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VVälkommen  ttill 
 

 
Lördagen den 25 januari 2014 

kl. 14 - 21 
VÄSTERÄNGSSKOLAN, Bålsta 

B35  M  P  A1  A2, två hallar 

SERVERING 
varmrätt, 

smörgåsar, 
kaffe m.m. 

INTRÄDE:120 kr 
t.o.m. 25 år: 60 kr 

Info: 
Lee 070-486 06 94 
Lasse 072-210 21 40 

www.squaredancers.balsta.tv 

Försäljning  kommer att finnas  

OBS! Sportgolv – Skor med sulor som svärtar eller högklackat får inte användas! 

Jack Borgström  Robert Milestad Stefan Sidholm 

                GOD JUL 
                       & 
           GOTT NYTT ÅR 
           ÖNSKAR INES 
 

    DIN BUTIK PÅ INTERNET 

 www.squareofwestern.eu 
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Från ordförandens horisont 
Hej Squaredansvänner!

Tänk vad tiden fl yger iväg. Det är nu bara en 
dryg månad kvar till jul och avslutningen på 
höstterminen, nyss tyckte jag att det var som-
mar och varmt.

Under det år som gått har mycket av diskus-
sionerna handlat om nyrekrytering, behålla 
dansare och samarbete mellan klubbar. I se-
naste numret talade jag dessutom om vikten 
av att försöka undvika att konkurrera mellan 
danser av större eller mer betydelsefull om-
fattning. Det verkar som om jag vid detta till-
fälle lyckats slå huvudet på spiken då ämnet 
förefaller ha vara högaktuellt. I detta sam-
manhang har jag hört kommentarer av typen 
"då måste vi uppdatera vår lokala danslista". 
Jag vill då framhålla att förbundets danslista 
täcker alla inrapporterade danser och borde 
kunna ge en bättre överblick än vad en lokal 
danslista kan skapa. Min uppmaning till alla 
klubbledare kvarstår, det vill säga samarbeta 
och undvik i möjligaste mån att konkurrera 
med varandra om danser och dansare.

Vetenskaparna har ett uttryck som heter se-
lektiv perception och betyder att –"vi ser det 
vi vill se och hör det vi vill höra" och det kan-
ske nu har drabbat mig. Under den gångna 
våren, sommaren och tidig höst upplever jag 
att antalet uppvisningar och/eller rekryter-
ingsdanser har ökat markant. I fl era fall har 
jag också kunnat konstatera att lite nya grepp 
har använts som exempelvis AfterWork ar-
rangemang och liknande. Att aktiviteter av 
detta slag genomförs är av yttersta vikt och 
det är min förhoppning att ni alla har kraft och 
förmåga att fortsätta dessa aktiviteter, också 
under den mörka och kalla årstiden.

Så här i slutet av året vill man ju alltid titta 
lite framåt och fundera kring spännande och 
trevliga danser för 2014. Vi ser redan nu i 
danslistan att många härliga danser redan är 
planerade. Två danser som jag ser fram mot 
speciellt, är vårt eget Convention i Västerås 
och Europaconvention i Ikast, Danmark. Des-
sa två evenemang tror jag blir något extra un-
der året och jag föreslår att ni redan nu bokar 
in dem i era almanackor.
Ett Europaconvention är lite annorlunda till 
sin struktur än de nationella convents som 
hålls i de olika länderna. Avvikelserna är ju 
naturligtvis fl era, som till exempel fl er dan-

sare och dansare från många länder, men 
också att caller utses bland annat av de olika 
förbunden runt om i Europa. Det svenska för-
bundet har för 2014 utsett Freddie Ekblad och 
Micke Gerkman att representera oss, eftersom 
vi kan nominera två callers. Det är ju ytterst 
glädjande att EAASDC utsett, som en av sina 
callers, Anders Blom. De här danserna blir ro-
liga, ta chansen att komma.

Slutligen vill jag önska er alla en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt 2014.

Ha det nu riktigt bra och förhoppningsvis ses 
vi i en square någonstans.

Tommy Hansson 
tommy@squaredans.se

KVASTADANS
Lördagen den 12 oktober hade vi i Kalmar  
Squaredansare vår årliga Kvastadans. 

50 glada dansare samlades i Läckeby byg-
degård med suveräne Svante Jordeskog som 
caller. 
I "kvastadanstävlingen" tog en blandad Växjö-
square hem årets vandringspris, stort grattis! 

Annika Simonsson
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Redan dags för nr 4 av SquareInfo? Tiden går 
snabbt när man har roligt – och det har vi ju 
som dansar squaredans – eller hur?

I september hade styrelsen det sedvanliga 
höstmötet, med en som vanligt fullmatad 
dagordning. Det var första ”fysiska” styrelse-
mötet med de styrelserepresentanter som val-
des i samband med stämman på Åland - Iris 
Åkerberg, Maria Keinänen och Göran Wetter-
qvist. Den nuvarande styrelsen har tidigare 
under hösten endast träffats vid ett sk ”webb-
möte”, då tekniken då och då spelade oss ett 
spratt!

Vi gick nu igenom våra administrativa rutiner, 
arbetssätt och våra olika ansvarsområden. 
Styrelsens ambition är, att med detta tydlig-
göra hur vi arbetar och även att detta skall 
underlätta för klubbar och dansare vid kon-
takterna med styrelsen – det blir tydligt vem 
som gör vad.

En stor del av styrelsemötet upptogs av in-
formation och ”work-shop”, ledd av Maria 
Keinänen, avseende den nya hemsidan. Det är 
styrelsens förhoppning att den nya hemsidan 
med en modern utformning skall fungera som 
”informationsnav” för squaredansen.

En livlig diskussion utspann sej avseende att 
skapa en nationell symbol för squaredans, 
avsedd att användas för tex profi lkläder. Sty-
relsen beslöt att utlysa en tävling – den/de 
som lämnar det bästa förslaget belönas, föru-
tom med äran, med ett pris! Så – läs mer om 
tävlingen på sid 19, gnugga geniknölarna och 
skicka in ditt/ert förslag!

Ett förslag har väckts att styrelsen, som kom-
plement till den tidigare marknadsföringsfol-
dern, tar fram en ”minifolder” med informa-
tion om squaredans, att delas ut i samband 
med uppvisningar och dylikt. Marknadsföring-
sansvarig fi ck i uppdrag att arbeta vidare med 
att ta fram ett förslag till informationsfolder.

Den ”klubbkontaktverksamhet” som styrelsen 
påbörjat fortsätter. Målet är att styrelsen skall 
få indikation om vilka förväntningar klubbarna 

har på styrelsen, vilka områden/frågor som 
klubbarna tycker är angeläget för styrelsen att 
arbeta med, etc.

Vid styrelsemötet valdes även de represen-
tanter som från förbundets sida skall ingå i ar-
betsgruppen inför seminariet 2014 - Gunnar 
Bodmar, Göran Wetterqvist och Tommy Hans-
son – vilka gärna tar emot idéer och förslag till 
tema samt diskussionspunkter och föredrag/
ämnen att ta upp i samband med seminariet.

Den styrelseutbildning som planerats att
genomföras den 19:e oktober på Gullbranna-
gården, Halmstad, måste tyvärr ställas in då 
alltför få anmält sitt intresse för att delta. Ut-
bildningen, som leds av Anders Sjöberg, är 
”matnyttig” och ger nya, och även ”vana” sty-
relsemedlemmar, en och annan ”aha-upplev-
else”. Om din klubb, själva eller tillsammans 
med andra ”grannklubbar”, är intresserade av 
att genomföra en sådan utbildning – hör av er 
till Anders Sjöberg, anders@squaredans.se 
eller Christina Holopainen, 
christina@squaredans.se.

I samband med Peter Myhrs bortgång gjordes 
en insamling – av de insamlade medlen an-
vändes en del för inköp av blommor i sam-
band med begravningen, resterande del kr 
8125:-, gick till Rekryteringsfonden då Peter, 
som vi alla vet, hade ett genuint intresse för 
squaredansens fortlevnad och därmed även 
rekrytering av nya squaredansare. Styrelsen 
beslutade därför, för att hedra Peters minne, 
att skänka motsvarande summa till Rekryter-
ingsfonden.

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År!

För styrelsen 

Christina Holopainen
christina@squaredans.se
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Redaktörsspalten
I skrivande stund 2 dagar till min 35-årsdag. 
Vi har kommit hyfsat i ordning i huset och har 
genomfört vår första höststädning i kvarteret 
samt även träffat på några grannar, men 
eftersom det inte är en gemensam städdag 
utan städperiod träffar man inte på så många. 
Lite på gott och ont. Det är bra att lära känna  
folk. Något som jag framhåller som en av de 
främsta anledningarna till att jag dansar. Många 
fi na vänner - vissa har kommit mig närmare 
än andra. Hoppas många nya “vänner” har 
tillkommit i vår “squaredansfamilj” runt om i 
Sverige. Ni kanske håller i ert första nummer 
av Square-Info i detta nu. Välkomna isåfall! 
Välkomna till dansen och till att bidra till denna 
tidning, det är ni som gör den!  

Tänk på: 
Ändrar ni er adress/mailadress så med-
dela er hemmaklubb så de kan ändra i 
tidningsregistret. Maila inte oss i styrelsen, 
vi gör INGA ändringar. 

Skriv era texter i Verdana 11. 
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 kunna 

montera in dem separat och ibland även kunna 
beskära dem. Skickar ni foton, se till att de som 
är med på bilden är tillfrågade om det är okej 
att de publiceras i tidningen.  
Bara omslaget är i färg. Såvida ni inte vill ha 
färgannons, ska alla fl yers skickas in i svartvitt. 
Även loggor och dylikt ska vara i svartvitt. Är 
annonsen i färg måste jag göra om den till 
svartvitt, detta kan ev. medföra att  tidningen 
blir försenad. 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.

Vi kan erbjuda Square-Info annonsfakturor via 
email. Ange den mailadress ni vill ha fakturan 
till. Vill ni ha fakturan med posten - ange den 
adress och mottagare som ska ha den. 

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila 
eller att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi 
februari 2014. Njut tills dess av snöbollskrig, 
knarr under skorna och ett nytt oskrivet år.  

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

                                          Årgång 29 
 

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: Tommy Hansson 
Redaktör: Ing-Marie Lindh 
Adress: Brygghusgatan 22, 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 2014 Nummer 2 2014 Nummer 3 2014 Nummer 4 2014 
Deadline för material 1 februari 15 april 1 augusti 15 oktober 

Distribueras vecka 1411 1421 1437 1447 
 

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
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Efter bara två år som ledamot i förbundssty-
relsen ställde jag på Ålands convention min 
plats till förfogande. En del undrade varför jag 
lämnade styrelsen. Varken bråk eller frustra-
tion är orsaken, utan min kommande frånvaro 
från Sverige under större delen av nästa år. 
Något som jag inte visste om vid valet för två 
år sedan.

