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European
Convention 2012  

Prag - Kladno

Europa Convention 2012
 kommer att arrangeras 

utanför Prag 
den 27-29 Juli 2012. 

Dansnivåer är Basic - C2 
och Rounddance. 

Mer information kommer.

13:00 – 17:00
Söndagen den 12 februari 2012

          Robban Milestad     Stefan Sidholm
M P A1 A2

Dans i två hallar+gemensam dans
Klädsel: Gärna rött/vitt eller

Dansavgift: stora 100:- & <25 år 0:-

Cafeteria med allehanda godsaker

 Lotteri & vinstchans på entrébiljetten
-LIGT VÄLKOMMEN till GIH, bakom Stadion

T-bana till Stadion eller Tekniska högskolan

Info: Marie 08-7653332 www.oceanwaves.se
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Från ordförandens horisont 

Mer upplysningar: www.rsd.arboga.se/arbogadansen2012 
eller kontakta Torbjörn eller Carita tel. 019-31 46 64   E-post torbjorn.orebro@telia.com

Cafeteria finns. 
 

Squaredansshopar 
besöker dansen. 

7 januari 2012  
kl. 15.00-21.00 
Sturehallen, Arboga 
B35-M-B35-P

Alla är 
hjärtligt 
välkomna!

Speciellt välkommen 
är du som börjat 
dansa under 2011!

28:e Arbogadansen

Caller: Jack Borgström

Hur ser squaredansens framtid ut i din klubb?

Under en lång tid har det diskuterats hur vi 
skall kunna öka rekryteringen – men vad har 
egentligen hänt i praktiken? Kanske har du 
också ställt dig den frågan när det pratats om 
squaredansens framtid? 

Det fi nns många idéer och det har pratats my-
cket om problemen - men nu är det dags att 
skrida till verket!  Det seminarium, som hölls 
i oktober 2011 var ett avstamp inför rekryter-
ingen 2012.
På SAASDC:s årsstämma i Göteborg tog ni 
klubbar ett beslut att, i enlighet med en in-
lämnad motion, avsätta pengar till rekryter-
ing. Pengarna är nu avsatta och kommer att 
kunna användas under 2012. 
Mer information om detta fi nns att läsa här i 
tidningen.

Så, vad kommer egentligen att hända under 
2012?  Vad är det för stor insats som skall 
göras? Jo, den stora insatsen står ni klubbar 
för! I Sverige fi nns det idag 133 klubbar. Varje 
klubb har själv den bästa kännedomen om vad 
som fungerar, eller framför allt inte fungerar 
vid rekrytering. Det viktigaste är dock att ni 
försöker och framförallt kanske provar något 
nytänkande, innovativt och förhoppningsvis 
gränsöverskridande.

Till nästa styrelsemöte eller årsmöte ta upp 
frågan:

Vad kan vår klubb göra för squaredansens 
framtid?

• Har vi nya, kanske storslagna, idéer om 
rekrytering, planering och därefter genom-
förande av en nybörjarkurs? 
• Hur kan vi samarbeta bättre med grann-
klubben/-klubbarna? Är det rent av så att vi 
enbart hjälper grannklubben med rekrytering 
och inte satsar på att rekrytera till vår klubb 
i år?
• Kan vi lägga upp en plan för kommande års 
medlemsvård? I framtidsvisionerna måste alla 
tas om hand, gamla som nya. 
• Vad ska vi göra för att få klubben att vakna 
upp ur sin dvala?

Tänk stort - men jobba med realistiska mål, 
hellre små mål som ni kan nå fram till!

Jag vet att vi med gemensamma krafter kan 
vända den nuvarande, tråkiga trenden att an-
talet squaredansare minskar. 

Tillsammans är vi starka om vi alla har ett ge-
mensamt mål - att jobba för squaredansens 
framtid!

Vi ses i en square
// Therése Milestad
therese@squaredans.se
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Så var det dags att skriva ett nytt förbunds-
nytt, och som vanligt kommer deadline allt för 
snabbt.

Den 9 till 11 september hade styrelsen ett 
möte i Stockholm. Förutom de ”vanliga” punk-
terna så hälsade vi även på hos Convention 
2012 och tittade på lokaler samt upplägg. Kan 
meddela att det såg väldigt bra ut! Längtar 
redan till Convention 2012 i Märsta.

Styrelsen hade även besök från ett företag 
som säljer ett medlemsregister för webben. 
Vi skulle haft besök av ytterligare ett före-
tag men tyvärr var deras representant sjuk. 
Registret var uppe för diskussion på årets för-
bundsstämma. Tanken är att klubbarna skall 
kunna lägga in sina medlemmar och att dessa 
sedan själva skall kunna uppdatera sina upp-
gifter. För att detta register skall bli så bra som 
möjligt planerar SAASDC att ta in några stora 
och några små klubbar i en referensgrupp. 
Finns det någon i din klubb som du tror skulle 
passa får ni gärna föreslå namn till underteck-
nad eller till Camilla.

Vi diskuterade även priserna för annonser-
ing i Square-Info. Under 2010 gjorde SAASDC 
en större vinst än planerat. Större delen av 
dessa pengar avsattes till rekryteringsfonden. 
Vinsten kom till stor del från Square-Info och 
för att gynna klubbarna beslutade vi oss för 
att sänka annonspriserna från och med nr 1 
2012. De nya priserna fi nns på sidan 5 så jag 
redovisar dem inte i detalj här. 

Men ta en titt inför nästa styrelsemöte där ni 
planerar annonseringen inför danserna :-)

En annan punkt som vi haft med på några 
möten och som nu blivit verklighet är en no-
velltävling som en del av rekryteringssatsnin-
gen. Även denna fi nns det mer info om på an-
nan plats i tidningen.

Sist men inte minst vill jag påminna om att 
förbundet har bytt adress. Henrik hade det 
uppe i senaste numret men skadar inte att 
påminna ytterligare en gång.

NY ADRESS
Svenska Squaredansförbundet SAASDC
c/o Åsa Bratt
Länsmansvägen 105
192 70 Sollentuna

För styrelsen
Björn Mattsson
bjorn@squaredans.se

www.figureof8dancers.se figureof8dancers@gmail.com

Styrelseutbildning är en fördjupning för 
styrelsefunktionärer med inriktning på före-
nings-teknik och styrelsearbete. 
Kursen arrangeras av SAASDC och genom-
förs under en dag.

Ett utdrag ur kursplanen

    * Föreningsjuridik
    * Mötesteknik
    * Moderna hjälpmedel
    * Genomförande av större arrangemang

Kursen arrangeras på begäran, vill din klubb 
anordna en kurs? Under 2012 kan klubben 
söka ett ekononmiskt bidrag för att anordna 
en styrelseutbildning. 

Var god kontakta:
Anders Sjöberg anders@squaredans.se 
eller 
Therése Milestad therese@squaredans.se

Styrelseutbildning
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Redaktörsspalten
Den grådisiga hösten är här. Det är ovanligt 
varmt i Västerås denna höst. Men jag vänjer 
mig nog aldrig - jag tycker det är kallt. 
Jag och många med mig har hunnit avnjuta ett 
nytt seminarium. Mycket bra inspiration som 
“vanligt”. Glada skratt och trevliga vänner. För 
att inte tala om mjukglassen (om detta kan ni 
läsa mer senare i tidningen). 

Ni ser nedan att vi har valt att göra om vår 
annonspriser. I och med detta har vi även valt 
att ta bort åttondelsannonserna. 

Jag vill ju att ni i varje nummer ska dela med 
er av era historier. Ni har väl alla några historier 
att berätta. Men just i detta nummer har ni  en 
chans att vinna fi na priser i vår novelltävling. .   

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 februari 2012. Njut tills dess av lussekatter, 
julstjärnor, snöknarr, glögg, paket och nära och 
kära. God Jul och Gott Nytt År önskar jag er! 

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

                                           Årgång 27 
 

Medlemsblad för SAASDC, 
Svenska Squaredansförbundet, c/o Åsa Bratt,  
Länsmansvägen 105 SE-192 70  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 

 
Storlek bredd * höjd mm 

 
190*270 

Liggande 
190*135 

Stående 
90*270 

Liggande 
190*65 

Stående 
90*135 

Färg 4 000:- 2 000:- 2 000:- 1 000:- 1 000:- 

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

Färg SAASDC-klubbar 2 500:- 1 200:- 1 200:- 500:- 500:- 

Svartvit SAASDC-klubbar 1 800:- 750:- 750:- 300:- 300:- 

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

 
Kommande nummer Nummer 1 2012 Nummer 2 2012 Nummer 3 2012 Nummer 4 2012 

Deadline för material 1 februari 15 april 1 augusti 15 oktober 
Distribueras vecka 1211 1221 1237 1247 

 

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

            Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll 
 

SAASDC förbehåller sig rätten att göra smärre redigeringar av insänt material

OBS! 
Nya annonspriser 
fr o m nummer 

1 - 2012
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Howdy y’all !
De två sista veckorna i april reste Kerstin och 
jag för första gången till landet på andra sidan 
det stora vattnet och landande i Memphis, 
Tennessee. Bara det väcker ju förväntningar. 
Spända inför vårt äventyr gick vi till sängs för 
att…

…stå vid grindarna till Graceland på måndags-
morgonen. Imponerande att se hur Elvis Pres-
ley hade det. Och alla utställningar som fanns. 
Och alla shoper. Och naturligtvis, hans grav. 
Lite känslomässigt blev det när man kom till 
rummet där Elvis tidigt på morgonen den 16 
augusti 1977 satt och glammade och jammade 
för att några timmar senare… inte fi nnas mer. 
Det var absolut inte svårt att tillbringa hela, 
hela dagen på Graceland. 

Senare på kvällen åkte vi in till Beale Street, 
käkade och lyssnade på musik som ström-
made ut genom fönster och dörrar.

Tisdagsförmiddagen gick åt till ett besök på 
legendariska Sun Studios. Framåt eftermid-
dagen åkte vi mot Nashville med ett kort stopp 
på Rock-a-billy hall of fame i Jackson. Till stor 
del tillägnat stadens son, Carl Perkins. 

Nashville, countrymusiken Mekka. Ryman Au-
ditorium, Grand Ole Opry, Country music hall 
of fame, RCAs studio B (där ooootroligt myck-
en bra musik spelats in) är bara en del av vad 
staden har att erbjuda. De många musikbar-
ernas kvällsunderhållning drog till sig många 
gäster, så även oss.

Strax utanför Nashville besökte vi Henderson 
Memorial Garden där bl.a Johnny Cash och 
June Carter-Cash ligger begravda. 

Skärtorsdagskvällen var vi på Ryman. Larry 
Gatlin var värd och showen sändes i radio. Bra 
platser nära scenen hade vi. En toppenkväll.

Monkees-låten ”Take the last train to Clarks-
ville” inspirerade oss till att besöka Wilma Ru-
dolphs hemstad, som passande nog låg utmed 
vår tänkta färdväg. Stationen är numera ned-
lagd men ett rött fi nt lok stod i alla fall kvar 
där. 

