- Informationsblad för Squaredansare

Nr 4 2014
Nu finns vi på Facebook!
Ni får gärna gilla
och dela vår sida.

Swedish
Association
of
American
Square
Dance
Clubs

´ ¤
Inbjuder till

Brobyggarnas Gemensamma
Julavslutning

Lördagen den 24 januari 2015
VÄSTERÄNGSSKOLAN, Bålsta
kl 13-14: C1
kl 13-19:
13 19 B* M P A1 A2
Dans i två hallar

Micke Gerkman

Rojne Eriksson

Med Värmlandscallers
När?
Tid.
Plats.
Nivå.

Söndagen den 7 december
Kl. 14.00 – 19.00
Mölnbacka Bygdegård
Lätt B golvets nivå - M – Plus
A1 – A2 - (C1) i 2 lokaler
Entré. 100 kr, under 26 år 50 kr
OBS!! Julbord med kaffe ingår
Bindande anmälan, klubbvis pg: maten
Senast 3 december till
E-mail. sjotorp.biha@hotmail.com
eller
Birgitta tel. 070-871 54 97

Tomas Hedberg
SERVERING
varmrätt
varmrätt,
smörgåsar,
kaffe m.m.

INTRÄDE:130 kr
tt.o.m.
o m 25 år: 65 kr
Info:
Lee 070-486 06 94
Lasse 072-210 21 40
www.squaredancers.balsta.tv

g av varmrätt hos
Förbokning
sekr@squaredancers.balsta.tv

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



Försäljning kommer att finnas
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Från ordförandens horisont
Hej Squaredansvänner!

När ni läser detta har Squaredansseminariet
2014 genomförts i Kungälv. Så här i mitten
av september då jag skriver detta är anmälningsläget mycket tillfredsställande och det
förefaller som om det maximala antalet deltagare är uppnått och detta är en stor glädje.
Orsakerna är säkert Àera, men viktiga faktorer är programmet samt att priset kraftigt har
kunnat reducerats. Skälet till det lägre priset
är främst bidrag från SACT och Squaredansförbundet, samt att vi förlagt seminariet till
ett annat ställe med förmånligare pris. Nästa Squaredansseminarium har planerats till
2016.

Så är det åter dags att skriva några rader i
denna spalt. För att få lite inspiration gick jag
in på hemsidan för att titta på vad andra skrivit
genom alla år och det blev en nostalgitripp av
rang. Du vet väl att tidigare nummer av denna
förträfÀiga tidskrift ¿nns på hemsidan. Vi är
nu inne i den period då det är mörkt och ibland
lite tråkigt väder. Mitt förslag är att tillbringa
en stund med att läsa vad som står i tidigare
utgåvor av tidskriften och ni får en intressant
tillbakablick.
För en tid sedan deltog jag i en helgdans med
en av våra svenska toppcaller. Två dagar med
Àera pass från plus till C1 i en trevlig lokal.
Vad som bekymrar mig är att antalet deltagare bara var två till tre squarer. En erfaren
klubbordförande sa "Här anordnar vi klubbens
näst största dans och det kommer enbart ett
fåtal dansare. Vad skall vi göra för att få hit
mer dansare?". Man kanske skulle tro att denna dans krockade med någon annan dans i
området, men så var inte fallet.
Uttalanden av denna typ har hörts från många klubbledare under senare tid och detta
bekymrar mig mycket. Om vi dansare inte
kommer på de danser som klubbarna anordnar, innebär det i förlängningen en risk att vår
härliga fritidssysselsättning utarmas.

Slutligen vill jag tacka er för det gångna året
och önska er alla en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt 2015.
Ha det riktigt bra och
ta hand om varandra, så ses
vi i en square någonstans.
Tommy Hansson
tommy@squaredans.se

Som Àera av er säkert har uppmärksammat
har Squaredansförbundet tagit ytterligare ett
steg inom de sociala medierna genom att skapa en sida på Facebook.
Syftet med sidan är att vi utöver vår nya hemsida får ännu en kommunikationskanal. Vi
skulle uppskatta om du gillar, kommenterar,
interagerar och sprider sidan.
På den nya och den gamla hemsidan ¿nns ett
forum där olika företeelser och synpunkter har
kunnat diskuteras. Tyvärr förefaller det som
om detta forum har spelat ut sin roll, eftersom
inläggen i princip har upphört. Det är viktigt
att vi för en dialog och den nya plattformen på
Facebook kanske kan vara ett modernare och
enklare sätt för detta. Jag ser gärna, att alla
ni som tar bilder och ¿lmer lägger ut dessa på
sidan. En liten tanke som kanske skall skickas
med är omtanken om dem som inte vill vara
med på bild.
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Vi fördelade ansvarsområden inom styrelsen
och alla fortsätter arbeta med det de gjorde
förra året. Jag ¿ck ett helt nytt ansvarsområde
som vi kallar ”Kommunikation”. Det gäller
både internt och externt och förhoppningsvis
kan jag bidra med min kunskap från journalistikens alla sidor.

När jag skriver det här har hösten börjat ta
sitt grepp ute. Värmen försvinner allt fortare
och löven skiftar färg och ger otroliga syner
innan de faller av träden i väntan på snön. Alla
årstider har sin charm och hösten har det de¿nitivt. Det innebär också att många danser
och kurser startar upp efter sommarträda.
Hoppas ni har möjlighet att besöka Àera av
dem.

I övrigt på mötet så gick vi igenom ekonomin,
Square–Info, Convention och Klubbkontakter.
Vi nominerade också några namn som kommer att få frågan om att calla Europaconvention 2016 för Sveriges räkning. Vi nominerade
också några namn som kommer att få frågan
om de vill ingå i SquareO som ersättare till två
som har avsagt sig uppdraget.

Styrelsen har haft det första fysiska mötet sedan stämman i juni. Vi träffades på Arlanda
Quality hotell och huvudfokus för mötet var
webben och sociala medier, men även andra
ämnen diskuterades. Från fredag klockan 20
till söndag efter lunch stöttes och blöttes Àera
frågor som rör vår verksamhet. För mig var
det extra roligt att träffa alla – och att göra
comeback efter sex år då jag inte ingått i styrelsen.

Beslut togs om att genomföra en styrelseutbildning i Arboga, trots att deltagarantalet
stannade vid åtta. Styrelsen tyckte det var
viktigt att genomföra den då det var ett tag sedan en sådan utbildning hölls. Det kommande
seminariet i Kungälv gicks också igenom och
förhoppningsvis har det genomförts när den
här tidningen landar i brevlådan.

Som sagt, fokusområdet på mötet var hemsidan och sociala medier. Vi gick igenom den
nya hemsidan helt och hållet och fördelade ut
olika ansvarsområden mellan styrelsemedlemmarna. Jag kommer att ha stort fokus på innehåll och passar här på att efterlysa bilder som
vi kan ha på sidan och vilka länkar ni tycker
skulle kunna vara bra att ha på sidan. Skicka
gärna i ett mail till mig. (Mailadressen ¿nns
längst ner i den här artikeln.) Passa också gärna på att skicka reportagetips till Square–Info
som jag skulle kunna skriva. En klubb som gör
något särskilt, en eldsjäl utöver det vanliga eller att jag får följa med bakom kulisserna på
en dans och allt det arbete som läggs ner. Jag
tar tacksamt emot allt!

Vi i styrelsen vill här passa på att önska er alla
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Squaredansår!
Hoppas vi ses snart på ett dansgolv!
För styrelsen,
Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

Det bestämdes också att förbundet ska starta
upp en facebooksida, den är redan lanserad
när ni läser det här. Sök på Squaredansförbundet så hittar du den. Gilla den gärna och
sprid gärna till andra också. Men framför allt
– var gärna där och diskutera och dela med
dig av bilder och ¿lmer. För att se sidan behöver du inte vara med i Facebook, men vill
du kommentera eller dela så måste du vara en
användare. I samband med lanseringen på Facebook stängs forumet ner som tillhandahållits på webben.
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Redaktörsspalten
Bara omslaget är i färg. Såvida ni inte vill ha
färgannons, ska alla Àyers 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.

November har anlänt, klockan är 16 och mörkret
har snart lagt sig. Det är svårt att acceptera att
den långa sommaren är till ända, men vi får se
till att fylla dagarna med roliga saker.
Till detta nummer har vi tagit bort stående
halvsidesannons eftersom det formatet inte
utnyttjats.
Tänk på:

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.

Ändrar ni er adress/mailadress
så meddela er hemmaklubb så
de kan ändra i tidningsregistret.
Maila inte oss i styrelsen, vi gör
INGA ändringar.

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila
eller att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi
mars 2015. Njut tills dess av julblommor, ljus,
snö och nära och kära.
God Jul och Gott Nytt År
önskar jag er!

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.

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

Årgång 30
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

Annonser

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

Helsida

Halvsida

Storlek bredd * höjd mm

190*270

Liggande
190*135

Stående
90*135

Kvartssida
Liggande
190*65

Färg

4 000:-

2 000:-

1 000:-

1 000:-

Svartvit

2 800:-

1 200:-

600:-

600:-

Färg SAASDC-klubbar

2 500:-

1 200:-

500:-

500:-

Svartvit SAASDC-klubbar

1 800:-

750:-

300:-

300:-

I priset ingår: publicering i Square-Info samt publicering av hela tidningen, inklusive annonsen, på SAASDC:s hemsida.
Kommande nummer
Deadline för material
Distribueras vecka

Nummer 1 2015
1 februari
1511

Nummer 2 2015
15 april
1521

Nummer 3 2015
1 augusti
1537

Nummer 4 2015
15 oktober
1547

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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Nu finns vi också på Facebook
sprida den till andra squaredansvänner så vi
kan nå så många som möjligt.

På första styrelsemötet efter stämman i
Västerås så var det mycket fokus på hemsidan och sociala medier. Förbundsstyrelsen har
tydligen i några år diskuterat Facebook fram
och tillbaka. Borde vi ¿nnas där, vad skulle
det tillföra och hur fungerar det är några av
frågeställningarna som stötts och blötts.

Har du valt att inte gå med i Facebook behöver
du inte vara rädd att missa något, det går alltid
att googla ”Facebook Squaredansförbundet”
så ser du vad som lagts upp på väggen. Men
däremot kan du inte interagera med sidan om
du inte är medlem i Facebook. I och med att
sidan har skapats så stängs forumet på hemsidan ner. Vi Àyttar över diskussionerna till
Facebook istället, för att samla allt på ett ställe.
Men hemsidan kommer självklart att vara kvar
och vara vår viktigaste (förutom Square–Info)
informationskanal till våra medlemmar.

