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Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, tur i Gdansk
samt frukost och middag och härligt afterparty med traditionell polsk mat och dryck.. Enkelrum finnes, 
tillägg 550:- Sv.Kr/vecka 

Förskottsinbetalning 1200 Sv.kr till 
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 Tel: 59 46 53 97, jytho@mail.dk 
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum 
Priset inkluderar. 300:- anmälningsavgift som ej återbetalas  vid avbokning
efter den  1 maj  2011

30 Juli – 6 aug 2011  6 - 13 aug 2011 

Plus dans med DBD A2 dans med DBD 
 ( Förkunskap: God Plus )  ( Förkunskap: god A2 ) 

A1-dans med DBD C1-dans
 ( Förkunskap: God A1 )   ( Förkunskap: hela C1 ) 
Thomas Samuelsson 
Christer Bern 

Thomas Samuelsson 
Christer Bern 

+ /A1
A2 / C1

              Thomas Samuelsson (Dk) -  Christer Bern (S) 

Polen - Gdansk 
Hotell Dom Tancerza 

2011

Begränsat antal 
deltagarePris: 4 300 Sv.Kr 

ANMÄLAN TILL 
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

Mera info på hemsidan:  www.aspdance.com 

Här kan du annonsera.  
Deadline för material 

till nummer 2 är 
15 april 2011.

Se annonsvillkor och
 kontaktinfo på sidan 3. 

Nummer 2
 utkommer vecka 21 2011.



3

Från ordförandens horisont 

                                          Årgång 27 
 

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 2 2011 Nummer 3 2011 Nummer 4 2011 Nummer 1 2012 

Deadline för material 15 april 1 augusti 15 oktober 1 februari 
Distribueras vecka 1121 1137 1147 1211 

 

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

           Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll

En daglig dos av squaredans

Det är fantastiskt hur squaredansen gör av-
tryck i vardagen. Häromdagen satt jag på ett 
spinningpass och helt plötsligt kom en låt som 
jag tidigare bara hört i squaredanssamman-
hang. Jag sken upp som en sol, trampade på 
som en galning och drömde att jag dansade 
squaredans istället för att sitta på en hård 
cykelsadel. Även när jag hör ”vanlig” musik 
så kan jag ibland inte motstå att slänga in ett 
”Allemand left, and weave” i refrängen när jag 
sjunger med, fast jag inte är caller. Just dessa 
små saker gör att jag hela tiden blir påmind 
om squaredans och varför det är så kul att 
dansa. 

Varje gång vi nämner ordet squaredans för 
våra vänner och bekanta så sprider vi reklam 
för vår verksamhet. Jag har pratat i föräldra-
gruppen om att jag är ordförande i SAASDC 
och berättat lite om vad squaredans är och 
de fl esta tyckte squaredans lät intressant. 
Häromdagen kom en tjej och sa: Vet du, det 
ska vara en squaredansuppvisning på lör-
dag i vårt centrum, jag ska defi nitivt gå och 

titta! Bara genom små medel som att prata 
om squaredans så kan vi nå ut och sprida god 
positiv kunskap om vad vi gör.

På många håll runt om i Sverige brinner fl itens 
lampor. Flera klubbar jobbar hårt inför rekry-
tering av nybörjare, det känns väldigt spän-
nande och lovande! Dela gärna med er av era 
erfarenheter och kunskaper här i Square-Info, 
nästa deadline är 15 april!

Convention närmar sig med stormsteg och jag 
ser så fram emot att få åka och dansa detta 
år! Ses vi där? Om inte annat ses vi kanske 
på någon annan dans under våren, kolla i 
danslistan, utbudet är stort och det fi nns mas-
sor av spännande danser att åka till!

Ha en fantastiskt bra vår och akta er för hala 
isfl äckar!

Vi ses i en square!
Therése Milestad
therese@squaredans.se
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Så har ännu ett nytt squaredansår startat 
och SAASDC har haft sitt första styrelsemöte. 
Som vanligt hade vi mycket på agendan bl a 
Convention, seminariet och aktiviteter kring 
rekrytering. 

En stående punkt på våra möten är föregående 
och kommande Convention.  Snart är det dags 
för Convention i Göteborg. Det innebär ock-
så årets stämma. Inför stämman tar vi gärna 
emot motioner och ansökningar om utmär-
kelser. Vem i din närhet förtjänar ett diplom el-
ler ett förtjänstmärke? Regler för utmärkelser 
och ansökningsblanketter hittar ni på hemsi-
dan. Vid kommande styrelsemöte tas inläm-
nade motioner upp för diskussion. Motionerna, 
med styrelsens svar, publiceras på hemsidan 
under våren. 

När det gäller framtida Convention så fi rar 
Convention 30 år, nästa år 2012. Styrelsen 
efterlyser nu ”nostalgibilder” från tidigare 
Convention. Ta en titt i dina fotoalbum, både 
bland papperskopior och på din hårddisk, välj 
några bilder och sänd dem till 
jubileum@squaredans.se. Convention 2013 
saknar fortfarande arrangör. Skulle din klubb 
vilja vara arrangör för detta fantastiska event? 
Inkom gärna med ansökan.

Under mötet summerade vi 2010 års semi-
narium. Av de kommentarer vi fått framgår att 
många varit nöjda med helgen. De delar som 
stack ut var basicdansen som väckte mån-
gas danslust och speakers corner där många 
bra ämnen diskuterades och stämningen var 
på topp. En ny seminariegrupp är nu sam-
mansatt, och dessa jobbar för ytterligare ett 
givande seminarium 2011.

Andra frågor som styrelsen arbetar med just 
nu är t.ex. att samla in alla klubbars stadgar i 
digital form. Fortfarande saknas ett stort an-
tal. Snälla, ta er i kragen och sänd dem till 
styrelsens sekreterare Marianne Hjelm,  
marianne@squaredans.se. Detta gäller även i 
framtiden när klubbens stadgar revideras. 

Styrelsen jobbar också med uppdatering/upp-
fräschning av vår hemsida samt förberedelser 
för ett framtida centralt medlemsregister. Vad 
vill du att styrelsen ska jobba med? Välkom-
men att höra av dig till oss med idéer.

En annan sak att tänka på så här i årsmö-
testider för er klubbar. Har ni bytt ordförande 
eller kontaktperson? Om det skett någon änd-
ring var vänliga uppdatera uppgifterna på 
SAASDC hemsida.

Ha en härlig vår och njut av solen de dagar 
den behagar titta fram.

För styrelsen
Camilla Cronholm camilla@squaredans.se

Vi går nu in på 28:e säsongen Bagisdans  
då vi dansar P, A1, P, A2 åtta onsdagar i

Bagarmossens Folkets Hus
18/5 Jack Borgström 
25/5 Robert Milestad 
  8/6 Stefan Sidholm 
15/6 Mikael Gerkman 
  3/8 Sven Andréason 
10/8 Robert Milestad 
24/8 Stefan Sidholm 
31/8 Jack Borgström

Information även genom
� Inga-Lill Teljebäck 08-647 12 42 
� SAASDC’s danslista 
� http://squaredancepeople.ownit.nu
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Redaktörsspalten
Vi går mot ljusare tider. Visst är det fortfarande 
snö och kallt, häromdagen var det -25 grader. 
Liiiiiiiiiiite för mycket om ni frågar mig. Men 
det är ljusare både på morgonen och kvällen 
och fåglarna jobbar med sin sång. Det inger 
hopp. Senast jag skrev hade vi kommit hem 
från seminariet. Där blev vi informerade av en 
synskadad deltagare att Verdana är det mest 
lättlästa teckensnittet för dem. Därför har 
styrelsen beslutat om att ändra all löpande text 
från Garamond till Verdana. 
Alla era tankar och artiklar är välkomna.   

Tänk på: 
Ändrar ni adress så meddela er hemmaklubb 
så de kan ändra i tidningsregistret. Maila 
inte oss i styrelsen, 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 fl yers 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 sitta och 
göra om era färgfl yers 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.

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila 
eller att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi 
maj 2011. Njut tills dess av snödroppar, krokus, 
ljusare tider och hemvändande fåglar. 

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

 

 
 Squaredans 

Ledar 
Utbildning 
Grund 

SLUG i Stockholm 8-9 oktober 2011 (prel.) 

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: Tidpunkt bestäms senare. 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 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

                                                      
 
 

B 45 – A1 
Lördag 26 mars 2011, kl.17.00-21.00 

 
Dans i två våningar i IOGT-lokalen 

Stockholmsvägen 1, Norrtälje 
 

  Caller: 

ANDREAS OLSSON 
och 

MICKE GERKMAN 
 

Inträde: 100 kr (under 25 år 50 kr) 
 

Servering och lotterier 
 

Kontaktperson: Christer Adlerz tel:0702-920690, christer@adlerz.se 
www.eightmakers.se 

   buss 676 Tekniska högskolan, Sthlm 

                                                 

                          Välkommen! 
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Bronc Björn

Monica Margareta

Bronc 
Wise

Björn 
Andersson

GästMonica 
Arvidsson

Margareta 
Jensen

Gäst 
caller

KL. Hall 1
Gynmastikhall

Hall 2
Gymnastikhall

Hall 3
MatsalGynmastikhall Gymnastikhall Matsal

13.00-13.55 A2 P B, M

14.00-14.55 C1 A1 B, M

15.00-15.55 A2 P B, M

16.00-16.55 C1 A1 B, M

17 00-17 55 A2 P B M17.00-17.55 A2 P B, M

18.00-18.55 C1 A1 B, M

19.00-20.00 B, M

Jag var på charterresa med en grupp singlar i 
Peking i början av juli. Efter ett besök på Ki-
nesiska muren, på väg till tidig middag, blev 
jag hämtad av 2 killar som pratade bara lite 
engelska.

Redan i april-maj hade jag googlat på Pe-
king och squaredans. Jag hittade knappt tio 
klubbar, jag mailade de som hade rätt nivåer 
och tänkbara kvällar. En av dem, Joyous pas 
squaredance club, svarade. De ville gärna ta 
emot mig. En tvåspråkig ung kvinna ringde 
mig på hotellet ett par gånger, sen körde vi.

Jag gjorde entré strax efter sju på kvällen. All 
dans avstannade och jag gick fram och ställ-
de mig nära callern. Sa ett par meningar på 
engelska, och frågade sen: How many of you 
understand my English? Det blev väldigt tyst. 
Den dam som jag pratat med i telefon kom 
fram och förklarade för oss alla att hon fi ck 
vara med och tolka.

Det var en vanlig danskväll, men till min ära 
var alla damer festklädda. Callern var en äldre 
dam som jobbat med dans i många år. Via 
jobbet hade hon fått kontakt med amerikansk 
squaredans och fortsatt med det. Alla med-
lemmar var bekanta med henne, miss Wu.
All dans var basic, men det tog en stund att 
vänja sig vid uttalet. Dom hade en mycket be-
härskad dansstil. Inga extra svängar, eller tjo 
och tjim. Sen blev det instruktion på Load the 
boat. Hela tiden på kinesiska!! Men det gick 
väldigt bra.

Miss Wu hade problem med att få tag på musik 
till singing calls. Tror inte hon var så pigg på 
att sjunga själv. Hon hade väl en ABBA-låt på 
cd med någon annan som sjöng. 