Drygt 80 svenska mil tillryggalades denna 
Långfredag för att vi skulle komma fram till 

Carthage, Missouri där Randy Dougherty hade 
sin Road Runner Romp dans. Nivån var A2. 
Trevliga dansare fanns där som var nyfi kna på 
dessa två svenskar som kommit. Hur dansade 
vi squaredans i Sverige? var en av frågorna. 
Två dagar tillbringades där, sen körde vi förbi 
Joplin, Tulsa och till Oklahoma City där vi be-
sökte National Cowboy and Western Heritage 
Museum. 

Vägen västerut mot Amarillo går ganska paral-
lellt med historiska Route 66. Naturligtvis åkte 
vi ett antal mil på sextisexan. I staden Groom 
står ett 58 meter högt vitt kors, milsvitt synligt 
på den platta prärien. Runt om kring detta har 
det gjorts statyer i naturlig storlek om Jesu 
vandring på Golgata. Imponerande!

Amarillo by morning. Jodå, vi var tidigt uppe 
efter en övernattning i denna, för squaredan-
sare, kända stad. Palo Duro Canyon och Pan-
handle Plains Historical Museum visiterades 
och så även Buddy Hollys födelsestad Lub-
bock. Hans grav var vi också vid, liksom ett 
museum tillägnat Buddy med hans karakteris-
tiska glasögon i stO-Orformat utanför. 

Därefter körde vi mot Abilene. Till Betty and 
Bud. Detta charmerande par inbjöd oss att 
komma till dem när vi träffades på Road Run-
ner-dansen. Trevligt att uppleva ett amerikan-
skt hem. Passande nog kunde vi följa med till 
deras klubbdans där jag även fi ck gästcalla. 
Hur kul som helst. 

Det blev även squaredansbesök hos Coryell 
County Squares och hos East Texas Caller As-
sociation. Ävenledes där fi ck jag calla. Till de 
tänkta squaredansklubbarna hade vi mejlat en 
förfrågan i god tid, efter tips i en tidigare ar-
tikel här i Square-Info. Vi hade även med oss 
visitkort att ge till nyfunna vänner. Uppskattat. 
Här i Sverige har vi ju oftast en liten fi kapaus 
mitt under dansen. Inte i Amerika inte. Där 
hade dom ett rejält matbord uppdukat!

Vår resa gick mycket i musikens tecken och 
min favorit Jim Reeves ligger begravd strax 
utanför Carthage, Texas. Besöktes naturligtvis. 
Även Elvis födelsehem i Tupelo fi ck äran att 
gästas av oss. Två veckor går fort men vi hade 
en ”wonderful time over there”.
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Summa summarum: 
Vi körde 420 svenska mil landsväg. Bensinen 
kostade hälften mot här hemma och det är lätt 
att ta sig fram med hyrd bil. Vi besökte 10 del-
stater, även om det bara var en liten stund i 
några. De hotell vi övernattade på var trevliga 
och prisvärda. Vi fi ck uppleva mellanvästern 
med olika naturscenarion, halvt översväm-
made fl oder, museer och musikaliska begiven-
heter. Temperaturen var behaglig för en sven-
sk. Vi hade turen att inte råka ut för någon 
thunderstorm som oberäkneligt slog till här 
och där. Givetvis delar vi gärna med oss av 
våra erfarenheter. 

Behövs det tilläggas att vi mer än gärna åker 
tillbaka!

Kerstin Olsson, Sollentuna Square Dancers 
och Leif ”Snuffe” Ericsson, Finnveden Square 
Dancers

 

 
 Squaredans 

Ledar 
Utbildning 
Grund 

SLUG  i Stockholm  våren/hösten 2012 

Utbilda squaredans-Sverige! 
 
Ta chansen att ta del av samlad kunskap 
runt squaredansen från många olika 
synvinklar.  
 
Hjälp sedan till att föra den kunskapen 
vidare i din egen klubb. 
 
Anmäl intresse, se nedan. 

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 
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Vi börjar med ett tack till de som svarat på vår 
önskan om åsikter på våra 10 Komihåg. Det 
fi nns utrymme för mer tyckande.

Till alla nybörjare:

Någon gång i slutet av första terminen eller 
början på den andra i nybörjarkursen brukar 
tillfällen till dans dyka upp. Att få en genom-
gång om vad man bör tänka på skadar aldrig. 
Det kan kännas tryggare för dig som är allde-
les ny och bara dansat på klubben med andra 
elever och eventuellt några änglar. 

Man är nykter under squaredans
Man dricker aldrig alkohol innan eller under en 
dans. 
Ha en danspartner
Innan man ställer upp i en square skall man 
ha en danspartner. Plats får reserveras för 
partner om han/hon behöver en extra minut 
på sig för att ta plats i squaren.
Alla bjuder upp
Alla bjuder upp - inklusive kvinnor som bjuder 
upp kvinnor och män som bjuder upp män. 
Vill du dansa kan du inte sitta kvar i ett hörn 
eller vid kaffebordet utan res dig upp och se 
intresserad ut.
Starka skäl krävs för att tacka nej
Liksom i alla andra danssammanhang är det 
oartigt att tacka nej. 
Man lämnar inte en square
Man lämnar aldrig en square, hur dåligt det 
än går! 
Lines vid break
Hur man kommer igång med dansen igen 
efter det att squaren ”fått ett sammanbrott” 
är något som skall läras ut och tränas in på 
kursen. 
Se upp med dansnivåerna
På stora danser kan de olika nivåerna blandas 
på olika sätt i olika hallar. För att veta vilken 
nivå som gäller fi nns ibland dansscheman 
uppsatta och oftast nivåskyltar som man får 
vara observant på.

Squaren närmast scenen kallas Pilotsquare 
och är callerns hjälp för att få hem dansarna 
igen. Där bör man inte ställa sig som osäker 
dansare (detta gäller alla nivåer).

Rätt klädd
Arrangörerna kan önska viss klädkod på 
dansen - traditionell, proper eller ledig.
Traditionell = vid squaredanskjol med under-
kjol, långärmat för herrar. Den mest ”upp-
klädda” klädkoden.
Proper = även långa westernkjolar och OK med 
långbyxor för damer. En del kanske inte trivs i 
vid, kort kjol och inte gillar bilden i spegeln av  
sej själv iförd den stora underkjolen. Kortär-
mat är OK även för herrar. Detta är den van-
ligaste klädkoden och är den som gäller om 
inget annat är angivet. 
Ledigt = kom som du är – kurskvällar, som-
mardanser mm.
Bär alltid badge!

(Det fi nns även specialdanser med för dansen 
speciella klädkoder t ex , bakvända, hallo-
ween,  pjäxdans eller kanske en påskdans. 
Endast fantasin sätter stopp i dessa fall.)

Till klubbens erfarna dansare:

Ta med de nya i klubbgemenskapen, delta i 
danser tillsammans med de nya. Säg t ex 
”visst skall vi träffas för att dansa på Nya Sko-
lan nästa/om två/ veckor/ nu på lördag. Vi 
kommer att vara där i god tid och är det någon 
av er som inte har tillgång till bil så hör av 
er”. Gå dessutom igenom eventuell fl yer, hur 
man tyder olika nivåer och priser. Peka på om 
det fi nns kaffe- eller matservering eller om det 
är läge att ta med egen kaffekorg. Likaså om 
det är viss klädkod eller anmälan som gäller. 
Glöm heller inte att visa hur vägskyltar med 
squaredansmärket ser ut så det blir lättare att 
hitta rätt.

Bra tips att hjälpa våra nya dansare ute på 
dansgolvet fi nns bla att läsa i några artiklar 
på Callerlabs hemsida (How May I Help av 
Clasper samt Helping in a Square av Baker).  
Där fi nns följande tänkvärda rader: 
 
• Attityden betyder mycket för att en     
osäker dansare skall bli säkrare, du    
skall inte hjälpa till för att visa hur    
bra du själv är. 
 
• Märker dansaren att du har hjälpt    
henne har du misslyckats. Att säga att   
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en dansare skall stå där istället för där   
säger också att dansaren gjort fel.

• Den bästa hjälpen kan vara att sju    
dansare är så säkra att de är på rätt    
plats i rätt tid och därmed visar     
den osäkre var det fi nns en plats över. 
 
• En del försöker hjälpa genom ett rikt   
fl öde av ord. Det är svårt att känna sig   
osäker och försöka lyssna till både 
hjälparen och callern samtidigt. En bra   
hjälp kan däremot vara att     
upprepa ett enstaka hjälpord som split/right/
boys osv

• Om dansarna kan nivån som callas    
skall ingen hjälp behövas. Att då knuffa   
runt någon är ju att säga att jag tror inte du 
fi xar det här. En del använder fysiskt ”våld” för 
att förfl ytta sin meddansare även när denne 
är säker. (Tänk så praktiskt om alla hade ett 
handtag bak i ryggen så vi kunde styra dem!) 

För er som är nya dansare presenterar vi helt 
kort Etikettgruppen: 

Marianne Hjelm från Vinga YR, Göteborg som 
dansat sedan 1985 och har ett förfl utet i För-
bundsstyrelsen
Louise Andersson från Surte Swingers, boende 
i Göteborg, dansat sedan 1989 och caller se-
dan många år
Christina Holopainen från Sundsvalls New 
Wave, har dansat sedan 1990 samt är nu med 
i Förbundsstyrelsen, 
Rolf Alvsenius med Grums som moderklubb 
men boende i Hagfors, dansat sedan 1991

Vett & Etikett-gruppen önskar er alla 
medEn God Jul och Ett Gott Nytt År!
(fast visst låter det även i år lite tokigt när vi 
tittar ut en solig härlig dag när vi skriver detta 
i oktober!)

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

Amalgam Flertal färger
St 34-44, Pris 495:-

Bleyer dam Svart el Vit
St 34-42, Pris 595:-

Bleyer herr Svart el Vit
St 39-46, Pris 835:-

Robin Svart
St 37-49, Pris 995:-

Eva Svart el Vit
St 36-42, Pris 1095:-

Matz Svart
St 37-48, Pris 995:-

Svart

25-års Jubileum!