Så väljs en journalist som har ansvar för en
lokaltidnings sociala medier in i styrelsen.
PANG! Självklart ska vi ha en Facebooksida,
det är bara positivt och inte alls farligt eller
skrämmande. Tvärtom, bara kul och där medlemmarna ¿nns ska vi också ¿nnas.
Nu ¿nns den och vi heter ”Squaredansförbundet”. Du som är med i Facebook får gärna
söka upp den och gilla, kommentera och dela
med dig av tankar, bilder och ¿lmer eller ställa
frågor. Det går också att skicka meddelanden
som når hela styrelsen. Du får givetvis gärna

Hoppas vi ses snart på ett dansgolv!
För styrelsen,
Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

NOBELPRISET +
SQUAREDANS
= SANT!

KL

Jag ¿ck av Barbro Åkerskog i Match Town
Square Dancers, Jönköping följande utdrag ur
Alice Munroes bok ’Brinnande livet’ (Dear Life)
där vår kära och trevliga aktivitet omnämns.
Denna kanadensiska författarinna tilldelades
Nobelpriset i litteratur 2013.

Version 3.17

Från kapitlet ”Röster” går att läsa följande:
** När mamma växte upp brukade hon och
hela hennes familj gå på dans. Dansen hölls i
skolhuset eller ibland på en gård med tillräckligt stort ¿nrum. Unga och gamla deltog. Någon
spelade piano - på husets eller skolans – och
någon hade kanske med sig en ¿ol. Square
dance hade komplicerade turer och steg, som
ropades ut av någon med särskilt stark röst
(alltid en man) i en sorts besynnerlig brådska, och det var knappast till någon hjälp för
den som inte redan kunde dansen. Vilket alla
kunde, eftersom de hade lärt sig stegen redan
när de var tio eller tolv år gamla. **

Kunskapslistan från SACT
Version 3.17 gäller fortfarande
Använd version 3.17. Version 3.18 med lite annan
organisation finns att tillgå på begäran.
___
Du som har synpunkter på tillägg eller ändringar är
alltid välkommen att maila till Calle Brunér:
calle.bruner@swipnet.se
KL på SAASDCs hemsida: squaredans.se. Därunder:
Redan squaredansare/information/ kunskapslistan.
Där finns också en logg (versionslista) på gjorda
ändringar och vilka sidor det berör.

Tänkte att det kunde vara trevligt att dela med
sig av detta kuriosum till Er alla fyrkantiga
dansare.
/Leif ’Snuffe’ Ericsson
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Bödabaden sommaren 2014
Sommaren som gick var den tionde sedan vi
sålde Bödabaden! Tänk så fort tiden går! Under
dessa 10 år har vi sett på anläggningen med
mycket blandade känslor, pendlande mellan
hopp och förtvivlan. Med DANSGLÄDJENS intåg på arenan känns allting mycket bättre och
vi kan med glädje besöka Öppethuskvällarna
och även delta i dansen, både som änglar vid
behov och som gäster under en dansvecka.

Gösta lockade med sig dansarna till Skäftekärr
Järnåldersby för att lyssna på sitt nya tillskott
till guidningen ”Från Istid till Gristid”. Hans senaste hobby och intresse, GEOLOGI, har även
gett upphov till en liten spännande utställning i museet på Skäftekärr, fortsättning följer
nästa sommar.
Vår allra högsta önskan är att Bödabaden ska
få leva vidare med dans och glädje! Hoppas att
vi får möta många av våra ”gamla” och massor av nya dansare under sommaren 2015!

Jag, Inger har även haft glädjen att få hjälpa
till i köket och restaurangen vid Àera tillfällen.
Bödabadens underbara matmor Ingrid Brentel
behövde sovmorgon emellanåt och att komma
in i köket vid sextiden på morgon och börja koka
gröt och ägg kändes välbekant, vemodigt och
roligt. Att se alla gamla och nya squaredansare
låta sig väl smaka vid borden och få en kram vid
brickinlämningen gjorde mig varm om hjärtat!
Välkomstparty, callers night, räkparty, avskedsparty, roligt och glatt hela veckan! Jack och
Stefan med övriga fantastiska callers, gjorde
sitt allra bästa för att trivseln skulle vara på
topp där Gudrun och Anne-Marie bidrog genom
att sköta receptionen och marktjänsten.

Varmaste hälsningar från
Inger och Gösta Toreld
(grundare och ägare till Bödabaden
Dance Resort 1985 – 2004)

Ingrid bakar goda bullar till kvällskaffet

Jack har fått nys om att han ska
bli kastad i poolen
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Denna gången berör vi främst callerrelaterade
aspekter. När vi pratar om vett och etikett så
gäller det ju oss samtliga, oavsett om vi är
dansare eller callers. Vi skall ju tillsammans
skapa en atmosfär som gör det möjligt för oss
alla att trivas och vilja komma tillbaka - om
och om igen.

stod bredvid på scen
• caller som ej samarbetat med callerkollega
på scen och öppet visat ovilja
Callers skall naturligtvis uppträda respektfullt
mot både dansare och medcallers på scen. Det
vore tämligen omöjligt att skapa en god atmosfär om två eller Àera callers inte kan/vill
samarbeta på scenen. MEN - vilket torde vara
lika självklart - callern bör också få respekt
tillbaka.

Det är mycket som förändrar sig när man som
dansare tar en mikrofon i handen för första
gången. Oftast - som tur är - blir man som
alldeles purfärsk caller-to-be - ¿nt stöttad av
klubben. Men, det ¿nns ju också undantag där
dansarna inte har tålamod med en ny caller
utan vill dansa till etablerad "duktig" caller.
Alla får ju ha sin egen inställning till sådana
saker vilket säkert den blivande callern också
kan förstå. Det tar ju lång tid att bli en "duktig" caller och utan att få stöd från egen klubb
är det en svår uppgift. Tyvärr så kan callereleven också råka ut för otrevligheter. Att en
dansare vill dansa till etablerad caller är acceptabelt, men att en dansare är otrevlig mot
en ny caller - bara för att callern inte är rutinerad - är inte okey och inte acceptabelt.

Precis som vi värnar om varje dansare borde
vi också värna om varje caller.
Det är ju fritt för klubbarna att välja vilka callers man vill engagera.
Vad gäller uppförande "bakom scenen" så är
det självklart att callers skall uppföra sig moraliskt och respektfullt och inte uttrycka sig
negativt om vare sig dansare eller callerkollegor. Callers - tänk på vad ni säger, säger ni
något olämpligt i ett rum fullt av folk så kanske bara några enstaka personer hör det, men
säger ni något olämpligt i mikrofon så hör alla
det.

När vi planerade att skriva lite ur callersynpunkt så ¿ck vi in lite upplevelser från callers,
en del ¿ck oss att kraftigt reagera.

Så ¿ck vi också in information om;
• caller som blir tillfrågad om en dans - svarar
ja, men sedan aldrig hör något mer från klubben utan ser en Àyer med annan callers namn
• caller som inte fått kontrakt, ej fått närmare
information mer än en Àyer, som åkt till den
på Àyern angivna adressen bara för att ¿nna
att man Àyttat dansen till annan lokalitet och
"glömt" meddela callern
• inställd dans - sent återbud
• caller som ej ens får in vanligt vatten på scen
under en lång dans
• caller som ej erbjudits mat under en heldagsdans
• callerpartner som dels inte välkomnas/omnämnes och dels inte erbjudes förtäring tillsammans med sin partner (callern)
• callerpartner som kanske får sitta under hela
dansen och ej blir uppbjuden

En caller är ju också en ledare och som sådan
förväntas man ju vara stark och ha tjock hud,
men alla har tyvärr inte tjock hud och det kan
¿nnas stunder i livet när man inte är stark heller. Det vore ju ¿nt om callern i sådana stunder
kunde känna stödet från dansarna/klubben speciellt under kursverksamheten som ju är
en regelbundet återkommande verksamhet.
Det är ju teamwork - dansare/dansare, dansare/caller, caller/dansare, caller/caller.
När det gäller stora danser och festivaler har
vi bl a fått veta att följande hänt;
• klubb som gjort enkät där dansarna ¿ck
anonymt tycka om callers var bra eller dåliga. Man kunde bl a sitta och räkna hur många
pluscall callern använde under ett plusttipp
• caller som efter ett tipp fått en lapp i handen
(från dansare) på vilken det stod att man var
dålig caller
• caller som gjort sig rolig och/eller framhävt
sig själv på bekostnad av callerkollega som

Dessa synpunkter är ju lätta att åtgärda. När
man skickar en förfrågan till Àera callers om
samma dans är det ju respektfullt att informera
samtliga tillfrågade, men behöver ju inte ange
några namn. När man sedan bestämt sig för
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att engagera en av dessa callers, bör de andra
som tillfrågats informeras om detta. Det kan
ju ha varit så att callers tackat nej till annan
dans för att hålla datumet vikt.

Så här gör man för utskick utan att mottagaradresserna syns;
Skapa utskicksgrupp (maillista) och ge den ett
namn - skicka mailet sedan som DOLD KOPIA
till gruppen. Man bör dock vara medveten om
att vissa mailprogram kan behandla massutskick som spam och mailet kan hamna i spamkorgen.

Om dansen ställs in sent - så att callern inte
kan boka in annan dans - borde den arrangerande klubben betala ut en del av callerarvodet
och hela resekostnaden - om callern hunnit
boka in Àygbiljett som ej kan avbokas.

Med varma hälsningar från
Marianne, Louise, Christina, Karina och Hanna

Om callern lämnar in sent återbud gäller samma sak - antingen att callern ersätter klubben
en del av förlusten - eller att callern överenskommer med klubben att ordna ersättare, om
klubben går med på detta. En caller kan ju bli
sjuk, förlora rösten etc.
Det är för just sådana händelser det är viktigt
att man har ett caller/clubkontrakt. Det är ett
ömsesidigt ansvar mellan klubb och caller. Var
öppen med era tankar och ta inget för givet,
det kan ¿nnas situationer som är svåra att
förutspå. Tänk på att ta med callerpartner i
kontraktet också.

IPAC 2015
22-29 juli med buss
Efter många förfrågningar så genomför vi
nästa sommar en bussresa till Barmstedt i
Tyskland. Programmet i sin helhet är inte
klart, men hotell är bokat på 4-stjärniga
Tryp By Wyndham i intilliggande Bad
Bramstedt. Från och med nu tar vi emot
föranmälningar!