Men det var en väldigt spännande och trevlig 
kväll med dans i främmande land. Synd att de 
pratar så lite engelska.

Bengt Brusewitz, Göteborg

Möte i Peking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NIVÅDANSEN 
 

Söndag 10 april 2011 
A1  och  A2 

 
Caller:  

  Micke Gerkman  
  och  

                    Roland Reihell 
 

Kl.12.00 – 17.00 (1 h lunch) 
 

IOGT-lokalen Norrtälje, Stockholmsvägen 1, dans i två våningar 
Entré 100 kr, under 25 år 50 kr 

Lunchrestauranger finns i närheten. Servering och lotterier finns på plats. 
 

Info: Christer  Adlerz  tel:0702-920690    christer@adlerz.se 
www.eightmakers.se 

           
 

          VÄLKOMMEN 
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Peking Stars,
Östra Stenby Bygdegård,

Guy Karlsson 0706 05 48 55.

Lördagen den 16 april

Vårdans
Vainor Törnqvist
15.00–20.00
M P M A1
Klädsel: Proper
Servering finns
Pris: Vuxna: 80:
Ungdom: 40:

Lördagen den 14 maj

ÖSTGÖTAPLUS
Mathias Alfredsson
15.00–20.00 Plus
Klädsel: Traditional
Servering finns
Pris: Vuxna: 80:
Ungdom 40:

Hemsida:
www.pekingstars.com

Lördagen den 30 juli

Sommardans
Johnny Preston

14.00 16.00 – A1 A2 – C1
16.30 20.00 – M P M A1
Klädsel: Traditional
Servering finns. Vid lämplig
väderlek tänder vi grillen 19.30.
Tag med egen mat o dryck.
Pris: Vuxna: 100:
Ungdom: 40:

Dans på Toppen (af Danmark)
I disse tider hvor der kommer nye muligheder 
op for at danse squaredans, kan det syntes 
som en jungle og være svært at fi nde ud af 
”hvor skal jeg danse til sommer”.

Et sted som skiller sig ud - med anderledes 
callere - er i Danmark hvor der i klubben Pen-
quins bliver arrangeret  2 danse uger på Tra-
num strand i Nordjylland (ca. 1 times kørsel 
fra Frederikshavn) med ekseptionelt gode call-
ere.

Det er sjællent at vi har mulighed for at danse 
til sådanne callere som Vic Ceder og Saundra 
Bryant.
Til dem som ikke kender disse to fænomo-
nale callere  - søg oplysninger hos andre 
squaredansere.

Ugen med C1 og C2 blev overtegnet allerede 
efter 3 uger men på A1 og A2 er der nogle 
pladser tilbage.

Husk at den Danske mad ikke er hälsesomt – 
med den smager rigtigt godt og der er meget 
af den.  
Ferie – Ja man kan ikke få den bedre. Vi skal 
derop selv.

För mer info, kontakta mig: 
poul@johansdal.se

Det er altid rart at mødes på dansegulvet!  

Hilsen fra
Poul Jensen



8

Att dansa utomlands
När man åker utomlands är det kul att skaffa 
sig erfarenhet av squaredans i andra länder. 
Om det är i ett av våra grannländer eller på 
andra sidan jorden spelar ingen större roll. 
Som väl alla squaredansare vet är vår dans in-
ternationell. Våra call och nivåerna/program-
men är samma i hela världen. Men det fi nns 
skillnader – en del av dessa och annat som 
kan vara bra att tänka på kommer vi skriva 
om i dag.

Många dansare åker utomlands genom anord-
nade dansresor och besöker då ofta stora fes-
tivaler eller convention. Detta är ett lätt sätt 
om man inte är så van att resa utomlands el-
ler relativ ny dansare. Men det går naturligtvis 
lika bra att åka på egen hand och titta förbi 
hos en klubb när man är i närheten.
Nu för tiden är det inte särskilt svårt att få tag 
i klubbar på de platser man tänkt åka till. De 
fl esta har tillgång till Internet (länkar fi nns bl a 
på Förbundets hemsida www.squaredans.se) 
och om man inte har dator själv fi nns de ju på 
bibliotek eller kanske någon i den egna klub-
ben kan hjälpa till.

Det är alltid viktigt att ta kontakt med klubben 
man tänkt besöka, både för att höra efter att 
de verkligen dansar den dag och på den plats 
det står på hemsidan, men det är ju också av 
ren artighet man talar om att man kommer. 
Det kan också vara bra att höra sig för om 
klädkoden för kvällen, i vissa klubbar har man 
alltid danskläder och i andra är det mer som 
här i Sverige.
Den sociala delen är viktig i alla squaredans-
klubbar, men den kan skilja sig mycket åt. I 
någon klubb bjuds du på lite enklare fi ka, i 
en annan går man ut på ”restaurang” efter 
dansen. Det kan ju vara skönt att vara för-
beredd så fråga när du ringer hur de brukar 
göra i just denna klubb. Till skillnad mot när 
man betalar dansavgift till festival/convention 
(ofta i samband med att man anmäler sig till 
festivalen) så är det inte alltid man får betala 
inträde om man besöker en lokal klubb. Gäst-
friheten gör att de ofta bjuder långväga gäster 
på entrén. 
Vår dans är ju till största delen på engelska 
men språk och uttal kan variera mycket. 

Våra callers har olika bra uttal men jag tror 
ingen skulle klaga på någon av våra svenska 
callers efter att ha dansat till en tjeck eller 
japan, de har stora problem med att tex ut-
tala ”r”. Det man däremot glömmer är att man 
kanske inte kan tala med övriga dansare för 
i många länder talar de bara sitt eget språk. 
Så du kan ha en trevlig danskväll i Peking och 
inte ha pratat med en kotte.

Badge skall som sagt alltid bäras av alla dan-
sare. Badgen kan vara en källa till samtal och 
får igång en dialog med de andra dansarna. 
Det är också ganska vanligt att man får en 
dangle att hänga i badgen och då är det trev-
ligt att hänga dit den med en gång. Man kan 
också ha med sig egna (klubbdangle eller 
svensk fl agga) och ge till andra, kanske inte 
till hela klubben men till någon eller några.

Visst kan det skilja på hur man utför call i oli-
ka delar av världen. Den vanligaste skillnaden 
hittar man i handfattningar. Tag seden dit du 
kommer och försök anpassa dig. Utförs ett call 
på annorlunda sätt (tex Circle to a Line i USA) 
är det lättast är att fråga någon dansare och 
be dem visa dig hur de gör.

Nedan besöker vi olika länder:
Många drömmer om att få åka just till USA och 
dansa. Det är ju därifrån vårt stora fritidsin-
tresse kommer. Det är ett stort land, och det 
är många saker som skiljer de olika delsta-
terna åt, detta tänker man inte alltid på.
• Dansnivå - i USA dansar man inte Basic utan 
Mainstream är lägsta nivå. Ofta slås A1 och A2 
ihop och kallas då Advanced.
• Tempot på dansen är ofta lite långsammare 
än här hemma. Något man också träffar på är 
dansare som inte är så starka kunskapsmäs-
sigt (detta gäller inte i alla delar av USA och 
inte i alla klubbar men det är vanligt).
• I många klubbar och på de fl esta danser så 
varvas squaredans och rounddans.
• Herr och fru Smith dansar med varandra 
varje tip. Du måste alltså skaffa dig en ”egen” 
partner att dansa med. Om du skall besöka en 
klubb så tala om att du är singel så ”fi xar de 
ihop dig” med någon.
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• Det är artigt att hälsa på folk men i USA häl-
sar ofta bara herrarna på varandra i en square. 
När de märker att du är utlänning så vill alla 
hälsa även på dig och växla några ord.
• På amerikanska convention så har de ofta 
en strikt klädkod. Stora anslag kan tala om 
att har du inte squaredanskläder är du inte 
välkommen på dansgolvet. Det kan också vara 
bra att veta att de har många olika hallar och 
sociala rum dels för olika program och dan-
ser (squaredans, clogging, contra, rounddans, 
seminarier) dels för olika grupper av dan-
sare, tex ungdomar, handikappade, singlar, 
rainbow-room för gay, internationellt rum för 
utrikes gäster mm.

Till Danmark är det ju nära för många av oss 
svenskar. Det som väl är mest utmärkande på 
de danska dansgolven är att det anses OK att 
dansare går upp i squarerna utan partner och 
sträcker upp ett halvt fi nger för att få någon 
att dansa med. 

Sedan kommer vi ner till Tyskland, här är det 
likt Sverige på många sätt men några saker 
skiljer sig.
• De fl esta klubbar är en-nivå klubbar men 
kan ibland ha en timmes dans på nästa högre 
nivå innan offi ciell kväll börjar.
• Mainstream-klubbarnas nivå är normalt inte 
lika hög som i Sverige men så fort man kom-
mer till klubbar med högre nivå stiger kvali-
teten till, ofta, mycket över vad vi har.
• I södra Tyskland var det tidigare vanligt med 
Round Dance mellan tipparna, men det har 
nu nästan helt försvunnit, men den tiden som 
blev ledig fylls inte med Square utan paus. 
Det är vanligt med 5-10 minuters paus mellan 
VARJE tip.
• Glöm fi kapausen efter halva kvällen. I Tysk-
land har man ofta Afterparty efter varje kväll 
då man går till en restaurang eller pub och tar 
något att dricka och ibland även att äta, pratar 
och har trevligt i en timme eller två.
• Det är aldrig något problem att komma sin-
gel och även ordinarie par delar sig ofta under 
dansen. Som utländsk gäst blir man alltid väl 
omhändertagen.
• Det är inte ovanligt att medlemmar och/el-
ler ”vanliga” gäster betalar inträde varje kväll, 
men som utländsk förstagångsgäst brukar det 
aldrig vara tal om det.

• Som gäst kommer du att offi ciellt uppmärk-
sammas vid Presidentens kvällstal, applåderas 
och ombedas att skriva i gästboken. Du får 
även troligen en guest dangle som tack och 
bevis för ditt besök.
• Summan är att det är mycket trevligt att 
besöka klubbar i Tyskland, speciellt små, då 
de brukar tycka att det är spännande med så 
långväga gäster och ofta ta hand om en mer 
än man förväntar sig.

Att dansa i öster – Kina och Japan går utmärkt 
men det som kan ställa till det lite är just 
språket. Alla pratar inte engelska så här kan 
det vara ännu viktigare att ta kontakt tidigt 
med klubben så de hittar någon du kan kom-
municera med. 
Samma sak råkade en av oss ut för i Slovakien 
där den lokale callern och den gästande sven-
ske callern gemensamt callade fl era plustippar 
utan problem, lade ifrån sig mikrofonerna och 
inte kunde förstå varandra över huvud taget!

Vi har skrivit detta för att locka er till resor. 
Man glömmer inte sin första squaredansresa 
utomlands och vänner får man på köpet. Det 
är dags att planera sommarens aktiviteter, har 
ni inte möjlighet att fara världen runt just nu 
fi nns ju svenska convention eller andra större 
danser, men passa på att dansa utanför den 
egna klubben. Det är detta som är belöningen 
för allt tragglande på hemmaplan!

