-Olov Gezelius 08-716 96 86 

 Servering finns på plats hela dagen. 
Entré 100 kronor. Alla är varmt välkomna – inte bara seniorer! 

Squaredansklubben Seniorerna 
Huddinge Square Swingers  
Näsbyparks Squaredansklubb  
Panther Squares 

Roland Danielsson 
Svante Jordeskog  
Sven Andréason

Callers : 

KL
Version 3.08

Från SACT

Version 3.08 har genomgått omfattande förändringar 
som följd av den nya utlärningsordningen på 
Basic/Mainstream.  

Du som har synpunkter på tillägg eller ändringar är 
alltid välkommen att maila till Calle Brunér: 

calle.bruner@swipnet.se 

Hämta den nya KL på SAASDCs hemsida: 
www.squaredans.se/dansnivåer 
Där finns också en logg (versionslista) på gjorda 
ändringar och vilka sidor det berör. 

Ny kunskapslista att gälla från 1 aug 2010 

Buladansen 2010
Tredje upplagan av ”Buladansen” gick i år av stapeln uti 
Marmorbyns Bygdegård, strax utanför Katrineholm. Bula 
Bandits hade fixat till en riktigt fyrkantig fest. 47 danssugna 
infann sig för att dansa till Freddie Ekblad, Krister Petters-
son, Lasse Rawet och undertecknad Leif  ”Snuffe” Ericsson.

Värmen i lokalen kunde man inte klaga på, eller så kunde 
man det. Ett av sommarens sällsynta regn hade gjort luften 
väl fuktig. Vi var svettiga innan vi ens hade börjat dansa. 
Puh! Men skoj hade vi.

Under de tre åren som denna dans har varit så har alla intäk-
ter gått till Cancerfonden. Det har blivit den imponerande 
summan av drygt 43.000:- kronor.
Lördagen den 9 juli 2011 är ännu en ”Buladans” planerad. 
Preliminärt lär årets callers komma tillbaka samt dessutom 
James Wyatt, som enkom och helt utan kostnad, flyger över 
från England till denna dans för att hedra ”Bulas” minne. 
Mer detaljerad information kommer så småningom när alla 
bitar fallit på plats.

Tack Bula Bandits: Anette, Guy, Ina, Ronny och Gumpan 
för Er ovärderliga insats till Bulas minne.

Och du, Bula. Ha det gott i din squaredanshimmel.
/Snuffe o Kerstin
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PLUSDANSEN 

Vrid och vänd på plus! 

Söndag 17okt 2010       Kl.15.00-20.00 
       (paus 17.00-18.00)

IOGT-lokalen Stockholmsv.1 Norrtälje

         Caller: 

ANDREAS OLSSON 
Enkel fika finns att köpa och resturanger finns i närheten 

Entre:100kr, under 25 år 50kr
Lotterier!

Kontaktperson: Christer Adlerz tel:0702-92 06 90 christer@adlerz.se 
www.eightmakers.se 

buss 676 Tekniska högskolan, Sthlm 

Välkommen!

VÄSTERÅS SQUARE DANCE CLUB
INBJUDER TILL OKTOBERDANSEN 

DEN 16 oktober 2010 

CALLER
Bronc Wise 

13.00-20.00 A1-A2 
Avbrott för mat 15:30-16:30

OBS! Föranmälan senast 2/10

VSDC:s LOKAL ERIKSBORG

Sväng av E18 vid avfartsnr.          mot Fagersta (rv66), 
sväng höger i andra rondellen vid skylt Eriksborg.

SERVERINGEN ÄR ÖPPEN

ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 

Entré 200:- ink. Mat. Spec. önskemål 
om vegetariskt m.m. anges i anmälan.

För ytterligare upplysningar föranmälan m.m.

Curt Johansson 0703-804 001 
info@vsdc.se

Lördag 30/10 2010
iRotebro Dansträff
vid Rotebro station

Hertig Karls väg 13, Sollentuna
Koordinater: N 59° 28’ 35.78”, E 17° 54’ 40.83”

Kl 15.00 – 18.00 B – M – B - P

Kl 18.00 – 21.00 P – A1 – P – A2

Entré:                            
3 tim: 70 kr                  
6 tim: 100 kr
Under 25 år gratis Servering finns

Kontaktperson: Agneta Lindhé
08-768 51 08, 070-732 70 43

www.sollentunasq.se

Caller 
 

 
 

Lördag 13 november 2010       17.00 – 21.00 
B30 – P 

IOGT-lokalen i Norrtälje,Stockholmsv.1 
 

Entré 100 kr,                                         Kontaktperson: 
under 25 år 50kr                                     Christer Adlerz 
Fika ingår                                              tel:0702-920690  
Lotterier !                                    christer@adlerz.se              
                   www.eightmakers.se               
                               
     
KOM UTKLÄDD OM DU TÖRS!  PRIS FÖR HÄFTIGASTE DRÄKT! 

VÄLKOMMEN!       
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 EuropaConvention 2010 i Karlstad

Så har åter tystnaden lägrat sig över Idrottshuset i Karlstad.
Årets EuropaConvention är slut och alla dansare har åkt hem.

Vi vill passa på att tacka:
* Alla ni dansare som kom till Karlstad för att dansa till våra duktiga Callers och Cuers.
* Alla Callers och Cuers
* Våra sponsorer
* Alla som hjälpte till före/under/efter Conventionhelgen

Vi önskar Vinga Yellow Rockers lycka till med nästa års Convention i Göteborg.

Brobyggarna
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*Mårtensdansen* 
 

Kl.13.00 - 19.30  B-C1 i 2 hallar 
Hall 1 ------ A1/A2/A1/C1 

Hall 2 ------ B/MS/B/P 
 

Callers 
Bronc Wise  

Lars-Inge Carlsson 
 

Högastensskolan 
 

Avgift:  150kr, under 18 år 80 kr. 
Naturligtvis finns servering och vårt stora lotteri här 

 
Du kan få Silltallrik, Mårtensmacka och Äpplekaka med 

vaniljsås, samt läsk eller lättöl för endast 100 :- 
Detta måste dock förbeställas, enklast på hemsidan 

 eller på telefon 0708-510355 
Fråga efter Leif 

www.hbgsquaredance.se 

13 November 2010    

Squaredans pantoum

“Pantoum är ett  versbygge i fyrradiga strofer vilkas andra och fjärde rad återkommer som första och tredje rad i nästa strof.  
Antalet strofer är obestämt men första strofens inledningsrad och dess rimpartner bör återkomma i sista strofen.”

Verskonstens ABC av Alf  Henriksson

Dansen den går i stekande sol
callen står som spön i backen
snurra runt och sväng din kjol
gå en bit och vänd på klacken

Callen står som spön i backen
dansarna skyndar hit och dit

gå en bit och sväng på klacken
någon pekar skynda dig hit

Dansarna skyndar hit och dit
callern väljer ännu en sång
någon pekar skynda dig hit

kom innan tippet sätter igång

Callern väljer ännu en sång
hitta en partner och en square
kom innan tippet sätter igång
låt oss bilda en ny square här

Hitta en partner och en square
dansen den går i stekande sol
låt oss bilda en ny square här
snurra runt och sväng din kjol

Ingrid Löf

Smédansen 
 

Lördagen den 20 november 2010 
16.00 – 21.00 

Volvo Customer Center, Eskilstuna 

Leif och Freddie 
Ekblad 

P – A1 - P – A2 
Entré: 100 kr (ungdom: 50 kr) 

Ingen paus, tag med egen förtäring 
 

Eskilstuna 
 

 

www.conamore.se 
Kontaktperson: Lennart Kühne 016-259 52, info@conamore.se 

  
 Dansen sponsras av 
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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 

High Chaparral 2010

Bow to your partner,.,. näää!
To your corner.,., näää!
Circle left.,,. näää!
Heads square thru 4 and dosado.,., näääää!

Det var ju Jerry Jestin som höll mikrofonen i årets upplaga 
av High Chaparral-dansen och DÅ gällde det verkligen att 
vara alert och lyssna, redan från början. Dessutom hela tiden 
komma ihåg om du var Heads eller Sides, för här gick det 
undan i de fyrkantiga svängarna.

Och varmt var det. Ännu varmare än förra året. Ledig kläd-
sel var tillåten, men det var ändå väldans varmt både för dan-
sare och caller. Fast attans så trevligt hade vi. Och Jerry ledde 
oss runt i de mest vidunderliga svängar. Pang Pang Pang. Tur 
på tur. 