Jag ska nog dyka upp här och där, men det är 
bara korta vistelser som jag ska förgylla med 
att besöka några squaredanstillfällen.
Under ett av mina sista möten med förbunds-
styrelsen kom en förfrågan från EAASDC (Eu-
ropean Association of American Square Dancing 
Clubs e.V. är ett europeisk paraplyförbund för klub-
bar som dansar square dance, round dance, clog-
ging eller contra med ca. 540 medlemsklubbar i  
Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Österrike, 
Ryssland, Furstendömet Lichtenstein och Schweiz) 
angående stöd av projektet Route SDC. 

Mitt modersmål är tyska, därför tog jag på mig 
att förklara läget i Sverige och förbundsstyrel-
sens ställning till ärendet. Det blev inte bara 
svaret utan en ännu pågående korrespondens 
och nu skriver jag här som självutsedd ”tales-
man” för Route SDC men med godkännandet 
av SAASDC och EAASDC.
Tur att det fi nns squaredans i nästan hela Eu-
ropa och till och med jorden runt. Och tack 
vare internet och GPS är det relativt enkelt att 
hitta dansklubbar och danser. Det kan vara 
knepigt när man inte förstår det skrivna på 
grund av bristande språkkunskaper. 

Bra att veta: Det fi nns vissa skillnader mel-
lan svenskarnas och EAASDC:s och särskilt 
tyskarnas “squaredansrutiner”. 
Skillnaderna börjar redan med förhållandet 
mellan klubben och dansarna: i Tyskland är 
man klubbmedlem och dansar klubbens nivå - 
ofta är klubbarna “nivåklubbar” men det fi nns 
också klubbar med fl era dansnivåer. Regel-
bundet, oftast veckovis, dansar man klubbens 
nivå(er). Man kallar det Clubabend (klubb-
kväll). Efter dansens slut sitter man gärna till-
sammans och har Afterparty - på lokalen eller 
på värdshus. Med Afterparty menar man sitta 
ihop, snacka, dricka läsk, öl eller vin... och 
kanske till och med äta något gott.
Kurser fi nns självklart också – Classes (ut-
lärningskurser). Allt övriga kallas …. men inte 
kurs.

Svenska klubbar däremot driver nog oftast alla 
nivåer från Basic upp till klubbens “maxnivå” 
och de har kurser: utlärningskurser, fortsätt-
ningskurser, “med inslag av…”-kurser, dbd-
kurser, nivå-kurser …. kurser, kurser, kurser 
men sällan klubbdans för/med alla klubbmed-
lemmar samtidigt, på en gemensam nivå.
Vid gradueringen (på Mainstream-nivån) över-
lämnas i Tyskland en Friendship-Book. Den 
fi nns sedan 1970 och skapades för att gynna 
den världsomfattande vänskapen genom att 
besöka klubbar, enligt slogan ”friendship is 
Square Dancings greatest reward!”. 
För att fördjupa sina danskunskaper skulle 
man efter gradueringen resa och besöka dans-
er och många klubbar. Vid varje besök hos en 
ny klubb ska det bekräftas genom en anteckn-
ing i Friendship-Book, antingen från klubbens 
president eller klubbens caller. 
Klubbesöket ska ske på en regelbunden klubb-
kväll! Bara då får man en kvittering i Friend-
ship-Book och i Tyskland (men i andra länder 
också) oftast en klubbdangle. Just till en bör-
jan av ens squaredansliv är man särskilt lyck-
lig och stolt att få uppvisa så många och säll-
synta danglar som möjligt.

Har man besökt ett visst antal klubbar får 
man från EAASDC en särskild  Friendshipdan-
gle. Det fi nns olika dangles för 26, 52, 104, 
208 osv, upp till 1000 stycken klubbesök. Just 
nu håller EAASDC på, som följd av andra för-
bunds önskan och intresse, att skapa en in-
ternationell Friendship-Book, för att dansarna 
världen över ska delta i den sköna tanken av 
vänskap. Man lär sig att oavsett var man har 
lärt sig callen kan man dansa squaredans i 
hela världen. Man lär sig att squaredansarna 
är en världsomspännande storfamilj, att man 
ska vara välkommen överallt.
För att underlätta resandet underhåller EAA-
SDC bland annat en karta med de viktigaste 
klubbuppgifterna - nu kallad Route SDC. Kär-
nan var, och är fortfarande, naturligtvis Tysk-
lands klubbar men nu fi nns det fl er och fl er 
utländska klubbar på Route SDC:s karta: föru-
tom Tysklands klubbar fi nns det med klubbar 
i England, Frankrike, Belgien, Holland, Span-
ien, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Ryssland, 
Furstendömet Lichtenstein och Schweiz - med 
mer eller mindre omfattande klubbuppgifter. 
Bara de nordiska ländernas klubbar är ännu 
inte tillgängliga. Dem ska man kolla upp via 
deras egen förbundssida (länkar).

Friendship book & Route SDC
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    Präriefolket SD  

 
 
 
 

Inbjuder till 

Mellandagsdans 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med.  John Lindh och Hans Lindgren  
samt Värmlandscallers                

 

När? Lördagen den 28 december 
Tid. Kl. 14.00 – 19.00  
Plats. Mölnbacka Bygdegård 
GPS. Koordinater: N59˚ 38.201˚ E013˚33.077˚ 

 Nivå. Lätt B = golvets nivå - M – Plus  
A1 – A2 - (C1) i 2 lokaler 

 Entré. 75 kr, under 25 år 40 kr 
OBS!!  I pausen serverar vi skinksmörgås med fika 

  Gärna anmälan, pg maten senast 27 dec till. 
 E-mail. sjotorp.biha@hotmail.com 

eller  Birgitta tel. 070-871 54 97  
 

 
 

Klubbuppgifterna på EAASDC:s Route SDC sida 
är standardiserade. Men särskilt de från icke 
EAASDC anslutna klubbar är ofta inte lätta att 
få tag i. Alla länder har lite olika uppfattningar 
hur man presenterar klubben. Naturligtvis på 
landets eller regionens språk (i länderna med 
fl er än ett språk). Frågan är här: för vem ska-
pade man hemsidan? Självklart i första hand 
för de ”egna” - man väljer givetvis landets 
språk! Men hur är det med de övriga i den 
världsomspännande squaredans communityn? 
Resenärer och gäster – hur får de den efter-
lysta informationen? Var fi nns en klubb – när 
dansar de – var dansar de – vad dansar de – 
hur kan jag få kontakt med klubben...?

Självklart hittar man tack vare internet de 
fl esta sökta uppgifterna men det kan vara 
mycket, mycket besvärligt och det kan kosta 
massa timmar! Det största problemet är oftast 
språkkunskaperna!
Det är nog för mycket krav att översätta hem-
sidorna till engelska och inte nödvändigt heller 
men vissa standardiseringar skulle defi nitivt 
underlätta sökandet av information!

Tack vare Callerlab fi nns det ett regelverk 
som möjliggör att man kan dansa square 
dans jorden runt! Men faktiskt går det bara 
för att man använder samma defi nitioner och 
samma språk: engelskan. För att underlätta 
kontakten med klubbar, oavsett av landet och 
språket föreslår EAASDC att man använder de 
för kontakttagningen viktigaste nyckelorden 
på engelska – squaredansens språk.

Än fi nns det ingen ordlista men idén är att 
man använder begrepp som t.ex. Home, Con-
tact, Club Night och Dance Location (address). 
Ord som de fl esta förstår eller lätt kan lära 
sig. På så sätt vore det mycket enklare att få 
de uppgifter man är ute efter. Här ett exem-
pel för uppgifter en besökare behöver veta: 
We 20:00 MS; street; no.; zip city; mailbox@
clubwebaddress och ClubWebaddress.

Viktigt: ange dansplatsens adress så att man 
kan hitta den med hjälp av google maps eller 
en navigator: ort, väg och husnummer eller 
om det inte är möjligt – med koordinater.
En ytterligare önskan från Route SDC man-
agern är att man helst inte använder person-
bundna mailadresser! Hellre skulle det vara en 
klubbmailadress (som ovan nämnd). Sådana 
adresser ställer inte till dataskyddsproblem 
och vid behov kan klubbens webmaster lätt 
uppdatera dem.

Det vore trevligt om också de övriga mail-
adresserna hade samma struktur: function@
clubwebaddress, som president@-, vice...@-, 
treasurer@-, secretary@-, webmaster@- etc.
En viktig rekommendation: Vill du besöka 
en klubb så kolla upp klubbens hemsida och 
försäkra dig via mail eller telefon att up-
pgifterna om tiden och dansplatsen stämmer 
avseende tidpunkten du planerar din vistelse! 
Syftet med mitt skrivande är att väcka 
förståelsen för en annan syn på squaredans. 
Att förstå varför någon icke svensktalande 
utlänning försöker att få en underskrift i en 
kanske redan lätt tummat häfte. Och att göra 
det lättare för sådana resenärer att hitta er 
dansplats genom att  följa EAASDC:s föreslag: 
nämna nyckelord till klubbkontakter och akti-
viteter på engelska och använda icke person-
bundna mailadresser.

Route SDC fi nns här:
http://eaasdc.eu/eu/index.php?id=995&L= 

Vi ses på golvet
István Winkler, Örebro Squaredancers
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Nu har kurserna varit igång några veckor och 
vi har haft glädjen att åter få skratta och dan-
sa med varandra på kurskvällarna. 
Etikettgruppen vill gärna börja med det vi av-
slutade med i föregående Square-Info. 

Vilken kategori av dansare tillhör Du?
1. De som måste ha hjälp av säkra dansare för 
att klara sig.
2. De som i en square med säkra dansare 
klarar sig.
3. De som är så säkra att de kan hjälpa andra. 

Det är först om Du anser att Du nått kategori 
3 som Du är "mogen" för nästa program.

Det har inkommit många positiva kommen-
tarer om dessa ord och de tål att upprepas om 
och om igen.

Vi vill också belysa ett problem som inte är 
någon ny företeelse utan troligen funnits se-
dan squaredansens begynnelse - nämligen så 
kallade statiska squarer.  
Vad är en statisk square? Det fi nns olika former 
av statiska squarer.
A. Dansare som bara dansar med sina komp-
isar. De står kanske utanför danshallen och 
går in alla 8 precis när tippet börjar och står 
sedan kvar i samma square resten av tiden de 
vill dansa.
B. Dansare som dansar med sina kompisar. 
Man kan byta square och dansa med andra 
kompisar, men inte gärna med okända.
C. Dansare som inte känt varandra tidigare 
utan hamnat i samma square - tippet har gått 
bra och då väljer man att stå kvar ytterligare 
ett eller ett par tipp innan man bryter.