Vi ses väl i en square någonstans?
Louise, Marianne, Heidi, Rolf
etikett@squaredans.se

www.figureof8dancers.se figureof8dancers@gmail.com
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Jerry Story 
Johnny Preston 
Mathias Alfredsson 

Micke Gerkman  

18.00 - 22.00   
22.30 - ?? Afterparty med trubadur 
Grillen är igång 

11.00 - 18.00 

 (på tre dansgolv)

(Karta på baksidan)
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Swedish Handicapable 
Squaredancers (SHS)

För några nummer sedan skrev jag en ar-
tikel om hur det var att vara synskadad och 
squaredansare.

Vi är nu några stycken som, om intresse fi nns, 
funderar på att bilda en ny squaredansföre-
ning liknande Buffalo och Motiv8’s.

Syftet med denna förening är att samla de 
som har ett handikapp och dansar squaredans. 
Tanken är att samtliga med någon typ av 
handikapp skall kunna vara medlemmar.

Om du känner någon som skulle kunna vara 
intresserad av att bli medlem eller om du själv 
vill ha mer information om så är du hjärtligt 
välkommen att kontakta mig via mail eller 
telefon.

Med vänlig hälsning

Peder Winnebrandt
Södergatan 24 b, 33230 Gislaved
073-5417072
jldf@gislaved.biggnet.se

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJDANSEN 
 

Caller 
 

             
                                                                     

Lördag 7 maj 2011  
Kl.17.00-21.00  

IOGT- lokalen, Stockholmsvägen 1, Norrtälje 

B – P 
Servering & Lotterier                                                  Entré 100 kr 
Kontaktperson:                            under 25 år 50 kr 
Christer Adlerz                             Lotteri! 

Tel:0702-92 06 90          VÄLKOMMEN              
christer@adlerz.se                                                                 www.eightmakers.se   

 

               

Calle Brunér

Jack Borgström

Lördag–Söndag, 7–8 Maj 2011

Nivå M-P-A1-(A2)

Info & anmälan
Marie Fernulv
mixresor@comhem.se
0708-44 44 07
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
S 13 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Lars Asplund Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 18 mars Göteborg Mölndal Pingvinerna
18.30-21.30 C3A Anders Blom Hemvärnsgården Mölndal Margit Johansson
L 19 mars
12.00-17.00 C2
L 19 mars SACT-Convention Örebro SACT
15.00-21.00 P Meddelas senare Beväringsgatan Tomas Hedberg 0706-12 36 15 /019-123615
L 19 mars Vernal Equinox Dance Hörby Ring Lake Square Dancers
13.00-18.00 B - A1 Hanna Tenenbaum, Marie Tjörnhed, 

Vainor Törnqvist
Folkets Hus alf@epsilon.telenordia.se

L 19 mars Nivådans & Workshop A1 Tyresö Tyresö Square Dancers
11.00-17.00 A1 Meddelas senare Kvarnhjulet Tyresö
L 19 mars Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
15.00-20.00 B* M B* P Leif "Snuffe" Ericsson Borgen, Skogstorp Lennart Kühne 016-259 52
S 20 mars Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B M B P Anders Blom Brommasalen, Gustavslundsvägen 168, Alvik Gugge Gahmberg 08-615 16 84
S 20 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Andreas Olsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 20 mars Månadsdans Surte Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Bengt Geleff Kulturhuset Ulf Persson 031-65 44 64
M 21 mars Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
11.00-17.00 B M B P Anders Blom Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72, Täby Christina Hörnsten, tel 08-758 11 70

Medtag kaffekorg
F 25 mars Alingsås Dansföreningen Hörnet
19.00-22.00 M P M A1 Mathias Alfredsson IOGT, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56
L 26 mars Squaredanceparty nr 93 Örnsköldsvik Ö-viks Squaredancers
13.00-21.00 B - A2 Krister Pettersson IOGT/NTO-lokalen i Husum Katrin Landfors 0660-37 88 44
L 26 mars Banddans Göteborg Vinga Yellow Rockers
13.00-17.00 B - A1 Sten Götharson m fl Vingas lokaler, Kyrkbytorget info@vinga-sdc.org
L 26 mars Vårdansen Norrtälje Eightmakers
17.00-21.00 B45 - A1 Michael Gerkman, Andreas Olsson IOGT-lokalen  2 våningar Stockholmsv. 1 Christer Adlerz 0176-269888 / 070-2920690
L 26 mars Västerås Västerås Square Dance Club
13.00-20.00 C1 C1 C2 Bronc Wise Kiubblokalen Eriksborg Björn Eskilsson 070-493 08 67
L 26 mars Kvarndansen Österstad Blue Blossom Dancers
14.00 - 20.00 P A1 P A2 Jesper Wilhelmsson, Anders Blomvik Östvalla IP, Österstad A Blomvik 070-492 48 50
L 26 mars Insjön Insjön Square Dancers
14.00-20.00 B - A1 Tomas Hedberg Åhls Församlingshem Ove Sjörs 070-593 43 86
L 26 mars Vårfestival Kalmar Kalmar Squaredansare
15.00-20.00 B M P (A1) Stefan Sidholm (ev. tre till toppcaller) Förlösa Folkets Hus Annica Simonsson 070-633 23 45

S 27 mars Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 P A1 P A2 Michael Sotarn Lindberg Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
S 27 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Janne Wiklund Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 27 mars Klubbdans Malmö Energy Squares
17.00-20.00 WS M Hanna Tenenbaum, Lasse Olofsson Elinelunds kol.förening Lars Olofsson 040-23 42 11
S 27 mars Månadsdans Gislaved Finnveden Square Dancers
14.00-19.00 B34/B-P-A2/kursnivå Pär Lundborg Folkets Hus Astrid Kam 0370-33 55 07/073-994 15 41
To 31 mars Bakvända Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-21.30 B - A1 Bakvänt TBA Vingas lokaler, Kyrkbytorget info@vinga-sdc.org
To 31 mars Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 M - A1 Jörgen Höjer Gräfsnäsgårdens Annex, Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
F 1 apr 12:e SNCC Lerum Lerum Square Dancers
19.00-22.00 P A1 P A2 Dave Wilson, Saundra Bryant Dergårdsgymnasiet Gerhard Pihl 0322-550 56
L 2 apr Lerum Pingvinerna, Lerum SD
11.00-21.00 C1 - C4 Dergårdsgymnasiet Christer Pernblad 031-52 43 17
S 3 apr
09.00-14.30
L 2 apr Vårdansen Bromma, Alviks Medborgarhus Ekerö Square Dancers
13.00-16.00 P A1 Sven Andréason Brommasalen Peter Brattlund 08-37 02 57
L 2 apr Nivådans A1 Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 A1 Tomas Hedberg Örebro Sqd. klubblokal Beväringsgatan 2 Dick Bülow 070-373 78 93
L 2 apr Vårdans Segmon Grums Squaredancers
13.00-15.00 A1 A2 Krister Pettersson Folketshusgatan, 66040 Segmon Gunilla Karlsson 054-54 28 14 / 070-2189824
15.00-20.00 B M B P Föranmälan senast 2011-03-26 gunkar55@telia.com
L 2 apr Workshop Plus Göteborg Vinga Yellow Rockers
13.00-17.00 P Catrine Dellbing Vingas lokaler, Kyrkbytorget info@vinga-sdc.org
S 3 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Freddie Ekblad Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
O 6 apr Bålsta-dans Bålsta Bålsta Square Dancers
19.00-22.00 B*- P* Janne Wiklund, Hebe Bergström Dansbacken, Knarrbacken Lars Wahlund 072-210 21 40
O 6 apr Stefandansen Mölnlycke Western Airport Square Dancers
18.30-22.00 B* - A1 Stefan Sidholm Församlingshemmet Carina Geleff 070-826 29 29 

carinageleff@yahoo.se
O 6 apr Dansträning Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18.30-22.00 A1 - A2 Freddie Ekblad Kamratgården, Bergsbrunna villa väg 24 Merit Larsson 018-36 61 48
F 8 apr Dans inför graduering Ekerö Ekerö Square Dancers
10.00-12.00 B Sven Andréason Sjöscoutstugan, Bryggavägen 129 Peter Brattlund 08-37 02 57
L 9 apr Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 M P M A1 Robert Milestad Brommasalen, Gustavslundsvägen 168, Alvik Gugge Gahmberg  08-615 16 84
L 9 apr Älvdansen Karlstad Clear River Dancers
14.00-20.00 B - A2 Mattias Alfredsson, Hans Lindgren Rudskolan Hans Persson 070-5383913

Dans i två lokaler
L 9 apr Trandansen Kvänum Slättas Squaredancers Vara
13.00-20.00 B - C1 Bronc Wise, Björn Andersson, m.fl. Nästegårdshallen Roger 070-345 76 69
L 9 apr A2 workshop Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
10.00-17-30 A2 Freddie Ekblad Kamratgården, Bergsbrunna Villaväg 24 Merit Larsson 018-366148 Gärna föranmälan
L 9 apr Nivådans Basic och Mainstream Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 B M Michael Gerkman Örebro Sqd. klubblokal Beväringsgatan 2 Dick Bülow 070-3737893
L 9 apr Dans inför gradueringen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
17.00-21.00 B B M Meddelas senare Rotebro Dansträff, Hertig Karls v.13, Sollentuna www.sollentunasq.se
L 9 apr Hälsingedansen/

Glada Hudiks 20-årsjubileum
Västansjö Glada Hudik SD och Söderhamns SD

12.00-19.00 B - A2 Tomas Hedberg, Karin Lindberg Hemvärnsgården i Västansjö P-O Norenius 070-3015402 Kjell Söderberg 
070-3923738

19.30- Afterparty
S 10 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Vainor Törnqvist Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 10 apr Kvänum Slättas Squaredancers Vara
10.30-13.30 C1 Bronc Wise Nästegårdshallen Monica 073-560 87 59
14.00-17.00 C2 Bronc Wise

Dave Wilson, Saundra Bryant, 
Thomas Bernhed

Här dansar vi - Nummer 1 2011
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
S 10 apr Nivådans Norrtälje Eightmakers
12.00-17.00 A1 A2 Michael Gerkman, Roland Reihell IOGT-lokalen  2 våningar Stockholmsv. 1 Christer Adlerz 0176-269888 / 0702-920690
To 14 apr Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.00 B - A2 Fredrik Einarsson Vingas lokaler, Kyrkbytorget info@vinga-sdc.org
F 15 apr Kvällsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
18.00 - 21.00 B* - P Mikael Gerkman ABF-huset, Kommunalvägen 26 Bengt Sedell 08-711 94 70
L 16 apr Vårdansen 2011 Enköping Pepparrötterna
14.00 - 17.00 A1 A2 Jack Borgström Litslena Bygdegård Carina Runnebring
17.00 - 21.00 B - P 
L 16 apr Träningsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B Rojne Eriksson Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Gugge Gahmberg 08-615 16 84
L 16 apr Vårdans Norrköping Peking Stars Norrköpings Squaredance Club
15.00-20.00 M P M A1 Vainor Törnqvist Östra Stenby Bygdegård- Guy Karlsson 070-605 48 55
L 16 apr M - Workshop Göteborg Vinga Yellow Rockers
13.00-17.00 M Bengt Geleff, Johnny Nordström Vingas lokaler, Kyrkbytorget info@vinga-sdc.org
L 16 apr Vårfestivalen Nybro Crystal Squaredancers
16.00-20.00 B - P Pär Lundborg Hanemålaslokan Lise-Lotte Svenneheim 0481-514 69
S 17 apr Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 A2 Bronc Wise Götalandsvägen 181, Örby Jan-Åke Karlsson 073-648 30 80
S 17 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Olle Nilsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 17 apr Månadsdans Surte Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Gugge Törnquist, Mari-Ann Kjellberg Kulturhuset Ulf Persson 031-65 44 64
O 20 apr Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 B* B M Roine Eriksson Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby Christina Hörnsten 08-758 11 70