Jerry, hans fru Janice och deras vänner Simon och Madde 
trivdes på Chappis. Något sådant hade de aldrig skådat. Inte 
ens i Vilda Västerns hemland. Jerry fick även träffa några 
landsmän, indiangruppen som uppträder kommer liksom 
Jerry från Canada.

Dansarna trivdes de också och hade skoj. Man kunde mel-
lan tipparna när behovet av vila infann sig även gå runt på 
Västernanläggningen och uppleva den enastående atmos-
fären av att komma 150 år tillbaka i tiden med Buffalo Bills 
ande svävade över anläggningen. 

En del av oss avslutade dansen på söndagen med att hoppa 
i swimmingpoolen som fanns nära till hands. Jon Hansell-
Nilsson och undertecknad callade så att man kunde göra en 
riktig dive thru, lite swim thru och så avslutades det hela med 
”Stänk You”.

Fullt ös på High Chaparral i år också alltså. Bilder från detta 
finns att se via vår hemsida eller www.pixbox.se, och en hel 
del bilder finns även på Facebook. Tack alla Ni som lagt ut.

Den 2-3 juli 2011 så kommer Thorsten Geppert och callar. 
Väldans välkomna då, och tack till alla Er underbara dansare 
som kom i år.

Ha det gott.
Fyrkantiga hälsningar från Finnveden Square Dancers gm. 
Leif  ”Snuffe” Ericsson

med

Lördag 20/11 2010
i Rotebro Dansträff, 
vid Rotebro station,,
Hertig Karls väg 12, Sollentuna

Koordinater: N 59° 28’ 35.78”, E 17° 54’ 40.83”

Kl 17 00 21 00

Entrè:                    
100 kr                   

Kl 17.00 – 21.00

Kontaktperson: Agneta Lindhé

100 kr                   
Under 25 år grattis

Kontaktperson: Agneta Lindhé
08-768 51 08, 070-732 70 43

www.sollentunasq.se
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 18 sep Septemberdansen Norrtälje Eightmakers
17.00-21.00 B - A1 Andreas Olsson,  Roland Reihell IOGT-lokalen, två våningar Christer Adlerz  0176-26 98 88 / 0702-92 06 90
L 18 sep Nivådans Basic och Mainstream Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 B M Rojne Eriksson Örebro Squaredancers klubblokal Beväringsgatan 2 Dick Bülow  019-33 58 54  
L 18 sep C2 dansträning Bålsta Bålsta Square Dancers/ Jarlabanke SDC
11.00-17.00 C2 Bronc Wise Skeppet, Kalmarvägen 2 Nisse 0171-592 04, Sigge 070-568 1092

OBS: Föranmälan senast 4 september!
L 18 sep C1 C1 C2 Dans Hova Bygdegård Norra Wadsbo Squaredancers
14.00-20.00 C1 C1 C2 Björn Andersson - DK N 58 52'03,19'' /  E 12 42' 40'' margaret@johansdal.se / monica.21@home.se
L 18 sep Gruvdansen Persberg, Filipstad Clear River Dancers
13.00-15.00 A1 A2 Catrine Dellbing Ordenshuset Per Hellberg 0705-11 16 19
15.00-19.00 B M B P
L 18 sep Höstdansen Linghem Blue Ribbon Squares
14.00-16.00 A2 C1 Christer Bern Åkerbogården Bertil Carlsson 0705-21 16 20
16.30-20.30 M P M A1 OBS! Ändrat datum! Fika finns att köpa
S 19 sep C2 Dans Hova Bygdegård Norra Wadsbo Squaredancers
11.00-17.00 C2 Björn Andersson - DK N 58 52'03,19'' /  E 12 42'40'' margaret@johansdal.se / monica.21@home.se
S 19 sep Månadsdans Surte Surte Swingers
17.30-20.30  B - A1 Mathias Alfredsson Kulturhuset Ulf Persson 031-65 44 64
F 24 sep 16 th ÖREBRO COUNTRY JAMBOREE Örebro Örebro Squaredancers
20.00-24.00 B - A2 Risbergska skolan
L 25 sep
12.00-21.00
S 26 sep
10.00-14.00
L 25 sep Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 B P Robert Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 25 sep Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B M Freddie Ekblad Pumpan, Färgargårdstorget 1 Gugge Gahmberg  08-615 16 84
S 26 sep Månadsdans Jönköping Match Town Square Dancers
13.00-18.00 B-A1 Tomas Fingalsson IOGT-NTO lokalen, Hallmansvägen 73 Mariana Emilsson 0708-93 01 82
S 26 sep Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Micke Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 26 sep Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
11.00-16.00 P A1 A2 Svante Jordeskog IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
S 26 sep Klubbdans m trad squaredanceklädsel Malmö Energy Squares

17.00-20.00 P A1 Hanna Tenenbaum Elinelunds kol.förening Lars Olofsson 040-23 42 11
To 30 sep Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 M - A1 Martin Jansson Gräfsnäsgårdens Annex, Slottskogen Karl-Axel Lund 031 -28 24 54
F 1 okt Oktoberfestivalen Stockholm Motiv8's
19.00-22.00 A2 Arne Gustavsson 08-530 680 51
L 2 okt
10.00-13.00 C3A
15.00-18.00 C2
18.30-21.30 C1
S 3 okt
11.00-14.00 C2
15.00-18.00 C3B
L 2 okt Vargdansen By-Skymnäs Wolf Dancers
13.00-15.00 A1 A2 Tomas Hedberg Folkets Hus Irene Karlsson 070-603 67 61 / 0563-301 12
15.30-20.00 B - P

Bronc Wise, Jack Borgström, Stefan Sidholm 
och Tomas Hedberg

Hans Hofvander 0702-02 57 09
mail: 019262728@comhem.se

Geo Jedlicka Fruängsgården, korsning G:a Södertäljevägen- 
Vantörsvägen

Här dansar vi - Nummer 3 2010

15.30-20.00 B - P
L 2 okt Mexicodansen Otterbäcken Folkets hus Norra Wadsbo Squaredancers
13.00-20.00 B - A2 Thomas Bernhed N 58 56 30.94 / E 14 02 21.29 Silvia Olsson-Schudel
S 3 okt Dieseldansen Live Nacka Saltsjö Square Dancers
14.00-18.00 B - P Jack Borgström, Calle Brunér Dieselverkstaden, Sickla, Nacka Pipu Enbacka 0736-42 63 71
S 3 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Roland Danielsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 3 okt C1 C1 C2 Dans Otterbäcken Folkets Hus Norra Wadsbo Squaredancers
11.00-17.00 C1 C1 C2 Thomas Bernhed N 58 56 30.94 / E 14 02 21.29 margareta@johansdal.se / monica.21@home.se
S 3 okt Söndagsdans Sundsvall Sundsvalls New Wave
12.00-18.00 B - A1 Janne Wiklund Sundsvalls Folkets park Kerstin Karlsson
S 3 okt Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12.00-17.00 C1 utlärning full 

nivå
John Lindh IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson

S 3 okt Klubbdans Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club
14.00-18.00 B - P Tommy P Larsen Solvalla bygdegård Heidi Andersen 0703-60 96 98
M 4 okt Oktoberfestivalen Stockholm/Tumba Motiv8's
09.30-16.00 C3B Geo Jedlicka Segersjö Folkets Hus, Tumba,Scheelevägen 41-43 Arne Gustavsson 08-530 680 51
O 6 okt Månadsdans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 P - A2 Marine Ramsby Församlingshemmet Carina Geleff 0708-26 29 29
O 6 okt Dansträning A1/A2 Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18.30-22.00 A1  A2 Freddie Ekblad Kamratgården i Bergsbrunna, Villavägen 24 Håkan Hallberg 018-25 25 05
L 9 okt Nivådans A1 Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 A1 Jesper Wilhelmsson Örebro Squaredancers klubblokal Beväringsgatan 2 Dick Bülow  019-33 58 54  
L 9 okt Höstdansen Trollhättan Troll8an Squaredancers
13.00-14.00 A2 Jack Borgström Folkets Park Lars-Ewert Lööfh 0520-42 90 29
14.00-16.00 P  A1 
16.00-20.00 B  M  B  P
L 9 okt Bruksdansen Hargshamn Roden Square Dancers
12.00-14.00 A1 A2 Micke Gerkman Folkets Hus Rolf Johansson 0173-310 51, 0706-31 38 42
14.30-18.00 B M B P
L 9 okt Plusdansen Nybro Crystal Squaredancers
16.00-20.00 P A1 Tomas Hedberg Anders Cedmert 0481-148 63
L 9 okt Höstdansen Bollnäs Woxnadalens Squaredancers
13.00-14.45 C1 Bronc Wise Kilbergsskolan Marianne Alsing 0730-29 19 46
15.00-19.00 P - A2
L 9 okt Varbergsdansen 2010 Varberg West Coast Dancers
15.00-20.00 B - A2 Freddie Ekblad Påskbergsskolan, Ringvägen 97 Benny Söhrström 0340-806 77 / 0762-28 23 04
S 10 okt Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 A1 A2 Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 Bertil Ström 08-88 81 04
S 10 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