Visst kan man förstå att de som trivs i var-
andras sällskap också vill dansa med varan-
dra - det är ju mänskligt men de förstnäm-
nda två exemplen är direkt förkastliga. Det 
har hänt att dansare förblivit sittande och inte 
kommit upp på dansgolvet på en hel timme 
pga statiska squarer av typ A. Det har också 
hänt att två tredjedelar av hallen bestått av 
statiska squarer av typ B och övriga dansare 
fått hålla sig i periferin. Sistnämnda exemplet 
(C) är kanske lättast att acceptera om det inte 
händer så ofta?!
Vi har väl förhoppningsvis alla blivit "upp-

fostrade" av våra callers/lärare att upplösa 
squaren efter tippet, men ändå blir det inte all-
tid så. Hur löser man då detta problem? Kan-
ske kan vi fördela ansvaret på både dansare 
och callers? Ett sätt är att - om vi är dansare 
och upplever detta problem -   be callern att 
uppmuntra dansarna att bryta squarerna och 
blanda sig? Om man är caller och upptäcker 
situationen kan man kanske rent av förebygga 
det innan det blir ett problem.
Det första steget till att lösa olika problem bru-
kar vara att prata om dem - berör problemen 
på kurskvällarna, diskutera, kom med förslag 
på lösningar etc etc.

Det har också kommit till vår kännedom att 
det förekommer en slags "utfrysning" av dan-
sare som man inte vill ha in i sin grupp/klubb. 
Om man vill komma in som dansare i en sådan 
klubb behöver man nästintill rekommendation.
En sådan grupp/klubb är ju att betrakta på 
samma sätt som en statisk square. Att inte 
släppa in fl er dansare är för övrigt början till 
slutet för gruppen/klubben ifråga. Förhopp-
ningsvis är detta inte ett utbrett beteende!!!

I nästa Square Info planerar vi att skriva lite 
om vett och etikett sett med våra ledare/ call-
ers ögon och skickar därför ut en liten efter-
lysning här. 
Är Du caller/instruktör/ledare och har något 
Du önskar lyfta fram är Du hjärtligt välkom-
men att kontakta någon ur V&E-gruppen.

För övrigt vill vi slå ett extra slag för god hy-
gien som grund för god trivsel med varandra.

Varma hälsningar från oss i Etikettgruppen - 
Louise, Christina, Marianne, Karina och Hanna
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KL 
Version 3.18

Kunskapslistan från SACT 

Version 3.18 är organiserad med alla varianter av ett 
call samlade enligt definitionslistan och inte som 

tidigare, spridda enligt utlärningsordning. 
___ 

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

calle.bruner@swipnet.se 

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

Version 3.17 gäller fortfarande 
3.18 finns att tillgå på begäran 

CrissCross Flertal färger
St 34-43, Pris 525:-

Bleyer Casual Svart el Vit
St 34-44, Pris 595:-

Capezio DS02 Svart
St 34-44, Pris 860:-

Johan 133 Svart
St 37-48, Pris 995:-

Comfort 1585 Svart
St 37-45, Pris 995:-

Urban 1562 Svart el vit
St 34-48, Pris 750:-

Besök gärna vår webbshop
www.dansshopen.nu

rak ri  inom Sverige
Webbshop & Postorder
u : gatan 28, rebro
Telefon: 019-101 505
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Hej alla squaredansare, jag skulle bara vilja 
dela med mig och berätta vad vi hittade på i 
Göteborg inför kursstarten i år. Jag själv och 
säkert många med mig har säkert hört vid ett 
fl ertal tillfällen, "läs defi nitioner". Jag läser 
dessa regelbundet och då jag även intresserat 
mig lite för callning så tycker jag även att det 
är intressant. Jag upptäckte däremot snabbt 
att det står mycket om timing, styling och an-
dra saker i defi nitionerna som inte alltid var 
lätta att förstå. Vi pratade om detta i min hem-
maklubb och tog ett beslut på ett styrelsemöte 
att vi skulle anordna en teorikurs i samband 
med att höstens kurser drog igång.

Vi på Western Airport Square Dancers anlitade 
Sten Götharson för att hålla i kursen. Vi var 
väldigt entusiastiska till detta och tryckte upp 
ca 20 kursmaterial för deltagarna, kurstillfället 
skulle vara gratis för de som var intresserade. 
Döm om vår förvåning när det kommer totalt 
46 deltagare från 10 olika klubbar i närområ-
det.

Teori eller dans???
Sten gick igenom "hemligheten" med square-
dans och hade hela tiden en demonstrations-
square på golvet. Han visade olika relationer, 
olika formationer och berättade vad man kunde 
göra och inte göra. Det belystes hela tiden att 
det var callerns jobb att hålla reda på detta 
men visade samtidigt vad som kan förväntas 
av dansarna. Flertalet dansare som var med 
var erfarna dansare (med 15-20 års erfaren-
het), men trots detta hörde jag fl era som sa 
att det kanske skulle vara klokt att börja läsa 
lite för att det verkade vara en helt ny värld. 
Flera Basicdansare var riktigt intresserade och 
ville veta mer efteråt.

Kvällen var väldigt lyckad och vi kommer säk-
ert att ha detta igen, vi kan även rekommen-
dera andra klubbar i Sverige att prova samma 
koncept.

Vi i Western Airport Square Dancers vill tacka 
alla som kom och framför allt Sten Götharson 
för en rolig och väl genomförd teorikväll.
Hälsningar Joakim Beiring 
Western Airport Square Dancers

 

 

Fruängsgården 
Gamla Södertäljevägen 5 

Fruängen i Stockholm 

80 kr för en session, 140 kr för båda 
Rotationsprogram används. Föranmälan därför till 

Annika.Myhrberg@telia.com senast 16 mars 

www.ericssonsquaredancers.se 
 

   

Lör 22 mars 
 C1-session 
   kl 11 – 14 
 

 C2-session 
   kl 15 – 18 
 

Mat ordnas i pausen. 
 

C1 & C2-dans 
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Plusdans DBD

Åtta squarer hade samlats en oktoberefter-
middag i Kvarntorpsgården där Näsbypark 
Squaredanceklubb bjudit in till P dbd. 
Sven Andréason ledde dansarna genom litet 
ovanliga vändningar på annars traditionella 
turer. Load the boat och crossfi re tarvar nor-
malt föga eftertanke men från ovana utgångs-
positioner gällde det att ha defi nitionerna 
klara för sig. Sven ledde deltagarna med både 
fast och uppmuntrande hand genom de min-
dre vanliga turerna och det visade sig att dan-
sarna var både lyhörda och beredvilliga att ta 
till sig det som callades. 
Efter dansen fi ck Sven en handfast ovation 
från dansarna vilket visade att klubben tagit 
ett lyckat och uppskattat initiativ med en upp-
skattad caller.

Per Jödahl 

What are you doing ?!  Go home!
Första gången jag minns att jag dansade för 
Peter Myhr var på en uppvisning och prova på 
vårvintern 1999 på Ekebyhovs slott, Ekerö, 
något som klubben har arrangerat en gång om 
året i många år. 
Den här gången  var det Peter Myhr som skulle 
calla. Först skulle en grupp av erfarna dansare 
underhålla publiken. Det blev en succé som 
vanligt. Sedan kom vi, jag och min man Peter 
plus sex andra av våra nykläckta basic kurs-
kamrater, alla nyligen graduerade. Vi skulle 
visa hur mycket man kunde dansa efter en-
dast några terminer.

Vi anade redan oråd när vi såg ”virvelvinden” 
anlända till slottet, skuttande genom dörren, 
iklädd cowboyhatt, väst och svarta läderbyxor 
med fransar och silverdetaljer. Vi visste att 
vi var illa ute så snart han började calla. Vi 
hade vuxit upp med Roland Danielssons try-
gga sätt och lugna stämma och det här var 
något alldeles speciellt och annorlunda. Peter 
var en showman av högsta grad med energi 
som sprudlade ur varje por. Vi kämpade allt vi 
orkade för att hänga med i hans entusiastiska 
turer och hade väldigt kul.
Vi kommer aldrig att glömma hans förvånade 
ansiktsuttryck när vi krånglade till det för 
honom och hur han ropade förtvivlat ”What 
are you doing?! Go home!” när det kraschade 
totalt. Och även om publiken inte fi ck uppleva 
en tjusig uppvisning den här gången måste 
de ändå ha fattat att squaredans måste vara 
världens roligaste sysselsättning – som vi sk-
rattade under den där tippen!

Peter var caller på slottet och även på några av 
våra andra arrangemang under många år tills 
sjukdomen tog vid och han inte orkade calla 
längre. Vi bjöd in honom och hans Birgitta som 
hedersgäster till slottet och han berättade för 
alla att han hade drabbats av Parkinson.
Det stoppade honom inte från att dansa. Man 
träffade honom ute på dansgolvet ibland, 
varmt mottagen av alla som vet hur mycket 
han har betytt för squaredans i Sverige.

Mitt och Peters personliga minne av Peter Myhr 
är av en mycket vänlig person med humor och 
en glimt i ögat. Vi kommer att sakna honom – 
inte bara för hans fi na insatser i vår klubb men 
också för att en mycket trevlig människa har 
gått ur tiden. 
Brenda Brattlund, Ekerö Square-Dancers

Birgitta och Peter, våra hedersgäster

Peter i full mundering
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Hört och sagt inom squaredansen
Jag har varit på Örebro Country Jamboree. 
Denna fantastiskt trevliga höstdans som alltid 
infaller sista helgen i september och som all-
tid bjuder på trevlig dans fredag till söndag i 
tre hallar. I år var det Jack Borgström, Stefan 
Sidholm, Tomas Hedberg, Johnny Preston och 
Catrine Dellbing som stod för callandet. Dan-
sade gjorde vi, XXX dansare på B M P A1 och 
A2. (Reds.anm: Från välunderrättad källa har vi 
fått veta att det var runt 380 dansare.)
Förutom att dansa gick jag runt och lyss-
nade på dansarna. Vad säger de till mig och 
varandra? Vad är det man pratar om inom 
squaredansen?