Medtag kaffekorg, Avgift
To 21 apr Påskdansen Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.00 B - A2 Alla klubbcallers Vingas lokaler, Kyrkbytorget info@convention2011.se
F 22 apr 29:e Påskfestivalen Örebro Örebro Squaredancers
14.00-21.00 B - C1 Örebro, Universitetet GIH
L 23 apr B - C1
13.00-20.30
S 24 apr B - C1
11.00-14.30
F 22 apr Våffeldansen Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Rojne Eriksson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 22 apr Påskdans Sventorp Tivedens Square Dancers
14.00-19.00 B - A1* Vainor Törnqvist Sventorps bygdegård Lena Blixt 0505-443 16
M 25 apr Annandag påsk-dansen Södertälje Figure of 8 Dancers
16.00-20.00 M - A1 Tomas Hedberg Björklundsgatan 4 C Birgitta 08-550 663 60
O 27 apr Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 B* B M Michael Sotarn Lindberg Kvarntorpsgården Näsby Allé 72 Täby Christina Hörnsten 08-758 11 70

Medtag kaffekorg, Avgift
To 28 apr Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 M - A1 Gunilla Hammarlund Gräfsnäsgårdens Annex, Slottskogen Karl-Axel Lund 031-28 24 54
L 30 apr Alafors Dansföreningen Hörnet

Thomas Bernhed Sven-Erik E. 0303-748870 / 070-8655068
S 1 maj Vårdansen Hyllinge Brilliant Squares Helsingborg
13.00-14.00 C1 Tomas Hedberg Folkets Hus, Örtgatan 23 Kenth Farsäter 070-681 55 09
14.00-19.00 A1 A2 A1 C1
S 1 maj Kursavslutningsdansen Hogstad Blue Blossom Dancers
14.00-20.00 Golvets nivå Roland Danielsson, Anders Blomvik Hogstads Folkets Hus A Blomvik 070-492 48 50
O 4 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 B M B P Micke Gerkman Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby Christina Hörnsten 08-758 11 70

Medtag kaffekorg, Avgift
O 4 maj Våravslutning Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.30 B - A2 Reine Storberg m.fl. Församlingshemmet Carina Geleff 070-826 29 29 

carinageleff@yahoo.se
To 5 maj Sommardans Örebro Örebro Squaredancers
19.00-22.00 B M B P Jerry Jestin Beväringsgatan 2 Kristina, klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
F 6 maj Challengedans + grillkväll Mölndal Pingvinerna
18.30-22.00 C3A Bronc Wise Hemvärnsgården Mölndal Margit Johansson
L 7 maj
12.00-15.00 C2
15.30-18.30 C1
F 6 maj Norrortsdansen Märsta Crazy Flutters
18.00-22.00 B M Jerry Jestin Cabinen, Forum i Märsta Pär Edbom 070- 771 53 42
L 7 maj
14.00-17.00 P
18.00-22.00 A1 A2
S 8 maj
10.00-14.00 C1
L 7 maj Load the Båt Birka Paradise Ocean Waves Square Dance Club
17.00 -16.00 M - A1 (A2) Jack Borgström, Calle Brunér Stockholm - Mariehamn - Stockholm Marie Fernulv 070-844 44 07
S 8 maj
L 7 maj Majdansen Norrtälje Eightmakers
17.00-21.00 B - P Andreas Olsson IOGT-lokalen  Stockholmsvägen 1 Christer Adlerz 0176-269888 / 070-2920690

L 7 maj Vårfest Skövde Skövde Squaredancers
15.00-20.00 B - A1 Sventorps bygdegård Pia Quist
M 9 maj Majdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
19.00-22.00 B M B P Freddie Ekblad Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 www.sollentunasq.se
O 11 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 B M B P Freddie Ekblad Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby Christina Hörnsten 08-758 11 70

Medtag kaffekorg, Avgift
L 14 maj Vårdans Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 M P Sven Andréason Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 14 maj Östgöta-Plus Norrköping

Östra Stenby Bygdegård
Peking Stars Norrköpings Squaredance Club

15.00-20.00 P Mathias Alfredsson Väg 209 mot Arkösund, se skyltar Guy Karlsson 070-605 48 55
L 14 maj Karlsholme Dansen Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
13.00-20.00 B - A2 Svante Jordeskog, Monica Arvidsson, 

Jon Hansell Nilsson
Karlsholme Folkets park Silvia Olsson-Schudel 070-237-79 40 

silvia.050614126@telia.com
L 14 maj Majdansen Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 C1 Ian McConnell Fruängsgården Arne Gustavsson 08-530 680 51
17.00-20.00 C2
S 15 maj
10.00-13.00 C3A
14.00-17.00 C3B
L 14 maj Jubileumsdans Bålsta Bålsta Square Dancers
Meddelas senare Meddelas senare Meddelas senare Lars Wahlund, 072-210 21 40
M 16 maj Majdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
19.00-22.00 B M B P Stefan Sidholm Rotebro Dansträff, Hertig Karls v.13, Sollentuna www.sollentunasq.se

Bronc Wise, Barry Sjolin, Jack 
Borgström och Tomas Hedberg
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Ni som varit på Bödabaden när Inger och 
Gösta ägde anläggningen kommer att känna 
igen er. Vårt mål är att hitta tillbaka till den 
atmosfär som fanns där då.
Ni dansare är det viktigaste för oss och att ni 
trivs och kan dela dansglädjen med varandra 
är vårt primära mål. Vi har valt callers som 
vi har förtroende för och som vi vet kan 
uppfylla de ambitioner vi har.

Vi hoppas att alla kan hitta en vecka som 
passar. Som framgår av programmet så har vi 
tre veckor som riktar sig primärt till seniorer 
men givetvis är öppna för alla. Tempot där 
är lite lugnare och Svante Jordeskog är 
huvudansvarig för den delen. Han är en god 
vän och har ett stort förtroeonde hos oss och 
hos seniorerna. På de högre nivåerna har 
vi en annan kompis och kollega, Bronc 
Wise, som huvudansvarig. Han är en av de 
mest rutinerade och professionella caller 
vi träffat. Sedan har vi tre veckor med 

grundarna av Dansglädjen - och som Richard 
brukar säga; då blir det tjofaderittan!
I övrigt är vi stolta och glada över att vi 
kunnat engagera professionella caller från 
Danmark, Sören Lindegaard och Carsten 
Nielsen, från Tyskland Joe S Kromer och Jörg 
Biewald och sist men inte minst från England 
Ian McConnell.
Våra svenska callers är inte att förglömma 
och vi är även där tacksamma och glada 
över att de med stor entusiasm sagt ja 
till att bidra till att Bödabaden ska få en 
bra nystart. De är Roland Danielsson, 
Christer Bern, Freddie Ekblad, Robert 
Milestad, Tomas Hedberg och Calle Brunér. 

Vi kommer att göra allt vi kan för att sommaren 
2011 ska bli en fantastisk sommar som 
återigen kommer innehålla squaredans på 
Bödabaden. 
Som ni ser är nästan alla pusselbitar på plats! 
Nu är det bara ni dansare som fattas.

En dröm har gått i uppfyllelse - vi är tillbaka på Bödabaden igen! 

J   O   Y    O   F    D   A   N   C   I   N   G
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Vecka Datum Program Callers
 v 23  4/6 - 10/6  Squaredance Seniorvecka Plus Svante Jordeskog 

Roland Danielsson

 v 24 A  11/6 - 17/6  Squaredance Seniorvecka A1* Svante Jordeskog
Christer Bern

 v 24 B  11/6 - 17/6   Squaredance Seniorvecka A2* Svante Jordeskog
Christer Bern

 v 25  18/6 - 24/6  Squaredance A1 Utlärning  Robert Milestad
Freddie Ekblad

 
v 26

 
25/6 - 1/7 

 
Dansglädjen Plus  dans

Jack Borgström
Robert Björk
Richard Björk

 
v 27

  
2/7 - 8/7 

 
Dansglädjen A1  dans

 Jack Borgström 
Robert Björk
Stefan Sidholm

 
v 28 

 
9/7 - 15/7 

 
Dansglädjen A2 dans 

 Jack Borgström 
Stefan Sidholm
Sören Lindergaard

 v 29   16/7 - 22/7  Squaredance C1 Utlärning  Bronc Wise
Tomas Hedberg

 v 30  23/7 - 29/7  Squaredance C1 dans Bronc Wise
Carsten Nielsen

 v 31  30/7 - 5/8  Squaredance C2 dans Bronc Wise
Ian McConnell

 v 32 A  6/8 - 12/8  Squaredance  MS  Joe S Kromer
Freddie Ekblad

v 32 B  6/8 - 12/8 Squaredance C3B Utlärning  Bronc Wise

v 33  13/8 - 19/8  Squaredance A2   Jörg Biewald
Christer Bern

 v 34  20/8 - 26/8 Squaredance Seniorvecka
Basicdans med MS introduktion 

 Svante Jordeskog
Calle Brunér

Dans (bokas via Dansglädjen AB: www.dansgladjen.se, info@ dansgladjen.se)
Dansavgift 1.500,-/person
Dansavgiften inkluderar dans, fika varje kväll samt mat vid tre partykvällar.

Boende (bokas via Bödabaden)
Boendepriserna är ca priser, exakt pris beror på rummets storlek och standard.  
För exakta priser och bokning av boende vänligen kontakta Bödabaden direkt.

Sofie Bemervik
0046-485-223 00
info@bodabaden.se                           
www.bodabaden.se 

Dubbelrum 3.000 - 4.500,-/rum och vecka
Rum för 2 personer med wc/dusch. Vissa rum har även kylskåp och kokmöjlighet.

Familjerum 5.000 - 7.200,-/rum och vecka
Rum för 4 personer med wc/dusch. Vissa rum har även kylskåp och kokmöjlighet.

Stuga 6.100,-/vecka
Stuga för upp till 4 personer med wc/dusch. Kylskåp samt kokmöjlighet finns.

Camping 1.540,-/vecka inkl el

Mat (bokas via Bödabaden)
Halvpension 1.200,-/person
Halvpension inkluderar frukost och middag 7 dagar.