Utformning av kontrakt - det vore av intresse
att få in lite olika förslag från klubbarna - hur
många av er använder sig av kontrakt? Hur
många bokar via mail? Mail är i övrigt bindande på samma sätt som ett kontrakt och kan
ibland innehålla mer detaljerad information än
vad kontraktet gör. Hur många bokar muntligt
endast?
Vi i gruppen här vill välkomna förslag till callerkontrakt. Vi kan alla hjälpas åt att få ett så
bra kontrakt som möjligt. När förslagen inkommit kan vi i gruppen arbeta fram ett förhoppningsvis heltäckande kontrakt som kan göras
tillgängligt för klubbarna.

Resan kommer gå från Stockholm via
Jönköping, Göteborg och med nattfärjan
från Trelleborg till Travemünde. På
hemresan passar vi på att göra extra
övernattning i Hamburg med guidad tur i
denna fantastiska stad. Givetvis stannar vi i
vanlig ordning vid Citti Markt i Lübeck för lite
gränshandel!
Göran och Sebastian
Föranmälan skickas till

Sist men inte minst, det har kommit in ett mail
med önskemål att adresserna inte skall vara
synliga när man skickar ut massutskick.



goran.wetterqvist@gmail.com


31:a Arbogadansen

Freddie Ekblad
Cafeteria finns.
Squaredansshopar
besöker dansen.

3 januari 2015 kl. 15.00-21.00
Sturehallen, Arboga
Basic part one – M – Basic part one – P
Mer upplysningar:
www.riverbends.se/?page_id=1293
eller kontakta Torbjörn tel. 019-31 46 64
E-post arbogadansen@riverbends.se
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För ett tag sedan upptäckte jag till min stora
förvåning att jag såg mig som squaredansare
- jag som egentligen bara var en person som
dansar squaredans någon gång ibland, ett par
tre fyra gånger i veckan kanske...alltså ibland.

åker till Antarktis, kommer pingvinerna att
squarea upp? Förmodligen, för jag har hört
ryktas att de är högnivådansare.
• du tittar neråt för att se vilket kön du råkar
tillhöra just nu. Ett band, en liten skylt, som
antyder att du borde gått åt andra hållet...för
inte hinner man kolla detta i tid för att klara
det innevarande callet. Det är bara att se glad
ut ändå!
• du behöver att en caller berättar för dig att
du är normal. Å andra sidan är det i alla fall
inget att tro på. Allvarligt; skulle det vara normalt att ställa upp sig i fyrkant, och förÀytta
sig i komplicerade turer, med märkliga ljud
till, whopee whopee, på order från någon som
står på scen och sjunger, för att slutligen ändå
hamna på samma ställe där man började?
Trodde väl det!
• du inte kan promenera utan musik, för promenade är ett call och till ett call behövs musik.
Om musiken tar slut kan du inte ens komma
hem. Sorgligt men sant.
• du lyssnar till låttexter och undrar om de är
calls. Swing low, sweet chariot..hm, hur utför
man det callet, tro? Eller än värre, ”kill your
man”, som förvirrade våra stackars nybörjare
igår – guskelov gör de bara calls som de känner igen, annars hade det inte varit många
änglar kvar hos oss.

Identitet, vad man identi¿erar sig som, det är
ju viktigt, har jag hört. Jag läste någonstans
att barn hjälper till mera hemma om man utnämner dem till hjälpreda, än om man ber
dem hjälpa till; identi¿erar man sig som en
hjälpsam person så hjälper man självklart till.
Men squaredansare? Hur kom det sig? Och vad
innebär det egentligen? Inte är det kläderna,
för det är ju inte nödvändigt att klä sig på något
särskilt sätt; man kan lika gärna ha jeans och
t-shirt som Àuf¿g underkjol, eller cowboyhatt
och skjorta med snöre om halsen, så länge
man inte ska på någon ¿nare dans.
Inte är det musiken, för man kan ju dansa
squaredans till nästan allt, från Mozart till
Beatles.
Att det är trevligt och kul att dansa squaredans,
att det är en utmaning som håller igång hjärnan, och att man träffar en massa trevligt folk,
att man skrattar mycket ihop, jo visst är det så
• men vad är det som gör oss squaredansare
annorlunda; inte bara att vi står i fyrkant?
Det gör vi ju inte jämt heller, ens när vi dansar; det är ju linjer och waves och columns
och jag vet inte allt.

Ja, det är märkligt, hur man blivit sådan. Man
skulle kunna reÀektera över om man blir sådan
av att dansa squaredans, eller om man börjar
dansa squaredans för att man är sådan, och
vill umgås med likasinnade...? Men det löser
jag inte ikväll.

Jag började lyssna av min omgivning lite,
och gjorde en liten lista ”Du vet att du är
squaredansare när...”
• du automatiskt börjar räkna folk i squarer.
Hur många var det som kom på dansen igår?
Tre squarer. Eller: Hur många är anmälda?
15 personer. Ja, men det går ju inte, vi måste
ha en till!
• Å andra sidan kan du dansa med någon som
inte ¿nns där. Är man bara 15, så dansar man
med ett spöke; lätt förvirrande för dem som
inte ser denna dansare. Riktiga squaredansare
börjar diskutera hur fantomen är klädd ikväll.
• du skriver inte längre ”Kram” till folk, utan
YR. Hemliga koder, minsann! Allt för att förvirra allmänheten :-)
• du planerar semestern utifrån var man kan
dansa squaredans. Oavsett om du tänkt dig till
Kina eller Kinna, så kollar du upp var och när
det ¿nns squaredans. Jag trodde ju faktiskt att
det var troligare att hitta dansare i Kina än
Kinna, men ack vad fel jag hade. Finns det
någon plätt på jorden dit squaredansen inte
spridit sig, tro? Börjar faktiskt undra – om jag

Ethel Åslund

TibetochKina



Resanär18dagarlång:28majͲ14juni2015.
VibörjarmedattbesökaHongkong.Sedangårfärden
genomYunnanisydvästraKina,kanskedenvackraste
provinseniKina.Vibesökerblandannatdenberömda
stenskogen.VidaretilldetmytomspunnaTibet.Därifrån
tarvisedandetberömdatågetfrånLhasatillPeking.
Entågresautöverdetvanliga.Viavslutarsedanresan
medattdansasquaredansmedvårakinesiskavänner.
FärdledareärsomvanligtMagnusCarlssonochGöran
Wetterqvist.
Förmerinformation:

goran.wetterqvist@gmail.com
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Squaredans
Ledar
Utbildning
Grund
SLUG våren 2015
Sveriges bredaste squaredansutbildning
Den är speciellt lämpad för nya
styrelsemedlemmar/funktionärer eller
blivande instruktörer
En 2-dagars SLUG-kurs är planerad till en
helg i Stockholmsområdet under mars-april
2015. Hör av dig för att få veta närmare
tidpunkt.
Intresserad? Kontakta Calle enligt nedan.
Plats:
Tid:

Nacka Värdshus, Nacka.
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

Vellykket squaredansfest i Våle
lørdag 20. september 2014

naturligvis inn en matpause, slik at vi ¿kk litt
påfyll i magene våre.

I strålende sol samlet Horten og Omegn
Squaredancers cirka 60 glade dansere til fest
på Våle Samfunnshus. Vi ¿kk besøk av gjester fra to svenske klubber, Rocky Mountains
Squaredancers og Troll8an.

Vil du vite mer om oss, ¿nner du oss på
http://www.horten-squaredancers.no
og på facebook.

Det kom også gjester fra våre to søsterklubber
i Oslo, Oslo Square Dance Club og Fjord Frolickers Square Dance Club. Det er vi som sammen
dannet Oslofjord Squaredancers og danset på
Norske Talenter tidligere i år. Vi kom ikke videre da, men vi laget god TV-underholdning.
Calleren vår den gang, som på Høstfesten vår,
var Tomas Hedberg. Han ¿kk iallfall den gang
skryt av en av dommerne, Omer Bhatti.

Astrid Isaachsen (leder)
og Cathrine Hallberg (kasserer)

På Høstfesten vår danset vi C1 fra klokken
12:00 til 13:45 og Basic til A2 fra klokken
14:00 til 21:00, bare avbrutt av en hyggelig
matpause med smørbrød og kaker.

Danserne i forgrunnen er fra venstre:
Karin Hasselberg, Martin Honstad,
Kari Larsen og Sven Andreasson (sistnevnte
fra Rocky Mountains Squaredancers).
Foto: Astrid Isaachsen

Søndag 21. september 2014 fortsatte vi med
tre timers Workshop, hvor vi var 21 personer til sammen. Det ble en veldig nyttig gjennomgang av noen Pluss- og A2-calls. Vi la
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Brev från Skotteksgården
Hejsan brorsan hejsan grabben
Här är brev från mor och stabben
Vi har kul på kolonien
Vi och alla andra squaredancenördar i en
Fritidsgård med massa sängar
Kostar visst en hel del pengar
Som vi satsat på att öva
Call som glömts och som vi säkert kan behöva

Den 24:e till 29:e augusti deltog jag och ca 45
andra dansare i C3A kurs på Skotteksgården
vid Ulricehamn. Arrangör är Gert och Annika
Carlsson från Göteborg och caller var Bronc
Wice. Veckan innan var det C2 kurs i samma
arrangemang.

Tjugo gubbar, trettio tanter
Springer runt i fyra kanter
Caller Bronc Wice exercerar
Gert och Annika det praktiska planerar
Däremellan får vi vila
Eller runt i trakten bila
Vackra Åsunden i kvällsljus
Eller åka ända bort till Torpa Stenhus

Gunbritt Jonsson, Örebro Squaredancers

Med vänlig hälsning

Ja så har vår vecka varit
Dagarna så snabbt har farit
Ont i ryggen, skav på knäna
Det är sånt som man får ha om man vill träna
C3A med många vänner
Som sen många år vi känner
Kram från oss, som är så nöjda
2015 skall vi åter hit och fröjda!

GISSA CALLET

Svaret på callet
är Zoom.

Här är en ny bild
att fundera över
tills nästa nummer.