En herre från Göteborgstrakten t ex vände sig 
till en kvinnlig bekant och frågade henne. – 
Tycker du att det är många par som dansar 
ihop? Varför gör de det? Det är ju mycket mer 
utvecklande att dansa med olika partners. Jag 
vet många från min klubb, singeldansande 
tjejer som inte åkte hit i år för de tyckte de 
fi ck dansa så lite förra året … eftersom alla par 
liksom höll ihop.
Klok som hon är min kvinnliga bekant svar-
ade hon att hon tror att det beror på tjejerna 
själva om de kommer upp på golvet och får 
dansa tillräckligt mycket. Man måste ju våga 
bjuda upp. Vågar man inte bjuda upp en kille 
så måste man våga dansa herre själv om det 
känns enklare att bjuda upp en annan tjej. 
Själv dansade min kvinnliga bekant enbart 
med sin partner för fl era år sedan därför att 
det var på danserna de träffades. De var helt 
enkelt glada att ses och hade åkt till dansen 
just i syftet att träffas och dansa med varan-
dra! Nu mer delar de ofta på sig av hälsoskäl. 
De orkar dansa olika mycket. Den här kvinn-
liga bekantingen är alltså även hon singeldan-
sare … då och då i alla fall.

En annan spännande diskussion tog jag del 
av på hotellet. –Oj vad mycket squaredansare 
det är här. Och callerna bor visst också här? Vi 
behöver ju inte åka iväg till Risbergska. Vi kan 
ju dansa här.
-Ja och inte ska vi stänga in oss för att inte 
visa för någon vad vi håller på med. Vi måste 
ju få ut squaredansen till många… I min 
(knäppa?) skalle dyker det upp en massa 
idéer när jag hör sådant där. Tänk om t ex de 
där danserna i augusti … på Medborgarplatsen 
och Norrmalmstorg i Stockholm, på ett torg i 
Linköping och på andra offentliga platser i vårt 
avlånga land där någon klubb ordnat uppvis-

ning/prova på … skulle mynna ut i att nybör-
jarkurs i squaredans startar? – Ja, vi dansar i 
lokal Dansträffen i Xxxxx-köping varje onsdag 
kl 19 och ute på det här torget varje lördag kl 
10. Tänk om det ingick i kursen att man deltog 
i utedans, lite då och då? I vart fall så länge 
vädret tillåter.

Det här med att vara singeldansare och inte 
komma upp på golvet kanske också ”lättar” 
om vi blir fl er dansare? Tur i alla fall att man 
måste vara åtta för att fylla en square. På af-
terpartyt när man bara är två i varje ”lag” är 
det ju jättesvårt att få tag på någon att dansa 
med. Fast vi var några stycken som pratade 
om att någon (arrangören?) borde berätta för 
orkestern som spelar att det inte är särskilt ro-
ligt att dansa bugg i 140 ”knyck”. Lite lagomt 
squaredanstempo är mycket behagligare att 
bugga till. Tack Catrine att du ställde upp som 
gästsångare på tre låtar under kvällen. Tack 
även till Roger som minskade lite på damöver-
skottet genom att bjuda upp till dubbelbugg!

Hälsningar 
Mia Mutembei Vita Bergen SD 

 

 
 Squaredans 

Ledar 
Utbildning 
Grund 

SLUG hösten 2014 

Sveriges bredaste squaredansutbildning 
Den är speciellt lämpad för nya 

styrelsemedlemmar/funktionärer eller 
blivande instruktörer  

 
En SLUG-kurs planeras att genomföras i 
Stockholmsområdet till hösten 2014 
Intresserad? Kontakta Calle enligt nedan. 
Tiden är planerad till någon gång under 
oktober-november 2014. 

Plats: Nacka Värdshus, 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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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 15 nov After Work dans Örebro Örebro Squaredancers
18.00-19.00 C1 Bronc Wise Radiatorvägen 7 Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
19.00-22.00 A2
L 16 nov Värmlandsdansen Karlstad Präriefolket Square Dancers
13.00-20.00 M - C2 Vic Ceder Jesper Wilhelmsson Älvkullegymnasiet varmlandsdansen@suntownsquaredancers.se
S 17 nov
11.00-14.30 M - C2 samt lokala callers
L 16 nov Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B M B P Stefan Sidholm Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Birgitta Jansson 08-771 95 77
L 16 nov Xtra-dansen Blomstermåla Stranda Squaredancers
15.00-20.00 B* - P Leif Snuffe Eriksson Centrumhuset Johnny Ivarsson 0499-120 74
L 16 nov Mårtendansen 25-årsjubileum Helsingborg Helsingborg Squaredancers
11.00-13.00  C1 Christer Bern, Sören Lindergaard Kurirgatan 1, Ringstorps centrum Lena Kjellgren 070-633 07 37
13.00-20.30 B - A 2
L 16 nov Nivådans ändrad dag Tidan OBS! ändrad dag Norra Wadsbo Squaredancers
11.00-17.00 A1 Tomas Hedberg Götlunda bydgegård väg 200 m. Skövde Silvia Olsson-Schudel 070-237 79 40
L 16 nov Catharinadansen Katrineholm Församlingshuset på norr Cathrineholm Square Dancers
14.00-19.00 M-P-M-A1 Bosse Nilsö Kyrkog 18, mittemot kyrkan Göran Ericsson 070-657 92 21/0150-34 30 85
S 17 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 17 nov Månadsdans Nödinge Surte Swingers
17.30-20.30 B - A1 Kristian Äng Ale gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
S 17 nov Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12.00-17.00 P - C1 John Lindh IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
To 21 nov Höstdanser 2013 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18.30-21.30 B-P (Golvets nivå) Svante Jordeskog Ödsmåls Bygdegård Gunilla 0303-77 37 34 Gunnar 070-771 55 86
F 22 nov Nybörjardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 B 30 - P Reine Storberg Reine 070-595 23 11

Ekdalaskolan reine_storberg@hotmail.com
L 23 nov Novemberdansen Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 A2 Bjørn Andersson Fruängsgården Arne Gustavsson 08-530 680 51
17.00-20.00 C1
S 24 nov
10.00-13.00 C2
14.00-17.00 C2
L 23 nov FELLOWSHIP,25-års jubileum Malmö Energy Squares
13.30-19.00 B - A2, 2 hallar Jerry Jestin, Svante Jordeskog Sallerupsvägen 26 Laila Rosenfeld 076-317 59 04
L 23 nov Novemberdansen Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
13.00-16.00 B, M, B, P Michael Sotarn Lindberg Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Marie Fernulv 070-844 44 07
L 23 nov Intensivkurs A1 Arboga Riverbend's Square Dancers
10.30-17.00 A1 gång 2 Sten Axtelius IOGT-lokalen, Storgatan 10, Arboga Stefan Flink 070-307 83 37
L 23 nov Korv dans Östhammar Roden Square Dancers
12.30-16.30 B-A1 golvets nivå Janne Wiklund Norrskedika Bygdegård Maria Andersson 076-221 22 97
S 24 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Roland Danielsson (ändrat) Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 24 nov Nybörjardans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
13.00-17.00 B* B* P* Stefan Sidholm Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
S 24 nov Klubbdans Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
16.00-20.30 P*A1 Bosse Nilsö Snapens Friluftsgård, Mariestad Silvia Olsson-Schudel 070-237 79 40
S 24 nov C1-träning DBD Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
13.00-18.00 C1 DBD Jesper Wilhelmsson, Örebro Dansens Hus, Rinmansgatan 12 KG Lagerström, 070-321 86 56
M 25 nov Kvarndansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12.00-16.00 B - P Jonny Nordström Kvarnkullen Sven Olov Josefsson 070-568 46 80
Ti 26 nov Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18.30-21.30 B M B P Vainor Törnqvist Åbylundsgatan 52 Carola Nilsö 073-322 50 79
To 28 nov Månadsdans Göteborg Gothenburg Square Dancers
19.00-21.30 P A1 Martin Jansson Gräfsnäsgården Slottskogen Karl-Axel Lund  031-28 24 54
F 29 nov After Work Göteborg Vinga Yellow Rockers
17.00-18.30 Inga förkunskaper Gugge Törnquist Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 076-871 80 30
18.30-20.00 Inga förkunskaper
L 30 nov Thomasdans Mölndal Pingvinerna
12.00-17.00 C2 Thomas Bernhed Idrottsvägen 17 Kathe Sköldborg 070-594 06 11
S 1 dec
10.00-14.30 C3A
L 30 nov Novemberdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 B M B P Robert Milestad ABF-huset Kommunalvägen 26 Lars Petersson 070-778 94 93
L 30 nov Squaredance före Julfest Hörby-Höör Ring Lake Square Dancers
16.00-18.30 M - A1 Ingvar Jönsson Bykupan, Osbyholm Karin och Alf Olsson
L 30 nov Novemberdansen Sundsvall Sundsvalls New Wave
12.00-19.00 P A1 A2 Jerry Jestin Ingvar Pettersson Folkets Hus och Park Göran Eden
L 30 nov Workshop C1 Arboga Riverbend's Square Dancers
10.30-17.00 C1 Jack Borgström Medborgarhuset (Ahlöfsgatan 5 C) Stefan Flink 070-307 83 37
L 30 nov Adventsfest Skövde Skövde Squaredancers
15.00-20.00 B M P A1 Martin Jansson Horns bygdegård Pia Quist
L 30 nov Jubileumsdans 30+20=50 Upplands Väsby Run Dancers
17.00-21.00 P A2 Tomas Hedberg,  Micke Gerkman Folkets Hus, Centralvägen 9 Leena Henriksson 070-997 52 92
L 30 nov Julfest Hestra Finnveden Square Dancers
13.00-20.00 B M P B M A1 Mathias Alfredsson Medborgarhuset Astrid Kam 073-994 15 41
S 1 dec Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Olle Nilsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
To 5 dec Julavslutning Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.00 B35-A1 Vingas callers Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 076-871 80 30
L 7 dec Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11.30-14.30 B24 B Rojne Eriksson Pumpan Färgargårdstorget 1 Birgitta Jansson 08-771 95 77
L 7 dec Julfest och avslutning Järpås Läckö Square Dancers
15.00-20.00 B-A2 Vainor Thörnqvist Bygdegården Järpås
S 8 dec Lucia-Dansen Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 M M P Mikael Sotarn Lindberg Park Folkets hus/Götalandsv.181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65

Här dansar vi -Nummer 4 2013
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
To 12 dec Luciadansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12.00-16.00 B - P Kvarnkullen Sven Olov Josefsson 070-568 46 80
L 14 dec Luciadansen Enköping Pepparrötterna
14.00-17.00 A1 A2 Stefan Sidholm Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
17.00-21.00 B - P
L 14 dec Juldans Nybro Crystal Squaredancers
15.00-20.00 B - P Christer Bern Hanemålaskolan Lars-Gösta Skanbäck
S 15 dec Julfest Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
15.00-20.00 P-A1, RoundDance Rojne Eriksson Dansens Hus, Rinmansgatan 12 Gunilla Andersson 070-221 48 14