To 14 okt Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-21.30 B - A2 Vainor Törnqvist Kyrkbytgt 5, Vingas lokaler Marianne 0302-416 65
F 15 okt Dansträning Märsta Crazy Flutters
19.00-22.00 A 2 Micke Gerkman Kunskapens Hus, Vikingavägen 2 Pär Edbom 0707-71 53 42
F 15 okt Ungdomsdans Korsberga Buffalo Squares
19.00-21.00 B - A2 Jon Hansell Nilsson, Björn Strandh Korsberga Bygdegård Monica Kjellgren 0739-24 71 87
L 16 okt
15.00-20.30
S 17 okt
11.00-13.00
L 16 okt Stora Seniordansen Stockholm Fyrklövern
12.00-16.00 B* - A2 Roland Danielsson, Svante Jordeskog, Sven 

Andréason
Idrottshögskolan Lidingövägen 1 Gugge Gahmberg 08-615 16 84

L 16 okt Oktoberdansen Västerås Västerås Square Dance Club
13.00-20.00 A1 - A2 Bronc Wise Klubblokalen Eriksborg Curt Johansson / info@vsdc.se
L 16 okt Höstdans och 20års jubileum Larsmo, Finland Larsmo Squaredansare
13.00-20.30 B - C1 Thomas Pettersson, Kaj Wikholm Cronhjelmskolan, Norra Larsmovägen 70 Erling Rönnbacka, +358 405 80 15 76 
S 17 okt
10.00-14.00
L 16 okt Nivådans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
11.00-17.00 A1 Anders Blom Ekdalaskolan Carina Geleff 0708-26 29 29
18.00-21.00 C1
S 17 okt
11.00-17.00 A2
L 16 okt Nivådans C1 Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
11.00-17.00 C1 Tomas Hedberg Klubblokalen, Frans Bloms Gata 50-52 Guy Karlsson 0706-05 48 55

Bindande anmälan senast 7/10
S 17 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Svante Jordeskog Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 17 okt Plusdansen -  Vrid och vänd på plus Norrtälje Eightmakers
15.00-20.00 P Andreas Olsson IOGT-lokalen  Stockholmsvägen 1 Christer Adlerz 0176-26 98 88 / 0702-92 06 90
S 17 okt C1 Nivådans med Jack Stockholm Vita Bergens Square Dancers
10.30-16.30 C1 Jack Borgström Park Folkets Hus, Älvsjö Lena Kustus 0707-89 02 27

Paus 12.30 - 13.15
S 17 okt Månadsdans Surte Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Jörgen Höjer Kulturhuset Ulf Persson 031-65 44 64
L 23 okt Nivådans A2 Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 A2 Thomas Hedberg Örebro Squaredancers klubblokal Beväringsgatan 2 Dick Bülow  019-33 58 54  
L 23 okt Höstdans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
14.00-20.00 B P B A2  Christer Bern Wendelsbergs folkhögskola Carina Geleff 0708-26 29 29
L 23 okt Västerås Västerås Square Dance Club
11.00-17.00 C1 Margareta Jensen, Monica Arvidsson Klubblokalen Eriksborg Björn Eskilsson
L 23 okt Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
16.00-20.00 B - P Kalle Calmhult Borgen, Skogstorp Lennart Kühne 016-259 52
L 23 okt Texmex Surte Surte Swingers
17.00-21.00 B - A1 Martin Jansson Kulturhuset OBS anmälan Ulf Persson 031-65 44 64
S 24 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Inger Johansson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 24 okt Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
11.00-16.00 P - A2 Svante Jordeskog IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
F 29 okt Höstdans Huddinge Huddinge Square Swingers
12.30-13.30 A1 A2 Sven Andréason ABF-huset Bengt Sedell 08-711 94 70
13.30-16.30 B - P
L 30 okt Stockholm Squaredansklubben SeniorernaL 30 okt Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 P A1 P A2 Micke Sotarn Lindberg Väderkvarnen, Brunnsgatan 26 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 30 okt 22:nd FELLOWSHIP Malmö Energy Squares
13.00-19.00 B - A2 Svante Jordeskog Holma, Folkets Hus Lars Olofsson 040-23 42 11
L 30 okt Höstdansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
15.00-18.00 B M B P Bronc Wise Rotebro Dansträff, Hertig karls väg 13 Agneta Lindhé 0707-32 70 43
18.00-21.00 P A1 P A2
S 31 okt Månadsdans Jönköping Match Town Square Dancers
13.00-18.00 B-A1 Fredrik Einarsson IOGT-NTO lokalen, Hallmansvägen 73 Mariana Emilsson 0708-93 01 82
S 31 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Andreas Olsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
O 3 nov Månadsdans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 P - A2 Fredrik Einarsson Församlingshemmet Carina Geleff 0708-26 29 29
O 3 nov Dansträning A1/A2 Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18.30-22.00 A1 A2 Freddie Ekblad Kamratgården i Bergbrunna, Villavägen 24 Håkan Hallberg 018-25 25 05
L 6 nov Tyresöfestivalen Tyresö Tyresö Square Dancers
13.00-22.00 B - A2 meddelas senare Kvarnhjulet Susanne Östman
L 6 nov Allahelgonadansen Segmon Grums Squaredancers
13.00-15.00 A1 A2 Tomas Hedberg Folkets Hus Gunilla Karlsson 054-54 28 14 / gunkar55@telia.com 
15.00-20.00 B - P Föranmälan senast 2010-10-30
L 6 nov Halloweendans Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
15.00-20.00 M P M A1 Pär Lundborg Klubblokalen, Frans Bloms Gata 50-52 Guy Karlsson 0706-05 48 55
S 7 nov Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12.00-17.00 C1 utlärning full 

nivå
John Lindh IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson

M 8 nov Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
11.00-15.00 P A1 P A2 Lars Asplund Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72, Täby Christina Hörnsten 08-758 11 70

Medtag kaffekorg, Avgift
To 11 nov Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
18.30-22.00 B - A2 meddelas senare Kyrkbytgt 5, Vingas lokaler Marianne 0302-416 65
F 12 nov Nybörjardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00  B30 - P Reine Storberg Församlingshemmet Carina Geleff 0708-26 29 29
L 13 nov Halloweendansen Norrtälje Eightmakers
17.00-21.00 B30 - P Andreas Olsson IOGT-lokalen,  Stockholmsvägen 1          Christer Adlerz 0176-26 98 88 / 0702-92 06 90
L 13 nov Nivådans Plus Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 P Janne Wiklund Örebro Squaredancers klubblokal Beväringsgatan 2 Dick Bülow 019-33 58 54  
L 13 nov Höstdans Göteborg Mölndal Pingvinerna
13.00-18.00 C2 Thomas Bernhed Nämndemansgatan 1 Mölndal Margit Johansson
S 14 nov
10.00-15.00 C3A
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 13 nov De la Gardiedansen Järpås Läckö Square Dancers
14.00-15.00 A2/A2 kursnivå Thomas Hedberg Bygdegården Ingemar Fridén
15.00- 21.00 B -A2  2 lokaler Thomas Hedberg / Vainor Törnqvist
L 13 nov Höstdans Bromma, Alviks Medborgarhus Ekerö Square Dancers
13.00-16.00 P A1 Jack Borgström Brommasalen Peter Brattlund 08-37 02 57
L 13 nov Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B M B P Freddie Ekblad  Väderkvarnen,  Brunnsgatan 26 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 13 nov Catharinadans Katrineholm Cathrineholm Square Dancers
15.00-20.00 M - A1 Leif  Snuffe Eriksson Församlingshemmet Norr Hildegun Gustavsson 0150-104 88 / 0702-62 32 10
S 14 nov Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 C1 Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 Bertil Ström 08-88 81 04
S 14 nov Novemberdansen Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
13.00-17.00 M P M A1 Michael Sotarn Lindberg Hersby skolas matsal, Läroverksvägen 17 Marie Fernulv 0708-44 44 07
S 14 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Stefan Sidholm Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 19 nov Dansträning Märsta Crazy Flutters
19.00-22.00 A 2 Janne Wiklund Cabinen Forum Stockholmsvägen 25 Pär Edbom 0707-71 53 42
L 20 nov Smédansen Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
16.00-21.00 P A1 P A2 Leif och Freddie Ekblad Volvo Customer Center Lennart Kühne 016-259 52
L 20 nov Värmlandsdansen 2010 Karlstad Präriefolket Square Dancers
13.00-20.00 B - C1 i 3 hallar Rudsskolan
S 21 nov
10.30-14.30 P - C1 i 2 hallar
L 20 nov Novemberdansen Säter Falu Squaredancers
14.00-20.00 B - A1 Rojne Eriksson Solvarbo bystuga Mats Sundström 0706-45 68 83
L 20 nov Sollentuna Sollentuna Square Dancers
17.00-21.00 C1-dans Jack Borgström Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Agneta Lindhé, 0707-320 70 43
L 20 nov Mjölnaredansen Österstad Blue Blossom Dancers
15.00-20.00 P A1 P A2 Jesper Wilhelmsson, Anders Blomvik Östvalla IP Anders Blomvik 0704-92 48 50
L 20 nov Novemberdans Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 C2 Bronc Wise Prel Fruängsgården Arne Gustavsson 08-530 680 51
17.00-20.00 C3a
S 21 nov
10.00-13.00 C2
14.00-17.00 C1
S 21 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Anna Johansson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 21 nov Månadsdans Surte Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Gunilla Hammarlund Kulturhuset Ulf Persson 031-65 44 64
F 26 nov Novemberdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 B36 - P Micke Sotarn Lindberg ABF-huset Bengt Sedell 08-711 94 70
L 27 nov Adventsfest Skövde Skövde Squaredancers
15.00-21.00 B - A1 golvets 