Priser
* Under vecka 24 kommer morgondansen vara var för sig och på kvällen 
är det gemensam A1/A2 dans efter kaffepausen.
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
Ti 17 maj Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 B - A1 Reine Storberg Blåbärskullen (under tak) Reine Storberg 070-595 23 11
Ti 17 maj Månadsdans Surte Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Jörgen Höjer Kulturhuset Ulf Persson 031-65 44 64
O 18 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 B M B P Sven Andréason Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby Christina Hörnsten 08-758 11 70

Medtag kaffekorg, Avgift
O 18 maj Bagisdansen Bagarmossen Square Dance People Bagarmossen
19.00-22.00 P A1 P A2 Jack Borgström Folkets Hus, Lillågatan 44 Inga-Lill Teljebäck, tel 08-647 12 42
L 21 maj C1 dans Bålsta Bålsta Square Dancers/Jarlabanke SDC 
11.00-17.00 C1 Christer Bern Skeppet, Kalmarvägen 2 Nisse 0171-592 04 Sigge 070-568 10 92

Föranmälan senast 10 maj
L 21 maj Försommardans Örebro Örebro Squaredancers
13.00-16.30 A2 A1 WS Stefan Sidholm Beväringsgatan 2 Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com, 

073-339 66 11
17.00-20.00 A1 A2
L 21 maj Jubileumsdans Öregrund Roden Square Dancers
12.00-18.00 B - A2 Svante Jordeskog Societetshuset Sjötullsgatan 5 Kent Herdin 070-679 32 83
L 21 maj Andra Första Dansen Hyllinge (utanför Helsingborg) Salmon Town Dancers
12.00-16.00 B P Jack Borgström, Annika o Roger 

Persson
Folkets Hus Örtgatan 23 Annika 070-812 45 88 Roger 070-812 23 88

17.00-21.00 M A1
L 21 maj Sommardans Jönköping Match Town Square Dancers
13.00-15.00 A1 - A2 Robert Milestad Fröjden Mariana Emilsson 036-37 15 29 070-8930182

15.00-16.00 P
16.20-20.00 B M B P
L 21 maj Vårdansen Säter Falu Squaredancers
14.00-20.00 B - A1 Jenni Sandberg, Rojne Eriksson Säterdalen Mats Sundström 070-645 68 83
S 22 maj Majdans med Christer Bern Stockholm Vita Bergens Square Dancers
13.00-16.00 P A2 Christer Bern Föreningsgården, Fruängen Alf Glesing 08-712 13 97   
S 22 maj Basic - Workshop Göteborg Vinga Yellow Rockers
13.00-17.00 B Bengt Geleff, Johnny Nordström Vingas lokaler, Kyrkbytorget info@vinga-sdc.org
M 23 maj Majdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
19.00-22.00 B M B P Tommy Holmberg Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 www.sollentunasq.se
Ti 24 maj Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 P - A2 Blåbärskullen (under tak) Carina Geleff 070-826 29 29 

carinageleff@yahoo.se
O 25 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 B M B P Roine Eriksson Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby Christina Hörnsten 08-758 74 89

Medtag kaffekorg, Avgift
O 25 maj Bagisdansen Bagarmossen Square Dance People Bagarmossen
19.00-22.00 P A1 P A2 Robert Milestad Folkets Hus Inga-Lill Teljebäck tel 08-647 12 42
To 26 maj Sommardans Örebro Örebro Squaredancers
19.00-22.00 B M B P Freddie Ekblad Beväringsgatan 2 Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com, 

073-339 66 11
L 28 maj Gökottedansen Bålsta Bålsta Square Dancers
06.00-09.00 B M B P Hebe Bergström, Janne Wiklund Varpsunds Dansbana Lars Wahlund 072-210 21 40
på morgonen Grillparty kvällen före från 19.30
M 30 maj Våravslutningsdans Staffanstorp Gripen Square Dancers
19.00-22.00 B40 P A1 Staffanstorps Bibliotek Thomas Prahl
M 30 maj Majdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
19.00-22.00 B M B P Karin Lindberg Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 www.sollentunasq.se
Ti 31 maj Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 M - A1 Blåbärskullen (under tak) Carina Geleff 070-826 29 29 

carinageleff@yahoo.se
To 2 juni Convention 2011 Göteborg Vinga Yellow Rockers
15.00 - B - C1 Se flyer ÖHK-Hallen info@convention2011.se
F 3 juni
11.00 - B - C1
L 4 juni
09.00 - 01.00 B - C1
S 5 juni
11.00 - 15.00 B - C1

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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VÄLKOMMEN TILL 

www.orebrosquaredancers.se    
 

 
 

 

 
Nivådanser 2011 

Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630
 

 

5/3 P 

 

Jon Hansell-Nilsson 
 

 

2/4 A1 
 

Tomas Hedberg 
 

 

9/4 B&M 
 

Michael Gerkman 
 Info: www.orebrosquaredancers.se – ”Nivådanser” 

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

 

Nyhet! 
 

Dansgaranti 
införs på  

 
för Basicdansare! 

 
Vi vill att alla ska få dansa 
så mycket de vill och orkar. 
Under hela festivalen har 
vi därför några medlemmar 
som dansar och stöttar dig 
som är ny. 

 

 
 

29:e 

 
 
 

 
 

Örebro 22-24 april 2011 
 

Afterparty på lördagen med dans till 
Elegance 

 
 

Årets påskharar är: 
Bronc Wise      Barry Sjolin 

Jack Borgström   Tomas Hedberg 
 

B-C1 i tre hallar i tre dagar 
 
 

Hjärtligt välkomna önskar 
Örebro Squaredancers 

 
Kontaktperson: Björn Österdahl 

bjornmosterdahl@tele2.se 
tfn: 073-809 74 76 

 

Försommardans 
Workshop och dans 

 

Lördagen 21 maj 2011 
 

Vi dansar till 
 

Stefan Sidholm 
 

13:00-16:30 
<   Workshop   > 

 
17:30-21:00 

A1 - A2 
 

Workshop 40kr/program 
Endast kväll 90kr 

Hela dagen inkl workshop 150kr 
 

Servering finns 
 

Plats 

vår lokal på Beväringsgatan 2, Örebro 
 

Kontaktperson: Kristina Luhr 
klluhr@hotmail.com 
tfn: 073-339 66 11 

 

A2 
 

Workshop 
 

13:00-14:30 

 

A1 
 

Workshop 
 

15:00-16:30 
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Squaredans i glödande höstfärger
Andra veckan i september tog sig 18 square-
dansare från Stockholmsområdet den långa 
vägen upp till Årrenjarka Fjällby. Årrenjarka 
ligger norr om polcirkeln vid sjön Saggat 17 
km från Kvikkjokk.

Roland Danielsson och Barbro Ariander-Ohl-
son hade anordnat resan. En båttur på deltat 
i Kvikkjokk, en helikoptertur upp på kalfjäl-
let och vandringar fyllde våra dagar. Det fi nns 
vandringsleder som passar alla. Den kortaste 
är 3,5 km och den längsta drygt 20 km. Under 
sex dagar hade vi möjlighet att njuta av de 
magnifi ka omgivningarna. Den första dagen 
lufsade en björn förbi bara 100 meter framför 
oss!

Foto Helen Johansson

Vi i Ocean Waves tog chansen att testa vår 
uthållighet. Tillsammans med vår guide, 
Stig, vandrade vi den längsta sträckan från 
Kvikkjokk över kalfjället tillbaka till Årrenjar-
ka. Det tog hela dagen och kändes i kroppen 
men var en mäktig upplevelse!

Allt detta var möjligt tack vare Kvikkjokk/År-
renjarka vänförening. Vänföreningen bildades 
i början av 90-talet och har omkring 200 med-
lemmar spridda över hela landet. Föreningen 
ordnar aktiviteter i och kring Årrenjarka och 
under årens lopp har medlemmarna kommit 
till Årrenjarka för att dansa squaredans men 
också linedans, bridge och ”barnbarnsveckor” 
har stått på programmet. Medlemskap ger 
dessutom rabatterade priser på Årrenjarka 
Fjällby. 

Under sommarsäsongen hjälper vänförening-
ens fjällvärdar besökarna genom att leda van-
dringar och organisera utfl ykter. Fjällvärdarna 
är aktiva pensionärer, som ställer upp ideellt.

I Årrenjarka har vänföreningen byggt en fan-
tastisk föreningsgård som har en stor sam-
lingslokal, kök, fjällvärdsexpedition och över-
nattningsrum för fjällvärdar.
  
Det var här vi dansade varje kväll. Roland 
callade så länge vi orkade dansa. Söndagen 
bjöd på dagsregn så den dagen dansade vi tre 
pass. Det blev en ordentlig gnuggning av Plus 
programmet!

Foto Helen Johansson

Vi fi ck uppleva en underbar vecka. Vi hade tur 
med vädret, åt fantastisk mat, utvecklades 
som squaredansare och fi ck umgås med mån-
ga nya vänner.
Vi hoppas att många fl er upptäcker Årrenjarka 
och vänföreningen.
Saggatgården står och väntar. Det är bara att 
squara upp!

Ett STORT TACK till Roland och Barbro för att 
ni gjorde detta möjligt!

Gisela Brunner
Helen Johansson
Inger Mårtenson
Ocean Waves
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GSI CALLER SCHOOL 2011 ( free) 
 

Caller coaches: Deborah Carrol-Jones, Jon Jones, Vernon Jones 
and Walt Burr  

Separate classroom for new and experienced callers. 
 

The school will feature in-depth study on “singing call techniques”, “presentation skills”,  
“choreo management”, “sight and modular calling”, “secrets to successful workshops”,   

“training new dancers”, “programming”  and much-much more 
 
 
 
 

Ansökningsformulär finns på hemsidan och skickas till : callerschool@gsi-eu.com 
eller kontakta Hanna Tenenbaum 040 -21 25 11 

 
Eftersom clinicen är maximerad till 30 elever gäller det att anmäla sig tidigt för att få plats på kursen. 

Har du aldrig deltagit på en GSI-kurs tidigare så har du förtur. 

Juli 22-23 
2011 

 
Hans Krackau  

Christer Bern 
 

Vernon Jones 

Malmö 

Hemsida:  www.gsi-eu.com                   Anmälan via hemsidan eller email info@gsi-eu.com 

Square Dance Festival 
St Gertrud 

Östergatan 7 
i centrala Malmö 

Walt Burr 

GSI Square Dance Festival

Värdklubb 

 

Fredag 17.00 – 22.00
 Lördag 12.00 – 21.00 

B – A2 
se dans-schema 

på hemsidan 

18-21 juli 2011   09.00 – 21.00 
      22 juli 2011   09.00 - 12.00 Max 30 elever 

Contra 

Vi är väldigt tacksamma för alla förhandsanmälningar. 
Det lönar sig också för er ! 

 
Deborah 
Carrol-Jones Jon Jones 

På grund av schema-problem har vi 
ändrat GSI-staff för 2011 caller skola 
och dans festival.
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Ungdomseventet Senvintern 2011

Årets första ungdomsdans bytte vi ut mot 
något som vi satsat lite extra på och kallat 
ungdomsevent. Vi hade som mål att bygga för 
Squaredansens framtid och därför skapat en 
helg där inte bara squaredansare utan också 
icke-dansare kunde vara med. Genom vår 
glädje, klubbanda och gamla traditioner ville 
vi lära nya människor om squaredans.

Helgen 18-20 februari i Göteborg samlades vi 
för utlärning av Basic, lite mys på kvällarna 
och en massa skojiga lekar. Allt naturligtvis i 
Buffalo regi. Med kort hast var vi tvungna att 
göra ett callerbyte då Fredrik Einarsson drab-
bats av sjukdom. Mathias Alfredsson fyllde 
dock in med stor glädje och passion till vår 
lycka.