Förklaringar till danslistan:
B35, B40 etc. Basic upp till call nr 35, 40
B*, M*, P* etc. “Golvets nivå” dvs. B, M, P etc.
upp till den nivå årets kurser normalt har nått
DBD Dance by definition
WS Workshop
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Här dansar vi -Nummer 4 2014
Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

To 20 nov

Datum/Tid

Program

Höstdanser 2014

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18.30-21.30 B-M-P-(A1)

Mathias Alfredsson

Spekeröds Bygdegård

Gunilla 0303-77 37 34 / Gunnar 070-771 55 86

F 21 nov

Nybörjardansen

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18.30-22.00 B35 B35 M

Stefan Sidholm

IOGT/NTO-huset, Mantalsv. 4 Häggvik

Jörgen Lundqvist 070-671 16 93

F 21 nov

Nybörjardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 B30 - Plus

Reine Storberg

Ekdalaskolan

Carina 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se

L 22 nov

Lördagsdans

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 M P M A1

Freddie Ekblad

Servicehuset Väderkvarnen

Birgitta Jansson birgittaj5@gmail.com

L 22 nov

Førjulsdans

Dalheim samfunnshus

Horten og Omegn Squaredancers

17.00-21.00 B til A2

Fredrik Einarsson

Se kart på flyer

Cathrine Hallberg eincat.hallberg@sf-nett.no

L 22 nov

Intensivkurs A2

Arboga

Riverbend's Square Dancers

10.30-17.00 2:a hälften av A2

Sten Axtelius

IOGT- lokalen, Storgatan 10

Stefan Flink 070-307 83 37

L 22 nov

Xtra-dansen

Mönsterås

Stranda Squaredancers

15.00-20.00 B* M P

Leif "Snuffe" Ericsson

Mönsteråsgymnasiet

Erling Yttermalm 070-522 74 30

L 22 nov

Novemberdansen

Säter

Falu Squaredancers

14.00-19.00 B - A2

Jon Hansell Nilsson

Solvarbo bystuga

Mats Sundström 070-645 68 83

Sund, Åland

Alandia Square Dancers

L 22 nov
14.00-19.00 P A1 P A2 P

Micke Gerkman

Klippan, Klippanv.1, 22530 Sund

S 23 nov

Anki
ann-christine.nyman@mariehamn.ax

12.45-17.00 B M B P
S 23 nov

Västerås

Västerås Square Dance Club

12.00-17.00 C1

Tomas Hedberg

VSDC:s lokal Bjurhovda

Björn Eskilsson 070-493 08 67

S 23 nov

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Freddie Ekblad

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 23 nov

Söndagsdans

Nödinge

Surte Swingers

17.30-20.30 B-A1

Marine Ramsby

Ale Kulturrum

Ulf Persson 031-65 44 64

S 23 nov

Gemensam klubbdans

Mariestad

Norra Wadsbo Squaredancers

15.00-19.00 B* - ?*

Pär Lundborg

Snapens Friluftsgård

Silvia Olsson-Schudel 073-026 38 77

M 24 nov

Kvarndansen

Kungälv

Kongahälla Senior Square Dancers

12.00-16.00 B M P (2 salar)

Johnny Nordström, Reine

Kvarnkullen Kungälv

Sven Olov Josefsson 070-568 46 80

Ti 25 nov

Månadsdans

Linköping

Blue Ribbon Squares

18.30-21.30 B M P

Fredrik Rosén

Åbylundsgatan 52

Carola Nilsö 073-322 50 79

To 27 nov

A2-Dans/Workshop

Mariestad

Norra Wadsbo Squaredancers

18.30-21.15 A2

Mathias Alfredsson

Snapens Friluftsgård

Birgitta & Kjell 0506-150 59/kjell.nyang@ncc.se

To 27 nov

Höstdanser 2014

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18.30-21.30 B-M-P-(A1)

Gunilla Hammarlund

Spekeröds Bygdegård

Gunilla 0303-77 37 34 / Gunnar 070-771 55 86

F 28 nov

Thomasdansen

Mölndal

Pingvinerna

18.30-21.30 C1

Thomas Bernhed

Hemvärnsgården, Delbancogatan

margareta@pingvinerna1.se

F 28 nov

Novemberdans

Huddinge

Huddinge Square Swingers

13.00-16.30 B M B P

Robert Milestad

ABF-huset, Kommunalvägen 26

Ewa Werin 070-497 43 13

L 29 nov

Novemberdans

Stockholm

Forum Squaredancers

L 29 nov
12.00-17.00 C2
S 30 nov
10.00-15.00 C3a

13.00-16.00 P A1 P A2

Robert Milestad

Nybrogatan 18

Berit Nilsson 08-604 05 20

L 29 nov

Avslutning, Anmälan

Surte

Surte Swingers

18.00-21.30 B-A1

Kristian Äng, Martin Jansson

Surte Församlingshem

Ulf Persson 031-65 44 64

L 29 nov

Novemberdansen

Sundsvall

Sundsvalls New Wave

11.00-12.00 C1

Sven Andréason,

Folkets Hus i Kvissleby, Njurunda

12.00-19.00 P-A2

Svante Jordeskog

Matbest+info Christina 070-246 05 92
Göran 070-552 81 67

L 29 nov

Julfest

Jönköping

Match Town Square Dancers

14.00-15.30 M P

Bo Nilsö

IOGT-NTO Föreningsgården

Kjell-Åke Boström 073-629 36 57

16.00-19.00 B M B P

Hallmansvägen 73

L 29 nov

PLUS Intensivkurs

Uppsala

10.00-16.00 P Intensivkurs

Freddie Ekblad

Kamratgården, Bergsbrunnavillav. 24

Merit 018-36 61 48 / Göran 070-537 40 04

L 29 nov

Korvdans

Östhammar

Roden Square Dancers

12.30-16.30 B*-M*-B*-P*

Andreas Olsson

Norrskedika Bygdegård

Maria Andersson 076-221 22 97

S 30 nov

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Micke Gerkman

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 30 nov

Novemberdans

Malmö

Energy Squares

15.00-18.00 B*-A1*

Hanna Tenenbaum

Sallerupsvägen 26

Lars Olofsson 070-527 20 37

S 30 nov

C1 kurs intensiv

Arboga

Riverbend's Square Dancers
Stefan Flink 070-307 83 37

10.00-14.00 C1 intensivkurs

Uppsala Viking Squaredancers

Förkunskaper halv C1 nivå

Strängen 11, Arboga

Sten Axtelius

5 av 5 ggr höst

To 4 dec

Höstdanser 2014

Stenungsund

18.30-21.30 B-M-P-(A1)

Svante Jordeskog

Spekeröds Bygdegård

Gunilla 0303-77 37 34 / Gunnar 070-771 55 86

L 6 dec

Nybörjardans

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

12.30-15.30 B24 B

Rojne Eriksson

Pumpan, Katarinasalen

Birgitta Jansson birgittaj5@gmail.com
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Bygdegillets Squaredancers

Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

L 6 dec

Datum/Tid

Program

Luciadansen

Enköping

Pepparrötterna

14.00-17.00 A1 A2

Stefan Sidholm

Litslena Bygdegård

Carina Runnebring 070-649 24 58
Umeå Square Dancers

17.00-21.00 BMP
L 6 dec

Julfesten

Umeå

13.00-17.00 B* till A1

preliminär sluttid

Filadelfiakyrkan, Vännäs

13.00-18.00 P-A2

Thomas Hedberg

Musikhuset, f d Sjömanskyrkan

Anders Sjöberg

L 6 dec

Squaredans i Juletid med Julmat

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

15.00-21.00 B -M- P- A1

Svante Jordeskog, Martin Jansson

Ödsmåls Bygdegård

Ingvar 0522-230 51 / Gunnar 070-771 55 86
SateLlite SD

L 6 dec

Gävle

Gefle Square Dancers

anm.senast 28/11
S 7 dec

LUCIA-dansen

Älvsjö, Stockholm

14.00-17.00 P

Micke Gerkman

Park Folkets hus/Götalandsv. 181, Örby

Monica Taleryd 070-552 11 65

S 7 dec

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Olle Nilsson

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 7 dec

Brobyggarnas Julavslutning

Mölnbacka

Präriefolket Square Dancers

Värmlandscallers

Mölnbacka Bygdegård

Birgitta mail: sjotorp.biha@hotmail.com

Anmälan pg. Julbord som ingår

OBS! Dans i 2 lokaler

S 7 dec

Jul-avslutning

Kungsbacka

17.00-20.00 B-A1

Jörgen Höijer

ABF-huset

Karin Lindeberg 070-628 57 76

S 7 dec

Månadsdans

Helsingborg

Helsingborg Squaredancers

13.30-18.00 P A1

Roger Persson, Hyllinge

Dalhemsvägen 123

Lena Kjellgren 070-33 07 37

M 8 dec

Lucedansen

Kungälv

Kongahälla Senior Square Dancers

12.00-16.00 B M P

Johnny Nordström

Kvarnkullen

Sven Olov Josefsson 070-568 46 80

M 8 dec

Julavslutning

Staffanstorp

Gripen Square Dancers

19.00-22.00 B M P

SvenOlle Svensson, Peter Johansson

13.00-19.00 Lätt B-M-P-

A1ͲA2ͲC1

L 13 dec

Kungsbacka Square Dancers

Biblioteket

Natalie Strandh

Mellerud

Rocky Mountains Squaredancers

11.00-17.00 C1

Sten Axtelius

IOGT-NTO Postgatan 25

Björn Arén

L 13 dec

Juldansen

Nybro Hanemåla skolans matsal

Crystal Squaredancers

15.00-20.00

Christer Bern

L 13 dec

A-2 Intensivkurs

Uppsala

10.00-16.00 A-2

Freddie Ekblad

Kamratgården, Bergsbrunnavillav. 24

Göran 070-537 40 04 Britta 072-206 09 59

Mellerud

Rocky Mountains Squaredancers

S 14 dec

Lars-Gösta 070-680 94 82 / 0481-307 21
Uppsala Viking Squaredancers

10.00-17.00 C1

Sten Axtelius

IOGT-NTO Postgatan 25

Björn Arén

F 26 dec

AnnanDagsDansen

Alafors

Surte Swingers

15.00-20.00 M-A1

Mathias Alfredsson

Alafors Medborgarhus

Ulf Persson 031-65 44 64

F 26 dec

Annandagsdansen

Västerås

Västerås Square Dance Club

17.00-21.00 B34 M P

Tomas Hedberg

VSDC:s lokal Bjurhovda

Curt Johansson info@vsdc.se

L 27 dec

Mellandagsdansen

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

17.00-21.00 B M B P

Micke Gerkman

Rotebro Dansträff, Hertig Karls v. 13

Jörgen Lundqvist 070-671 16 93

S 28 dec

Mellandagsdans

Malmö

Energy Squares

15.00-18.00 B* - A2*

Clubcallers i 2 hallar

Sallerupsvägen 26

Lars Olofsson 070-527 20 37

S 28 dec

Banddansen

Göteborg

Vinga Yellow Rockers

13.00-17.00 B A1

Sten Götharson med inspelningar

Vinga Yellow Rockers

info@vinga-sdc.org

F 2 jan

Trettondansen

Mölndal

Pingvinerna

18.30-21.30 C1 C1 C2

Thomas Bernhed

Hemvärnsgården, Delbancogatan

Tommy Hansson

L 3 jan

Arbogadansen

Arboga

Riverbend's Square Dancers

15.00-21.00 B p.1 MS B p.1 P

Freddie Ekblad

Sturehallen

Torbjörn eller Carita 019- 31 46 64

F 9 jan

Vingafestivalen

Göteborg

Vinga Yellow Rockers

18.00-22.00 P A1 A2

Kaj Wikholm (Fi), Thomas Bernhed

Kyrkbytorget

info@vinga-sdc.org

Emigrant Square Dancers

L 3 jan
11.00-14.00 C1
15.00-18.00 C2
S 4 jan
10.00-15.00 C3a
M 5 jan
10.00-14.00 C3b