nivå
Svante Jordeskog Sventorps bygdegård Pia Quist

L 27 nov Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 P P A1 Sven Andréason Nybrogatn 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 27 nov Novemberdansen Sundsvall Sundsvalls New Wave
12.00-19.00 B - C1 i 3 hallar Bronc Wise, Anna Johansson, Vainor 

Törnqvist, Karin Lindberg
Sundsvalls Folkets park Lars-Erik Berg 0706-54 33 64

L 27 nov Thomasdans C1 Göteborg Mölndal Pingvinerna
13.00-18.00 C1 Thomas Bernhed Meddelas senare Margit Johansson
S 28 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Rojne Eriksson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 28 nov Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers

Stefan Sidholm, Christer Bern, Jon Hansell-
Nilsson samt Hans Lindgren, Owe 
Magnusson

Göran Sjöström 0705-87 26 13 / goran.sjo@comhem.se

S 28 nov Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
11.00-16.00 P - A2 Mathias Alfredsson IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
S 28 nov Klubbdans Malmö Energy Squares
17.00-20.00 B M Lars Olofsson Elinelunds kol.förening Lars Olofsson 040-23 42 11
M 29 nov Kvarndansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12.00-16.30 B - A1 Sven-Olof Nilsson, Johnny Nordström Två salar Kvarnkullen Kungälv Åke Dunghed
O 1 dec Dansträning A1/A2 Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18.30-22.00 A1 A2 Freddie Ekblad Kamratgården i Bergbrunna, Villavägen 24 Håkan Hallberg 018-25 25 05
S 5 dec Månadsdans Jönköping Match Town Square Dancers
13.00-18.00 B-A1 Jon Hansell Nilsson IOGT-NTO lokalen, Hallmansvägen 73 Mariana Emilsson 0708-93 01 82
S 5 dec Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Olle Nilsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 5 dec Klubbdans Sjöbo Sjöbo Bears Square Dance Club
14.00-18.00 B - P Christer Bern Solvalla bygdegård Heidi Andersen 0703-60 96 98

 

27:e Arbogadansen 
Alla är 
hjärtligt 
välkomna! 

 

8 januari 2011 kl. 15.00-21.00 
Sturehallen Arboga Speciellt välkommen 

är du som börjat 
dansa under 2010! 

B35-M-B35-PCafeteria finns. 

Caller Bronc Wise 
 

Squaredansshopar 
besöker dansen. 

Mer upplysningar: www.rsd.arboga.se/arbogadansen2011 
eller kontakta Torbjörn eller Carita tel. 019-31 46 64   E-post torbjorn.orebro@telia.com 
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Nyhet! 
 

Dansgaranti 
införs på 

Påskfestivalen! 
 

Mer info 
kommer senare 

VÄLKOMMEN TILL 

 

��www.orebrosquaredancers.se   � 
  Nivådanser 

Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630 
 

 

18/9  

B-M 
 

Rojne Eriksson 
 

 

9/10 A1 
 

Jesper Wilhelmsson 
 

 

23/10 A2 
 

Tomas Hedberg 
 

 

13/11 P 
 

Janne Wiklund 
 Info: www.orebrosquaredancers.se – ”Nivådanser” 

eller Dick Bülow tfn: 019-33 58 54 
OBS! Föranmälan krävs för nivådanser! 

29:e 
 
 

Örebro 22-24 april 2011 
 

Afterparty med dans till 
Elegance 

 

B-C1 i tre dagar till 
Bronc Wise   Barry Sjolin 

Jack Borgström Tomas Hedberg 
 

Hjärtligt välkomna hälsar 
Örebro Squaredancers 

Basic till A2 i tre hallar i tre dagar! 
Afterparty på lördagen! 

Basicdansare – dansa hela helgen, men betala endast för lördagen! 
 

För information: Hans Hofvander 
tfn: 019-26 27 28 

e-mail: 019262728@comhem.se 
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 BÖDABADEN

Den här artikeln kom in i Ölandsbladet i mitten av april. 
Eftersom den vänder sig till ölandsbefolkningen så har den 
en lokalpatriotisk prägel, men jag vill ändå återge den i sin 
helhet.

Bara några dagar därefter kunde vi läsa i Barometern att det 
inte skulle bli någon aktivitet på Bödabaden under kom-
mande säsong. 
Jag återger här artikeln från april och lägger till vad som 
händer just nu på Bödabaden..

Square Dance på Bödabaden 
- ett 25-årsminne

Den första april 2010 var det 25 år sedan vi anlände till norra 
Öland och Bödabaden.
Vi drev anläggningen under 20 år, det är alltså 5 år sedan vi 
sålde, och vi minns de 20 åren som den mest underbara och 
glädjefyllda tiden i våra liv!
Åren 1978-80 hade vi arbetat i Saudi Arabien och där lärt oss 
Square Dance. Vi tog med oss dansen hem till Sverige och 
blev, jämte Peter Myhr, pionjärer på att lära svenskarna dansa 
Square Dance. Vi läste i en amerikansk Square Dance-tid-
ning att i USA, squaredansens hemland, fanns det så kallade 
"Dance Resort", anläggningar där man kunde tillbringa sin 
semester, koppla av, sola, bada och dansa!
Vi tänkte att eftersom vi genomfört halva yrkeslivet och våra 
barn började bli vuxna, kändes det som en utmaning att 
förändra livssituationen. Ett sådant "Dance Resort" kanske 
vore någonting för oss!

Nu började sökandet! Att vi hamnade just i Böda var en 
slump, vi visste egentligen ingenting om Öland men hittade 
en annons om "Semesteranläggning på Öland" som vi tyckte 
verkade intressant. Därför for vi en kall och snöig marsdag 
från Vårsta, söder om Stockholm, till Öland för att titta på 
anläggningen. Resutlatet blev att vi köpte "Hotell Böda-
baden" och anlände med vårt flyttlass sent på kvällen den 1 
april, 1985. Vi tyckte att namnet var väl pretentiöst för den 
tämligen nerslitna anläggningen och döpte därför om den till 
"Bödabaden Square Dance Center".

Eftersom Bödabaden var den enda platsen i Europa där man 
kunde dansa och fördjupa sina kunskaper i Square Dance 
under en semestervecka, blev det med åren ett omtyckt res-
mål för dansare även från övriga Norden och Tyskland. De 
upptäckte snart tjusningen inte bara med dansen, utan även 
med den öländska naturen och många återkom år efter år. 
Dansen har utövats inte bara på dansbanan utan även i Bö-
dabukten och Bödabadens pool.