Till dansen hade vi gjort en del marknads-
föringsaktiviteter och därför fått lite bidrag 
delvis från SAASDC men också från privat håll 
i form av fam. Oscarsson i Örebro samt även 
också Örebroklubben. Vi tackar och bugar!
Tack vare detta så har ungdomsdansen för 
första gången på länge gett ett positivt ekono-
miskt resultat.

Rent dansmässigt så kunde det naturligtvis 
ha varit fl era nybörjare. Med tiden kommer 
även erfarenheten till oss och vi bör kanske 
vara ännu tydligare med marknadsföringen 
och framförallt starta tidigare med intressean-
mälningarna. Vi hade fl er dansare som inte 
hade varit hos oss tidigare på plats, och vi fi ck 
alla en riktig genomkörare på Basic vilket var 
fantastiskt nyttigt. Glada och nöjda dansare är 
det vi vill ha!

Under helgen genomfördes också vårt offi ciel-
la årsmöte. Monica Kjellgren valde att avgå ur 
styrelsen efter fl era kanonår. Tack för ett un-
derbart arbete och vi vill se dig på alla danser 
även framöver! Till ny ordförande valdes Jens 
Götharson från Göteborg. Nyinvald i styrelsen 
blev också Elinor Metsjö från Öland, numera 
bosatt i Linköping. Vi övriga i styrelsen tackar 
för förtroendet och fortsätter jobba vidare.

Nu ser vi fram emot en fantastisk vår med 
Påskfestivalen i Örebro och magiska Conven-
tion i Göteborg. Det kommer bli stort!!

Dansa och njut så ses vi på golvet!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Buffalo Squares 
genom Tommi Rönnholm
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Våra viljor står i skogen och växer! 
 

Det här är 15:e gången jag skriver den här kolumnen, och den 
här blir den sista, åtminstone tills vidare. I mars lämnar jag 
styrelsen för SACT och tänker koncentrera mig på framförallt 
två saker: callning och rekrytering. Att calla är det roligaste jag 
vet och att rekrytera är för squaredansen det viktigaste jag vet. 
Om vi inte hela tiden får fler nybörjare, och gärna fler än nu, 
så kan vi börja räkna ner mot slutet - hemska tanke!!! 
 

Vi kommer alltid kunna hitta på olika saker att göra för att 
hålla squaredansen levande, men det mest grundläggande är 
att vi hela tiden får nybörjare. Nybörjare är för squaredansen 
vad vatten är för den törstige och bröd för den hungrige. Men 
nybörjare är också så mycket mer. De kan vara icke invigda 
vänner som äntligen börjar, men de kan ju också vara våra 
framtida vänner. Mina bästa vänner finns inom dansen, och 
ännu bättre är att det var i dansen jag träffade min fru. Utan 
squaredansen hade vi antagligen aldrig träffats. 
 

Att rekrytera är inte bara att få så många som möjligt att 
komma till en prova-på. Rekrytera är för mig att få så många 
som möjligt att känna sig välkomna in i gemenskapen. Den 
som känner sig riktigt välkommen blir också en dansare som 
gärna är med och jobbar i klubben och även gästar andra 
klubbar på deras danser, men som framförallt är med och 
välkomnar nästa omgång nybörjare och nästa omgång och 
nästa och… 
 

Jag vet att alla som håller på med squaredans gör det för nöjes 
skull och inte alls för att vara snäll. Tycker man inte att det är  

 
 
roligt att dansa Basic när man har dansat i många år, så är det 
inget konstigt med det. Däremot tror jag att absolut alla som 
är aktiva i dansen idag vill att det hela tiden fylls på med fler 
nya dansare. Men vet du vad? 
 

Våra viljor står i skogen och växer om vi inte 
på något vis bidrar till att uppfylla dem! 
 

Jag menar inte att alla ska jobba med rekrytering, eller att alla 
ska åka ut på varenda Basicdans. Det jag önskar är bara att så 
många som möjligt tar sig tid för att dansa med våra nya. 
Bestäm dig för att dansa minst två-tre tip Basic på varje 
festival och andra danser du besöker, och se då till att det är 
nya dansare med i squaren. Jag vill att du och jag visar våra 
nya att viljan vi har är att de ska känna sig välkomna in i 
gemenskapen. 
 

Nu ska jag alltså jobba med rekrytering. Just nu vet jag inte 
exakt hur, men jag vet att jag måste börja nånstans.. Jag vet 
flera saker jag vill ska hända, och det var ju det där med vilja - 
min vilja får inte stå i skogen och växa!!! 
 

Till sist vill jag säga att jag lämnar en styrelse som har varit 
helt suverän! Tack för allt trevligt och roligt samarbete, och 
lycka till både nya och gamla i det fortsatta arbetet!!! 
 

Ut och rekrytera och välkomna mera! 
Tomas Hedberg 
Vice Ordförande i SACT 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 mars 2011 
 

Plats: Örebro, Beväringsgatan 2-8 
Tid:  15:00-21:00 
Nivå:  Plus 
Inträde: 60 kr (under 25 år 30 kr) 
Callers i bokstavsordning: 
 

Thomas Bernhed     Gunilla Hammarlund     Tomas Hedberg     
Lasse Jägdahl     Micke ”Sotarn” Lindberg     Roger Persson     

Jörgen Runds     Gugge Törnquist     Jesper Wilhelmsson 
 

Dansa till callers du känner igen 
och hitta nya favoriter till klubbens danser! 

 
Ett arrangemang av SACT i samarbete med Örebro Squaredancers 
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Intensiv Basic
Under hösten har vi fått några förfrågningar 
om nybörjarkurs i Square Dance. Den kurs vi 
startade i september har kommit en bit på vä-
gen och det fanns inte tid för att börja om. Kan 
det lösas på något annat sätt? Tankarna mal 
runt i huvudet och till slut växer en idé fram.

Ska vi prova att köra en intensiv Basic30-kurs 
på en helg? En intensivkurs räcker ju ofta inte 
till för att lära sig så att kunskaperna sitter 
tillräckligt bra, men om man sedan direkt fort-
sätter på ordinarie kurs under våren så får 
man där nödvändig repetition och övning.

Lokal bokades till 22-23 januari. Flyers delades 
ut till släktingar, vänner och alla andra vi kän-
ner. Nybörjare bjöds in för att ges ett tillfälle 
att repetera höstens kurs. Änglar anmälde sig 
för att hjälpa till och fi ck en snabbgenomgång 
på hur de ska uppträda på dansgolvet när de 
änglar.

Klockan 10 på lördagen var det dags. Kvart 
över var alla inräknade och fördelade på 4 
squarer. 8 st. helt nya dansare, 7 st. nybörjare 
som vill repetera och resten änglar. Vi körde 
till kl. 17 med en lunchrast så det blev 6 tim-
mar effektiv dans och 20 call utlärda. Alla kom 
tillbaka på söndagen (:-)) och vi lärde ut yt-
terligare 10 call på 6 timmar. Änglar kommer 
och går under dagen och vi hade en topp på 5 
squarer på dansgolvet. Helt underbart!

Nu har vi ökat på vår nybörjarkurs med 8 st. 
deltagare, det är en fördubbling av antalet. 
Nu ska fl er call läras ut på ordinarie kurs och 
samtidigt ska vi repetera det vi lärde oss un-
der helgen. Alla kämpar på för att nå fram till 
en graduering i vår. Stort TACK till alla som 
gjorde denna helg så lyckad för squaredansens 
utveckling.

/Lasse Jägdahl, Crazy Flutters

  Välkomna att dansa med oss!          
  Norra Wadsbo Square Dancers 
        

        Karlsholme Dansen         
        Lördag 14 maj 2011                                      
        Folkets Park Karlsholme, Mariestad         
        Kl. 13.00 – 20.00   B – A2         
 

                  
    

    Svante              Monica                 Jon   
Jordeskog         Arvidsson     Hansell Nilsson        
           
Otterbäckens Folkets Hus 
Fredag 8 juli 2011 
Allmänna vägen, Otterbäcken 
Kl.  18.00 – 22.00   B –P 
                       www.nwsd.se          

                            

      Johnny Preston               

Squaredans Forum
Forumet är öppet för alla att läsa. Men för att 
posta inlägg måste man vara medlem. Orsak-
en till detta är att vi vill undvika SPAM.

Hur gör du då för att svara på ett inlägg?
Först måste du vara inloggad på forumet. Hur 
du skapar konto tar jag inte upp här, men det 
hoppas jag du klarar själv.
Vill du besvara ett inlägg så trycker du antin-
gen på ”Besvara”, då skapas ett nytt inlägg 
sist i tråden. Väljer du ”Citera” skapas ett in-
lägg sist i tråden men inlägget du citerar kopi-
eras in i ditt inlägg. Det kan vara bra om man 
vill visa vilket inlägg man besvarar.

Om du har en fråga/synpunkt du vill ta upp? 
Titta efter om det redan fi nns en tråd och gör 
ett inlägg där. Hittar du inget väljer du ”ny 
tråd”. Ange ett ämne som beskriver din fråga/
synpunkt. 

De inlägg du själv skapat kan du ändra på om 
något skulle blivit fel. Hittar du något som inte 
hör hemma på forumet klickar du på anmäl-
knappen. Någon av moderatorerna tittar då på 
inlägget och kan då eventuellt agera.
De som modererar forumet är  ordförande och 
vice ordförande i SAASDC och SACT.
/ Björn Mattsson SAASDC
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20e Sommardansen
på

Åland
6-7 augusti 2011

i Badhusparken, Mariehamn

Lördag 15-20 Söndag 11-16
Callers: Mathias Alfredsson

Micke Gerkman

Mer info på www.alandiasquaredancers.ax
Kontaktperson: Siw Kyrkslätt-Henriksson

tel. +358 40 7265 921

 

KL
Version 3.11

Från SACT 

Version 3.11 har fått 4 calls (25-29, 33-34) omkastade 
i koreografilistan för Basic för att spegla ändringar 
gjorda av CallerLab i december 2010. 
  

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 feb 2011 

Ballt i Bålsta
Det fi nns en sak som är unik med squaredans 
– man kan dansa det var man är i hela världen. 
För en Skelleftebo behöver resan inte bli så 
lång för att få uppleva en trevlig dans. Det 
räcker med en jobbresa till Stockholmsområ-
det…

Efter att ha kommit in på en kurs i Kalmar 
en vecka i januari så bestämde jag snabbt att 
spendera efterföljande helg i Stockholm. 

Jag hann knappt lägga ut det på Facebook in-
nan Nils Runberg meddelade mig att det var 
dans i Bålsta just den helgen. Snabbt be-
stämde jag mig för att åka dit och dansa i nå-
gra timmar.

När det väl blev dags så var det med stor 
förväntan jag klev in i danslokalerna och jag 
blev inte besviken. Klubben dukade upp hem-
bakt fi ka i cafét, mat fi ck man beställa som 
sedan kördes ut och klubben hade till och med 
släpat dit två kylskåp för att vi skulle få fräsch 
mjölk till kaffet. 