Webshop & Postorder

019-101 505

 
 

 
Välkomna till 

MOTIV8’s FEBRUARIFESTIVAL 
 

3 – 6 februari 2012 

 

Clark Baker 
 

i Fruängsgården, Fruängen 
Korsningen Gamla Södertäljevägen / Vantörsvägen 

 
 

*) I Segersjö Folkets Hus, Tumba 
 
Mer info:   

Åse Yvonne Wulf Hemsidan: 
070-213 93 46 08-669 26 28 073-993 99 40 http://hodosi.com/motiv8 
 

PROGRAM 
1 Fredag 3/2 19-22 A2 
2 

Lördag 4/2 
10-13 C3A 

3 15-18 C2 
4 18.30-21.30 C1 
5 

Söndag 5/2 
11-14 C2 

6 15-18 C3B 
7 Måndag 6/2 *) 9.30-16 C3B 

Fika finns att köpa! 
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Hjälp!
   Jag har skickat in artiklar förut till Square 
Info – solskenshistorier om trevliga danser och 
lyckade kurser. Men nu är det dags att berätta 
om ett misslyckande.
   Först, ”the good news”. Förra året ordnade 
vi en nybörjarkurs. Till vår glädje graduerades 
11 dansare och gruppen fortsätter mangrant 
i klubben med basicträning. Man ska smida 
medan järnet är varmt sägs det, så vi planer-
ade en ny kurs i år. Samma noggranna plan-
ering, annons i lokala tidningar, i lokalradion, 
på biblioteket. Lappar och fl yers överallt dis-
tribuerades av klubbmedlemmar, och vi tog 
förstås hjälp av våra nygraduerade som ock-
så spred information och försökte med mun 
till mun-metoden. Nytt för i år var även nå-
gra rader i På Stan i DN, personliga brev till 
andra föreningar i vårt område och även vårt 
namn på den gemensamma fl yern som Göran 
(Squaredans till tusen) Wetterqvist samman-
ställde, som skulle delas ut bl.a. på Gröna 
Lund.
   Nu, ”the bad news”. En person dök upp på 
nybörjarkursen! Hon fi ck ett varmt motta-
gande, en gratis squaredanslektion och tips 
och förslag i handen om några andra kurser 
i Stockholmstrakten som hon kunde fortsätta 
på. För visst, tyckte hon det var kul! Så är 
det alltid – har man en gång tagit steget över 
tröskeln är man fast.
   Vi vred och vände på vad vi hade gjort och 
vad som kunde ha gjorts bättre. Vi ger inte 
upp, vi tar det med en klackspark och provar 
igen, fast det svider förstås i klubbens kassa. 

Under den första dystra utvärderingen mut-
trades det bittert om att vi borde ansöka någon 
kompensation för våra utgifter från SAASDC:s 
nya ”rekryteringspengar” (only joking!) 
   Men det fi nns säkert ett bättre sätt att an-
vända de där pengarna till. Det ska bli något 
som drar folk till tröskeln – då tar vi hand om 
dem sedan när de klivit över. Jag har ingen an-
ing om vad det skulle kunna handla om, men 
vad sägs om en fi lm, en bok, en musikal, en 
TV miniserie eller dokusåpa?  En thriller – ”The 
Mainstream Murders”, en western – ”Gunfi ght 
at the A1 Corral”, en romans – ”Plusdansare i 
Paradis” eller en komedi – ”Kalabalik i Klub-
ben”.
   Det kanske låter dumt eller oseriöst, men 
det är inte meningen. Man måste veta att 
squaredans fi nns innan man söker sig till en 
kurs. Vi i våra klubbar är duktiga ”i det lilla”. 
Vad vi behöver är lite draghjälp ”i det stora” 
– någonting som gör att folk skriker ”Oj, jag 
måste börja dansa squaredans” och gör att 
de rusar till datorn och googlar efter närmsta 
klubben i området. Det ska bli kö till kurserna. 
Tyvärr har jag inga andra förslag att komma 
med, men kanske det fi nns någon där ute som 
har det? 
   Det vore underbart om vi kunde vända det 
hela upp och ner – tänk om att i framtiden blir 
det inte vi som letar efter nya dansare,  men 
i stället blir det dansarna som letar efter oss!
 
Brenda Brattlund, Ekerö Square-Dancers



11

Crazy Flutters 
hälsar Er välkomna till dansfest i 

Vikingahallen / Kunskapens Hus 

 

Trail End Dance torsdag 17 maj kl. 18:00—22:00 

www.convention2012.se 

CConvent ion  30 år  

Dans i dagarna tre (fre-sön), Trail End Dance torsdagkväll, SAASDC förbunds-
stämma, Afterparty, Pubkväll, försäljning och mycket annat—Välkomna! 

Jerry Jestin, Dee Dee Dougherty-Lottie, Thorsten Geppert 

Christer Bern, Micke Gerkman, Freddie Ekblad 

Robert Milestad, Janne Wiklund, Lasse Jägdahl 
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Nytryckning av 
Lars-Erik Morells lärobok för A1/A2

Vill du lära dig squaredans och bli en bra dan-
sare måste du lära sig defi nitionerna för de 
olika callen. Du måste ju alltid snabbt uppfatta 
ett call och veta hur du gör i callet beroende 
på var i squaren du står.

Den här boken tycker jag är en alldeles ut-
märkt lärobok. Jag tittar ofta i boken för att 
fräscha upp minnet innan jag går på en dans. 

Allt är på svenska och tydliga bilder visar hur 
squaren ser ut när callet börjar och sedan mo-
ment för moment tills hela callet är klart. Jag 
har - i mitt eget exemplar -  med blyerts ritat 
hur de olika dansarna rör sig till nästa posi-
tion.

Boken är i A4-format.

Lars Erik Morell är författaren och han har till 
SAASDC överlämnat rätten att trycka upp nya 
ex. Boken kostar 100:-  varav 50:- går till vår 
fond för rekrytering av nybörjare. Portokost-
naden tillkommer.

Är du intresserad och vill beställa boken, kon-
takta 

Björn Persson
Västerslänt 120
424 35 ANGERED  
nallepe@squaredans.se

eller till undertecknad
Jan-Olov Gezelius
Skogalundsvägen 24
131 42 NACKA   
jan-olov.gezelius@telia.com

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 1983-2011. 
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
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 3 dec Thomasdans Floda, Lerum Pingvinerna
12.00-17.00 C2 Thomas Bernhed Floda Lada, Margit Johansson
S 4 dec Floda Lerum
10.00-14.00 C3A
S 4 dec Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Olle Nilsson Föreningsgården Anna 08-667 89 92

S 4 dec Julavslutning Kungsbacka
Kungsbacka Square- and Round 
Dancers

17.00-20.00 Golvets nivå Jörgen Höjer
ABF-huset, 
Verkstadsgatan 14

Eva Svensson 0300-15788, 0761-
130668

S 4 dec Julfest Bollnäs Woxnadalens Squaredancers

14.00-19.00 Golvets nivå
Bobben Bodin 
Bosse Magnusson Hertsjögården Marianne Alsing 073-029 19 46
(Föranmälan senast 
30.11)

O 7 dec Månadsdans Bålsta Bålsta Square Dancers

19.00-22.00 B* M P* Hebe Bergström Knarrbacken, Bålsta Fia Norén 070-209 02 55
L 10 dec Nybörjardans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 B24 B Rojne Eriksson Brommasalen Alvik
Gugge Gahmberg 
070-719 08 55, 08-615 16 84

Tag med fika
S 11 dec LUCIA-dansen Älvsjö, Stockholm SateLlite SD

14.00-17.00 M M P Micke Sotarn Lindberg 
Götalandsvägen 
181, Örby Anita Buske 070-786 3826

L 17 dec Juldans Nybro Crystal Squaredancers

15.00-20.00 B - P Christer Bern Hanemålaskolan
Lars-Gösta Skanbäck 
tel 0481-307 21

L 17 dec Luciadansen 2011 Enköping Pepparrötterna
14.00-17.00 A1 A2 Stefan Sidholm Litslena Bygdegård Carina Runnebring
17.00-21.00 B - P 070-649 24 58
M 26 dec Annandag-juldansen Södertälje Figure of 8 Dancers
16.00-20.00 M P M A1 Freddie Ekblad Björklundsg. 4 C Birgitta 08-550 663 60
M 26 dec Annandagsdansen Västerås Västerås Square Dance Club
17.00-21.00 B34 M P Tomas Hedberg Ej klart Curt Johansson / info@vsdc.se
M 26 dec Södertälje Figure of 8 Dancers

16.00-20.00 M P M A1 Freddie Ekblad
Tälje Folkdansgille, 
Björklundsg. 4 C

M 26 dec Annandagsdansen Alafors Surte Swingers
16.00-21.00 M - A1 Marine Ramsby Medborgarhuset Ulf Persson 031-65 44 64
O 28 dec Mellandagsdansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers

19.00-22.00 B* M B* P Robert Milestad
Hertig Karls v. 13, 
Rotebro

Annette Lundqvist, 
070-590 53 24

To 29 dec Banddans Göteborg Vinga Yellow Rockers

19.00-21.30 B - A1
Banddans Sten 
Götharson

Kyrkbytgt 5, 
Vingas lokaler

info@vinga-sdc.org, 
073-392 7551

F 6 jan Trettondansen 2012 Göteborg Pingvinerna
10.00-13.00 C2 C3A Ian McConnell, Thomas Medborgarhuset Margit Johansson
14.00-17.00 C1 C3B Bernhed
L 7 jan
10.30-13.30 C1 C2
14.30-21.00 C3B
S 8 jan
10.30-14.30 C3A
F 6 jan Trettondansen Göteborg/Alafors Vinga Yellow Rockers

18.00-22.00 P - A2
Ian McConell, Thomas 
Bernhed

Medborgarhuset, 
Alafors info@vinga-sdc.org,

L 7 jan 073-392 75 51

14.00-21.00 B - A1
Fredrik Einarsson, Bengt 
Geleff, Catrine Dellbing

Här dansar vi -Nummer 4 2011
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 7 jan Arbogadansen Arboga Riverbend's Square Dancers

15.00-21.00 B35 M B35 P Jack Borgström Sturehallen
Torbjörn Lindström 
019-31 46 64

S 8 jan
Intensivdansen, 
repetition Norrtälje Eightmakers

12.00-17.00 B1-35 Michael Gerkman
IOGT-lokalen  
Stockholmsv. 1

Christer Adlerz 0176-269888 / 
0702-920690

L 14 jan Januaridansen Stockholm Motiv8's

S 15 jan Challenge Thomas Bernhed Prel. Fruängsgården
Arne Gustavsson 
08-530 680 51

L 14 jan Midvinterdansen Motala Varamon Square Dancers
14.00-16.00 P - A2 Krister Pettersson Gillet, Varamon Mats Wirebro 0141-507 17
16.30-20.00 B35 M B35 P
L 14 jan Tjugodagsdansen Fagersta Mountain Team Square Dancers
15.00-20.00 B - A1 Tomas Hedberg Folkets Hus B-sal Gunnar Falk 0223-164 07
L 14 jan Nybörjardans Göteborg Vinga Yellow Rockers

13.00-17.00 B34 - B
Sten Götharson, 
Gugge Törmquist

Vingas lokaler, 
Kyrkbytorget

info@vinga-sdc.org, 
073-392 7551

S 15 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Roland Danielsson Föreningsgården Anna 08-667 89 92
L 21 jan Vinterdansen Segmon Grums Squaredancers