(RD Joakim Mäkipää)
To 26 dec Annandagsdansen Västerås Västerås Square Dance Club
17.00-21.00 B34 - P Tomas Hedberg VSDC:s lokal Bjurhovda Curt Johansson 
To 26 dec Annandagsdansen Alafors Surte Swingers
15.00-20.00 M-A1 Martin Jansson Medborgarhuset Ulf Persson 031-65 44 64
F 27 dec Mellandagsdans Malmö Energy Squares
18.00-21.00 B - A2, 2 hallar Meddelas senare Sallerupsvägen 26 Laila Rosenfeld 0763 - 17 59 04
L 28 dec Mellandagsdans Deje Präriefolket Square Dancers
14.00-19.00 Lätt Basic - A2 (C1) John Lindh och Hans Lindgren Mölnbacka Bygdegård Birgitta 070-871 54 97
L 28 dec Banddans Göteborg Vinga Yellow Rockers
15.00-18.00 B - A1 Sten Götharson Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org
L 28 dec Mellandagsdansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
17.00-21.00 B* M B* P Robert Milestad Rotebro Dansträff, Hertig Karls v. 13 Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
L 4 jan Trettondansen Alafors Pingvinerna
11.00-19.30 C1 C2 C3a Björn Andersson o Thomas Bernhed Kathe Sköldborg 070-594 06 11
S 5 jan
11.00-19.30 C1 C2 C3a Björn Andersson o Thomas Bernhed
M 6 jan
11.00-14.30 C3a Thomas Bernhed
L 4 jan 30:e Arbogadansen Arboga Riverbend's Square Dancers
14.00-21.00 B part 1-M-B part1-P Ingvar Pettersson Tomas Hedberg Sturehallen, Arbgoa Torbjörn eller Carita 019- 31 46 64
F 10 jan Vingafestivalen Göteborg Vinga Yellow Rockers
18.00-22.00 P A1 A2 Jesper Wilhelmsson, Bengt Geleff Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org
L 11 jan
14.00-21.00 B M P A1 Jesper Wilhelmsson, 
S 12 jan Catrine Dellbing, Gugge Törnquist
11.00-15.00 B35 B
F 10 jan Fun Weekend Sollentuna SHSD
19-22 P A1 P A2 Stefan Sidholm IOGT NTO huset Häggvik Stefan Sidholm 070-508 33 84
L 11 jan
12-15 A2 Workshop Stefan Sidholm
15-18 A1 Workshop Stefan Sidholm
L 11 jan Thomasdansen Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 C3A Thomas Bernhed Prel. Fruängsgården Arne Gustavsson 08-530 680 51
17.00-20.00 C2
S 12 jan
09.30-16.00 C3B
L 11 jan Knutadansen Brittatorp, Norr om Växjö Emigrant Square Dancers
13.00-14.45 A1 A2 Freddie Ekblad Viljan i Brittatorp Mikael Edstedt 070-594 73 96
15.00-20.00 B30 M B30 P  Evert Karlsson 070-348 35 38
L 11 jan Trettondagsdansen Umeå Umeå Square Dancers
12.00-20.00 B*, M, P, A1, A2 Janne Wiklund Ålidhemskyrkan (preliminärt)
Ti 14 jan Januaridansen Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
18.30-21.30 A1 A2 Meddelas senare Fruängsgården Lars-Erik.Svensson@ericsson.com 010-7191071
L 18 jan Midvinterdansen Motala Varamon Square Dancers
13.00-15.00 P - A2 Tomas Hedberg Gillet, Varamon Mats Wirebro 0141-507 17
15.30-19.00 B35 M B35 P
S 19 jan Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 A1 A1 A2 Tomas Hedberg Park Folkets hus/Götalandsv.181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
S 19 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 24 jan After Work Göteborg Vinga Yellow Rockers
17.00-20.00 Inga Gugge Törnquist Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org 076-871 80 30
L 25 jan Stora Bålstadansen Bålsta Bålsta Square Dancers

Jack Borgström, Robert Milestad, Västerängsskolan Lee Jonsson 070-486 06 94 
14.00-21.00 B(part 1)- A2 Stefan Sidholm  Fia Norén 070-209 02 55
L 25 jan Lördagsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 M P M A1 Svante Jordeskog ABF Kommunalvägen 26 Lars Petersson 070-778 94 93
L 25 jan Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 B36 B B36 M Roland Danielsson Pumpan   Färgargårdstorget 1 Birgitta Jansson birgittaj5@gmail.com
L 25 jan Januaridansen Norrtälje Eightmakers
13.00-17.00 M (dbd)  A1 (dbd) Roland Reihell Stockholmsvägen 1 Ingela Thorvald 070-748 76 87
S 26 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Roland Danielsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
Ti 28 jan Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18.30-21.30 meddelas senare Åbylundsgatan 52 Carola Nilsö 073-322 50 79
F 31 jan Alingsås Dansföreningen Hörnet
19.00-22.00 B35 M B35 P Svante Jordeskog IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund 0322-63 62 56
L 1 feb Starlight Dans Deje Präriefolket Square Dancers
14.00-20.00 B44 M P A1 A2 (C1) Monica Arvidsson Hans Lindgren Mölnbacka Bygdegård Birgitta 070-871 54 97 

i två lokaler OBS! Anmälan pga. att mat ingår sjotorp.biha@hotmail.com
L 1 feb Ljuset i Vintermörkret Sollentuna Sollentuna Square Dancers
14.00-18.00 P A1 P A2 Henrik Hedda Nilsson Rotebro Dansträff, Hertig Karls v. 13 Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
S 2 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Janne Wiklund Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 7 feb Nybörjardans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 B24 B Sven Andréason ABF Kommunalvägen 26 Lars Petersson 070-778 94 93
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 7 feb Februarifestivalen Stockholm/Tumba Motiv8's
19.00-22.00 A2 Saundra Bryant, USA Prel. Fruängsgården Arne Gustavsson 08-530 680 51
L 8 feb
10.00-13.00 C3A
15.00-18.00 C2
18.30-21.30 C1
S 9 feb
11.00-14.00 C2
15.00-18.00 C3B
M 10 feb (10/2 i Segersjö Folkets Hus)
9.30-16.00 C3B
L 8 feb Pepparrotsdansen Enköping Pepparrötterna
14.00-15.00 C1 Freddie Ekblad Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
15.00-17.30 A1 A2
17.30-21.00 B - P
L 8 feb Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 P A1 P A2 medd senare Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
S 9 feb Nivådans Föranmälan! Örebro Nya klubblokalen Örebro Squaredancers
10.00-16.30 Plus & A2 i 2 hallar Jesper Wilhelmsson, Inga-Lill Oscarsson

Tomas Hedberg Radiatorv 7 Aspholmen inga-lill.o@telia.com 073-057 96 66
To 13 feb Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.00 B-A2 TBA Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org
F 14 feb Nivådans C1, C2 och C3a Mölndal Pingvinerna
18.30-21.30 C1 Nämndemansgatan 17 Kathe Sköldborg
L 15 feb
12.00-17.00 C2
S 16 feb
10.00-14.30 C3A
F 14 feb Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13.00-16.00 P A1 P A2 Michel Sotarn Lindberg Drakenbergssalen  Lignagatan 8 Birgitta Jansson birgittaj5@gmail.com
L 15 feb Kanaldansen Linköping Blue Ribbon Squares

Annika o Roger Persson Landerydagården Bokhagsvägen 10 Bertil Carlsson 070-521 16 20 
14.00-20.00 B - C1 i 2 hallar Bosse Nilsö & Christer Klangeryd Carola Nilsö 073-322 50 79
L 15 feb AllaHjärtansDansen Alafors Surte Swingers

Mathias Alfredsson, Medborgarhuset
15.00-21.00 B35-A1 Martin Jansson, Jörgen Höjer Ulf Persson 031-65 44 64
L 15 feb Intensiv Plus Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
10.00-16.00 P Freddie Ekblad Kamratgården Uppsala Göran Andersson 070-537 40 04
S 16 feb Valentindansen Stockholm Ocean Waves Square Dance Club
13.00-17.00 M/P,  A1 /A2 Freddie Ekblad, Robban Milestad GIH, bakom Stadion (två salar) Marie Fernulv 070-844 44 07
S 16 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Micael Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
M 17 feb Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13.00-16.00 P A1 P A2 Freddie Ekblad

Medtag kaffekorg Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99
Ti 18 feb Nybörjardans Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
18.30-21.30 B35 B35 P Meddelas senare Fruängsgården Lars-Erik.Svensson@ericsson.com 010-7191071
S 23 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Freddie Ekblad Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 23 feb Nivådans Föranmälan! Örebro Nya klubblokalen Örebro Squaredancers
10.00-16.30 A1 Jesper Wilhelmsson Radiatorv 7 Aspholmen Örebro Inga-Lill/ inga-lill.o@telia.com/ 073-057 96 66
Ti 25 feb Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18.30-21.30 medelas senare Åbylundsgatan 52 Carola Nilsö 073-322 50 79
L 1 mars Nivådans C1 Mölndal Pingvinerna
12.00-17.00 C1 Freddie Ekblad Idrottsvägen Kathe Sköldborg 070-594 06 11
L 1 mars Åland Alandia Square Dancers
13.30-18.30 P A1 A2 Sabine Karmsjö Stobin Meddelas senare Anki Nyman 
S 2 mars ann-christine.nyman@mariehamn.ax
12.30-17.30 B M B P Sabine Karmsjö Stobin
S 2 mars Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14.00-17.00 P P A1 Robert Milestad Park Folkets Hus/Götalandsv.181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
S 2 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Michael Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
L 8 mars Dans och årsmöte Motiv8's Fruängen, Stockholm Motiv8's
13.00-16.00 C1 Thomas Bernhed Prel. Fruängsgården Arne Gustavsson 08-530 680 51
16.00-17.30 Årsmöte-medlemmar
17.30-20.30 C2
S 9 mars
09.30-12.30 C3B
13.00-16.00 C3A
L 8 mars Stockholm Forum Squaredancers
13.00-16.00 P A1 P A2 Michael Gerkman Nybrogatan 18 Berit Nilsson
L 8 mars Himmeta dansen Arboga Riverbend's Square Dancers
14.00-16.00 A1 A2 Sten Axtelius Himmeta Bygdegård Kristina Karlsson 073-140 89 77
16.00-17.00 B40 M P
17.30-18.00 Trad. square dance
18.00-19.00 B40 M P
L 8 mars Jössesvängen Arvika Arvika Squaredancers
14.00-19.00 P A1 A2 (WS) Tomas Hedberg Jössefors Folketshus Lars 0570-221 77 A-M Danielsson 0570-352 25
S 9 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Stefan Sidholm Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
To 13 mars Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19.00-22.00 B-A2 Svante Jordeskog Vingas lokal, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org
F 14 mars Westernfestival 25:e Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19.00-22.00 B40 - A2 Ross Howell Djupedalsskolan Carina Geleff 070-826 29 29
L 15 mars carinageleff@yahoo.se
12.00-20.00 B40 - C1 Marine & Ross Howell, 
S 16 mars Christer Bern, 
11.00-17.00 B40-P-A2 Thomas Bernhed, Reine S