När prinsessan Viktoria år 1994 fyllde 17 år fick vi den stora 
äran att ta med hundra dansare till idrottsplatsen i Borgholm 
och uppträda för kungafamiljen och en stor åskådarskara.

Den första sommaren dansade vi inomhus i källarloka-
len/baren. Den lokalen rymde 72 dansare, den nuvarande 
utedansbanan och danslogen rymmer vardera 160 dansare!

För att råda bot på det eviga problemet med att förlänga 
säsongen, reste vi under vintrarna runt i landet och spred 
Square Dance framför allt till seniorföreningar, det var ju 
den kategorin av människor som kunde komma till Öland 
under vår och höst. Detta visade sig vara ett verkligt lycko-
kast och vår säsong kom att sträcka sig från påsk till skör-
defest. Inte bara dans, sol och bad utan även guidade turer 
i Norra Ölands natursköna och intressanta omgivningar er-
bjöds gästerna.

Borgholms kommun har alltid visat välvilja och hjälpt oss att 
genomföra alla vilda planer på våra årliga om- och tillbyggna-
tioner. Lokala hantverkare har ställt upp i ur och skur, för att 
inte tala om att fantastiska ungdomar från Norra Öland som 
har sommarjobbat hos oss.

Under alla år har vi kunnat glädjas åt positiva grannar och 
glada turister som gästat Bödabaden under "Öppet Hus-
kvällarna" där de lokala dansbanden som spelat samt Blue 
Corner och Ullcentrum med sina proffsiga klädvisningar har 
bidragit till trivseln! 

Vår lokala Square och Linedansklubb "Windmill Dancers" 
har hjälpt och stöttat oss på alla vis samt spridit glädje i byg-
den genom sina många dansuppvisningar.

Ett stort TACK till alla som bidragit till våra glada minnen 
från de gångna åren på Bödabaden!

Inger och Gösta Toreld i april 2010
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VAD HÄNDER NU PÅ BÖDABADEN?

Som tidigare nämnts fick vi veta genom en tidningsartikel 
att Bödabaden var till salu. Efter efterforskning fick vi reda 
på att Cood Investment, ägarna till Ekerums och Eriksöre 
Camping, hade köpt Bödabaden. Man kan läsa om detta på 
deras hemsida: www.ekerum.nu.

Vi skrev då ett mail till en del squaredansare och berättade 
vad vi fått veta. Alf  Berg från Västerås, som är en impulsiv 
man, kontaktade de nya ägarna och påtalade lämpligheten av 
att använda Bödabaden som det dansställe det uppbyggts till 
och att de på så sätt kunde räkna med många intresserade 
kunder och gäster. 

Strax därefter fick vi kontakt med platsansvariga, Sofie och 
Anders, som fått uppdraget att se till att Bödabaden skulle bli 
en användbar semesteranläggning igen.
Trädgården och flera av byggnaderna är i tämligen dåligt 
skick och de räknar inte med att kunna använda anläggnin-
gen fullt ut under denna säsong. Men under förutsättning 
att callers och dansare är intresserade att återuppta verksam-
heten på Bödabaden så är de helt öppna för idén att åter-
skapa Bödabaden till att återigen bli ett centrum för dans i 
alla dess former!

Vår glädje är enorm! Vi hoppas nu på att åter få möta gamla 
och nya vänner på dansbanan och i logen på vårt älskade 
Bödabaden!

Just nu jobbar rörmokare och övriga hantverkare för fullt 
för att laga allt som frusit sönder under den gångna vintern. 
Campingplatsen, stugorna och en hel del av rummen är i 
skrivande stund åter användbara.  

Så snart de nya ägarnas planer för kommande säsong har 
tagit form, kommer information att gå ut via Square-Info 
och flyers till klubbarna!  

Inger och Gösta Toreld i juli 2010
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Onsdagseftermiddagen den 28 juli lämnade vi Åsenhöga 
för att åka till Karlskrona och därifrån ta båten till Gdynia. 
Vi skulle på fyrkantigt träningsläger med ASP (American 
Squaredance Poland). Hanna Tenenbaum och Lasse Olofs-
son anordnar detta med Christer Bern och Tomas Samuels-
son som callers. Denna vecka passade alldeles utmärkt då jag 
(Snuffe) kunde dansa A2 och Kerstin C1. Dock hade vi i år 
tänkt att turista lite i Polen innan dansen började. 

Vi anlöpte Gdynias hamn 07.30 på torsdagen. Först tog vi 
en taxi till Gdynias station, köpte biljetter och tog tåget till 
staden Bialogard. Där trodde vi att vi skulle träffa en kompis, 
men icke dök han upp. Men vi var lite beredda på det så vi 
drog våra väskor in mot centrum och fick lite turistinforma-
tion på det nyrenoverade kulturhuset av Marcin Medzinski 
som även visade oss runt och hjälpte oss fixa ett dubbelrum 
på Hotell Stop. En mycket god lunch intogs på Restaurang 
Balu-Balu. Efter kvällspromenad i den lilla staden letade vi 
på internet om hur vi skulle fortsätta vår resa och fann att 
fredagens resa skulle gå till Bydgoszcz.

Väl framme i Bydgoszcz gick vi 300 m till hotell Brda där 
vi fick ett rum på 7.e våningen för 200 Zl för en natt inkl 
frukost. Utan väskor gick vi en lång promenad in till ”Gam-
la marknaden” och de äldre stadsdelarna. Liksom de flesta 
polska städer var staden återuppbyggd efter 2.a världskriget 
men man hade byggt i gammal stil på floden Brdas stränder. 
Spårvagnar och en flodbåt ingick i stadens kommunikatio-
ner. Ett besök på turistibyrån gav en karta och tips om en 
gitarrkonsert på torget. När kvällen blev svalare lämnade vi 
konserten, som var mycket bra, och åt middag på ”Dolce 
Vita”.

På lördagen var det så dags att styra färden mot Gdansk. 
Leif  tyckte vi skulle åka 1.a klass som avslutning eftersom 
det fanns bättre med utrymme och var renare, det hade han 
sett. Vi tog beslutet att lägga 20 Zl extra per person och 
köpa biljett för 57 Zl vardera. Tyvärr var detta tåg det äldsta 
och smutsigaste vi såg, enda fördelen blev en något bredare 
plats. Toaletten gick Kerstin inte ens i närheten av. Men inget 
ont som inte har nå’t gott med sig. I sista kupén i 1.a klass 
vagnen låg en man och sov, resten var ledigt, det ockuperade 
vi. Mannen väcktes av konduktören och det visade det sig att 
han hade en svensk faster och tillbringat barndomssomrar i 
Leksand! 
Det blev tre timmars trevlig konversation på engelska med 
Dobromir Kulakowski som bl a driver ett hotell i Gdansk, 
Krolewski, och äger ett betonginpregneringsföretag i Sopot, 
kallat Drycon.

Vi lämnade tåget på Wrezcsz station och stärkte oss med 
zapikanka. När vi åt dem kom Hanna och några av dansarna, 
de hade varit och växlat pengar mm. Efter en kort taxifärd 
till Dom Tancerza så var tågluffningen slut, nu väntade en 
veckas dansträning.

Polski Gdansi Szczemestri
Hanna och Lasse hälsade oss alla välkomna på lördagskväl-
len. Dygnsrytmen för kursveckan var frukost kl 8, dans 
kl 9-11.30, ev utflykt, middag kl 18 och dans kl 19-21.30, 
därefter samling med grillning i trädgården.
Mycken god dans fick vi oss till livs. Christer och Tomas dril-
lades oss väldeliga på nivåerna. Varmt och skönt var det den 
veckan också, och inte hjälpte det att fönstren stod på vid 
gavel. Men trevligt och roligt på alla de sätt och vis hade vi.

Veckans eftermiddagar ägnades åt följande aktiviteter:
Söndag Besök i Gdansk gamla stad och den pågående Do-
minikanska marknaden. 
Måndag Havsbad och liten promenad i Gdynia. 
Tisdag var vi på skolan och fick massage, tvättade kläder och 
tog det lugnt. 
Onsdag åkte vi med den gemenensamma bussutflykten till 
Kaszubien. Vi besökte museet i Kartuzy och etnografiska 
parken Skansen i Wdzydze. En båttur på sjön Ostrzyce och 
middag med dans på pensionat Stolëm avrundade dagen. 
Torsdag gick vi till Wreszcz och tittade på nya Galleria Balty-
cka och växlade pengar. 
Fredag blev det en sista tur till Gamla stan och presentinköp 
på marknaden. Lasse och Else-Marie gjorde oss sällskap på 
spårvagnen och vi åt zapikanka tillsammans. Vi hann även 
med ett besök på hotell Krolewski där Dobromir bjöd på 
kaffe och Crême brulée.