L 10 jan
14.00-20.00 B M P A1 A2

Kaj Wikholm, Catrine Dellbing,

S 11 jan

Gugge Törnquist

11.00-15.00 B35-B
L 10 jan

Knutadansen

Brittatorp, Rottne

13.00-15.00 A1 A2

Henrik "Hedda" Nilsson

Viljan i Brittatorp

15.30-20.00 B* M B* P

Mikael Edsted 070-594 73 96
Arne Moberg 070-538 74 39

L 10 jan

Januaridansen

Fruängen, Stockholm

Motiv8's

13.00-16.00 C3A

Thomas Bernhed

Fruängsgården

Arne Gustavsson 08-530 680 51

L 10 jan

Tjugodagsdansen

Fagersta

Mountain Team Square Dancers

15.00-20.00 B M P A1

Tomas Hedberg

Folkets Hus, B-salen

Gunnar Falk 0223-164 07

F 16 jan

After Work dans

Örebro

Örebro Squaredancers

18.00-22.00 Plus

Kaj Wikholm

Radiatorvägen 7

Kristina, klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11

17.00-20.00 C2
S 11 jan
9.30-16.00

C3B
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Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

L 17 jan

Datum/Tid

Program

Midvinterdansen

Motala

Varamon Square Dancers

13.00-15.30 P A1 A2

Kaj Wikholm (från Finland)

Gillet, Varamon

Mats Wirebro 076-398 39 86

Fruängen, Stockholm

Ericsson Square Dancers

16.00-19.30 B35 M B35 P
L 17 jan
14.00-17.00 A1 A2

Micke Gerkman

Prel. Fruängsgården

Lars-Erik.Svensson@ericsson.com 010-7191071

L 17 jan

Workshop A2

Arboga

Riverbend's Square Dancers

IOGT- lokalen, Storgatan 10

Stefan Flink 070-307 83 37

Älvsjö, Stockholm

SateLlite SD

10.00-10.30 Fika
10.30-17.00 A2

Sten Axtelius

S 18 jan
14.00-17.00 A1, A2

Robert Milestad

Park Folkets hus/Götalandsv. 181, Örby

Monica Taleryd 070-552 11 65

S 18 jan

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Sven Andréasson

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

L 24 jan

Stora Bålstadansen

Bålsta

Bålsta Square Dancers
Lee Jonsson 070-486 06 94

13.00-14.00 C1

Tomas Hedberg, Micke Gerkman,

Västerängsskolan

13.00-19.00 B*-A2 i 2 hallar

RojneEriksson

Föranmälan mat

L 24 jan

Januaridansen

Stockholm Pumpan

13.30-16.30 B40 M61 B40 M

Roland Danielsson

Katarinasalen Färgargårdstorget 1

Birgitta Jansson

L 24 jan

Lördagsdans

Huddinge

Huddinge Square Swingers

13.00-16.30 M P M A1

Svante Jordeskog

ABF-huset, Kommunalvägen 26

Ewa Werin

S 25 jan

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Svante Jordeskog

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

L 31 jan

25e Starlight Dansen

Deje

Präriefolket Square Dancers

13.00-19.00 B44-M-P-

Squaredansklubben Seniorerna

Monica Arvidsson,

Mölnbacka Bygdegård

Birgitta mail: sjotorp.biha@hotmail.com

Leif Andersson, Hans Lindgren

Anmälan pg. maten

Dans i 2 lokaler

S 1 feb

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Micke Gerkman

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

F 6 feb

Februarifestivalen

Fruängen, Stockholm

Motiv8's

19.00-22.00 A2

David Heffron

Fruängsgården

Arne Gustavsson 08-530 680 51

A1ͲA2ͲC1

L 7 feb
10.00-13.00 C3A
15.00-18.00 C2
18.30-21.30 C1
S 8 feb
11.00-14.00 C2
15.00-18.00 C3B
M 9 feb
9.30-16.00

9/2 i Segersjö Folkets Hus
C3B

L 7 feb

Pepparrotsdansen

Enköping

Pepparrötterna

14.00-15.00 C1

Freddie Ekblad

Litslena Bygdegård

Carina Runnebring 070-649 24 58

Stockholm

Forum Squaredancers

15.00-17.30 A1 A2
17.30-21.00 B* M B P
L 7 feb
13.00-16.00 P A1 P A2

Sven Andréason

Nybrogatan 18 Stockholm

Berit Nilsson 08-604 05 20

M 9 feb

Februaridansen

Fruängen, Stockholm

Ericsson Square Dancers

18.30-21.30 M P

David Heffron

Fruängsgården

Lars-Erik.Svensson@ericsson.com 010-7191071

To 12 feb

Månadsdans

Göteborg

Vinga Yellow Rockers

19.00-22.00 B-A2

TBA

Vinga Yellow Rockers

info@vinga-sdc.org

F 13 feb

Workshop

Mölndal

Pingvinerna

Anders Blom

Hemvärnsgården ,Delbancogatan

Tommy Hansson

F 13 feb

Nybörjardans

Huddinge

Huddinge Square Swingers

13.00-16.30 B24 B

Rojne Eriksson

ABF-huset, Kommunalvägen 26

Ewa Werin

L 14 feb

Valentindansen 30 år

Stockholm

Ocean Waves Square Dance Club

Freddie Ekblad, "Sotarn" Lindberg,

GIH, bakom Stadion

Marie Fernulv 070-844 44 07

C1- C3a
L 14 feb

C1 - C3a

S 15 feb

C1 - C3a

13.00-17.00 M P A1 A2

"Robban" Milestad
L 14 feb

AllaHjärtansDansen

Alafors

Surte Swingers

15.00-21.00 B34-A1

Catrine Dellbing, Martin Jansson,

Alafors Medborgarhus

Ulf Persson 031-65 44 64

Linköping

Blue Ribbon Squares

Jörgen Höjer
L 14 feb

Kanaldansen

14.00-20.00 B - C1 Dans i 2 hallar Gunilla Hammarlund & klubbcaller

Landerydagården Bokhagsvägen 10

Carola Nilsö 073-322 50 79

L 14 feb

Allahjärtans dans

Västerås

Västerås Square Dance Club

14.00-16.30 A1-A2

Mice Gerkman

VSDC´s lokal Bjurhovda

Curt Johansson info@vsdc.se

L 14 feb

Nivådans

Örebro

Örebro Squaredancers

10.00-16.30 Plus & A2 i 2 hallar

Jesper Wilhelmsson, Tomas Hedberg

Klubblokalen, Radiatorvägen 7

Inga-Lill inga-lill.o@telia.com 073-057 96 66

S 15 feb

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Freddie Ekblad

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

L 21 feb

Febuaridansen

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

medd.senare M P M A1

Leif Snuffe Ericsson

Meddelas senare

Birgitta Jansson

L 14 feb
17.00-20.00 B40-M-P
OBS! Föranmälan

15

Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

L 21 feb

Datum/Tid

Program

A-1 Intensivkurs

Uppsala

Uppsala Viking Squaredancers

10.00-16.00 A1 Intensivkurs

Freddie Ekbald

Kamratgården, Bergsbrunnavillav. 24

Merit 018-36 61 48 / Göran 070-537 40 04

L 21 feb

Workshop A2

Arboga

Riverbend's Square Dancers

IOGT- lokalen, Storgatan 10

Stefan Flink 070-307 83 37
Panther Squares

10.00-10.30 Fika
10.30-17.00 A2

Sten Axtelius

S 22 feb

Träningsdans

Täby Centrum

13.00-16.00 M P M A1

Roland Danielsson

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

L 28 feb

Ljuset i Vintermörkret

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

14.00-18.00 P

Svante Jordeskog

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13

Jörgen Lundqvist 070-671 16 93

L 28 feb

Nivådans OBS! Föranmälan

Örebro

Örebro Squaredancers

10.00-16.30 A1

Jesper Wilhelmsson

Klubblokalen, Radiatorvägen 7

Inga-Lill inga-lill.o@telia.com 073-057 96 66

L 28 feb

Himmeta dansen

Arboga

Riverbend's Square Dancers

14.00-16.00 A1 A2

Sten Axtelius

Himmeta Bygdegård

Kristina Karlsson 073-140 89 77

S 1 mars

Första vårdansen

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

11.30-14.30 P A1 P A2

Michael Gerkman

Brommasalen Gustavslundsvägen 168

Birgitta Jansson

S 1 mars

Vrid och vänd på C1

Arboga

Riverbend's Square Dancers

IOGT- lokalen, Storgatan 10

Stefan Flink 070-307 83 37
Panther Squares

16.00-17.00 B40 M P
17.30-18.00 Trad. square dance
18.00-19.00 B40 M P

10.00-10.30 Fika
10.30-17.00 C1

Jesper Wilhelmsson

S 1 mars

Träningsdans

Täby Centrum

13.00-16.00 M P M A1

Sven Andréasson

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

F 6 mars

Vårdansen

Tyresö

Tyresö Square Dancers

19.00-22.00 Plus-A1

Micke Gerkman

Kvarnhjulets föreningsgård, Pluggv. 6B

Sören Berggren 070-713 70 69

L 7 mars

A-2 Intensivkurs

Uppsala

Uppsala Viking Squaredancers

10.00-16.00 A-2 Intensivkurs

Freddie Ekblad

Kamratgården, Bergsbrunnavillaväg 24

Merit 018-36 61 48 Göran 070 537 40 04

L 7 mars

Stranda-dansen

Mönsterås

Stranda Squaredancers

15.00-20.00 B* M P

Jesper Wilhelmsson

Gymnasiet

Erling 070-522 74 30 erling@yttermalm.se

L 7 mars

Vårdans

Staffanstorp

Gripen Square Dancers

14.00-18.00 B40-P-A1

Stefan Carlsson

Biblioteket

Natalie Strandh

S 8 mars

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Olle Nilsson

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

To 12 mars

Månadsdans

Göteborg

Vinga Yellow Rockers

19.00-22.00 B-A2

TBA

Vinga Yellow Rockers

info@vinga-sdc.org

F 13 mars

Westernfestivalen

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19.00-22.00 B40-A2

Ken Riticcu, Freddie Ekblad,

Djupedalsskolan

L 14 mars

Thomas Bernhed, Mathias Alfredsson,

12.00-20.00 B40-C1

Reine Storberg

Carina Geleff 0708-26 29 29
carinageleff@yahoo.se

S 15 mars
11.00-17.00 P-A2, C1-C2-C3A
F 13 mars

Marsdans

Huddinge

13.00-16.30 P A1 P A2

Micke Gerkman

ABF-huset, Kommunalvägen 26

Huddinge Square Swingers
Ewa Werin

L 14 mars

Jössesvängen 2015

Arvika

Arvika Squaredancers

13.00-14.00 C1 (WS)