C1-C2-C3A        
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 14 mars Marsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13.00-16.30 P A1 P A2 Freddie Ekblad ABF-huset Kommunalvägen26 Lars Petersson 070-778 94 93
L 15 mars SACTconvention 30årsjubileum Linköping SACT
15.00-21.00 P SACT callers Matverkstan vid Tekniska Verken Lars Rawet  070-523 17 43
S 16 mars Seminarium Brogatan 1
L 15 mars Intensiv-kurs A2 Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
10.00-16.00 A2 Freddie Ekblad Kamratgården Uppsala Göran Andersson 070-537 40 04
S 16 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Michael "Sotarn" Lindberg Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
M 17 mars Fortsättning Westernfestivalen Mölndal Pingvinerna
11.00-21.30 C3B  C3A Ross Howell Meddelas senare kathe@pingvinerna.se, 

margareta@pingvinerna.se
L 22 mars Plus Nivådans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
17.00-21.00 P Freddie Ekblad IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4 Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
L 22 mars C-dans Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
11.00-14.00 C1 Jesper Wilhelmsson Fruängsgården, Gamla Södertäljev. 5 Lars-Erik.svensson@ericsson.com
15.00-18.00 C2
L 22 mars Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11.00-16.00 A2 A1 Svante Jordeskog Drakenbergssalen  Lignagatan 8 Birgitta Jansson birgittaj5@gmail.com
L 22 mars Vårdansen, två våningar Norrtälje Eightmakers
17.00-21.00 B45-A1 Roland Reihell, Micke Gerkman IOGT-huset, Stockholmsvägen 1 Kristina 070-591 48 21 / 12792@telia.com
S 23 mars Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11-00-16.00 P M Svante Jordeskog Drakenbergssalen  Lignagatan 8 Birgitta Jansson  birgittaj5@gmail.com
S 23 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Sven Andréason Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 23 mars Nivådans Föranmälan! Örebro Nya klubblokalen Örebro Squaredancers
10.00-16.30 A2 Tomas Hedberg Radiatorv 7 Aspholmen örebro Inga-Lill, inga-lill.o@telia.com, 073-057 96 66
Ti 25 mars Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18.30-21.30 Krister Pettersson Åbylundsgatan 52 Carola Nilsö 073-322 50 79
L 29 mars Vårdansen Enköping Pepparrötterna
14.00-15.00 C1 Jesper Wilhelmsson Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
15.00-17.30 A1 A2
17.30-21.00 B M P
L 29 mars Jubileumsdans Segmon Grums Squaredancers
13.00-15.00 A1 A2 Stefan Sidholm Folkets Hus Gunilla Karlsson 054-54 28 14 / 070-218 98 24 
15.00-21.00 B M P Föranmälan senast 10/3 gunkar55@tela.com
S 30 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13.00-16.00 M P M A1 Janne Wiklund Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92

MMeerr  uuppppllyyssnniinnggaarr::    
wwwwww..rriivveerrbbeennddss..ssee//??ppaaggee__iidd==775533    

eelllleerr  kkoonnttaakkttaa  TToorrbbjjöörrnn  tteell..  001199--3311  4466  6644  
EE--ppoosstt  aarrbbooggaaddaannsseenn@@hhoottmmaaiill..ssee

TToommaass  
HHeeddbbeerrgg

CCaaffeetteerriiaa  ffiinnnnss..  
  

SSqquuaarreeddaannsssshhooppaarr  
bbeessöökkeerr  ddaannsseenn.. 

44  jjaannuuaarrii  22001144  kkll..  1144..0000--2211..0000  
SSttuurreehhaalllleenn,,  AArrbbooggaa    

BBaassiicc  ppaarrtt  oonnee  ––  MM  ––    
BBaassiicc  ppaarrtt  oonnee  --  PP

JJuubbiilleeuumm!!  3300::ee  AArrbbooggaaddaannsseenn

IInnggvvaarr  
PPeetttteerrssssoonn  

CCaallllaaddee  ppåå  fföörrssttaa  
AArrbbooggaaddaannsseenn

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 



17

VVÄLKOMMEN TILL 

www.orebrosquaredancers.se    
 

 
 

 
 

 

  
 

333:e 

 
 
 

 
 

  
Örebro 118-220 april 2014 

 

Afterparty på lördagen med dans till 
EElegance 

 
Årets påskharar är: 

TTim Marriner      Bronc Wise  

Jesper Wilhelmsson  
 

TTomas Hedberg 
 

PP-CC2 ii tre hallar i tre dagar  
 

  

Hjärtligt välkomna önskar  
Örebro Squaredancers  

Nivådanser 2014 
Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630 

 

 

TTvå hallar 
  

9/2  

 

AA2 
PP 

 

JJesper Wilhelmsson 
  

Tomas Hedberg 
 

 

223/2  

 

AA1 
 

JJesper Wilhelmsson 
 

 

223/3  

 

AA2 
 

TTomas Hedberg 
  

IInfo: www.orebrosquaredancers.se – ”Nivådanser” 
eller Inga-Lill Oscarsson, 0730-57 96 66 
OOBS! Föranmälan krävs för nivådanser! 

Örebro Squaredancers 

har flyttat!!! 
 

I skrivandets stund byggs det 
för fullt i lokalerna, för att ge 

oss kök och förråd. Hyresvärden 
iordningställer en till toalett, så att 
vårt alldeles egna omklädningsrum 

får två toaletter och en dubbeldusch. 
 

Vid deadline för detta nummer är det 
12 dagar kvar tills flyttlasset går. 4/11 
blir vår första kurskväll i nya lokalen. 

 

Den nya adressen är 
Radiatorvägen 7 (vid t-fatet) 
Avfart 111 från motorvägen 

Se karta på vår webbsida 
 

Fri parkering 
Restaurang finns 

 

OBS! Det fina dansgolvet 
godkänner ej uteskor! 
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Det som i januari bara var spridda funderingar 
och idéer har under året omvandlats till verk-
lighet. Det var under en helg i september som 
Buffalo Squares genomförde sin första och 
alldeles egna nybörjarkurs i squaredans.

Tanken var att kunna erbjuda en kurs som 
var anpassad för ungdomar. En intensiv kurs 
i ett högt tempo och med ett tilltalande upp-
lägg. Sedan fröet såddes i januari har vi under 
våren planerat och funderat på vad vi vill upp-
nå. Grunden har varit dans, vi ville få ung-
domar att dansa och ge dem en rättvis bild av 
vad squaredans är och vad det står för.

Förenklat sett kan man säga att vi kopierat 
det framgångsrika upplägget som präglar våra 
ungdomsdanser. En oerhört trevlig helg, med 
fokus på dans och musik, många glada vän-
ner, god mat och lekar. Det är Buffalo, och 
så ville vi också att vår nybörjarkurs skulle 
vara. Vi ville inte bara erbjuda en kurs utan 
även en helkul helg, en motorväg rakt in i 
squaredansens hjärta. Vi ville inte säga ”börja 
dansa nu så blir det kul sedan” eller ”det fi nns 
fl era ungdomar som dansar” – vi ville visa det 
direkt från början!

När ungdomarna kom på fredagkvällen så 
visste de inte mer än vad de fått berättat om 
squaredans sedan tidigare. Vi började från 
början med Dancers Naming, Square Up och 
det faktum att en caller ropar ut calls. Därefter 
gick vi igenom call efter call. Kvällen avsluta-
des med pizza och sällskapsdans. Under lörd-
agen fortsatte kursen. Vi hade en egen lista 
där bland annat centrala calls som Circulate 
och Trade kom med tidigt, såväl som ”roliga” 
calls som Swing Thru och Ferris Wheel. Det 
skulle vara en kul dans, så snart som möjligt! 

Vi såg till att ta många pauser, med frukt, godis 
och vatten. Paus för lunch, paus för lek (till 
exempel namnlekar och liknande för att lära 
känna varandra bättre) och mer dans. Grand 
Square tog 5 minuter att gå igenom.
Vi hann med i princip allt innan kvällen med 
intentionen att bara gå igenom några variant-
er och därefter träna mer under söndagen. Vi 
gav dem kursmaterial med defi nitioner och lite 
annat nyttigt att känna till om squaredans och 
vi visade dem appen Taminations samt några 
viktiga sidor på Internet. Lördagkvällen av-
slutades med TexMex-buffé och lekar.

På grund av ”fel helg” och några olyckliga sjuk-
anmälningar så var det inte fl er än fyra per-
soner som fullföljde nybörjarkursen. ”Det var 
lite” kanske ni tänker, men så tänker inte vi. 
De ungdomarna som var med fi ck en snabb 
och tydlig inblick i vad squaredans är och vad 
det står för. De kom i direkt kontakt med andra 
dansande ungdomar och fi ck känna på våra 
band. Vi fi ck fyra ungdomar att dansa square 
dans, hela Basic – inom 48 timmar. Och det 
gick hur bra som helst. Nu vet vi att det fun-
gerar, vi vet hur vi ska göra. Vi vet redan att vi 
kan göra det bättre nästa gång. Den här hel-
gen innebar ett stort danssteg i rätt riktning 
för Buffalo Squares.

Vi vill också passa på att tacka Vinga Yellow 
Rockers som erbjöd oss att hyra deras lokal i 
Göteborg till ett rabatterat pris. Tack till våra 
kursledare som ställde upp utan någon ersätt-
ning alls, just för den goda sakens skull. Vi 
kunde därför erbjuda en väldigt låg kursavgift 
som i princip bara skulle täcka upp för hyra 
och mat till självkostnadspris. ”Är vi för bil-
liga?” kanske ni tänker, men så tänker inte vi. 
Det här var en kurs för ungdomar, utan någon 
vidare större inkomst och vi i Buffalo Squares 
har inget vinstintresse. Vi har dansintresse.

Vad hände med deltagarna efter avslutad kurs 
då? Ja, det får de själva bestämma. Antingen 
så fortsätter de med squaredans eller så gör 
de inte det. Men i vilket fall som helst – så 
vet de i alla fall vad squaredans är och vad 
det handlar om! De kan dansa det! Men jag 
har goda förhoppningar, under söndagen prat-
ade de redan om vilka danser de skulle kun-
na åka på. Är de fullärda? Nej, absolut inte 
och det var vi noga med att klargöra för dem, 
squaredans kommer alltid att innebära nya ut-
maningar. Det gäller att ha ett öppet sinne. 
Skulle de klara av att gradueras? Ja, det tror 
jag absolut. Eftersom Buffalo Squares inte kan 
vara någon moderklubb så fi ck vi hänvisa dem 
till lokala squaredansklubbar, och med det vill 
jag poängtera en viktig detalj inför framti-
den. Buffalo Squares sysslar inte med någon 
konkurrerande verksamhet, vi kommer inte 
att ta dansare ifrån era klubbar. Vi kommer att 
identifi era och ge er dansare.