Callerna, Stefan Sidholm, Svante Jordeskog 
och Hebe Bergström såg till att vi hade det 
rejält klurigt men väldigt roligt på dansgolvet. 
Med väldigt trötta fötter och en uttömd hjärna 
sa jag hej och tack till klubben efter sju tim-
mars intensivt dansande.  

Jag kan garantera att jag ska göra mitt bästa 
för att tajma in nästa jobbresa med en dans 
i det trevliga Stockholmsområdet. Och ni är 
som vanligt alltid hjärtligt välkomna att besö-
ka en dans norröver!

Jessica
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Hemsidan

På hemsidan www.squaredans.se kan klubben logga in och 
registrera/uppdatera klubbinformation, danser,  delegater, 
adresser för distribution av tidningen samt plocka ut etiketter. 
På hemsidan fi nns en enkel användarhandledning. 

Har lösenordet kommit bort? Kontakta webmaster eller 
sekreterare.
Synpunkter till webmaster. 

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 kan ske:
− via inloggning på hemsidan, klubben registrerar själv  

sina danser. Dansen visas på listan när den godkänts. 
− via mail till danslistan@squaredans.se 
− via blankett på hemsidan (under dansanmäln.), skriv 

ut och skicka till Pia Henriksson, Rönnvägen 8,
 380 53 Fliseryd.
 − vid eventuella frågor - kontakt via mail eller telefon 

0491-921 90.

Beställningar
Kursmaterial 

Priser   Engelska  Svenska 
Mainstream  25:-   15:-
Plus   20:-   15:- 
Handböcker på svenska är utan bilder. 

Övrigt

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

Beställningar görs hos Björn Persson, Västerslänt 120, 
424 35 Angered, 031-21 00 71 eller nallepe@squaredans.se 

Kom Ihåg

Februari betalas årsavgiften för föregående år samt kostnad 
för föregående års Square-Info.

April ska aktuella uppgifter om ordförande och kontaktperson 
uppdateras på hemsidan. Eventuella stadgeändringar skall 
skickas elektroniskt till SAASDC:s sekreterare. Utse och anmäl 
delegater till SAASDC:s årsstämma, stämmohandlingar fi nns 
på hemsidan. 

Klubbinformation 
(uppdaterad november 2010)

Augusti/september anmäl representanter till Squaredans-
seminariet via mail till seminarie@squaredans.se. 

Oktober inregistreringsuppgifterna registreras av klubben på 
hemsidan. Registreringstid: 1 oktober-1 november. 

Året om skriv en trevlig artikel till Square-Info. Glöm inte 
skicka in annonsunderlagen! Deadline 1 februari, 15 april, 
1 augusti, 15 oktober. Uppdatera tidningsregistret - deadline 
är samma som för Square-Info. 

CD-skiva 
 “Introduktion till squaredans” 

Beställning  görs hos Marianne Hjelm. 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 

SAASDC:s förslag till klubbstadgar fi nns i klubbhandboken.
Samtliga klubbars aktuella stadgar skall fi nnas hos SAASDC:s 
sekreterare, främst i elektronisk form. 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 på hemsidan.
Tidningen fi nns också i elektronisk form på hemsidan. Vill 
du ha besked när den fi nns tillgänglig, be klubben registrera 
din mailadress i adresslistan. SAASDC fakturerar klubbarna 
ett år i efterskott, en portokostnad på 20 kr/år för 4 nummer 
av pappersversionen. 

SAASDC Kontakt  
  

Ledamot/webmaster, Björn Mattsson: bjorn@squaredans.se
Sekreterare, Marianne Hjelm: marianne@squaredans.se
Västerslänt 119, 424 35 ANGERED
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Barry Sjolin – en omtyckt caller
Barry Sjolin, Canada, är sedan många år en  uppskattad caller som 
varit i Sverige mycket. Kanske har det ömsesidiga gillandet att göra 
med hans svenska påbrå?
Vi börjar med hans koppling till Sverige. Hans 
farmor kommer från Östersund och hans farfar 
kommer från Vislanda. Båda fl yttade med sina 
föräldrar till Canada, träffades ”over there” 
och skaffade familj. Det innebär att Barry har 
fl era släktingar i Sverige, en del har han allde-
les nyligen fått reda på. 

Barrys föräldrar dansade square dance och 
när han var 14 år prövade han själv eftersom 
han tyckte det såg roligt ut. Året efter, 1981, 
tyckte han det verkade spännande att calla 
och prövade även på det. Resten är historia… 
När man frågar Barry om hans bästa minnen 
från squaredansen handlar mycket om Sve-
rige. Han nämner dansen på Åland som han 
callade tillsammans med gode vännen Ste-
fan Sidholm. Att calla i Skellefteå tillsammans 
med sin mentor Jerry Jestin hamnar också 
högt upp. 
- Äran att få calla på Svenska Convention i 
Sjöbo rankar jag också högt på listan, tilläg-
ger han. 
Som kuriosa kan nämnas att förfrågan och 
kontraktskrivandet skedde på hotell Golden 
Nugget i Las Vegas när Barry fi rade sin 40-års-
dag. Lyckan i hans ögon är obeskrivlig och vi 
pratar fortfarande ofta om det när vi träffas!

Det blir mycket resande tack vare callandet 
och en stor del av livet levs i resväskan. Men 
samtidigt berättar Barry att han får se och 
uppleva otroliga platser han kanske aldrig 
skulle besökt annars. Med glädje berättar han 
också att han hela tiden får möjlighet att träffa 
nya människor som han troligast inte skulle 
mött om det inte var genom squaredansen. 
Han kommer återigen tillbaka till Sverige och 
att han här har vänner som han träffar oftare 
än en del vänner som bor i Canada.

Han har själv tappat räkningen på hur många 
gånger han varit här och callat, han tror det 
rör sig om allt från 15-25 gånger. Oftast blir 
det danser i fl era klubbar när han väl kommit 
över Atlanten. Han uppskattar och rankar de 
svenska dansarna bland de bästa i världen. 
- Det fi nns en energi och en hög kunskap. Och 
så gillar svenskarna mig, lägger Barry 
skrattande till.

Att han vill lära sig om sina förfäders hem-
land står väldigt tydligt. Jag minns ett mail för 
fl era år sedan där han ville ha hjälp med en 
översättning eftersom han gick bet på några 
svenska ord. Jag skrattade gott när texten 
kom för det var från en förpackning med ste-
nar som kan användas som iskuber. Det sym-
boliserar Barrys personlighet ganska tydligt. 
Han har ett stort intresse av människor, nya 
intryck och är en oerhört sympatisk person. 
En grym sångröst bär han också på, och för 
de som har möjlighet kan årets påskfestival 
i Örebro rekommenderas. Barry är en av de 
toppencallers som kommer att inta scenen. 
Varför inte passa på att ta med ett svenskt ord 
som ni kan lansera för mr Sjolin? Det känns 
ju tryggt om hans ordförråd innehåller mer än 
instruktionen för svenska iskuber…

För några år sedan kom beskedet att Ingvar 
Pettersson skulle sluta med callandet och det 
har varit tyst om honom sedan dess. Vad gör 
han nu och saknar han squaredansen? I num-
mer 2 kommer en intervju med honom som jag 
gjort. Har du tips på någon intressant person 
du skulle vilja läsa mer om? Det kan vara en 
eldsjäl, engagerad dansare, caller eller någon 
annan. Kontakta gärna mig på 
jessica.dhyr@bredband.net

Jessica Dhyr
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HIGH COAST 

FESTIVAL®

Basic 
Mainstream 

Plus 
A1 
A2 

Flyer kommer i slutet av april att läggas in på 
www.ovikssquaredancers.com 

 

Upplysningar: 
Eva Hedström, 0660-37 86 79, 070-339 13 35 

e-post: info@ovikssquaredancers.com 

Callers: 
Thorsten Geppert, DE 

Nils Trottman, DE 

Örnsköldsvik 20–22 augusti 

HIGH COAST 
FESTIVAL®

Örnsköldsvik 19–21 augusti 

Förbundets gruppförsäkring
Förbundet har sedan ett antal år tillbaka en 
kollektiv olycksfallsförsäkring i Folksam som 
kan användas av svenska klubbars medlem-
mar i förbundet. Försäkringen gäller även vid 
vistelse utomlands då någon svensk medlems-
klubb anordnat ett kortare arrangemang med 
squaredans.

Försäkringen lämnar ersättning för direkta 
följder av olycksfallsskada som inträffar un-
der försäkringstiden och med formuleringen 
”olycksfallsskada” menar man en kroppsska-
da som den försäkrade drabbas av genom en 
oförutsedd plötslig yttre händelse. 
Såsom olycksfallsskada räknas inte kropps-
skada som uppkommit genom:
* Smitta av bakterier, virus eller annat smitt-
ämne. Infektion pga. insektsstick o. dyl. kan 
dock ingå i försäkringen.
* Smitta genom intagande av mat eller dryck
* Ingrepp, behandling eller undersökning eller 
genom användning av läkemedel
* Förslitning, överbelastning eller överan-
strängning

Ersättning vid olycksfallsskada lämnas för 
nödvändiga kostnader för läkarvård, sjuk-
vård, behandling och hjälpmedel. I försäk-
ringen ingår även till viss del ersättning för 
tandvårdskostnader, resekostnader, ersätt-
ning vid invaliditet samt ersättning vid döds-
fall. Försäkringen gäller inte med något efter-
skydd eller rätt till fortsättningsförsäkring.

Försäkringen är dock en sekundär försäkring 
och den egna olycksfallsförsäkringen ska nytt-
jas i första hand. 

Kostnaderna som uppstår efter olycksfallet 
ska till någon del betalas av allmän försäkring 
och grunda sig på föreskrift av legitimerad 
läkare för att läka skadan. Kostnaderna, som 
ska styrkas med originalkvitto, ska ha upp-
kommit inom fem år från det att olycksfallet 
inträffade.

Vid olycksfallsskada måste:
* Legitimerad läkare anlitas utan dröjsmål
* Läkarens föreskrifter noggrant följas
* Skadeanmälan göras på Folksams blankett

* Den behandlande läkaren få lämna alla upp-
lysningar som är av betydelse för bedömnin-
gen av ersättningsfrågan till Folksams sakkun-
nige läkare
* Om Folksam begär det, den försäkrade ge 
en av Folksam utsedd läkare tillfälle till under-
sökning

Blankett för anmälan av skadan beställs från 
Folksam, telefon: 0771-960 960. 

Då förbundet är den som tecknat försäkringen 
måste blanketten, efter att någon i klubbens 
styrelse intygat att den skadade är medlem 
i klubben på blanketten, skickas till förbun-
det. Förbundet intygar sedan att klubben är 
medlem i förbundet och skickar därefter blan-
ketten till Folksam. 