Leif  lyckades få en Hälge-dangel för sitt fina uttal av polska 
stadsnamn (till Hannas glädje) och en riktig Hälge för att han 
på mitt förslag lade rumsnyckeln på träfrisen över dörren, 
men där var ett hål så nyckeln försvann in i väggen…..

Lördag morgon den 7 augusti kl 07.00 så började hemresan 
med buss till båten och sen en lång dag på sjön, återigen med 
regn och dimma. Vi kom åter till Åsenhöga strax före mid-
natt, mycket nöjda efter 10 härliga semesterdagar. 

Vi kan verkligen rekommendera både dansveckan och turis-
tandet i Polen. Åka tåg är billigt och bra. 100 spänn för en 3-4 
timmars resa, ca 20 mil är helt överkomligt. Taxi är ävenledes 
det billigt och bra när man vill ta sig kortare sträckor. Än så 
länge är Polen ett hyfsat billigt land att turista i.

Tack Hanna, Lasse, Karina, Christer, Tomas och alla Ni an-
dra som var med på våran vecka 31. Väldans så trevligt att få 
träffa både gamla och nya känningar.

Kerstin Olsson, Sollentuna SD och Leif  ”Snuffe” Ericsson, 
Finnveden SD.
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 
Kontakt: Annika Persson 

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

 

 

 
 

 

Seminariet 
 

är ett arrangemang för de squaredansklubbar och dansare 
som är anslutna till SAASDC. Seminariet syftar till att 
utbilda och informera i ämnen som ska bidra till att 
squaredansen lever vidare. Klubbar som har lyckats delar 
med sig av recepten, och klubbar som vill ha tips och 
idéer får ta till sig detta. Seminariet arrangeras av SACT 
och SAASDC gemensamt. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Kunskapslistan - KL 
 

Ett mycket genomarbetat verktyg samt checklista som är 
lätt att använda för framförallt ledare men också för 
dansare. Listan ger även helt nya dansare möjligheter att 
kontrollera att de får den utbildning de har rätt till och 
därmed kunna ställa krav på sina kursledare. 
Hämta kunskapslistan på: www.caller.nu 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Utbildning 
 

SA CT  Caller School 
 

� Del 1 - 18-19 september 2010 
� Del 2 - 12-13 mars 2011 
 

För mer information: Michael Gerkman, 070-493 23 89 
 

SLUG – se separat annons i detta nummer av Squareinfo 
 

Kursledarkurs - en helt ny kurs för instruktörer. 
Kursen vänder sig till alla som lär ut, både de som callar 
och de som använder inspelat material. 
Vill din klubb stå som värd för nästa kurs? 
Kontakta Tomas Hedberg, 0706-12 36 15 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Tips för utlärning 
 

Ett dokument med tips på hur man kan lära ut calls på ett 
mer pedagogiskt sätt. Dokumentet har alla medlemmar i 
SACT tillgång till, och även möjlighet att ge sina egna tips 
till. Dokumentet uppdateras löpande med nya tips. 

Vad är en eldsjäl? 
 
Vi har väl alla hört uttrycket eldsjäl? De finns ju överallt även 
utanför squaredansen, men de är en minoritet. Vad är en eldsjäl? 
För mig kan det vara den som tycker det är så roligt att den åker på 
varenda dans den kan hitta. Denna läser danslistan i  squareinfo 
först av allt, och denna är en frekvent besökare på SAASDC’s 
hemsida för att se eventuella förändringar i danslistan. Denna får 
många vänner runt om i squaredansvärlden, och denna är alltid 
med och lättar upp stämningen på våra danser. Den här eldsjälen 
vill jag alltid ha på mina danser, och jag är otroligt tacksam varje 
gång jag får dansa med eller calla för denna. Den här eldsjälen ser 
vi alla, vi får alla dela glädjen med denna och vi vet alla vem denna 
är. Den här eldsjälen behöver jag inte skriva mer om eftersom vi 
alla känner igen den. Vad jag längtar till nästa dans då vi ses igen!!! 
 
En annan form av eldsjäl är den som lägger ner många timmar 
bakom kulisserna. De jobbar och sliter för att vi ska få dansa och 
ha roligt. På en festival bär de stolar och bord, bygger scener, drar 
ljud, bakar bullar, kokar kaffe, städar toaletter, bär vattendunkar 
osv. Det spelar ingen roll hur mycket jag än skriver om hur mycket 
dessa eldsjälar gör, för jag missar ändå bara massor. Tänk igenom 
själva vad ni tror att de gör och skriv det på raderna här nedanför. 
Tänk på att skriva smått så att ni får plats med åtminstone en del… 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Tänk också igenom hur mycket roligt vi skulle ha om vi inte hade 
dessa eldsjälar. Ni behöver inte skriva smått den här gången, för ni 
fyller inte ens ut den här raden: ___ 
 
Den här typen av eldsjäl - den osynliga eldsjälen - är inte alls lätt att 
se. Jag ser inte alla jag heller, trots att jag är ute så mycket. I min 
hemklubb Örebro Squaredancers ser jag dem däremot tydligt, men 
trots att jag ser så många som jobbar hårt så har jag väl i princip 
aldrig tackat dem personligen. Visst har jag tackat dem kollektivt i 
slutet av våra festivaler och andra danser, men tänk om jag tagit 
mig tiden att tacka var och en personligen istället. Tänk om jag 
tagit i hand eller kramat om dem var och en och tackat för ett 
fantastiskt jobb och för att de gjort min helg så fantastisk. Nog 
känner man sig mer uppskattad om man får ett personligt tack? 
 
Vi vet att dessa ”osynliga eldsjälar” finns, men vi känner sällan till 
fler än de vi har i vår egen klubb. Har vi bara några få osynliga 
eldsjälar i vår klubb så får dessa aldrig känna att det faktiskt finns 
många fler runt om i landet. En ”osynlig eldsjäl” ska uppmuntras 
och vi måste alla hjälpas åt att visa vår tacksamhet. Ett litet tack är 
aldrig fel. Men det finns också en möjlighet för alla dessa ”osynliga 
eldsjälar” att få träffa likasinnade - på Squaredansseminariet. 
Många tror att det är styrelserepresentanter som ska besöka 
seminariet, men det är inte alls sant. Visst är de också absolut 
välkomna, men glöm inte eldsjälarna! Skicka era eldsjälar till 
Seminariet i Jönköping sista helgen i oktober! 
 
Håll eldsjälens låga tänd!  
Tomas Hedberg 
Vice Ordförande i SACT 
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Info om/under dansen: 
Monica Kjellgren 0739-24 71 87 
Tommi Rönnholm 0706-419440 
 

 
 

 

Den 15 – 17 oktober 2010 
med  

Jon Hansell Nilsson & Björn Strandh 
Samt gästcallers 

 
 

27:e gången  
Bygdegården Korsberga 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
  

Helgens program: 
Fredag: 
19:00-21:00 Squaredans B-A2 
Afterparty med möjlighet att 
beställa mat 
 
Lördag: 
10:00 Frukost 
11.30 Gemensam aktivitet 
13:00 Höstmöte 
15:00-20:30 Squaredans B-A2 
21:00 Gemensam middag 
Afterparty 
 
Söndag: 
10:00-10:30 Frukost 
11:00-13:00 Squaredans B-A2 

Avgifter: 
Dansavgift  
Medlemmar 150:-  
Icke medlemmar: 180:-  
Masslogi med  
frukost 50 :-/ natt 

Anmälan:  
Betala på plats eller förbetala på 
plusgiro: 14 57 17 – 5  
Buffalo Squares 
eller via E-Mail: 
buffalosquares@hotmail.com 
 www.buffalosquares.se 

Hur hittar jag? 
Korsberga ligger ca 15 km söder 
om Vetlanda längs väg 31.  
Norrifrån: kör igenom nästan 
hela byn, sväng vänster på 
Bygdegårdsvägen och följ vägen 
till vänster i krönet. 
Söderifrån: Bygdegårdsvägen 
ligger på höger sida precis i 
början av byn. Följ vägen till 
vänster i krönet. 
 
Koordinater: N 57° 17.852',  
E 15° 7.828' 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Är du mellan 15-30 år så vill du inte 
missa detta! 