Slutligen, tack till alla våra egna dansare som 
ställde upp under helgen, utan er hade det inte 
lyckats. Det var en kul helg och visst kändes 

Vi gjorde det!
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det som en extra ungdomsdans? ;) 

Tack till alla som trodde på oss, ni gav oss vind 
i seglen. Och tack till er som inte trodde det 
skulle gå, ni gav oss vågor att klyva. 
Vi gjorde det. Vi fi ck ungdomar att lära sig 
dansa squaredans.

Har du fl er frågor om vår kurs eller kring våra 
funderingar? Kontakta oss på vår sida på Face-
book så berättar vi mer där! 

Buffalo Squares genom Jon Hansell Nilsson

Tävling!! - ny nationell logotype. 
Till Convention på Åland inkom en motion om att 

ta fram ett nationellt profilmaterial, som skulle 
kunna användas på klubbkläder, dekaler och 
marknadsförings material. 

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle verka 
för detta. Hjärtat i ett nationellt profilmaterial 
är naturligtvis en logotype. Vi utlyser härmed 
en tävling där vi ber er med en kreativ ådra att 
ta fram förslag på hur vår nationella symbol 
ska se ut. Den får gärna innehålla de välkända 
squaredansfyrkanterna, ordet squaredans, eller 
Squaredance. Vill man får man även använda 
hela eller delar av Squaredansförbundets 
logotype. Vill vill ha in tävlingsförslagen senast 
den 1 april till styrelsen@squaredans.se. 
Vinnade bidrag kommer förutom äran belönas 
med fritt inträde till Convention för sig och         

eventuell partner.      

                                            / Styrelsen för SAASDC gm Henrik Kjellgren 
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Dansa�squaredans�i�Japan.�

�

Efter�årets�succéresa�gör�vi�ytterligare�en�två�
veckors�rund�resa�i�Japan�under�april�2014.�Dans�
i�2�dagar.�

En�spännande�resa�med�underhållaren�och�
guiden�Magnus�Carlsson�samt�Göran�
Wetterqvist.�

God�mat�och�varma�bad�på�nästan�varje�hotell.�

Teknisk�arrangör�är�Lotus�Travel�AB�

Vill�du�ha�mer�information�om�resan,�skicka�ett�
mail�till:�goran.wetterqvist@gmail.com��

Jag hade en gång en dröm…
Squaredansklubben Seniorerna har 500 med-
lemmar. Men under åren har en del av olika 
skäl slutat medan nya har tillkommit. Vi sak-
nar många duktiga dansare och trevliga kurs-
kamrater. Tänk att få skratta igen tillsammans 
med våra äldsta vänner!

Hur skulle detta kunna bli möjligt? Jo genom 
att återse f.d. aktiva tillsammans med nuvar-
ande aktiva medlemmar. 

Detta skedde när 50 glada inbjudna Seniorer 
drack kaffe, såg på gamla kort, berättade min-
nen och naturligtvis dansade i Enskede gård 
den 10 april. Olle Nilsson klarade av att 
skrattande calla sakta och kul för oss alla. 

Tack för att ni kom och gjorde min dröm 
verklig!

Elisabeth Malmström

P.S. Ännu en välbesökt veteranträff anord-
nades den 11 september. Troligen blir det inte 
den sista.

Olle Nilsson, caller, 
Brita Jädergård, maka 
till klubbens allra för-
sta ordförande, 
nuvarande ordförande 
Gugge Gahmberg och 
tidigare ordförande 
Ulf Norman.

Det kan gå att dansa squaredans även om 
benen inte vill längre. Ingemar Asplund får 
hjälp av klubbmästare Ragnar.

Veteranerna Lille-Mor Linderoth och Barbro 
Lundkvist gläder sig åt gamla minnen i 
fotoalbumet.

Vid kaffebordet: Gun och Per Svedberg, Karin 
Svensson, Lena Gustafsson, Brita Jädergård, 
Maria Mineur och Britta Hedman.



 

 

Följ spåret till Västerås du också!

Västerås Square Dance Club, Heby Squaredancers, Riverbend´s Square Dancers 
och Pepparrötterna hälsar er välkomna till Bombardier Arena. 

Kom och dansa till Paul Bristow, Nils Trottman (kommer lördag och söndag),
Jack Borgström, Henrik “Hedda “ Nilsson Siling, Rojne Eriksson och Sten Axtelius.

På fredagen kan du först dansa och sedan komma på pubkväll. 
På lördagen går du på förbundsstämman, torgdansar, ser Västerås 

genom guidad tur, dansar lite mer och afterpartar med dans till Holens. 
Söndagen avslutas med mer dans. 

Välkomna till Västerås!

Anmäl er senast 15 maj, rabatterat pris fram till 31 mars 2014. 

www.convention2014.se
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Caller i närbild!

Namn: Fredrik Rosén
Bor: I Åby med Carina, också squaredansare.
Gör: Jobbar på ett kartongbruk. Alternerar 
som arbetsledare, kör truck och hjullastare, 
kemikaliehantering, är en “allt i allo”.
Klubb: Blue Ribbon Squares
Hemsida: www.blueribbonsquares.se

• När började du calla och varför?
Jag började dansa i Norrköping i klubben Pe-
king Stars hösten 2000. Ibland på basickursen 
kom Håkan Kaldenvik och callade något tip så 
man fi ck känna på hur rolig dansen kunde bli 
om man fi ck intressant koreografi  och musik.
Jag har haft lätt för att lära mig call och var ute 
och dansa från första början, fi ck följa med er-
farna dansare på danser. Är tacksam över att 
bli så väl omhändertagen i squaredansen. 

Om dansare har varit osäkra på några call så 
har jag kunna visa och tala om hur de ska 
dansas. Något som jag har hjälpt till med när 
vi var ett gäng som skulle ut på någon större 
dans och det behövdes en snabb repetition. 
Då fi ck jag instruera mina vänner och ge dem 
lite självförtroende. 

Jag var aktiv dansare i Peking Stars och  Cath-
rineholm SD. Vi hade våra söndagsdanser med 
Bula som jag beundrade för hans callning och 
engagemang. Efter att vår caller Bengt ”Bula” 
Ericsson lämnat oss 2008, stod vi utan caller 
och instruktör. Jag blev tillfrågad om jag ville 
calla i klubben, så jag skaffade mig en liten 
utrustning och började calla och köra dans till 
inspelat material på klubbkvällarna.

• Hur lärde du dig?
Jag har lärt mig mycket genom att dansa och 
att gått callerkurs 2 och 1. Det råkade bli den 
ordningen , men det fungerade bra ändå!!

• Vilka nivåer callar du?
Callar från Basic och upp till A1. Instruerar 
upp till A2.

• Callar du både på kurs och dans?
Jag callar på kurs och dans och tycker att det 
är det roligaste jag kan göra. Känslan som jag 
har i mig efter varje avslutad kurs/danskväll 
är fantastisk.

• Övriga uppdrag inom squaredans?
Jag är suppleant i SACT, kassör och webmas-
ter i klubben.

• Ditt bästa callerminne?
Att vara på High Chaparral och calla i den mil-
jön är häftigt. Squaredans, country och High 
Chaparral är en bra kombination.

• Ditt värsta callerminne? 
Inga större katastrofer har inträffat, men att 
glömma delar av sitt manus hemma kan bli 
spännande när man saknar trevliga singingcall 
fi gurer som man har knepat ihop hemma.

• Vad upplever du som roligast i samband 
med din callning?
När det fl yter på bra för dansarna och alla är 
glada på golvet jag ger dem några överasknin-
gar.  När jag har callat en klubbdans och stäm-
ningen är hög känns det bra.

• Har du några tips till andra som vill 
börja calla? 
Prata med styrelsen och klubbcallern så du 
får chansen att prova att calla och gå bredvid 
för att lära dig. Det är bra att ha någon som 
stöttar dig. Gör lite förberedelser hemma så 
du kan köra ett gästtip på klubbdansen eller 
kursen. Mikrofonrädslan kan vara stor för en 
del men det går över.

• Hur ofta är du själv ute och dansar? 
En gång i månaden åker jag på danser och fes-
tivaler tex påskfestivalen, Country Jamboree, 
Arbogadansen, Convention, High Chaparral, 
sommardanser i Västerås och Örebro, C1dans 
i närliggande regioner.

• Något annat du vill nämna? 
Gillar att använda alternativ musik att krydda 
till dansen, det blir varmt mottaget av dan-
sarna.
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Bussresa�till�Europeiska�
Convention�2014.�

Från�Stockholm,�Örebro�eller�Göteborg�

Convention�hålls�2014�i�Ikast�i�Danmark.�Vi�åker�
buss�från�Stockholm,�söder�om�Mälaren,�förbi�
Örebro�och�Göteborg.�Därifrån�båt�över�till�
Danmark.�Det�går�bra�att�hoppa�på�under�vägen�
(efter�överenskommelse).��

Hemresan�blir�via�Lübeck�(där�vi�stannar�i�två�
nätter)�med�båt�från�Travemünde,�via�Göteborg�
och�Örebro�till�Stockholm.�

7�dagars�trevlig�resa�i�trevligt�sällskap.�

Bussen�körs�av�Sebastian�Grimhäll�och�
reseledare�är�Göran�Wetterqvist�

�

Vill�du�ha�mer�information�om�resan,�skicka�ett�
mail�till:�goran.wetterqvist@gmail.com�

Rolig och 
lärorik plusdans 

8 squarer var det i Näsby Park 9 oktober när 
Sven Andréason callade Plus DBD (dancing by 
defi nition) under tre timmar. 

Både ganska vana dansare och lite mer ovana 
ställde upp för att dansa Plus från mer ovan-
liga positioner. Vi hade dessutom ”kort” för att 
det skulle blandas upp i squarerna.
Då gällde det att kunna defi nitionerna även 
om Sven förklarade och hade genomgång på 
vissa call så det blev mera av en ”workshop”.
Roligt hade vi, men på slutet märktes det att 
det nog var ganska fullt i huvudet på oss dan-
sare.

Vi ser fram emot att få fl era liknande danstill-
fällen, även på andra nivåer.

Solveig Hållberg
Ocean Waves Square Dance Club Lidingö
(men också medlem I Näsbyparks 
Squaredansklubb)

• Tankar inför squaredansframtiden? 
Vi behöver göra uppvisningar och visa att vi 
fi nns så vi skapar fl er intresserade. Inte bara 
innan kurserna drar igång.