14.00-20.00 P A1 P A2 Henrik Nilsson

Folkets Hus 
Folketshusgatan, 
66040 Segmon

Gunilla Karlsson 054-542814, 
0702189824, gunkar55@telia.com

L 21 jan Vinterdansen Mölnlycke Western Airport Square Dancers
14.00-21.00 M - A2 Jon Hansell Nilsson Ekdalaskolan Carina Geleff 0708-26 29 29
L 21 jan Januaridansen Norrtälje Eightmakers

17.00-21.00 M-P, A1-A2
Andreas Olsson & Roland 
Reihell

IOGT-lokalen 2 vån 
Stockholmsv. 1

Christer Adlerz 0176-269888 / 
0702-920690

S 22 jan Älvsjö, Stockholm SateLlite SD

14.00-17.00 A1 A1 P Robert Milestad
Götalandsvägen 
181, Örby Jan-Åke Karlsson, 073-648 30 80  

F 27 jan Alingsås Dansföreningen Hörnet

19.00-22.00 B35 M B35 P Svante Jordeskog
IOGT-NTO, 
Oscarsgatan 5

Gunilla Hammarlund, 
0322-63 62 56

F 27 jan Nybörjardans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 B36 B Sven Andréason Kommunalv.26 Bengt Sedell, 08-711 94 70
L 28 jan Nivådans Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 C 1 Tomas Hedberg Örebro Bülow 0703-737893

Föranmälan
L 28 jan Dans + Årsmöte Mölndal Pingvinerna
13.00-18.00 C1 Thomas Bernhed Margit Johansson
L 28 jan Stora Bålstadansen Bålsta Bålsta Square Dancers

14.00-21.00 B*- A2
Sven Andréason, Micke 
Gerkman, Janne Wiklund Gransäterskolan Fia Norén 070-209 02 55
2 hallar

L 28 jan Stockholm Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 B36 B B36 M Roland Danielsson
Väderkvarnen 
Brunnsgatan 26

Gugge Gahmberg  08-615 16 84, 
070 719 08 55

Servering finns
S 29 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
O 1 feb Månadsdans Mölnlycke Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 P A1 Thomas Bernhed Församlingshem
Carina Geleff 0708-26 29 29 
carinageleff@yahoo.se

F 3 feb Februarifestivalen Stockholm Motiv8's

A2-C3B Clark Baker Prel. Fruängsgården
Arne Gustavsson 
08-530 680 51

L 4 feb

S 5 feb
M 6 feb
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 4 feb Starlight Dans 2012 Deje Präriefolket Square Dancers

14.00-20.00 B44 - C1

Mathias Alfredsson Owe 
Magnusson Hans 
Lindgren

Mölnbacka 
Bygdegård

Birgitta 0552-210 06 
sjotorp.biha@hotmail.com

2 hallar

L 4 feb
Pepparrotsdansen 
2012 Enköping Pepparrötterna

14.00-17.00 A1 A2 Krister Pettersson Litslena Bygdegård Carina Runnebring 
17.00-21.00 B - P 070-649 24 58
L 4 feb Stockholm Forum Squaredancers
14.00-17.00 M P Michael Sotarn Lindberg Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
S 5 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Freddie Ekblad Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
To 9 feb Pjäxdans Göteborg Vinga Yellow Rockers

19.00-22.00 B - A2 Svante Jordeskog
Vingas lokaler, 
Kyrkbytorget

info@vinga-sdc.org, 
073-392 7551

L 11 feb Ljuset i Vintermörkret Sollentuna Sollentuna Square Dancers

17.00-21.00 P A1 P A2 Jack Borgström
Hertig Karls väg 13, 
Rotebro Stig Faronius, 070-488 27 42

L 11 feb Alla Hjärtansdans Västerås Västerås Square Dance Club
14.00-17.00 A1 A2 Micke Gerkman Ej klart Curt Johansson
17.30-20.30 B40 - P
L 11 feb Lördagsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 M P M A1 Svante Jordeskog Kommunalv. 26 Bengt Sedell 08-711 94 70
L 11 feb Kanaldansen Linköping Blue Ribbon Squares
14.00-16.00 A1 A2 Sven Andréason Bokhagsvägen 10 Carola Nilsö 0733-225079
16.00-20.00 B40 M B40 P

L 11 feb
AllaHjärtansDansen 
20-årsjubileum Alafors Surte Swingers

15.00-21.00 B35 - A1

Mathias Alfredsson, 
Martin Jansson, Kristian 
Äng, Henrik Nilsson, 
Louise Andersson, Mari-
Ann Kjellberg,Tove o 
Jörgen Höjer Medborgarhuset Ulf Persson 031-65 44 64

L 18 feb Nivådans C2 och C3a Mölndal Pingvinerna

12.00-17.00 C2 Anders Blom
Hemvärnsgården 
Mölndal Margit Johansson

S 19 feb
10.00-14.00 C3A

L 18 feb
Fruängen 
Stockholm Ericsson Square Dancers

14.00-17.00 A1 A2 Janne Wiklund Prel. Fruängsgården
Lars-Erik.Svensson@ericsson.com 
010-7191071

L 18 feb Stockholm Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 M P M A1 Calle Brunér
Järlahuset skolv. 15 
Nacka

Gugge Gahmberg  08-615 16 84, 
070-719 08 55
Buss 409-422 från slussen

S 19 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1 Stefan Sidholm Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
L 25 feb Nivådans Örebro Örebro Squaredancers
10.00-16.30 A 1 Jesper Wilhelmsson Beväringsgatan 2B, Rickard Fors 0702-472970,

Föranmälan
S 26 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Michael Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
L 3 mars Stranda-dansen Mönsterås Stranda Squaredancers
15.00-20.00 B* - P Jesper Wilhelmsson Gymnasiet Johnny Ivarsson 0499-120 74

S 4 mars Älvsjö, Stockholm SateLlite SD

13.00-17.00 C1 Sven Andréason
Götalandsvägen 
181, Örby

Jan-Åke Karlsson, 
073-648 30 80
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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 

Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

S 4 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Janne Wiklund Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
M 5 mars Täby Näsbyparks Squaredanceklubb

11.00-15.00 P A1 P A2 Lars Asplund
Kvarntorpsgården,
NäsbyAllé 72, Täby Kerstin Boettge 08-756 76 99

Avgift Medtag kaffekorg
To 8 mars Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.00 B - A2 Vainor Törnqvist Göteborg info@vinga-sdc.org, 

F 9 mars
23:e Western 
festivalen                       Mölnlycke Western Airport Square Dancers

19.00-22.30 P - A2 Todd Fellegy Församlingshem Carina Geleff 0708-26 29 29 
L 10 mars

12.00-20.00 B40 - C1

Fellegy, K Pettersson, 
Ramsby, Bernhed, 
Storberg Djupedalsskolan

S 11 mars
10.00-16.00 C1 - C3 Todd Fellegy Ekdalaskolan

L 10 mars Nivådans, Föranmälan Örebro Örebro Squaredancers

10.00-16.30 A 2 Michael Gerkman
Beväringsgatan 2B, 
Örebro

Rickard Fors 0702-472970, 
Dick Bülow 0703-737893

L 10 mars Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna

11.00-13.00 P Svante Jordeskog Brommasalen Alvik
Gugge Gahmberg  08-615 16 84, 
070 719 08 55

14.00-16.00 M Tag med fika
L 10 mars Jössefors Arvika Squaredancers
13.00-15.45 P - A2 Tomas Hedberg Folkets Hus Lars Jansson 0570-221 77
16.00-20.00 B40 - P
S 11 mars Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11.00-13.00 A2 Svante Jordeskog Drakenbergssalen, Gugge Gahmberg  08-615 16 84, 
14.00-16.00 A1
S 11 mars Nivådans med Jack Stockholm Vita Bergens Square Dancers

13.00-19.00 C1 Jack Borgström
Park Folkets Hus, 
Älvsjö Lena Kustus  070-7890227

S 11 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Lars Asplund Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 16 mars Marsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 P A1 P A2 Sven Andréason Kommunalv. 26 Bengt Sedell 08-711 94 70
L 17 mars Nivådans C1 Mölndal Pingvinerna

12.00-17.00 C1 Christer Bern
Hemvärnsgården 
Mölndal Margit Johansson

S 18 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Andreas Olsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
L 24 mars Nivådans Örebro Örebro Squaredancers

10.00-16.30  B*  M     Michael Gerkman Beväringsgatan 2B
Rickard Fors 0702-472970, Dick 
Bülow 0703-737893

Föranmälan

L 24 mars Vårdansen
Bromma, Alviks 
Medborgarhus Ekerö Square Dancers

13.00-16.00 P A1 Ej bestämt Brommasalen Peter Brattlund, 08-370257
L 24 mars Vårdansen Norrtälje Eightmakers

17.00-21.00 B 45 - A1
Andreas Olsson  och  
Roland Reihell

IOGT-lokalen 2 vån 
Stockholmsv. 1

Christer Adlerz  0176-269888 / 
0702-920690

S 25 mars Våffeldansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers

15.00-20.00 B* M B* P Mathias Alfredsson
Hertig Karls väg 13, 
Rotebro

Yvonne Magnusson, 
070-424 57 09

S 25 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Freddie Ekblad Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92

S 25 mars Klubbdans Kungsbacka
Kungsbacka Square- and Round 
Dancers

17.00-20.00 M P Meddelas senare ABF, Verkstadsg.14 Eva Svensson 0300-157 88
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VVÄLKOMMEN TILL 

www.orebrosquaredancers.se    
 

 
 

 
 

 

  

30::e!!!  
 
 

 
 

ÖÖrebro 5--8 april 2012  
 

SSveriges äldsta festival firar 30 år!!! 
 
      Jubileumscallers: 
    DDon Moger 
     BBronc Wise 
      JJack Borgström 
       Tomas Hedberg  
            Jesper Wilhelmsson  

 
HHjärtligt välkomna önskar 

ÖÖrebro Squaredancers  
 

Kontaktperson: Björn Österdahl 
bjornmosterdahl@tele2.se 

tfn: 073-809 74 76 
 

 Nivådanser 2012 
Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630

 

 

228/1  

CC1 

 

TTomas Hedberg 
 

 

225//2  

 

AA1 
 

JJesper Wilhelmsson 
 

 

110/33 

 

AA2 
 

MMichael Gerkman 
 

 

224/33 

 

BB&M 
 

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

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

 

Jubileumsparty 
på lördagen 

med dans till 
EElegance 

  
 
 

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 
Basicdansare! 

 

Dans även  
torsdag  kväll!!!  

 
En hall med enbart Plus, minst 

två timmars dans, minst två 
callers på scen hela dansen, 
enklare party i lägereldsstil 
efter dansen med, förstås, 

minst två gitarrer! 
 

Detta hände 1983  
 Björn Borg slutar med tennis 
 Abba var fortfarande en grupp 
 Hylands Hörna sänds sista gången 
 Första PPåskfestivalen hölls 1-3/4 
 Första Convention hölls 29/4-1/5 
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I början av 2012 kommer klubbarnas ord-
förande och/eller kontaktperson (beroende 
hur man har registrerat i klubbuppgifterna) 
att få e-brev som meddelar att fakturan för 
medlemsavgiften fi nns att hämta på SAASDCs 
hemsida efter inloggning. Ytterligare informa-
tion hur man hittar fakturan kommer att fi n-
nas i e-brevet. 