Tomas Hedberg

Jössefors Folkets Hus. Jössefors

Lars Jansson 0570-221 77

Älvsjö, Stockholm

SateLlite SD

14.00-19.00 P A1 A2 (WS alla nivåer)
S 15 mars
14.00-17.00 B M

Sven Andréason

Park Folkets hus/Götalandsv. 181, Örby

Monica Taleryd 070-552 11 65

S 15 mars

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Stefan Sidholm

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 15 mars

Nivådans

Örebro

Örebro Squaredancers

10.00-16.30 A2

Tomas Hedberg

Klubblokalen, Radiatorvägen 7

Inga-Lill inga-lill.o@telia.com 073-0579666

M 16 mars

Nivådans C3a och C3b

Mölndal

Pingvinerna

11.00-15.30 C3b

Ken Ritucci

Hemvärnsgården, Delbancogatan

Tommy Hansson

OBS! Föranmälan

16.30-21.00 C3a
L 21 mars

SACT-Convention

Bålsta

SACT

15.00-21.00 P

SACT-callers

Meddelas senare

Lars Rawet 070-523 17 43

L 21 mars

Workshop

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

medd.senare A2 A1

Svante Jordeskog

Meddelas senare

Birgitta Jansson

S 22 mars

Workshop

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

S 22 mars

Seminarium

medd.senare P M

Svante Jordeskog

Meddelas senare

Birgitta Jansson

S 22 mars

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Micke Gerkman

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

L 28 mars

C-dans

Fruängen, Stockholm

Ericsson Square Dancers

11.00-14.00 C1

Tomas Hedberg

Fruängsgården

Lars-Erik.svensson@ericsson.com

L 28 mars

Vårdansen

Enköping

Pepparrötterna

14.00-17.00 A1 A2

Mathias Alfredsson

Litslena Bygdegård

Carina Runnebring 070-649 24 58

S 29 mars

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Freddie Ekblad

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

15.00-18.00 C2

17.00-21.00* B* M P
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Fwww.orebrosquaredancers.se E

Nivådanser 2015
Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630

Två hallar

14//2
28/2
15/3

A2
P
A1
A2

Jesper Wilhelmsson
Tomas Hedberg
Jesper Wilhelmsson
Tomas Hedberg

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

33:e
After Work
med caller från Finland:

Örebro 3-5 april 2015

Kaj Wikholm

Afterparty på lördagen med dans till

Svenska mästarna i country 2013!!!
Fredag 16 januari

Four Leaf Clover

Nivå:
Tid:
Inträde:
Fika:

Plus
18:00-22:00
100kr
Fika med smörgås ingår
i priset!
Plats:
Örebro Squaredancers
klubblokal, Radiatorvägen 7
(vid tefatet)
Kontakt: Kristina Luhr 0733-39 66 11
klluhr@hotmail.com

Årets påskharar är:

Bill Harrison

Bronc Wise

Jesper Wilhelmsson
Tomas Hedberg
P-C2 i tre hallar i tre dagar

Hjärtligt välkomna önskar
Örebro Squaredancers
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Höstupptakt på Bödabaden
Klubbarna Crystal Dancers Nybro, Kalmar
Squaredansklubb, Stranda Squaredansklubb
Mönsterås och Emigrant Squaredancers Rottne hade den 20-21 september sin årliga höstupptakt på Bödabaden.
Vi var ca 50 personer denna gång, kanske
något färre än vanligt.
Några deltagare passade på att redan dagen innan anlända till squaredansstället där
man varit ett antal gånger tidigare. Resten av
gänget kom strax före lunch på lördagen.

När man grillat sin köttbit eller sin korv var det
dags att ta plats i Saloonen och äta upp sin
nygrillade mat och det fanns säkert en del som
hade lite gott att dricka till.
Diskussionernas volym blev efterhand högre
och högre tills det var dags att bryta för en
liten stund frågesport.
Denna gång var det en lite annorlunda frågor.
Det var bara en fråga som någon grupp svarade rätt på och det var grupp 5 som kunde
hur många kilometer asfalterad väg det ¿nns
i Kirunagruva. För övriga frågor var den grupp
som var närmast rätt svar som ¿ck poäng.
Detta innebar att det blev mycket diskuterande
inom varje grupp innan man bestämde sig för
sitt svar. Till slut var det grupp 5 som hade
Àest poäng och därmed vann tävlingen.
Arrangerande klubb delade emellertid ut ett
litet pris till alla grupper.

Efter incheckning så samlades vi i matsalen där
Ingrid och Ann-Marie hade ¿xat en smörgås
eller rättare sagt en landgång.
Den var nästan en halv meter lång och massor
med godsaker på. Så var det någon som var
hungrig vid ankomst så var det åtgärdat med
råge.
Kl 13 började dansen och eftersom det var
härligt, strålande solsken och varmt ute så var
vi givetvis på utedansbanan.
Två caller, Christer Bern och Pähr Lundberg,
fanns på plats. Som tur var så hade muggarna
plockats fram för det blev ordentligt varmt i
solen av både värmen och dansen. Callerna
körde hårt med oss så det blev ganska svettigt.
Då en square med Kalmardansare ibland hade
lite egna tolkningar av vissa call, så ¿ck vi andra lite andrum emellanåt.
Vi ¿ck använda våra skrattmuskler också en
hel del.
Förut om åren har vi kunnat vara ute ett par
timmar men denna gång var vi där hela tiden
till middagen kl 17 och då var det fortfarande
riktigt skönt väder. Att kunna dansa utomhus i
fyra timmar den 20 september gjorde ju så att
alla deltagare var på strålande humör.

Sedan tog Pähr-Christerz över underhållningen. De underhöll oss med lite sång som
stundtals blev allsång och med lite roligheter i
form av sanna och osanna historier. Detta inbjöd även andra deltagare att gå upp på scen
och dra den ena roliga historien efter den andra. Så kvällen varvades med lite duett från
Pähr-Christerz och roliga/fräcka, rumsrena/icke rumsrena historier om vartannat och alla
skrattade, sjöng med och hade fantastiskt roligt.
Vid midnatt bestämdes det att det var dags att
avsluta denna mycket trevliga kväll i saloonen.
Vissa gick till sina egna rum och kanske kröp
ner i sängen medan andra kanske samlades
någonstans och fortsatte att ha det trevligt en
stund till innan det var sängdax för dem.
På söndagen var det frukost innan dansen
återupptogs vid 10-tiden inne i ladan.
Vi höll på att dansa till middagstid då vi avslutade och tackade varandra för en mycket
trevlig helg och Crystal Dancers som varit värd
denna gång överlämnade stafettpinnen till Kalmarklubben som till nästa år har uppdraget
att ordna nästa års höstupptakt.
Callerna ¿ck givetvis en stor varm applåd och
ett litet paket för ett perfekt genomfört uppdrag.
Innan hemresan avslutades helgen på Böda
med ännu en god måltid inne i matsalen av
många nöjda squaredansare.

Kökspersonalen hade lagat en god köttfärslimpa som snabbt gick åt så det blev inget kvar
som behövde slängas denna gång.
Efter middagen så hade solen gömt sig bakom
ladan så då bestämdes det att dansen skulle
fortsätta inne i ladan. Där dansade vi till kl 20,
som vanligt under många glada skratt både
bland dansarna och hos callerna.
En stund efter dansen slutat så fanns det mycket ¿na glöder på grillarna som Janne ¿xat så
vi alla kunde grilla vår medhavda grillmat.
Som vanligt blev det mycket kommentarer om
grillningen bland alla glada deltagare.

Anders C, Crystal Dancers, Nybro
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Vår 2015

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

jan 2015
en 9-11
estival
Vingaf
Vingas lokaler Kyrkbytorget, Göteborg
Fre 18:00-22:00 – Plus, A1, A2
Lör 14:00-20:00 – B, Ms, Plus, A1
Sön 11:00-15:00 – B35, B
Kaj Wikholm (Fin), Thomas Bernhed
Catrine Dellbing, Gugge Törnquist
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Vårens kurser

Mån MS (term 2) - Plu
s (term 2)
Tis
Basic (term 2)
Kurserna startar 12-13 jan
uari

Torsdagar på Vinga
28 dec Banddans

19 mar

5 feb

Sten Götharson

B-P, Sten Götharson

A1-A2, Sten Götharson

9-11 jan Vingafestival

12 feb Månadsdans

26 mar

Se ovan

B-A2, Gunilla Hammarlund

B-P (A), Gugge Törnquist

12, 13 jan Kursstart
15 jan

19 feb, Årsmöte
B-P(A), Catrine Dellbing

2 apr Påskdansen
9 apr Månadsdans

26 feb

B-A2, TBA

A1-A2, Sten Götharson

22 jan
B-A, Gugge Törnquist

29 jan
B-A, Catrine Dellbing

A1, A2, Gugge Törnquist

16 apr

5 mar

A1-A2, Catrine Dellbing

B-P, Catrine Dellbing

23 apr

12 mar Månadsdans

B-P (A), Sten Götharson

B-A2, TBA

Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook
Tel 076-871 8030 · Med reservation för ändringar
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Vart är vi på väg ?
upp folk. De som visar intresse provar säkert
på, andra vågar inte. Erfarenheten visar att
ett fåtal ställer upp, övriga i publiken försvinner.

Inom många klubbar rullar det på med fart
och Àäkt i danslokalerna, det är så det skall
vara. Men tyvärr har inte alla klubbar full vind i
sina segel idag. Ett antal klubbar som i många
år varit livfulla har fått skära ned på sin verksamhet och vissa har t.o.m. helt lagt ned.

Idén är då att gruppen skall endast vara som
en attraktion vid nämnda tillfällen. I dessa
sammanhang kan man med rätt marknadsföring få chans att visa äkta squaredans som
lockar, samt även få betalt för showen. Folders
om squaredans delas ut.

Efter att nyligen varit med på ett relativt, och
mycket trevligt, i dagens sammanhang, stort
danstillfälle, nämligen Örebro´s 20th Country
Jamboree så ser man tydligt vart det bär iväg
med squaredansandet.
Här var det fullproppat med dansare på Plus
och Advance nivåerna, men endast ett fåtal
squares på Basic och Mainstream.