• Har du några övriga intressen? 
Intresserad av musik och ljud i allmänhet. 
Ljudrestaurerar vinyl och kassettinspelningar.

Här lär ni känna kända/okända callers i Sver-
ige. Kanske ger det er en chans att anlita en 
ny caller. 

Annika Myhrberg
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Klubbinformation 
(uppdaterad augusti 2013)

Hemsidan
På hemsidan www.squaredans.se kan klub-
ben logga in och registrera/uppdatera klubb-
information, 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 0455-385163 (arb) 
 0457-66897 (hem).

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

Svensk A1/A2 handbok - L-E Morell 100:- 

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

Beställningar görs hos Björn Persson, Sten-
kastsgatan 11, 421 36 Västra Frölunda, 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.  

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, Maria Keinänen: 
maria@squaredans.se
Sekreterare, Iris Åkerberg: 
iris@squaredans.se, 
Norra Torpvägen 56, AX-22120 Mariehamn 
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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 squaredansklubbar 
och dansare anslutna till SAASDC. 
Seminariet syftar till att utbilda och 
diskutera i ämnen som ska bidra till att 
squaredansen lever vidare. Vi utväxlar 
idéer. Seminariet arrangeras av SACT och 
SAASDC gemensamt. Nästa seminarium 
preliminärt hösten 2014. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kunskapslistan - KL 

 

Ett mycket genomarbetat verktyg samt 
checklista som är lätt att använda för 
framförallt ledare. KL kan också användas  
för dansare, för att kontrollera att de får 
den utbildning de har rätt till, och därmed 
kunna ställa krav på sina kursledare. 
 
Kunskapslistan finns på: www.caller.nu 
 
Under rubrikraden Om SACT, välj HÄMTA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Utbildning 

SACT Caller School 
 

Del 1, del 2 och del 3. Preliminärt planerad 
till våren 2014, troligen i Värmland. (Datum 
ej fastställt vid manusstopp) 
För mer information: Micke Gerkman, 070-
493 23 89 
 
SLUG – se separat annons i 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 Bosse Nilsö, 013-70503  

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

Ju fler vi är tillsammans… 
 

En oroande stor del av (oss) squaredansare 
dansar troget en gång per vecka, men inte 
mer. Åtskilliga dansare är aldrig ute på andra 
dansare. Kanske kommer de på KLUBBENS 
dans, men många gör inte ens det. 

Entusiaster från 80-90-talet kunde åka långa 
sträckor för att få dansa. Mitt eget rekord-
minne är 4 personer i en SAAB 96 åkte T&R 
Linköping - Göteborg för en dans (och 1 
gästtip), samma dag. Vi fick nästan med oss 
ett rådjur på hemvägen. 

En orsak kan finnas i att många dansare (de 
som inte åker ut) är singlar. Det är inte så kul 
att åka långt ensam, eller så HAR man ingen 
bil. Andra är del i familj, där det bara finns en 
dansare och en bil. Man kan förstå att de inte 
”kommer iväg”. 

Lösningen är förstås ENKEL! Ni/Vi som åker, 
erbjud andra att åka med! Delad kostnad, 
delad glädje. Mer glädje på danserna för ALLA. 

Dessutom blir man definitivt en bättre dansare 
genom att dansa till flera olika callers. Oavsett 
om ni har den proffsigante band/skiv-
instruktören hemma, eller en riktigt bra lokal 
caller så kommer andra callers att variera på 
ett annat sätt. 

Detta är utmärkt att diskutera på kurs-fikat: 
Vilka skall ut i helgen? Vart, finns det några 
som vill följa med? Fyll bilarna med glada 
dansare.  

Vad blir nästa Tip? 

Jag tycker det är synd att behöva säga det 
IGEN. Men kära klubbar, VARFÖR har ni inte 
nivå-skyltar på era danser? Slipp förvirring, 
slipp pinsamheter när dansare går upp på en 
för hög nivå. Även på stora danser (inkl Örebro 
Jamboree) har vissa pass med flera nivåer. 
Men nivå-skylt? Icke! 

SACT-medlemmar: Beskrivning av enkel 
funktionell nivåskylt finns i höstens SACT-info. 
Gör en egen och ta med dem, till danser hos 
klubbar som inte fixat sådan själva. 

/BosseN,  Sekreterare, SACT 

PS: SACT-convention 2014: 15-16/2 Linköping 
      Lördagen 15-21: DANS, +, Många  
                                olika callers 
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Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook

Tel 076-871 8030 · Med reservation för ändringar

Våren 2014 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

Square Games
Ti 18 mars - Sten Götharson

B, M, P (golvets nivå)
FREDAGDANS - AfterWork
En fredag i månaden har vi öppen squaredans.  

Inga förkunskaper krävs.  Ta med en kompis! 

24 jan - 28 feb - 28 mar - 25 apr  Se mer på hemsidan.

Vårens kurserMåndagar fr 13 jan  BII och MII (forts)Tisdagar fr 16 jan P++ (NY)Tisdagar fr 4 feb - Nybörjarkurs (NY)

16 jan - B-P, 1 hall 

23 jan - B-A2, 2 hallar

30 jan - B-A 1 hall

6 feb - A1,A2 1 hall

13 feb - Månadsdans

20 feb - B-Plus, 1 hall

27 feb - B-A2, 2 hallar

6 mars - A1, A2, 1 hall

13 mars - Månadsdans 
Mathias Alfredsson

20 mars - B-Plus, 1 hall

27 mars - B-A2, 2 hallar

3 april - A1-A2, 1 hall

13 mars - Månadsdans 
Svante Jordeskog

17 apr - B-Plus - 1 hall

24 apr - B-A2, 2 hallar

1 maj - A1,A2 1 hall

8 maj - Månadsdans 
Thomas Bernhed

15 maj - Bakvända 
”Snuttan” Eriksson

22 maj - B-A2, 2 hallar

Torsdagar på Vinga
Det är inte alltid alla nivåer på våra klubbdanser. Se Programmet nedan. Vid ordinarie klubbdanser 

callar Bengt Geleff, Catrine Dellbing, Sten Götharsson och/eller Gugge Törnquist 

Conventionresor 
5-8 juni (Västerås) 

11-13 Juli (Ikast, Dk)
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Reine Storberg 

Fredag 19.00 - 22.00 
Lördag 12.00 - 20.00 
Söndag 11.00 - 17.00 

Dans i två hallar:  
Dans i tre hallar:  
Dans i två hallar: 

B40 - A2  
B40 - C1.  
B40-P-A2 & C1-C2-C3A  

 
Afterparty 20.00-23.00 

Gratis husvagnsuppställning finns utanför skolan. 
Ej el. Ingen tillgång till skolan när dansen är slut. Servering finns Lördag & Söndag 

 
 

    
  

Med reservation för förändringar 

 
 
 

DANSAVGIFT: Fredag 100 kr 
Lördag 160 kr 
Fredag eller söndag + Lördag 240 kr 
Hela helgen 340 kr 
Söndag 130 kr 
 

 
 

AFTERPARTY: Afterparty lördag med live-musik. 
Föranmälan genom att betala in 50 kr till Western 
Airports Sq kto 48 48 25 - 5 senast 15 februari 2014. 
Baguette + en dricka ingår. 
 

 Alternativ 1:  
Salami & Brieost 

Alternativ 2:  
Kyckling med curry 
 

 Vid anmälan: ange om du vill ha alternativ 1 eller 2 
Efteranmälan i kassan utan mat 30 kr. 
 

LOKAL: Djupedalsskolan 
Ligger nära Mölnlycke Centrum 1 km åt söder. 
Följ den stora genomfartsvägen från Mölnlycke Centrum under järnvägen och ta 
av åt höger Djupedalsängsvägen. Första vägen åt höger leder dig ner till 
Djupedalsskolan. 

KOORDINAT: N 57° 39.088' 
E 12° 07.584' 

BOENDE: Wendelsberg, Mölnlycke.  
Hotellrum eller vandrarhem. 
Reception: 031-338 05 36, 031-338 05 74 
Fax: 031-338 05 59 
konferens@wendelsberg.se 

 Göteborgs Vandrarhem 
Mölndalsvägen 23 
Tel. 031-40 10 5 

 Ibis hotel Göteborg-Mölndal 
Idrottsvägen 6 
431 62 Mölndal 
Tel. 031-67 96 30 
Fax. 031-87 98 18 
 

 Villa Balder Bed & Breakfast 
Karlfeldtsgatan 20, Göteborg 
Tel: 0730 611185  
info@villabalder.se 
 
 
 

 
Fakta om huset 
Ägare: Kathe och Dennis Sköldborg 

INFORMATION: 
 

Joakim Beiring 0705-696861 joakimbeiring@bredband.net  
Ulla Henricson 0733-321843 henricson.ulla@bredband.net 
Carina Geleff 0708-262929 carinageleff@yahoo.se 

 

25:e Western--Festivalen  
14:e -- 115:e -  16:e Mars 2014 
FFirar vi med dans i 3 dagar 

DDjupedalsskolan, Mölnlycke 

Ross & Marine Howell 

Thomas Bernhed 

Christer Bern 

Ungdomar under 
18 år halva priset 

”GISSA CALLET” – 
FOTOTÄVLING! 

 
Många av er har säkert sett bildgåtor 
på bl.a facebook där man frågar vilket 

squaredanscall som avses. 
 

Detta skulle t.ex kunna illustrera 
”Explode” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu vill vi se hur påhittiga och kreativa 
ni läsare är! 

 
Skicka in ert klurigaste ”gissa callet”-

foto till ing-marie@squaredans.se  
senast den 1 februari så kanske just 
ni får den stora äran att se ert foto i 
tidningen! Ett fint pris finns i potten.  
Ju klurigare desto bättre – så sätt 

igång, tänk till och ut och fota! 

 
 
 
 
 
 
 
`                                                                                                                   

 
                                        
 
 
 
 
  

 
 
 

Mölnbacka Bygdegård  
 

3 mil norr om Karlstad, mellan Deje och Molkom.  
GPS. Koordinater: N59˚ 38.201˚ E013˚33.077˚ 

Caller Monica Arvidsson  
Hans Lindgren 

 

Nivå. B44 - M - P - A1 - A2 – C1 
 

Dans i 2 hallar Kl. 14.00 – 20.00   
OBS! Mat ingår, Vuxna 150kr. Ungdom under 25 år 80kr.. 

förhandsanmälan senast 28/1 pg maten!  
Utan mat 120/60 kr och  ingen förhandsanmälan! 

 

Välkomna till Forshaga  
Kommunen med både Lyckan och Lusten 

 
 

 
 
 

Info/anmälan: Birgitta 070-871 54 97 
Mail: sjotorp.biha@hotmail.com 

 

creo
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