Medlemsavgiften till SAASDC faktureras ett 
år i efterskott så att klubbarna inte behöver 
lägga ut pengarna innan dansarna har betalat 
in medlemsavgift till sin klubb. Underlaget till 
denna faktura är det antal moderklubbsmed-
lemmar som respektive klubb rapporterar in 
till förbundet vid inregistreringen under slutet 
av 2011.

Medlemsavgifter 2011

Till Åland med Squaredans
I augusti åkte vi till Åland för att dansa och 
fi ra Alandias 20år. Vi, det var jag (Lee), Helena 
(klubbens yngsta dansare) och Fia. Eftersom 
Fia var "veteranen" av oss (1 gång tidigare), 
så fi ck hon leda oss. Vi tog en båt tidigt på 
morgonen från Kapellskär, och som tur var 
tillät vädret att vi satt ute en större del av re-
san, vilket alltid är trevligt när man åker båt.  

När vi kom fram fi ck vi nyckeln till rummet av 
Björn från Jarlabanke som hade ordnat rum-
men. Vi lastade in väskorna och gick och ja-
gade lunch och köpte mat till middagen. 
Tillbaka på rummet tog vi det lugnt en stund 
för att sedan byta om till danskläder och gå de 
få meter vi hade till dansbanan från hotellet.

Dansen var välbesökt och rolig. Det var full 
fart och vi hittade en plats till vårt standar 
som vi hade med oss. Kanske inte den bästa, 
men det fanns på plats.
Ute på golvet hittade vi Hebe och Anna och 
några andra vi känner, men inga fl er från klub-
ben tyvärr. Synd, eftersom ni missade en kul 
danshelg, caller var ju välkända M&M. De var 

som vanligt  kluriga och med bra fart i dansen. 
Vilka M&M är? Mathias Alfredsson och Micke 
Gerkman såklart.

Efter att vi blivit riktigt möra av dansen, gick vi 
till hotellet för att byta om och fi xa för kvällen.
Lite senare var vi tillbaka för att grilla middag, 
lax för vår del, och äta god tårta till efterrätt 
med en massa callers på!! Förmodligen enda 
gången man får äta upp en caller.

Vi fi ck lite underhållning under kvällen också, 
i form av skönsång av olika varianter. Dess-
utom var det några herrar som dansade tjusigt 
i squaredansunderkjolar kompade av både de-
ras och våra skratt. 

Söndagen fortsatte med ännu mer squaredans, 
tyvärr med mer eller mindre regn under da-
gen. På eftermiddagen/kvällen åkte vi hem 
precis som vi kom hit, med båt och sen bil. 
Alla 3 hade vi en härlig danshelg och återkom-
mer gärna igen, denna gång hoppas vi få säll-
skap av fl er dansare från Bålsta. 

Lee Jonsson Bålsta Square Dancers

Styrelsen tycker att utskicket via e-post på 
denna faktura är ett smidigt sätt som både 
sparar tid och pengar för alla och därför vore 
det bra om alla klubbar kontrollerar sina e-
postadresser så att ingen missar informatio-
nen.

På fakturan faktureras även klubbens porto-
avgifter för Square-Info för 2011 och denna 
avgift redovisas med antal utskickade tidnin-
gar per nummer.

För styrelsen
Åsa Bratt
asa@squaredans.se
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            Aktiviteter 2012 
(11 dec-2011) Julavslutning, Mölnbacka, B-C1, Brobyggarna 
 
4 feb Starlight Dans, Mölnbacka, B 44-C1
 Präriefolket SD 
 Callers: Mathias Alfredsson, Owe Magnusson 
 och Hans Lindgren 
 
28 apr Älvdansen, Karlstad, B-A2, Clear River  Danc. 
                      Callers: Krister Pettersson, Hans Lindgren, 
 Leif o Erika Andersson 
 
1-2 sep Solsta Dansen, Kil, B-A2, Sun Town SQD 
 Callers: Jerry Jestin, Mathias Alfredsson  
 och Micke Gerkman 
 
17-18 nov Värmlandsdansen, Karlstad, B-C1,Brobyggarna 
 Callers: Barry Sjolin, Stefan Sidholm och 
 lokala callers  
 
Clear River Dancers, Präriefolket SD, Sun Town SQD 
Info:     
Hans P: 070-538 3913 
(Clear River)   
Hans L: 070-326 15 24 
(Präriefolket)    
Nilsowe: 070-852 11 49  
(Sun Town) 

www.sollentunasq.se

REKRYTERINGSKAMPANJ 2012
 – Få saker att hända – få det att vända!

Antalet squaredansare har under de senaste 
åren sjunkit drastiskt! I ett försök att bryta 
denna nedåtgående trend beslutades vid För-
bundsstämman 2011 att inrätta en nationell 
rekryteringsfond. 
Syftet är att öka antalet squaredansare genom 
att premiera gränsöverskridande samarbete, 
nytänkande och innovativa förslag att locka 
nya dansare, alternativt vinna tillbaka tidigare 
dansare. 

De pengar som har avsatts är tillgängliga att 
söka av klubb/ar som planerar att genom-
föra en rekryteringsaktivitet/-kampanj under 
hösten 2012 eller våren 2013. 
Ansökan skall vara skriftlig och innehålla namn 
och kontaktuppgift avseende klubb/ar som 
skickat in ansökan, vara underskriven av klub-
bens/klubbarnas ordförande samt ytterligare 
en styrelseledamot. Ansökan skall innehålla 
ansökt belopp, handlings- och tidplan, mål-
grupp/er, budget samt planerad uppföljning 
av kampanjen/aktiviteten. Även uppgift om 

konto för insättning av ev beviljat belopp skall 
framgå av ansökan. 

Ansökningstiden är begränsad - senast den 
30 april 2012 skall ansökan vara insänd till 
Svenska Squaredansförbundet SAASDC, c/o 
Åsa Bratt, Länsmansvägen 105, 192 70 Sol-
lentuna.
Ansökan behandlas av en särskild utsedd 
grupp bestående av representanter från 
SAASDC och SACT. Gruppen förbehåller sig 
rätten att besluta om insänd ansökan skall bi-
fallas samt även om hela, eller endast delar av 
det sökta beloppet skall utbetalas. 

Gruppen tar, efter det att beslut tagits om 
till-/avstyrkan av ansökan, kontakt med resp 
klubb/ar. 
Förbundet kommer att redovisa resultatet av 
rekryteringskampanjen dels i Square Info, 
dels i samband med Förbundsstämman 2013. 

Vi går mot vårt mål – att bli fl er square-
dansare!
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Squaregames och dans i Heby 
lördagen den 27 augusti

För första gången hade jag tillfälle att delta i 
squaregames och dans uppe i Heby.

Dagen började med två timmars square-
games med Inger Johansson. Det var en rejäl 
hjärngympa, men av den roliga varianten.

Vi fi ck prova på Multigon som innebar att vi 
var 14 par som agerade som en square.  Detta 
krävde att killarna hela tiden höll reda på om 
de var head eller side eftersom en head-kille 
måste komma på rätt position för att övriga 
skulle få hjälp.

Vad jag upplevde som svårast med både Mul-
tigonen och även Hexagon var att börja tänka 
”UTÅT”. Dvs att man hela tiden rörde sig ifrån/
utåt sin partner i varje rörelse.

Men tack vare blandningen av dansare som 
hade testat detta innan och rena nybörjare 
så fungerade det. En annan viktig detalj, icke 
att förglömma, är det härliga humör som alla 
hade. Trots att värmen var tryckande och att 
hjärnan gick varm väldigt snabbt.

En av alla deltagare var Tomas Hedberg, 
som det var första gången jag såg dansa 
squaredans vilket var väldigt trevligt.
Efter dessa två timmar var det så dags för fem 
timmars dans till Tomas. Nivåerna var Basic 
till A1.

Vi fi ck ett välbehövligt matavbrott då det fanns 
hamburgare och korv att köpa, vilket var väl-
behövligt i värmen.
Som avslutning på en otrolig dag försökte vi 
oss på ett världsrekordförsök med fl est delta-
gare i EN square, vilket Heby redan har. Men 
tyvärr lyckades vi inte med detta trots att vi 
var 54 deltagare.

Så vi kom överens om att vi gör ett nytt försök 
nästa år! 
Tack till Inger Johansson för hjärngympan, 
Tomas Hedberg för som alltid härlig dans och 
inte minst Heby Square Dancers med Björn 
Eriksson i spetsen för en trevlig dag! 

Fia Norén
Bålsta Square Dancers
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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 
 
Under rubrikraden LÄNKAR, välj HÄMTA 
 
 

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

Utbildning 
SACT  Caller School 
 

 Del 1, del 2 och del 3   
Kommer att gå av stapeln i april 2012 
För mer information: Micke Gerkman, 070-493 23 89 
 
 

SLUG – se separat annons i detta nummer av Squareinfo 
 
 

Kursledarkurs - en 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  
 

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

Vad skall man KUNNA? 
Kolla KL  ! 

 
Skall man ha kul på en dans skall man kunna dansa. Trivialt, 
självklart, eller hur? Men HUR MYCKET skall man kunna? 
 
Vad det gäller ”vanlig dans” behöver man kunna lite grunder. Man 
behöver inte kunna en viss mängd buggturer, det finns inga nivåer. 
Ju mer man kan, ju mer varierat blir det. Variation roar. Herrarna 
har ett större ansvar, det är vad de kan som styr vad som görs. 
Herren ”för” i dansen. Men det går att dansa bara man/han kan 3-
4 turer. I gammeldans/folkdans behöver man inte kunna alla 
danser. Men man kan bara vara med till de danser som är de 
danser man själv kan. Å andra sidan, man kan ha kul på bara 
Hambo och Schottis. 
 
Squaredans har organiserat det bättre. Vi har program, med olika 
mängd calls. Skall du dansa behöver du gått igenom alla calls på 
nivån som callas. Men variationen och kombinationerna är 
nästintill oändliga. Allt behöver man inte ha gjort ”på kurs”. Och 
ibland hålls det ”låg-Basic-dans, då bör annonsen/flyern säga hur 
mycket som bör ha gåtts igenom. T ex Basic t o m call 40. 
 
Men vad bör man kunna innan man skall gå upp på NÄSTA 
program? Hur väl bör jag kunna Mainstream innan jag börjar Plus?
 