Vi i Satellite S D är inne på att testa detta
koncept.
Vad säger ni övriga, kan ni tänka er att ställa
upp för den typen av uppvisning?

Nya dansare är en nödvändighet för vårt fortbestånd. Hur ska det de då gå till, var ska dom
komma ifrån och vad kan vi göra?

Inget förtar det andra, men detta kanske är
ett litet nytänkande vad gäller presenterande
av vår trevliga fritidsaktivitet, som förhoppningsvis kanske ger squaredansen en ljusare
framtid.

Vi har just diskuterat dessa frågor inom vår
styrelse och vi tror att det går att göra mer PR
för squaredansen, som på trevligt sätt triggar
andra att komma igång.

Hasse B. / ordförande i Satellite S D

Vi tror att uppvisningsdans på rätt sätt, skulle
kunna vara ett bra alternativ. Med rätt sätt,
menar vi då att klubben bildar en pool av dansare som är villiga att ställa upp vid speciella
tillfällen, t.ex. vid sådana som marknadsdagar
i köpcentrum, vid ¿rmafester eller liknande
events.
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Förutsättningen skall då vara att göra uppvisningen så attraktiv som möjligt, klädsel bör
gärna vara ”western” betonad och färgglad.
Vem vill se svensk folkdans i vardagskläder?
Det skall tydligt märkas att squaredans är
en trevlig aktivitet för hela familjen, där alla
åldrar dansar tillsammans, ung som gammal.
Vad gäller ”prova på, kanske man skall vara
lite restriktiv och inte med övertalning tvinga
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SACT
Organisationen för squaredansledare
www.caller.nu
Kontakt: Annika Persson
Tfn: 042-22 50 58 E-mail: skuttelina22@hotmail.com

Vart tog resandet vägen?
Det finns för få resande-folk i squaredansen.
Personer som vill åka LITE längre än in till den
lokala klubben för att dansa.
Det finns ett gammalt garde (tror jag tillhör
detta) som kan åka en sträcka för att dansa. I
varje fall till fler-dags-danser. Att åka mer än
två timmar för en endagsdans kräver något
speciellt. T ex Buffalo´s första öppna dans, det
var en RIKTIGT kul dans!

Seminariet

Förr var det färre danser, och vi var ivrigare.
Då åkte man långa sträckor för dans, t ex för
en caller man inte dansat till förr. Varför är det
annorlunda idag? Hur gör vi bättre?

är ett arrangemang för squaredansklubbar
och
dansare
anslutna
till
SAASDC.
Seminariet syftar till att utbilda och
diskutera ämnen som ska bidra till att
squaredansen lever vidare. Vi utväxlar
idéer. Seminariet arrangeras av SACT och
SAASDC gemensamt. Nästa seminarium
15-16 November 2014.
-------------------------------------

1: Klubbar: Era elever är inte klubbens
egendom.
Skicka
ut
dem!
Vid
behov
transportera dem (samåkning). De blir aldrig
bra dansare om de dansar till en eller få callers.
Belöningen vi får av det är engagerade dansare

Kunskapslistan - KL

2: Instruktörer/callers: Era elever är inte Er
egendom. Ni kan lära dem mycket, men ingen
av oss kan alla variationer (räck upp handen
den av er som inte håller med!). Skicka ut
dem! Följ med dem ut, vi behöver själva höra
nya saker av andra kollegor. Belöningen vi får
är engagerade dansare. Och glädje!

Ett mycket genomarbetat verktyg samt
checklista som är lätt att använda av
framförallt ledare. KL kan också användas
av dansare, för att kontrollera att de får
den utbildning de har rätt till, och därmed
kunna ställa krav på sina kursledare.

3: Dansare av gamla gardet: Hjälp till i
transporten, men åk också SJÄLVA ut mera.
För andra klubbars skull, och för er egen skull.
Det BLIR roligare om vi är fler, jag lovar.

Kunskapslistan finns på: www.caller.nu
Under rubrikraden Om SACT, välj HÄMTA
-------------------------------------

Utbildning

4: Nya dansare: Er instruktör/caller är säkert
bra. Men ingen kan visa er alla variationer.
Ingen kan lära er hela programmet ni dansar
på. Squaredansen är inte tänkt som en
aktivitet man dansar som kurs en kväll i
veckan. Squaredans är en stor gemenskap, och
den gemenskapen finns när många klubbars
dansare träffas.

SACT Caller School
Del 1, del 2 och del 3. Planerad till hösten
2015.
För anmälan och mer information: Micke
Gerkman, 070-493 23 89

SLUG – se separat annons i Squareinfo

5: Skyll inte på bensin-priset, eller HarInteTid.
Vill vi ha en uppryckt SquareDans får vi satsa
lite. Eller sakta se oss ….

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

Glädjande var att det kom en del ”äldre”
dansare till Oxelösund och Buffalo, en del hade
åkt en bit. Exempel: Örebro, Arboga, Västerås,
Stockholm, t o m Göteborg. Och en glad senior
från Skåne. Men det kunde förstås varit fler…
/BosseN, Sekreterare, SACT
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Hej alla dansare!
Vi vill börja med att tala om att den här ungdomsföreningen inte är någon tonåring längre! Som ni kanske har uppmärksammat fyllde
Buffalo Squares 20 år som förening i år. Det
¿rade vi med att anordna en jubileumsdans
i oktober. Robert Milestad och Freddie Ekblad
skapade dansglädje på denna vår första publika dans någonsin (däremot har vi hittills arrangerat 36 stycken ungdomsdanser!). Det var
full fart på dansgolvet hela dagen för 60-talet
dansare. Stort tack alla som kom och bidrog
till ett lyckat jubileum! Bara för att det gick så
bra så vi tänkte faktiskt försöka arrangera en
till publik dans, i början av maj nästa år…

Om det här och mycket annat berättade vi om
på squaredansseminariet i mitten av november. Ta gärna kontakt med oss via
buffalosquares.se eller Facebook om du vill
veta mer!
En annan viktig fråga är hur du som läser kan
hjälpa oss! Det bästa du kan göra för att stötta vår förening är att prata om oss. Berätta
om Buffalo Squares för ungdomar i din närhet
och hjälp till att dela vår information vidare
när vi gör något! Vår geogra¿ska spridning är
till viss del även en nackdel och därför söker
vi ständigt efter andra squaredansklubbar att
samverka med. Är det till exempel en nybörjarkurs som vi anordnar kan ett samarbete
resultera i några nya squaredansare som fortsätter att dansa i er förening!

Våra förberedelser inför Convention 2015 i
Jönköping går framåt. Följ oss gärna på Facebook och kolla in hemsidan convention2015.
se med jämna mellanrum för att ta del av de
senaste uppdateringarna, även i vinter! Vi har
även en of¿ciell hashtag för Convention 2015
som är #SWESDC2015, som används på sociala medier.

Det har vidare kommit till vår kännedom att
en del verkar ha feltolkat våra medlemsvillkor och har fått uppfattningen att en dansare
måste vara minst 15 år gammal för att få vara
med. Det stämmer inte. Vi har ingen nedre
åldersgräns för att bli medlem i föreningen.
Däremot har vi inga resurser för att ta ansvar
för minderåriga i samband med en ungdomshelg och därför har vi satt 15 år som gräns
för att få sova över på masslogi. Dela gärna
informationen vidare att även dansande barn
och ungdomar under 15 år är varmt välkomna
att bli medlemmar!

Utöver det har vi vid publicering av det här
numret av Square-Info hyfsat lugnt i våra
kalendrar! Under hösten har vi arrangerat
både ungdomsdans med 20-årsjubileum och
Square Up 3. Istället vill vi passa på att ge en
liten inblick i vår förening och vår kultur. Till
och börja med gillar vi i Buffalo Squares dansglädje. Vi fokuserar på att ha roligt, både på
och vid sidan av dansgolvet. Att dansen och
verksamheten vi bygger upp kring aktiviteten
är kul är viktigare än att det är helt korrekt.
Vi gillar även lekfullhet i och omkring dansen.
Under våra ungdomshelger förekommer det
en del lekar och bus och att många av våra
medlemmar har gått från grundskola till högskola och ut i arbetslivet är inget som hindrar
detta. Att leka är att umgås socialt och det gör
att vi lär känna varandra bättre. Vi värdesätter
glädje och skratt och lekfullheten ¿nns även
på dansgolvet. Slutligen gillar vi gemenskap.
Vid våra arrangemang umgås vi intensivt allihop, alla som vill vara med ska få vara med.
Vi har gemensamma måltider och ett dansgolv
där vi dansar tillsammans, dansglädje går före
dansnivå. Alla hjälper till med matlagning och
städning vid behov. Det här är olika delar som
vi tycker är viktiga i vår föreningskultur!

På tal om ungdomshelg! Vårens ungdomsdans
blir i februari nästa år, mer information ¿nns
på vår hemsida samt på Facebook. Det var
nog allt för den här gången! Ta hand om er
också ses vi snart i en square någonstans!
Buffalo Squares genom Jon Hansell Nilsson
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Carsten – från fotboll till dansen
Man kan lugnt säga att Carsten Nielsen, Danmark, dubbeljubilerar i år.
Samma år som han fyller 40 år firar han 25 år som caller. Och det firades stort.
Men vi börjar med fotbollen, för vad många
nog inte vet är att Carsten spelade fotboll i
unga år. Enligt hans egen utsago var han
dessutom ganska bra och han var bland annat
i USA några veckor för att spela. Men när klubben slogs ihop med en annan klubb ¿ck han
en mil till träningarna. Det var på den tiden
innan han hade körkort och det kändes långt
att cykla så han slutade spela 1989.

Den första ”egna” dansen minns Carsten och
han har fortfarande kvar diplomet från den.
Det var för hemklubben och året var 1992.
Sedan har det blivit otaliga danser i många
olika länder och när han får frågan om någon
höjdpunkt så behövs det inte lång betänketid.
– Första Europa-Convention i Hochheim, Tyskland. Paul Bristow, Thorsten Geppert och jag
körde mainstream på lördag kväll och det var
800 personer på golvet.

Sedan kommer vi till varför han började dansa
squaredans. Det hände 1989 strax efter han
slutat med fotbollen och det var inte tänkt
att bli långvarigt. Kompisar till hans föräldrar

Vad driver dig?
– Att stå upp inför publiken, jag använder samma i jobbet. Fast jag tror squaredansen har

hade en dotter som ville gå på en prova på,
men ville inte gå ensam. Carsten erbjöd sig att
följa med de två gångerna, men det har blivit
otaligt Àer gånger eftersom han blev fast.

gett mer till jobbet än tvärtom. Sedan är det
fantastiskt att få lära känna så många personer, även utanför den ”vanliga” umgängeskretsen. Och så klart alla glada människor.