Det har kommit fler och fler ungdomar till squaredansen under åren, 
och det fortsätter att öka! Ungdomar från hela landet träffas på de 
stora danserna och har obeskrivligt roligt! Här lär man känna både 

den ena och den andra och får vänner för livet. 

Vad får jag som medlem? 
-Du får utskick några gånger om året via E-mail/Snail-mail(posten) 

ang. diverse happenings t.ex. ungdomsdanser. 

-Buffalo brukar ordna med ett eget masslogi på påskfestivalen och 
nu på senare tid även Convention. 

-Du får äran att bära våran Badge samt Tröjor. 

-Du får gå billigare på ungdomsdanserna. 

Någon av oss hittar du alltid på de stora festivalerna. 
Läs hur du blir medlem på hemsidan: 

 
www.buffalosquares.se 

eller maila:  buffalosquares@hotmail.com 

Välkommen hösten! Dansens årstid!

Sommaren lider mot sitt slut och därmed närmar sig alla 
trevliga kursstarter i Squaredansens anda. Årets varma som-
mar har, med dansveckor förgyllda av glada dansare på mån-
ga håll i landet, gjort den gångna årstiden till en succé. 

Vi har upplevt ett Europa-Convention i Sverige igen vilket 
med den äran genomfördes av Värmlandsklubbarna. Buffalo 
hade som vanligt sitt egna tillhåll med masslogi och massor 
av glada dansare som hade trevligt hela helgen. Många nya 
Bufflar blev inskrivna i klubben och även försäljningen av 
klubbens röda kläder var en succé. Vi välkomnar hela tiden 
nya, unga dansare att kontakta oss för hjälp och råd i alla 
dansens alla frågor.

Nu är det dags att förgylla hösten med ny energi och dans-
glädje. Många kommer att räna och öva på nya call på kurser 
hela hösten och våren. Missa inte alla underbara nybör-
jardanser där alla kan ha roligt och utvecklas oavsett vilken 
kursnivå du dansar på. 

I Buffalo ser vi nu ljust på framtiden, medlemsantalet är 
växande och kännedomen ökar för varje år. Med några nya 
styrelsemedlemmar och en liten generationsväxling på gång i 
klubben så kommer vi utvecklas ytterligare kommande 
period.

Vi i Buffalos styrelse välkomnar idéer och förslag på hur 
dansen ska göras rolig för våra ungdomar. Utveckling sker 
steg för steg och har du idéer, gammal som ung, fram med 
dem!

Du hittar våra kontaktuppgifter på www.buffalosquares.se

Inom kort åker massor av Bufflar till Örebro för dansglädje i 
dagarna tre på Country Jamboree, samtidigt som vi tålmod-
igt inväntar höstens höjdpunkt: Ungdomsdansen i Korsber-
ga, Vetlanda. Se flyer härintill. Behöver du hjälp med samåk-
ning? Kontakta oss i styrelsen!

Be there or be square! 
Buffalo Squares
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Tack alla!
Sitter här sista timmarna av semestern och tänker tillbaks på 
de senaste veckorna.

Tiden från början av maj har gått otroligt fort. Dagarna före 
Convention gick åt till förberedelser. Under Convention 
hann jag knappt dra efter andan, än mindre prata med alla 
trevliga människor. Men allt löpte på, bättre än förväntat. 

Tack alla klubbmedlemmar och vänner och anhöriga som 
gjorde ett fantastiskt jobb.

Tack alla dansare som kom och hjälpte till att göra Conven-
tion till en minnesvärd helg. Tack även alla ni som kommit 
med positiv feedback, det glädjer alltid att få uppskattning 
för det man gör.

Personligen har livet varit mer än vanligt intensivt, glädje 
och sorg har växlat hela tiden. Många släktingar, vänner, 
squaredansare har lämnat det här jordelivet och vid flera till-
fällen har jag gått direkt från en begravning till att fira någons 
födelsedag. 

Det ger ju anledning till reflektion om hur kort livet är och 
att vi tar vara på det.

Harry Jonsson (Lars pappa) var med och jobbade under Con-
vention, en vecka senare hade han lämnat oss. Tack Harry 
för att du var den du var!

Elisabeth Larsson har även hon somnat in. Tack Elisabeth 
för vad du betytt för många inom squaredansen. 

Så låt mig upprepa mig, ta tillvara livet!  

Till mig själv säger jag nu: Vad trevligt att det snart är höst, 
Convention är över och jag kan få tid att börja dansa igen. 
Det ska bli roligt att åka iväg och träffa squaredansare runt 
om.  

Tillfredsställelsen att vi gemensamt lyckades genomföra 
Convention på ett som vi tycker bra sätt ligger kvar.

Så åter igen:
Tack alla som på något sätt bidrog.

Börje Englund
Europeanconvention 2010 Karlstad

Peking Stars Norrköping

Nyårsaftonsdans

Sjunde året i följd 

Caller: Christer Bern  

19.00-01.00 M-P-M-A1 
Klubblokalen:

Frans Bloms Gata 50-52 
Avfart 119 från E4, mot klockaretorpet 

Vuxna 100:-, Ungdom 40:- 
Klädsel: Proper 

Medtag egen mat o dryck 
Vi bjuder på kaffe o cider vid tolvslaget 
Bindande anmälan senast 10 dec. 2010 

till: Guy Karlsson 0706-05 48 55 

Välkomna!
www.pekingstars.com�

 

�

                         
 

 
 

(Skyltat från E 18) 
 

  Lördag 13.00-20.00 B-M-P-A1-A2-C1 (3 Hallar) 
  Söndag 10.30-14.30 P-A1-A2-C1 (2 Hallar) 
 

Callers: Stefan Sidholm och Christer Bern 
       Jon Hansell-Nilsson, Hans Lindgren 
       och Owe Magnusson 
 
 

       Entré:  Lördag 140 kr, söndag 60 kr, Hela helgen 170 kr
       OBS!  Vid förhandsbetalning senast 10 november 180 kr för hela 

helgen till pg: nr 453 66 14-3, så ingår mat på lördag.
         Glöm inte att uppge namn, klubb och dansnivå! 
    Ungdom t.o.m. 25 år 1/2 priset 
     
  Cafeteria: Med rikligt utbud, på lördag även mat. 

  Boende: Extrapris på Hotell Scandic Winn tel. 054-776 47 00  
    Vid bokning uppge att du är squaredansare 
    Där serveras även middagsbuffé på lördag kväll! 

Info/inkvartering: Göran. 070-587 26 13. goran.sjo@comhem.se 

Clear River Dancers     Präriefolket SD     Sun Town SQD 
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Hemsidan

På hemsidan www.squaredans.se kan klubben logga in och 
registrera och uppdatera klubbinformation, danser,  delegater 
och adresser för distribution av tidningen 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 Mattsson:   
bjorn@squaredans.se, Therése Milestad: therese@squaredans
.se eller Marianne Hjelm: marianne@squaredans.se så skickas 
nytt lösenord. 

Synpunkter till Björn Mattsson: webmaster@squaredans.se. 

Danslistan
Danslistan på hemsidan uppdateras kontinuerligt. Om en dans 
inte har anmälts till danslistan före 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 
− via blankett på hemsidan (under danslistan), skrivs 

ut och skickas till Pia Henriksson, Rönnvägen 8,
 380 53 Fliseryd.
 − frågor ställs via mail eller på telefon 0491-921 90.

Beställningar
Beställningar görs hos Björn Persson, Västerslänt 120, 
424 35 Angered, 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 kontakt-
person, 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 och anmäl delegater till 
Förbundets årsstämma. Stämmohandlingar finns på hemsidan. 

Senast september anmäla representanter till Squaredans-
seminariet. 

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

Året om skriva en trevlig artikel till Square-Info. Glöm inte 
skicka in annonsunderlagen! Deadline 1 februari, 15 april, 
1 augusti, 15 oktober. Behöver ni uppdatera tidningsregistret 
- glöm inte att deadline är samma som för Square-Info. 

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. 

Distribution av Square-Info 

Distribution av Square-Info sker numera direkt till de enskilda 
medlemmar som klubben registrerat efter inloggning, se 
ovan under Hemsidan. Tidningen finns också att hämta på 
hemsidan. Vill du ha besked när den finns tillgänglig, be 
klubben registrera din mailadress i adresslistan. Förbundet    
fakturerar klubbarna en portokostnad på 20 kr/år för 4 
nummer av pappersversionen. Fakturering sker i efterhand.   