Detta SKULLE kunna vara ett problem, något som är svårt att 
veta. Om det inte vore för KUNSKAPSLISTAN! SACT har en 
Kunskapslista för SquareDans, täckande upp till Plus. Där finns 
MASSOR av intressanta saker: Lista över saker om squaredansen 
som AKTIVITET, som bör läras ut på nybörjarkurser; Squaren, 
och de formationer vi kan hamna i; Ett antal regler, som säger vad 
som skall göras i olika lägen; Programlista, för Basic, Mainstream 
och Plus 
 
TABELLERNA vill jag lyfta fram. Där kan man läsa vad man skall 
kunna om (t ex) ett Basic-call, om man är Ny-graduerad, lärt sig 
Mainstream, eller håller på med Plus. ”Kunskaps-elementen” är 
graderade, i S=Standard, D=förDjupad kunskap och 
X=Avancerad kunskap. B står för saker som man kan drabbas av, 
men som egentligen bryter mot ett calls definition (på den nivån). 
 
Exempel: Square-tabellen sidan 12 om ¾ Tag-formationen 

 Att förstå formationen ¾ Tag är X för Basic-dansare 
 På Mainstream är samma ”kunskapselement” klassat D 
 Plusdansare förväntas kunna det, S  

 
Exempel: Program List table, sidan 25: ½ eller 1½ Dosado: 

 X för en ny Basic,dansare,  
 D på Mainstream,  
 Standard för plus 

 
Tänk så här: 

 S-kunskap skall jag ha efter en kurs. Överväg annars 
mycket övning eller att gå om kursen 

 D-kunskap skall jag MINST kunna på Mainstream-call, 
INNAN jag börjar lära mig Plus 

 X är inte fel att kunna, det kan hända på danser 
 
Bosse Nilsö 
Sekreterare i SACT 
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www.sollentunasq.se

Vem behöver SLUG?
Squaredans-Ledar-Utbildning Grund

Det är den bredaste utbildningen i squaredans 
som går att få i Sverige.

Det är en kurs med mycket teori men också en 
hel del praktik. 

När jag började dansa squaredans mot slutet 
av 80-talet hade Sverige ett rykte om att ha 
välutbildade dansare som kunde dansa efter 
defi nitionerna. Det ryktet har tyvärr falnat. Vi 
har nu istället en situation där grundläggande 
program som Basic, Mainstream och även 
Plus hastas över för att nå högre nivåer el-
ler program. Grundläggande kunskaper blir då 
lidande viket resulterar i en fallande kvalitet 
på dansen. Tyvärr fi nns det väldigt lite som 
motverkar denna trend.

Det enda som skulle kunna motverka vore om 
den lilla skaran av kursledare skulle ställa hö-
gre kunskapskrav både i rent danskunnande 
(koreografi ) men också i allt runt omkring 
av teori, vett och etikett mm. För att kunna 
göra detta måste en kursledare i squaredans 
ha en gedigen utbildning själv, och den allra 
mest grundläggande biten fi nns att tillgå i 
form av kursen SLUG. Det är ett koncentrat 
av allt vetande inom dansen med många olika 
infallsvinklar. Eftersom kursen endast sträck-
er sig över två dagar, kan man inte gå alltför 
djupt i detalj i alla delämnen, men man får en 
bukett av information som går att arbeta vi-
dare med på egen hand eller på andra kurser, 
t.ex. SACTs Caller School när det gäller calling.

Kunskapslistan är en av de hörnstenar SLUG 
vilar på. Den innehåller i sig många olika as-
pekter på dansen. Andra viktiga bitar är kon-
fl ikthantering med äkta fall, grundläggande 
calling-teknik, vett och etikett, ängling, mikro-
fonteknik och fl era andra ämnen.

Kursen brukar ge många aha-upplevelser även 
för erfarna dansare och det omfattande kurs-
materialet kan utgöra grunden för att själv 
förmedla kunskaperna vidare.

För att återta initiativet och vända trenden i 
positiv riktning är SLUG ett utmärkt verktyg. 
Vi behöver fl er dansare och kursledare som 
känner värdet av den kunskap detta verktyg 
ger.

Detta är en uppmaning till alla som har en 
ledande funktion i någon av våra klubbar: Se 
till att åtminstone några medlemmar i klubben 
har en färsk erfarenhet av SLUG och att des-
sa medlemmar sprider informationen vidare 
inom klubben.

Calle Brunér
SACT
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Berätta din historia för oss!
Svenska Squaredansförbundet, SAASDC, ut-
lyser nu en novelltävling som en del av sin 
nationella rekryteringssatsning och det är 
där DU kommer in. – Har Du eller någon an-
nan medlem i din klubb en berättelse om hur 
squaredans har påverkat ditt liv?

Din historia handlar kanske om vänskap, kär-
lek, resor till spännande platser eller andra 
vinster i livet med squaredans. Det kanske har 
funnits tidpunkter i ditt liv då squaredansen 
har hjälpt dig att klara av olika svårigheter i 
livet. Skriv och berätta om de intressanta per-
soner som du mött eller hur du blivit hjälpt 
eller hjälpt någon. Alla olika typer av erfaren-
heter kan vara spännande att läsa om.

Alla har vi på något sätt påverkats av 
squaredansen, så slå på datorn och skriv en 
A4 om hur squaredansen har påverkat ditt liv!

Texten ska vara skriven på svenska med skriv-
maskin eller dator och får max vara en A4 
lång. Om du skriver i ett ordbehandlingspro-
gram ska du använda font Verdana och stor-
lek 10 punkter (på skrivmaskin får du använda 
den textstorlek du har). 
 
En jury kommer att utse de tre bästa bidragen 
och vinnarna meddelas per post. De vinnande 
bidragen kommer att publiceras på SAASDCs 
hemsida och i Square-Info. 

Priserna i tävlingen är:
1:a pris Presentkort på 1 200 kronor på Scan-
dic Hotell
2:a pris Presentkort på 2 entréer till Conven-
tion
3:e pris Presentkort på 1 entré till Convention

Bidragen märkta med ”Min historia” vill vi ha 
senast 31 mars 2012 till adress:
Svenska Squaredansförbundet, SAASDC
c/o Åsa Bratt
Länsmansvägen 105
192 70 Sollentuna
Elektroniska bidrag skickas i fi lformat txt, doc, 
docx eller pdf till e-postadress:
info@squaredans.se

Skriv ingen avsändare direkt i bidraget, men 
gärna signatur. Skriv ditt namn och din adress 
separat i e-brevet eller på en bifogad lapp i 
kuvertet. Detta för att juryn ej ska veta vem 
som skrivit bidraget innan vinnarna utses.
OBS! Vinnaren betalar eventuell vinstskatt. 

SAASDC förbehåller sig rätten att publicera alla 
bidrag. Rättigheterna att fritt använda inkom-
na bidrag efter tävlingen tillfaller SAASDC.

/SAASDC

 

 
 

KL 
Version 3.14

Från SACT 

 
Version 3.14 innehåller smärre förändringar av 
kunskapskraven i koreografidelen samt några 
typografiska justeringar. 
  
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 november 2011 
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I HUVET PÅ EN SQUARETOK
……..och hon dansade, där uppe på scenen, 
alldeles ensam trots att dansen krävde mer, 
hon dansade girl number 1 i en square utan 
dansare – hon dansade snabbt och häftigt för 
att hinna med i svängarna men när hennes 
imaginäre partner gjorde en alltför långsam 
swing kom hon efter i tempot. Trots ihärdiga 
försök gick det allt sämre och hon tappade 
fl era call, svetten började rinna längs rygg-
raden när hon plötsligt hörde……….älskling 
vakna……..

Har ni märkt hur squaredansen har smugit sig 
på oss – hur den tagit sig in i våra liv och hur 
den hamnat i allt vi gör??
Otaliga gånger har man drömt om squaredans, 
en halv hexagon framför badrummet med ett 
stort problem som måste lösas, en annan gång 
en square som hela tiden tappade dansare och 
blev allt mindre och mindre, en tredje gång 
om en square som bestod av hästar och kor 
som dansade fantastiskt bra….

Squaredansen är inte bara en dans – det har 
vi ju alltid vetat – det är ju också en social 
företeelse och det har vi ju också vetat, men 
visste ni att den också påverkar hela ens sätt 
att tänka – vardagen får plötsligt en helt an-
nan dimension. 

När man står där i duschen så kommer man 
ofta på väldigt fi na fi gurer, man kan blunda 
och följa en viss dansare i tanken och vadå 
högertrafi k, vi squaredansare kör faktiskt 
vänstertrafi k. Har ni aldrig tänkt på det när ni 
promenerat ute – plötsligt får man ett behov 
att passera alla med höger axel. När man tit-
tar sig omkring så ser man normala par men 
också många halfsashaeyade par, same gen-
der-par etc. Tittar man väldigt noga kan man 
också fi nna formationer, 3-1-line, miniwaves, 
lines, man ser bells och beaus mm – på ett 
och annat ställe ser man även någon som står 
felvänd!

Tänk – om en vecka har min kör konsert, det 
är en väldigt tragisk historia om en grupp män-
niskor som lever i ett samhälle – tidlöst – där 
man upptäcker att maten inte räcker till alla, 
tinget – som består av männen i kören – lottar 
då ut en del av människorna som skall förvisas 
från samhället. Det är en djup och intressant 
handling i föreställningen. Körfröken bad mig 
göra koreografi  och gissa vad kören kommer 

”dansa” – ja – så klart – kören kommer röra 
sig i olika squaredansformationer såsom Right 
& Left Grand, Venus & Mars stars, Exchange 
The Gears, Allamo Ring, Swing Thru och Sin-
gle File promenade.

Och så står man där och skall laga till dietmat-
en man bestämt sig för att äta och upptäcker 
hur svårlagat det blev då man plötsligt blivit 
fråntagen en hel del ingredienser – men, det 
blir ju också precis som i squaredansen. Alla 
callers som gått i callerskola och blivit från-
tagna call vet vad jag pratar om. Man får ju 
använda sin fantasi till bristningsgränsen för 
att få maten att smaka gott, precis som man 
får använda helt andra call än vad man brukar 
och ändå göra dansen smidig och intressant. 
Woo hoo!!

I vår caller/teacherroll lär vi plikttroget ut vid 
varje nybörjarkurs och även senare hur squaren 
skall bete sig om någon blir sjuk, svimmar och 
faller ihop. Vi lär oss att den sjukes partner 
skall försöka hjälpa den sjuka/e medan de an-
dra sex personerna bildar en skyddande ring 
runt detta par, tar varandra i händerna som 
de sedan lyfter högt upp i luften – allt för att 
callern skall uppmärksamma situationen.

Nu har jag läst och läst Callerlabs rekommen-
dationer, men ingenstans har jag kunnat fi nna 
vad man skall göra om en caller svimmar.  Det 
första blir väl att sluta dansa. ….. men sedan, 
tar boy eller girl nr 1 i pilotsquaren över och 
callar?? Tänk vad det skulle förändra hur folk 
squarar upp! 