Att han senare började calla beskriver han
som ett ”fel”.
– Jag var tvungen att operera fötterna och ¿ck
inte dansa. På den tiden dansade vi till band
och jag började först sköta bandspelaren och
senare började jag prova själv.
I samma veva började hans far också calla och
när det blev dags för callerskola i Örebro med
Ingvar Pettersson och Robert Björk så bestämde sig klubben för att skicka två personer.
Det blev Carstens far och en annan kille.
– Men då bestämde sig mina föräldrar för att
betala min kurs, så jag ¿ck också åka.

När Östjysk Square Dance Club ¿rade 25-årsjubileum i oktober så ¿rade även Carsten
25-årsjubileum tillsammans med Àera andra
caller på scenen.
Kommer det att bli ett 50-årsjubileum
också?
– Jag vet inte. Jag hade ju sagt att jag skulle
lägga ner efter 25 år, men det är för mycket
skoj för att sluta, skrattar Carsten.
Jessica Dhyr
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Caller i närbild!
Callar du både på kurs och dans?
Jag callar både på kurs och danser. Tycker det
är viktigt att ha kurskvällar så man inte glömmer hur det är att vara kursledare. Tycker att
båda är lika roliga.
Hur ofta callar du?
Jag callar ca två gånger i veckan i bland mer
ibland mindre beror på om det är danser inbokade. Jag callar i Västerås och i Bålsta där
jag har kurskvällar.
Övriga uppdrag inom squaredans?
För närvarande har jag inga andra uppdrag
inom squaredansen.
Ditt bästa callerminne?
Ett av mina bästa callerminnen är i från i år då
jag callade på Convention i Västerås, speciellt
den timmen jag callade till liveband. Det var
en riktig utmaning.

Namn: Rojne Eriksson
Bor: Västerås
Gör: jobbar på ABB på ett lager för elmotorer
Klubb: min hemmaklubb är Västerås
Square Dance Club
Hemsida: man kan hitta mig på Facebook
men har funderingar på en hemsida. Har en
grillblogg http://weberkungen.blogspot.se

Ditt värsta callerminne?
Mitt sämsta minne måste nog vara en av de
gånger jag callar för gymnasieelever som på
sin idrottstimme skulle prova squaredans för
att få godkänt betyg. Vissa klasser ville verkligen inte dansa och sådana stunder funderar
jag varför jag tackade ja till detta.

När började du calla och varför?
Jag började calla 1996 det var egentligen ingen bra ide då jag bara hade dansat ett år.
Det var mer en tillfällighet som gjorde att jag
började att calla. Jag var med och dansade
Basic med nybörjarna för att vara lite stöd
för dem. Kursledaren ¿ck förhinder en gång
och frågade om jag kunde vikariera och hålla
i kursen en kväll, spela inspelade tipp på kassettband. Efter Àera inhopp som kursledare
blev vår instruktör tvungen att sluta och helt
plötsligt hade jag en egen kurskväll att ansvara för. Efter ett tag tröttnade jag på att spela
band, jag plockade fram calleranläggningen
och började öva in några singingcall som jag
sedan provade på gruppen. Jag tyckte det var
roligt och jag sökte till en callerutbildning. Och
på den vägen är det.

Vad upplever du som roligast i samband
med din callning?
Det jag upplever som roligast med min callning är när jag ser att nybörjardansarna lär
sig att dansa och man ser och hör deras glädje. Detta betyder otroligt mycket för mig, en
stor drivkraft att fortsätta calla och jobba för
att squaredansen ska leva vidare.
Upplever du något som svårt
och/eller jobbigt?
Naturligtvis är det svårt att calla på sin egna
högsta nivå som man dansar. Och jag kan tycka att det kan vara jobbigt att vara borta från
familjen så mycket som det kan bli emellanåt.

Hur lärde du dig?
Lärde mig calla mycket själv först i början
gick sedan en callerutbildning med "Bula", där
lärde jag mig mycket. Efter det har jag gått på
ett antal utbildningar för att utveckla mig mer.

Hur ofta är du själv ute och dansar?
Jag är ute alldeles för sällan och dansar, borde
dansa mer. Men det är här tidsbristen kommer
in, har så mycket annat som jag också tycker
är roligt.

Vilka nivåer callar du?
För närvarande callar jag B-A1 jobbar på att
lära mig A2.

Något annat du vill nämna?
När det kommer till att calla på en dans men
även en kurskväll så är det glädjen som jag
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Har precis börjat koka/tillverka en egen BBQ
Sås som jag säljer på Saluhallen Slakteriet i
Västerås. Utöver detta tycker jag att det är roligt att jojja, har en skaplig samling jojo. Med
allt från den klassiska kalmartrissan till riktiga
tävlingsjojon, som jag inte törs nämna priset
på.

sätter framför tillkrånglade ¿gurer.
För mig är sången och musiken väldigt viktigt.
Om jag inte känner att en låt fungerar perfekt
för mig så kommer jag aldrig att sjunga/calla den igen. För mig är det viktigt att dansen
verkligen är dans och inte problemlösning.
Några tankar inför squaredansframtiden?
Det viktigaste jag ser just nu är att vi satsar
på att värva nya dansare för att squaredansen
ska kunna leva vidare, då denna dans passar
både ung som äldre. Då är det viktigt att man
inte stänger ute de nya från de stora danserna
genom att prioritera högnivå.

Någon kuriosa att bjuda på?
Jo om ni sett Skellefteå kraft reklamen där
någon dansar bland en massa strutsar. Så
måste jag erkänna att det är jag som dansar. Jag sökte inte jobbet, blev upptäckt av en
reklamagent som tyckte jag passade för uppgiften.

Har du några övriga intressen?
Jag har nog för många andra intressen, jag
sjunger i två körer. ABB-kören och vikingakören Asamal. Jag har ett Country rockband
som för närvarande är lite vilande på grund
av tidsbrist. Grillning är en väldigt stor del av
min fritid. Jag har varit med i grill SM, även
tävlat i andra grilltävlingar. Inte helt nöjd med
mina placeringar. Grillning/matlagning är ju
bedömningstävlingar och då spelar det ingen
roll hur gott du själv tycker det är om domaren
tycker något annat.

Här lär ni känna kända/okända callers i
Sverige. Kanske ger det er en chans
att anlita en ny caller.
Annika Myhrberg

Horten og Omegn Squaredancers
på Tønsberg Torg
Onsdag formiddag, 1. oktober 2014, holdt en
gruppe dansere fra Horten og Omegn Squaredancers oppvisningsdans på Tønsberg Torg til
medbrakt musikk.
Vi danset i godt høstvær til glede for tilfeldig
forbipasserende. Gruppen danset også på Carl
Paulsens Plass, som også ligger i sentrum av
Tønsberg. Meningen er å spre litt glede med
dansen vår og å vise fram vår dansehobby,
siden vi tror at denne danseformen er ukjent
for de aller Àeste.
Vi ville gjerne holde kurs for nysgjerrig interesserte, men dessverre var det ikke noen som
hadde anledning til å komme de dagene vi
hadde satt opp.

Bildetekst:
Danserne er fra venstre: Karin Haughem, Henrik Heyer, Harald Kalberg, Jorunn Kalberg, Kari
Larsen, Odd Larsen, Kjell Haughem og Astrid
Isaachsen.
Foto: Einar Hallberg

Du ¿nner oss på Facebook og på hjemmesiden
vår http://www.horten-squaredancers.no.
Astrid Isaachsen (leder) og
Cathrine Hallberg (kasserer)
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Klubbinformation
(uppdaterad augusti 2014)

Hemsidan

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

elektroniskt till SAASDC:s sekreterare. Utse
och anmäl delegater till SAASDC:s årsstämma,
stämmohandlingar ¿nns på hemsidan.
Oktober inregistreringsuppgifterna registreras
av klubben på hemsidan.
Registreringstid: 1 oktober - 1 november.

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

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

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

CD-skiva
“Introduktion till squaredans”

Anmälningar kan ske:
í via inloggning på hemsidan, klubben
registrerar själv sina danser.
Dansen visas på listan när den godkänts.
í via mail till danslistan@squaredans.se
í vid eventuella frågor - kontakt via mail
eller telefon 0455-385163 (arb)
0457-66897 (hem).

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
Tre CD-skivor

Klubbstadgar

Beställningar

Kursmaterial

Priser
Engelska
Mainstream
25:Plus
20:Handböcker på svenska är utan

SAASDC:s förslag till klubbstadgar finns i
klubbhandboken.Samtliga klubbars aktuella
stadgar skall ¿nnas hos SAASDC:s sekreterare, i
elektronisk form. Kontaktperson för stadgefrågor
är Anders Sjöberg, telefon 026-65 27 37,
anders@squaredans.se.

Svenska
15:15:bilder.

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

Distribution av Square-Info

Övrigt
Diplom/Regler per set
Conventionbadge
Conventiondangler 10 års / 20 års

50:100:-

Distribution av Square-Info sker numera direkt
till de enskilda medlemmar som klubben
registrerat på hemsidan.Tidningen ¿nns också i
elektronisk form på hemsidan. Vill du ha besked
när den ¿nns tillgänglig, be klubben registrera
din mailadress i adresslistan. SAASDC fakturerar
klubbarna ett år i efterskott, en portokostnad
på 24 kr/år för 4 nummer av pappersversionen.

5:40:30:-

Beställningar görs hos Björn Persson,
Stenkastsgatan 11, 421 36 Västra Frölunda,
031-21 00 71 eller nallepe@squaredans.se

SAASDC Kontakt

Kom Ihåg

Ledamot/webmaster, Maria Keinänen:
maria@squaredans.se
Sekreterare, Iris Åkerberg:
iris@squaredans.se,
Norra Torpvägen 56, AX-22120 Mariehamn

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
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POSTTIDNING B
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70 SOLLENTUNA

Bödabaden 2015

Nu är bokningen för 2015 öppnad!
Info och onlinebokning hittar ni på
www.bodabaden.nu

Information om dansveckor och program
för sommaren gå till

www.dansgladjen.se
Välkomna!

`

Mölnbacka Bygdegård
3 mil norr om Karlstad, mellan Deje och Molkom.
GPS. Koordinater: N59Û 38.218Û E13Û33.075Û

Caller Monica Arvidsson
Leif Andersson och Hans Lindgren
Nivå. B44 - M - P - A1 - A2 – C1
Dans i 2 hallar Kl. 13.00 – 19.00
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
Hemsida: www.prariefolket.weebly.com

Här kan du
annonsera.
Se mer info
på sidan 5.