Klubbinformation 
(uppdaterad april 2010)
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Hösten 2010 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook

Med reservation för ändringar

Halloweendans
5-6 november B25 - A2

Mathias Alfredsson 

Krister Pettersson

Country Jamboree

Bussresa 
Örebro

25-26 september.  
Anmäl dig på hemsidan

Höstens kurser
Måndagar 6 sep - 29 nov B Marie Tjörnhed, Sten Götharson Plus II Johnny Nordström
Tisdagar fr 7 sep - 30 novM I Catrine Dellbing, Sten GötharsonA2, II  Bengt Geleff

2 sep
Bengt, Hasse, Catrine, Gugge

9 sep Månadsdans
Svante Jordeskog

16 sep
Bengt, Gugge, Catrine

23 sep
Marie, Bengt, Hasse

30 sep
Catrine, Bengt, Hasse

7 okt
Marie, Gugge, Sten, Bengt

14 okt Månadsdans
Vainor Törnqvist

21 okt
Marie, Hasse, Sten

28 okt
Catrine, Gugge

4 nov
Sten, Gugge, Marie, Bengt

11 nov Månadsdans 
Thomas Bernhed

18 nov (med Höstmöte)
Sten, Hasse, Bengt

25 nov
Catrine, Marie, Hasse

2 dec
Sten, Gugge, Catrine, Bengt

9 dec
Julavslutning

30 dec
Banddans med Sten

Klubbdanser: 19.00-21:30 
Gäster 20:-, medl fritt
 
Månadsdanser: 19.00-22:00 
Gäster 40:-, medl fritt

Torsdagar på Vinga

Trettondansen (B-C4) 

6-8 januari 2011
 
Ross Howell, Thomas Bernhed,  

Krister Pettersson, Henrik ”Hedda” Nilsson, 

Bengt Geleff, Catrine Dellbing, Marie Tjörnhed
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Det var väldigt länge sedan men jag minns det som igår. Den 
allra första dansen som jag åkte ut på som nybörjare. Det var 
den avgörande dagen för att jag än idag, 22 år senare, fort-
farande dansar squaredans.

Hela klubben i Skellefteå ställde mangrant upp för att följa 
sina nybörjare på sin första dans utanför klubben. Det gjor-
des en bussresa och det var bara att följa med, allt var fixat. 
När det var dags för första tipet bjöd alla de ”äldre” dansarna 
upp varsin nybörjare och resten av dagen turades de om att 
dansa med dem som inte riktigt vågade bjuda upp själva. Att 
de sedan tvingades fika under ”sina egentliga” nivåer och i 
stort sett bara dansa nybörjarbasic, det gnälldes det inte om 
ett endaste dugg.

Det var som mest folk på golvet när det var basic, varje tip. 
Det tjoades och tjimmades hela tiden och det var en otrolig 
glädje. Att vi var på den viktigaste och roligaste nivån, det var 
alla nybörjare på den dansen övertygade om i bussen på väg 
hem. Precis som det ska vara, för utan den känslan kommer 
det bli svårt att behålla dem som vill komma in i vår under-
bara verksamhet.

Jag erkänner direkt att jag inte är ett gott  föredöme när det 
gäller det här, men jag har fått mig en ordentlig tankeställare. 
Vad är det jag ska prioritera när jag åker ut och dansar – är 

Vilka förebilder är vi?
det min egen nivå eller är det de lägre nivåerna? Svaret är 
enkelt enligt mig. Om inte jag skärper till mig och ser till att 
de nya dansarna också trivs och vill fortsätta, då är det inte 
säkert att jag i framtiden har någon dans alls att åka till över-
huvudtaget. Vem är vinnare då?

Jag vill påstå att det ställer lite krav på våra caller också. Det 
är en utmaning för dem att se till att de nya dansarna klarar 
av nivån, men samtidigt vill även till exempel en A2-dansare 
bli utmanad på basic. Jag vet att det går, jag har varit med 
om det många gånger. Det är helt fantastiskt att möta en ny 
dansare i en square och se att det fullkomligt lyser i ögonen 
och de känner sig precis som jag gjorde på min första dans.

När det här skrivs är jag just hemkommen från en fantastiskt 
rolig helg på High Coast i Örnsköldsvik. Där var jag med 
om just det flera gånger, och det gör mig varm i hjärtat när 
jag tänker på stämningen och glädjen. Den som kan stå emot 
det efter en hel helg med mycket skratt och klurig dans – den 
kommer aldrig att bli en riktig squaredansare.  Jag skulle vilja 
uppmana alla att på nästa dans ni besöker se till att testa alla 
nivåer som golvet erbjuder och prioritera gärna basic. Det 
kommer vi alla att bli vinnare på i längden. Jag hoppas vi syns 
på ett basicgolv snart!

Jessica Dhyr

We Do It For Fun 

www.dance‐oland.com 
För mer info, skicka ett mail till oland@gmx.net   eller skriv till 
Anders Blom, Lindenstrasse 135, DE-41063 Mönchengladbach 

2:dra året 

Plus 
Week 29 

 

  16 Juli - 23 Juli 

C1 
Week 32 

 

6 Aug - 13 Aug 

A 2 
Week 31  30 Juli - 6 Aug 

A1 
Week 30    23 Juli - 30 Juli 

Nils Trottmann  

Carsten Nielsen 

Kenny Reese 

Anders Blom 

Callers 

med flera 
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Ämnen, workshops och diskussionsgrupper

  Utveckling 
  Problemlösning

 Squaredans 

Under lördagen ges det som vanligt möjlighet att delta i workshops och
diskussionsgrupper:
• Flyerskola – Om att göra snygga flyers med vanliga datorprogram
• Caller-pröva-på – Pröva på att calla eller lära ut ett call
• Hemsideskola – Diskussion och praktiska övningar
• Konflikt och etikskola – Diskussion om att lösa besvärliga situationer 
• Kunskapslistan – Diskussion om att använda KL i praktiken
• Föreningsskola – Om att driva en förening



Anmälan

Mejla anmälan till seminarie@squaredans.se
Sista anmälning 2010-09-20
Betalning enligt anvisningarna i bekräftelsen
Frågor Åsa Bratt på telefon 0707-99 94 77

Lördag 30 oktober Prisalternativ

  9.30 - Samling och fika
10.00 - Inledning – SAASDC och SACT – nuläge och vision
10.30 - Vad har hänt i squaredanssverige sedan förra året och vad är på gång?
11.00 - Presentation av helgens program och workshops
12.00 - Lunch och möjlighet att besöka Tändsticksmuseet
13.30 - Workshops
   Workshops (inkl fika)
   Workshops 
16.30 - Summering och diskussion
18.00 - Middag
20.00 - Speakers Corner
21.00 - Underhållning

All included* Person i dubbelrum 1 290 kr
Tillägg för enkelrum 185 kr

*Vad som ingår Övernattning, frukost, föreläsningar, luncher, middag, 
fika samt kvällsaktivitet

Hitta till seminariet

Vägbeskrivning Från Rv40 Göteborg tag av vid trafikplats 95 Ljungarum
Från E4N tag av vid trafikplats 99 Österängen Följ skyltar
mot centrum/västra centrum och järnvägsstation/
resecentrum. Hotellet ligger 200 meter väster om
järnvägsstationen. Garage finns i källarplanet men ingår inte
i priset.

Söndag 31 oktober Vi i seminariegruppen

  9.00 - Redovisning av gårdagens workshops
11.00 - Föreningen i fokus
12.00 - Lunch
13.00 - Hemuppgift – Plan för föreningens utveckling
14.30 - Sammanfattning och ”Take Off”
15.00 - Kaffe och samvaro

Henrik Kjellgren 040-92 69 55
Mats Björkman 0739-04 11 70
Ing-Marie Lindh 021-35 28 35
Camilla Cronholm 0704-36 02 82
Bo Nilsö 013-705 03
Michael Gerkman 0704-93 23 89

se www.squaredans.se för ytterligare information
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POSTTIDNING B  
Svenska Squaredansförbundet
SAASDC
BOx 457
191 24  SOLLENTUNA

Har du flyttat?
För adressändring kontakta 

din hemmaklubb för ändring av din adress.

Här kan du annonsera.  
Deadline för material 

till nummer 4 är 
15 oktober 2010.

Se annonsvillkor och
 kontaktinfo på sidan 3. 

Nummer 4
 utkommer vecka 47 2010.

http://sundsvallsnewwave.com