Vi har ju förfasat oss över hur illa det är med 
tillströmningen av nytt blod till squaredansen, 
detta måste ju innebära att det till slut blir 
brist på änglar också. Hur hjälper man dan-
sare att lära sig callen på ett lättare sätt – 
utan änglarnas hjälp? Ett av lärosätten är ju 
att visa hur man utför ett call – man skulle då 
kunna ha magnetgolv och fästa magneter på 
dansarnas skor och genom ett fantastiskt upp-
fi nningsrikt datorprogram som säkert en del 
av våra eminenta tekniskt kunniga medlem-
mar kan fi xa – förfl ytta dansarna som genom 
ett trollslag. Men då måste man tänka på de-
taljer – som vännen och callerkollegan Mats 
föreslog så skulle man ju naturligtvis ha olika 
programskor – ett par för basic, ett för main-
stream osv.
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Och så får man den där låten i huvudet och 
det går bara inte att bli av med den, vad man 
än gör så sitter den där och gnolar i bakhu-
vudet. Har ni tänkt på hur många tusentals 
sånger callers kan? Och så fastnar bara EN – 
men å andra sidan så kan man ju bara ett par 
rader i var och en av dessa tusentals sånger. 
En dansare i vår klubb sa en gång till mig att 
han ser callern som en hel orkester och det 
är ju så sant SÅ. Callern är ju både musikern, 
sångaren och dirigenten – wow – dessutom 
skall man ju underhålla också – då blir man 
kanske lite sådan där stå-uppare. 

Jakten på en badge
En septemberkväll i nådens år 2006, samlades 
åtta st smått nervösa utvalda.

En del var ditlockade av bekanta, en del hade 
sett en uppvisning tidigare under sensomma-
ren. Någon hade varit i kontakt med detta, lite 
underliga, rörelsesätt i unga år och hade nu 
även lockat med sig sina egna yngre förmågor. 
Inte speciellt svårt, ska tilläggas.

Gemensamt för dem alla, var att de skulle un-
der ett antal, tidvis tålamodsprövande, kväl-
lar invigas i den ädla konsten av att dansa 
squaredans.

Tiden gick och de åtta gjorde framsteg. När 
de närmade sig slutet på denna sin första resa 
i squaredansens virvlar, var det någon som 
nämnde ordet GRADUERING. En milstolpe, 
det förstod alla, men riktigt vad den skulle in-
nebära var dolt i framtiden.

Så var det då dags för denna lite skrämmande 
GRADUERING. På skakiga ben kom de utvalda 
till lokalen där denna skulle ske.

Efter ett antal moment, stundtals förvirrande, 
som avklarades med skiftande framgång var 
det så dags att få DOMEN.

Frågorna alla ställde sig var
• Har jag klarat mig
• Skulle den stora squaredansfamiljen ta emot 
mig

Svaret blev ett rungande JA på båda frågorna.

Som bevis på detta fi ck de åtta diplom till kam-
maren och som synbart bevis för alla att se, 
en badge. De åtta fi ck dock, som det sades, 
en tillfällig variant som skulle bytas ut mot en 
lika fi n som alla de andra i familjen hade inom 
en snar framtid.

Åren gick och de åtta fortsatte på sin resa. 
Under resans gång har det tyvärr skett förän-
dringar i sammansättningen av familjen.

Nu är vi framme i nådens år 2011 och ryktena 
går att äntligen ska de kvarvarande från 2006 
få något som de har längtat efter. Detta har de 
dock hört tidigare så de är en aning skeptiska.

Men se, undrens tid är inte förbi. Ryktena ta-
lade sanning! Så efter många mil, ibland mö-
dosamma, på denna resa har de nått sitt mål.

Jakten på badgen var över!

Fia Norén 

Men av allt är det som är mest slående att man 
plötsligt hamnat i en Harry-Potter-värld – just 
så – en annan dimension. Det räcker bara att 
man går in i sitt inre och slår till tankebanan 
så ÄR man i en annan värld. En del av call-
ersen är ju riktiga trollkarlar, de svänger sin 
trollstav och vips uppenbarar sig fantastiska 
get-in:s, fantastiska call-kombinationer, fan-
tastiskt body-fl ow och fantastiska get-out:s. 
Min trollstav behöver nog renoveras lite – den 
gör ju inte alltid som jag vill, hmm – man kan-
ske skall anmäla sig till en Trollskola bortom 
en station någonstans.

Hanna Tenenbaum/Energy Squares i Malmö
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Squaredansseminariet 2011
Årets Squaredansseminarium ägde rum sista 
helgen i oktober på Quality Airport Hotel i Ar-
landastad utanför Stockholm. Vi var 68 del-
tagare från en mängd olika klubbar där även 
Åland och Finland fanns representerade. Tem-
at för året var ”Back to Basic” och detta ämne 
kunde rymma en hel del visade det sig. 
SAASDCs ordförande Therese Milestad och 
SACTs vice ordförande Lasse Rawet inledde 
seminariet med att berätta om vad som hade 
hänt det senaste året i de olika organisation-
erna och vad som var på gång, sedan tog hel-
gens konferencier Bo Nilsö över mikrofonen 
och presenterade programmet. 

Först ut var Peter Myhr, en av pionjärerna inom 
svensk squaredanshistoria. Vi fi ck se en fi lm 
som några skolungdomar gjort om Peter och 
hans karriär genom åren; ”The Caller”. Peter 
hade också med sig en enorm klippbok med 
diverse tidningsurklipp och foton som alla int-
resserade kunde bläddra i under helgen. Efter 
detta följde lunch och sedan en (frivillig) dans-
uppvisning med Tomas Hedberg som caller i 
köpcentrumet som fanns precis utanför hotel-
let. Varför inte visa upp vår dans när vi nu var 
så många dansare samlade på en plats med 
mycket folk?! Man vet ju aldrig om några bli-
vande squaredansare fi nns i publiken! 

Större delen av eftermiddagen fi ck Tomas 
fortsätta att leda, men nu handlade det om 
hur man lyckas vid rekrytering av nya dan-
sare och framförallt att inte göra missen att 
inte ta hand om dem när de väl har börjat. Vi 
fi ck många goda råd hur man kan starta en 
projektgrupp för rekrytering i den egna klub-
ben och föreläsningen avslutades med grup-
parbete där vi fi ck diskutera vilka aktiviteter 
mm man kunde satsa på. 
Det var förstås en kaffepaus och till de fl estas 
förtjusning visade det sig att det fanns både 
en mjukglassmaskin och en popcornmaskin 
där det var fritt fram att förse sig! 

Före middagen var det så Inger och Gösta 
Thorelds tur att berätta och visa bilder hur 
det här med squaredans började för dem. 
Som de fl esta säkert känner till var det Inger 
och Gösta som i mitten av 80-talet startade 
squaredansanläggningen på Bödabaden och 
även fortsatte driva den i 20 år. Tiden går fort 
när man har roligt och innan man visste or-
det av var det dags att avnjuta en god midd-
ag. Efter det följde ”Speakers Corner”, lett av 

Lasse Rawet där fl era intressanta ämnen kom 
upp för diskussion. 

Sen hade vi suttit länge nog och squaredan-
sare vill dansa så vi hann med lite dans ock-
så på kvällen, varsitt tip blev det med Lasse 
Rawet, Jon Hansell Nilsson och Bosse Nilsö. 
Kvällen avrundades med lite fi lmvisning; dels 
några fi lmer med Peter Myhr där han med-
verkade i Karin Falcks TV-program på 80-talet 
och dels fi lmsnuttar från Ericsson Jamboree, 
från starten 1982 och ett antal år framåt i 
tiden. Långrandigt tyckte nog en del, jätteint-
ressant tyckte andra, förmodligen beroende 
på om man själv var med på den tiden eller 
inte. Sen blev vi utkörda från konferensavdel-
ningen och hänvisade till baren som var gan-
ska välbesökt även av andra gäster. Lite synd 
eftersom samvaron då blev lite splittrad. 

Efter en god natts sömn, med en extra timme 
tack vare återgång till vintertiden, återgick vi 
till seminariet redan klockan 9 på söndags-
morgonen. Svante Jordeskog höll ett mycket 
intressant föredrag om gruppdynamik där 
vi fi ck med oss en hel del matnyttigt och på 
köpet många glada skratt. Efter det var det 
Jon Hansell Nilssons tur att låta oss nosa på 
konfl ikter och hur vi på bästa sätt ska hantera 
sådana. För även om squaredansen är en rolig 
hobby så kan det ju trots allt dyka upp konf-
likter även där. 
Lunch och kaffe och glass fi ck vi även på sönd-
agen förstås och sen var det eftermiddag och 
dags för nya diskussioner i grupp. Det var lite 
olika inriktningar på grupperna som fanns att 
välja på; mera konfl ikter, rekrytering, hanter-
ingen av rekryteringsfonden, hur behåller vi 
dansare och ”Back to basic” som handlade om 
hur vi ska få folk att vilja dansa mer på basic-
nivån. Intressanta allihop och eftersom varje 
ämne kort redovisades så fi ck vi ändå ta del av 
vad som sagts även om man bara kunde vara 
med i en grupp själv. 

Sen var det dags för avslutning och kaffe och 
tack för denna gång. Helgen gick jättesnabbt 
som det alltid gör när något är roligt och ett 
squaredansseminarium är verkligen givande 
och inspirerande på alla plan! 
Förhoppningsvis blir det ett seminarium även 
nästa år och missa då inte chansen att komma 
dit!

Annika Myhrberg
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Klubbinformation 
(uppdaterad november 2011)

Hemsidan
På hemsidan www.squaredans.se kan klub-
ben logga in och registrera/uppdatera 
klubbinformation, danser, delegater, adresser 
för distribution av tidningen samt plocka 
ut etiketter. På hemsidan finns en enkel 
användarhandledning. 

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

Danslistan
Danslistan på hemsidan uppdateras konti-
nuerligt. 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 
− 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. 

Svensk A1/A2 handbok 100:- 

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 finns på 
hemsidan. 