För styrelsen
/Åsa Bratt och Therése Milestad
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Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook

Med reservation för ändringar

24 feb med Årsmöte
Bengt Geleff

3 mars - 2 hallar
Marie, Jens, Catrine, Gugge

10 mars Månadsdans 
Leif ”Snuffe” Eriksson
17 mars 1½ hall 
Catrine, Bengt, Jens

24 mars - 2 hallar
Thomas Bernhed, Bengt, Gugge

31 mars - Bakvända
7 april - 2 hallar
Marie, Sten

14 april Månadsdans 
Fredrik Einarsson
21 april  - Påskdans
Alla klubbcallers

28 april  - 1½ hall
Marie, Catrine, Gugge

5 maj  - 2 hallar
Gugge, Bengt

12 maj  - Månadsdans 
Vainor Törnqvist
19 maj  - 1½ hall
Catrine, Bengt

26 maj  - 1½ hall
Catrine, Bengt

2-5 Juni  - Convention
Jet Roberts, Bronc Wise 
Søren Lindergaard m fl

16 juni  - Flunsan

14 juli  - Flunsan

26 Juli  - Blåbärskullen
Johnny Preston

11 aug  - Flunsan

18 aug  - Terminsstart

Torsdagar på Vinga

Vårens kurser
Måndagar 17 jan - 2 maj B II Marie Tjörnhed, Sten Götharson Plus III Johnny Nordström, Gugge Törnquist
Tisdagar 18 jan - 3 majM II Catrine Dellbing, Sten GötharsonA2, III  Bengt Geleff

Swedish Square Dance Convention - Göteborg 2-5 juni 2011
Vill du hjälpa till? E-posta oss på info@convention2011.se eller ring 073-392 75 51

Våren 2011 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, GöteborgK

Workshops vt2011
Sö 2 apr Plus - Catrine

Lö 16 apr MS - Gugge + Bengt

Sö 22 maj Basic - Bengt

Mer info på hemsidan 

Kungälv SummerJam 
 
Fre- Lö 15 - 16 juli 2011

Jerry Story - Johnny Preston 

Mathias Alfredsson - Micke Gerkman

Se sep annons

mmsmsssididididanana

Banddans
26 mars, kl 13-17 B - A1Sten Götharson

Månadsdanser m m 
10 mars Snuffe Eriksson

31 mars Bakvända

14 april Fredrik Einarsson

21 april Påskdans

Sö 1 maj Graduering
Ti 10 maj Jerry Jestin
12 maj Vainor Törnquist

Mer info på hemsidan 
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Dans i fyra dagar 

Jet Roberts • Bronc Wise • Bengt Geleff  
Søren Lindergaard • Reine Hjärtström  

Catrine Dellbing

Välkommen till Göteborg och  
Square Dance Convention 2011
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Seniorer i Bålsta dansar Squaredans!
I våras blev jag tillfrågad av Bålsta PRO, om 
jag kunde leda en kurs i squaredans för se-
niorer till hösten.
Det lät ju kul och efter klartecken från vår sty-
relse så tackade jag ja.
Björn, som också är studieorganisatör i PRO 
skulle under sommaren kolla upp intresset för 
squaredans.

Hösten kom och jag hade sånär glömt det 
hela, då Björn ringde och på sitt korthuggna 
men kärnfulla sätt lät meddela följande. Det 
blir på torsdagar mellan 13.30 och 15.30. 
Dansare fi nns!

Skeppet, där PRO håller till var hårt uppbokat 
så det fi ck bli vår egen klubblokal. För mig 
kändes ju detta hemtamt och säkert men hur 
skulle "seniorerna" ta sig till Knarrbacken? Den 
första som kom var en dam på cykel, därefter 
kom några som promenerat hela vägen. Det 
tog bara 45 minuter konstaterade de glatt. De 
fl esta kom dock i bilar och när alla var på plats 
räknade jag in elva damer och en herre.

Fem stycken hade dansat squaredans tidigare i 
vår klubb, men slutat av olika anledningar. För 
de resterande sju var squaredans något nytt, 
men samtliga går på seniordans varje fredag 
och är otroligt duktiga på att lyssna och lära.

Det är ett glatt gäng, samtidigt som det är 
ordning och reda. Får någon förhinder så ring-
er man och informerar. Vi har än så länge inte 
behövt ställa in på grund av brist på dansare. 
Det hela fl yter på fi nt. Jag callar och Björn 
fi xar fi ka samt hoppar in ibland, då det kan 
behövas lite manlig balans.
Visst! Elva kvinnor och en man, men så är ju 
fördelningen i dansens värld. Själv har jag 
aldrig förstått var männen är, men jag trivs 
med mina kvinnor och ingen skall få ta dem 
ifrån mig!
 
Hälsningar 
Håkan

Internationella dansdagen 
29 april

Internationella Dansdagen den 29 april eta-
blerades 1982 av International Dance Com-
mittee, ITI-UNESCO. Datumet markerar den 
store förnyaren av baletten, Jean-Georges No-
verres födelsedag år 1727. Dagen fi ras runt 
om i världen.

International Dance Committee och World 
Dance Alliance inbjuder varje år en interna-
tionellt känd dansperson att skriva ett bud-
skap till Internationella Dansdagen. Detta 
sprids genom International Dance Committee, 
ITI-UNESCO och World Dance Alliance.

I Sverige fi ras den Internationella Dansdagen 
över hela landet i en nationell Dansens Dag. 
Initiativet togs av Svensk Danskommitté in-
för Kulturhuvudstadsåret 1998. Sedan dess är 
Dansens Dag den 29 april en årligen återkom-
mande manifestation för att ge dansen sär-
skild uppmärksamhet i alla tänkbara sam-
manhang.

Vad händer i din kommun/ort/stad? Hur kan 
din squaredansklubb utmärka sig på denna 
dag? 

Ta tillfället i akt och sätt squaredansen på kar-
tan denna dag!

/ SAASDC
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Inför Convention 2011
 (och alla andra år)

Nu närmar sig årets Convention med storm-
steg och det fi nns vissa saker att tänka på 
för er som kommer att närvara. Anledningen 
till arrangemanget är ju Förbundets årsstäm-
man, tro´t eller ej. Dansen är en bieffekt av 
det hela! 
De fl esta kommer dock som dansare och kan 
se fram emot några härliga dagar i juni, men 
ett hundratal är dessutom utsedda delegater 
till årsstämman med det ansvar detta innebär. 

• Anmäl era delegater på Förbundets hemsi-
da senast 2 veckor före stämman. Om klub-
ben missat att anmäla delegat går det att 
göra detta direkt vid förbundsdisken med ett 
av klubbordföranden underskrivet beslut i 
handen. Hoppas det sker undantagsvis efter-
som det då blir en hel del extraarbete med tex 
röstlängden. 

• OBS! Klubb som inte betalat årsavgift har ej 
rösträtt.

• Alla dansare är välkomna på stämman, de 
har yttranderätt men inte rösträtt.

• Glöm inte att printa ut handlingarna inför 
stämman. De fi nns på nätet senast 3 veckor 
före stämman och det är upp till varje klubb/
delegat att ordna detta. 

• Varje delegat måste personligen kvittera ut 
röstkort, gärna dagen före stämman.

• Klubbadge skall naturligtvis alltid bäras men 
på svensk Convention skall även Convention-
badge bäras. I denna fästs årets ribba som 
ofta är ett bevis på att entré är betald. Con-
ventionbadge kan i år köpas både i arrangö-
rens infodisk och i förbundsdisken och kostar 
40 kr. Vi vill inte se ribbor hänga på svaj i van-
lig klubbadge!

Hoppas vi ses på Convention!
Marianne Hjelm
Sekr SAASDC

Utställning/Försäljning
PÅSKFESTIVALEN ÖREBRO

22-24 april 2011

Webshop o Postorder
Fraktfritt inom Sverige
www.dansshopen.nu
Butik Nygatan 28 Örebro

019-101 505

Doris st 33-44
Finns i svart samt i vit läder
995:-

IWA 810 lädersko 
st 33-44  440:-

B-7140 Teeny st 34-43
Svart eller vit läder 595:-

DS 007 Svart Nubuck st 35-44
595:-

Håkan svart läder st 38-48
Finns även med bred läst 995:-

Tommy svart lammnappa
st 33-44 Extra mjuk hälkappa.
1.295

Svenska 
Convention 

fi rar 30 år, 2012
Convention 2012 är nummer 30 i ordningen 
och det vill SAASDC uppmärksamma och fi ra!

Vi eftersöker därför bilder från Convention 
1983-2010. Gärna där du själv är med i fotot, 
vi vill ha bilder på allt möjligt, dansare, lokaler, 
loggor, ja i princip alla motiv går bra. 

Bilderna kommer användas för publicering och 
allmän visning, försök därför i största möjliga 
mån kontrollera med personerna på bilden/
bilderna att publicering är ok.

Bilderna mailas till adressen: 
jubileum@squaredans.se

Tack för hjälpen // SAASDC



31

    Härliga Hälsingland igen!

  Squaredancesommar i Glössbo 2011 

 Välkommen till utmaningen!!                   

Squaredancevecka        Söndag till Lördag              Dansavgift för en vecka 1 500 kronor

Vecka Datum Förkunskaper Caller 

26       26/6 - 2/7 A 2 Dans/C 1 intro A 2 Bosse Magnusson
27        3/7 – 9/7 C 1 Repetition/Workshop Hela C 1 Mats”Bobben” Bodin
28      10/7 – 167 C 1 Dans med Workshop Hela  C 1 Ingvar Jönsson 
29      18/7 – 24/7 C 2 Utlärning/ Workshop God  C 1  Ingvar Jönsson  
30      24/7 – 30/7 O-Ringen i Hälsingland OBS!      Ingen squaredancevecka
31      31/7 – 6/8 A 1 Utlärning God Plus  Bosse Magnusson 
32        7/8 – 13/ 8 A 2 Utlärning God  A 1  Bosse Magnusson 
33      14/8 –  20/8    Plusutlärning God Mainstream              Hans Pettersson 
34      21/8  -  27/8 Önskevecka Nivå Basic – A 2 Bosse Magnusson 

Vecka 26 - 33 kommer torsdagar mellan 18.00- 21.00 att vara dans efter golvets nivå 
(locka hit Era kompisar) Obs!! Reservation för ändringar!  

Program för våra utlärningsveckor: Dans ca 30 timmar fördelade på förmiddagar och eftermiddagar. 

Anmälan = Dansavgiften 1 500 betalas till Postgiro 73 82 67-4 
Pension kan betalas på plats även med kort!  

OBS! Skriv in namn, adress, telefon och aktuell kursvecka/nivå  
samt boendeönskemål på betalningsavin! 

Ankomstdagen startar med information och förtäring 17.00 därefter dans. 
Se information även på vår hemsida www.glossbo.se 

 Är Ni en grupp på minst en square är Ni välkomna att boka in Er hos oss  
för dansträning även någon annan vecka än våra ordinarie kursveckor.  

Längd och pris kommer vi överens om från fall till fall! 

Frågor eller önskemål tar vi gärna via e-post  
Välkomna önskar Mona och Bosse!!  Vi ses väl i sommar igen!?  

 Glössbogården          8595 Glössbogården           821 98 RENGSJÖ 
           Tel. 0278 - 66 71 70         Fax 0278 - 66 71 75                        Mobil 070 – 587 44 39                  
 www.glossbo.se               e-post info@glossbo.se
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POSTTIDNING B 
Svenska Squaredansförbundet
SAASDC
BOX 457
191 24  SOLLENTUNA

Har du fl yttat?
För adressändring kontakta 

din hemmaklubb för ändring av din adress.