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, Västerslänt 
119, 424 35 ANGERED. 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 finns i 
klubbhandboken.Samtliga klubbars aktuella 
stadgar skall fi nnas hos SAASDC:s sekreterare, i 
elektronisk form. Kontaktperson för stadgefrågor 
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, Camilla Cronholm: 
camilla@squaredans.se, 
Överstegränd 6, 563 31 GRÄNNA
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Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook

Med reservation för ändringar

Våren 2012 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

Trettondansen 6-8 jan 2012
Vinga Yellow Rockers och Pingvinerna inbjuder till Trettondansen 2012

Ian McConnell (UK), Thomas Bernhed, Fredrik Einarsson

Bengt Geleff, Catrine Dellbing

OBS! Ny lokal: Medborgarhuset, Alafors

Fre 6 jan

Lör 7 jan

Sö 8 jan

10-13 C2, C3a IMC, TB
14-17 C1, C3b IMC, TB
18-22 +, A1, A2 IMC, TB
10.30-13.30 C1, C2 IMC, TB
14.00-21.00 B-A1 FE, BG, CD
10.30-13.30 C3a IMC

V INGA
Y
E
L
L
O
W

R
O
C
K
E
R
S

GÖTEBORG

Mer info: www.pingvinerna.se och www.vinga-sdc.org

Nybörjardans
Lö 14 jan kl 13.00 - 17.00 Sten Götharson, Gugge TörnquistB34 - Basic

Trettondansen 6-7 jan 2012
Ian McConnell (UK), Thomas Bernhed 

Fredrik Einarsson, Bengt Geleff, Catrine Dellbing 
Se sep annons

Banddans 29 dec
To 29 dec kl 19.00 - 21.30 

Sten Götharson B - A1

12 jan Terminsstart
Vingas klubbcallers

19 jan Bengt, Catrine (A)

26 jan Sten, Gugge (A)

2 feb Gugge, Catrine (A)

9 feb Månadsdans 
Svante Jordeskog

16 feb Catrine, Gugge (A)

23 feb Bengt, Sten (A)

1 mars Catrine, Gugge (A)

8 mars Månadsdans 
Vainor Törnqvist

15 mars - Gugge, Catrine (A)

22 mars - Gugge, Bengt (A)

29 mars  - Bakvända 
Marion Chanson

5 apr Påskdans 
Vingas klubbcallers

12 apr Månadsdans 
Matthias Alfredsson

19 apr - Sten, Bengt (A)

26 apr - Gugge, Catrine (A)

Torsdagar på Vinga
På klubbdanserna dansar vi i två hallar första delen av kvällen. Efter fikarasten har vi gemensam 

dans i en hall. Kom i tid, då vi gör uppdelningen utifrån de som är där kl 19.00. 

Vårens kurser (termin 2)Måndagar fr 16 jan  M, A2Tisdagar fr 17 jan B PlusOnsdagar fr 18 jan C1
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EN HÄRLIG, SOLIG VECKA I BÖDA 
4-11/6 2011 Första dansveckan för säsongen. Seniordans Plus.

Efter ett varmt välkomnande mingel tillsam-
mans med våra callers Roland Danielsson och 
Svante Jordeskog började så den efterlängtade 
plus-veckan, då vi förstås skulle lära oss nivån 
helt och fullt och komma tillbaka till hösten 
som fullfjädrade plusare. Under veckan njöt vi 
i fulla drag av Bödabadens och Dansglädjens  
arrangemang. 

Vilka callers!!! Entusiastiska, fulla av upptåg 
och kunnighet. Fick oss på rätt köl när det 
tjorvade till sig, fi ck oss att göra knepiga turer 
från varierande positioner, såg till att vi fi ck 
vattenpauser och raster för dansdiskussioner 
och annat. Förmedlade dansglädje och gav 
oss många glada skratt. Aldrig skulle man väl 
glömma callen som satt som gjutna efter en 
vecka! Nåja – aldrig och aldrig… Nu i hösttider 
inser man att minnet krånglar till det för en.

Vi bodde i enkla men välutrustade stugor 
och lägenheter. Stor danslada fanns samt en 
utedansbana som vi provade ett par ggr när 
det blev som varmast.
Vi dansade varje dag ett förmiddagspass fram 
till lunch och ett kvällspass efter middag som 
intogs ca 17. Det var sånt drag i dansandet att 
det var svårt att få oss att sluta när passet var  
över. Alla ville dansa mer och mer och mer….

Eftermiddagarna var vikta för egna utfl ykter. 
Vi fi rade t ex Nationaldagen traditionsenligt 
i Skäftekärr, en vacker parkanläggning med 
tillhörande herrgårdsliknande byggnad. Där 
bjöds på underhållning bl a bestående av  
fl aggutdelning och tal till framstående ölän-
ningar. Nåja, kanske inte så jättekul för oss 
fastlänningar men solen sken och vi hade 
väldigt trevligt i vårt lilla gäng med kaffe och 
fl aggförsedd bakelse. I förlängningen av par-
ken låg en liten stenåldersbosättning som vi 
undersökte och dagen avslutades med en tur 
till Byerums fantasieggande raukar där vi pas-
sade på att svalka fötterna i det ljuvligt klara 
vattnet.
 
En dag åkte vi till Byxelkrok och Långe Erik. 
Tittade på fyren, gick en blåsig promenad ut-
med stranden, åt lunch på en av de få öppna 
restaurangerna i Byxelkrok där solen sken från 
klarblå himmel och stranden var så där öländ-
skt vacker som man kan se på bild med runda, 
vita, sköna stenar, snäckor och knallblått hav. 

Strandens förlängning var Neptuni ängar där 
blåelden färgade stranden alldeles betagande 
blå. En liten tur till Trollskogen på den nordli-
gaste delen av ön klämdes också in.

Cafebesök, lite shopping och en härlig rökt 
lax  på en havskrog, som egentligen inte hade 
öppnat än men som sålde lite över disk hann 
vi också med. Där, på den lilla uteserveringen 
var bara vi, de knirkande bryggorna, tjärdof-
ten och havet. Härligt! Att turistsäsongen inte 
hade börjat ännu var faktiskt en klar fördel, 
Inga köer, naturen var fräsch och likaså per-
sonalen som ännu inte härjats av alla tusen-
tals turister som senare väller in över ön.

Ullcentret i Löttorp fi ck också besök. Koftor, 
jackor, linnen inhandlades. En bra dag för cen-
tret. Likaså för den affär som sålde square-
dancekläder och som öppnade enbart för oss. 
Gissa om där handlades!! Underkjolar, skjor-
tor, kjolar, dansskor. Vilken köpglädje!

Genom Gösta, den legendariske grundaren  av 
Bödabaden, fi ck vi en geologisk genomgång 
av ett urtida kalkbrott  i Sandvik. Han kunde 
allt om kalkbrottets historia och utveckling. 
Mycket intressant.

Kvällarna inbjöd bl a till promenader på stran-
den och för några t o m ett dopp i havet trots 
den tidiga säsongen. Lite  vin och jordgubbar i 
trädgården, med prat och skratt  hörde till lik-
som våra små privata vendettor mot myggen. 
Ett rejält åskväder fi ck vi också uppleva.

Våra callers var inte bara duktiga i att styra 
upp dansandet de var också riktiga entertain-
ers. På callers night underhöll de oss med his-
torier, sång och musik och trevlig samvaro i 
vår egen pub. Vi hade även en kväll vikta för 
oss dansare och det var många som kunde dra 
historier så man låg dubbel av skratt men även 
förekom det musik på durspel som hanterades 
otroligt skickligt av två av våra meddansare.

Efter en lärorik och rolig vecka skingrades  vi 
så efter frukost på lördagen och var och en 
reste vidare mot  sina nya mål. Kanske tänkte 
vi lite till mans:  ”same procedure next year”….  

Från Ekerö Square Dancers åkte: Bibbi, Daisy, 
Lena, Marianne, Monica och Vera
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* Under vecka 23 & 25 kommer morgondansen vara var för sig och på kvällen är det gemensam dans efter 
kaffepausen.
 

 
Anmälningar görs direkt till:

Sofie Bemervik , Tel: 0485-223 00 , E-post: info@bodabaden.se

Vecka Datum Program Callers

v 23 A 2/6 - 8/6 Squaredance Seniorvecka Basic* Svante Jordeskog, 
Roland Danielsson

v 23 B 2/6 - 8/6 Squaredance Seniorvecka MS* Svante Jordeskog, 
Roland Danielsson

v 24 9/6 - 15/6 Squaredance Seniorvecka Plus Svante Jordeskog, Calle Brunér

v 25 A 16/6 - 22/6 Squaredance Seniorvecka A1* Calle Brunér, Christer Bern

v 25 B 16/6 - 22/6 Squaredance Seniorvecka A2* Calle Brunér, Christer Bern

v 26 A 23/6 - 29/6 Squaredance MS Freddie Ekblad, Robert Milestad

v 26 B 23/6 - 29/6 Linedance Intermediate och uppåt Bo Wallin m.fl.

v 27 30/6 - 6/7 Squaredance Plus Richard Björk, Robert Björk,
Jack Borgström

v 28 A 7/7 - 13/7 Squaredance A1 Jack Borgström, Stefan Sidholm,
Richard Björk, Robert Björk

v 28 B 7/7 - 13/7 Squaredance Basic Jack Borgström, Stefan Sidholm,
Richard Björk, Robert Björk

v 29 14/7 - 20/7 Squaredance A2 Jack Borgström, Stefan Sidholm

v 30 21/7 - 27/7 Squaredance C1 Introduktion 
(inte hela programmet) Bronc Wise, Freddie Ekblad

v 31 28/7 - 3/8 Squaredance C1 Bronc Wise, Nils Trottmann

v 32 A 4/8 - 10/8 Squaredance C2 Bronc Wise, Thomas Bernhed

v 32 B 4/8 - 10/8 Ungdomsvecka Meddelas senare

v 33 A 11/8 - 17/8 Squaredance C3A Introduktion 
(inte hela programmet) Bronc Wise, Thomas Bernhed

v 33 B 11/8 - 17/8 Squaredance C3B Bronc Wise, Thomas Bernhed

v 33 C 11/8 - 17/8 Linedance Easy/Intermediate Lotta Svedberg m fl

Bödabaden 2012 

J   O   Y    O   F    D   A   N   C   I   N   G
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70  SOLLENTUNA

Bödabaden 2012

J   O   Y    O   F    D   A   N   C   I   N   G

Till er som var på Bödabaden denna sommar.  
Vi jobbade stenhårt för att kunna leverera en 
danssommar som vi ville skulle bli en upplevelse 
fylld av Dansglädje. De utvärderingar vi gjorde 
varje vecka hela sommaren visar med all 
önskvärd tydlighet att vi både lyckades och till 
viss del misslyckades. Dansen och receptionen 
får i utvärderingarna med beröm godkänt.  
MEN tyvärr får restaurangen till stora delar 
underkänt. Vi tycker detta är väldigt tråkigt 
och det har skadat vårt varumärke. Vi tar detta 
på största allvar vilket innebär att de som drev 
restaurangen i år inte kommer att göra det nästa år.  
 
Vi har tillsammans med Sofie som är plats-
ansvarig gjort en tydlig kravspecifikation på de 
som ska vara ansvariga för restaurangen 2012.  
 

Vi kommer att göra allt i vår makt för att 
säkerställa en god kvalité på maten nästa sommar.  
 
Vi vill med detta önska er välkomna till 
Dansglädjen på Bödabaden sommaren 2012. 
Dansprogrammet med caller finns inne i 
tidningen som ni kanske redan sett. 

Vi hoppas att ni kommer att ge oss en chans till 
nästa sommar. Vi vill tillsammans med Sofie och 
hennes personal erbjuda er en danssommar på 
Bödabaden 2012 av hög kvalité i ALLA delar.

För att underlätta anmälning och betalning 
kommer allt detta skötas av Sofie Bemervik på 
Bödabaden, det innebär ett ställe att anmäla sig 
till och ett ställe att betala till. 

Dansglädjen i Norden AB
 

Jack   Stefan   Robert   Richard

Cood Arrende  
 

Sofie m personal

TACK!

Varm  välkomna till Bödabaden 2012


