- Informationsblad för Squaredansare
- Informationsblad för Squaredansare

Nr 1 2015
Nr 1 2015

Swedish
Association
of
Swedish
American
Association
Square
of
Dance
American
Clubs
Square
Dance
Clubs

CONVENTION
2015
#SWESDC2015

1-3
MAJ

JÖNKÖPING
J
convention2015.se
co

Välkommen till

Kom, kom, dansa med oss på vår

Sommardans
i Badhusparken, Mariehamn
8—9 augusƟ 2015
Lörd 15—21 Sönd 11—16
B—M—B—P
Lö A1 kl 17—18 Sö A1 kl 13—14

Lördagen den 25 april 2015
2
kl. 14 - 19
a
Knarrbacken, Bålsta
B MP

Inträde
2 dgr 205 SEK/22€
1 dag 140 SEK/15€
u. 26 år halva priset

Kom gärna
utklädd
och dansa
som din
”opposite”!
”Jane” Wiklund
SERVERING
varma och kalla
smörgåsar,
kaffe m.m.
Info:
Lee 070-486 06 94
Lasse 072-210 21 40

Callers

Freddie Ekblad och Micke Gerkman

Afterparty
på lördagskvällen
från kl 21.30. Ta
med egen mat,
dryck, besƟck o tallrikar

”Snuttan” Ericsson

Serve

ring

Inträde: 100 kr
Gratis t.o.m. 25 år

Mer info på www.alandiasquaredancers.ax
Kontaktperson: Anki Nyman, tel +358 40 727 4130
ann-chrisƟne.nyman@mariehamn.ax

www.squaredancers.balsta.tv
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Från ordförandens horisont
Hej Squaredansvänner!

problem, dålig överblick och säkert i många
fall också onödiga kollisioner mellan danser
och klubbar.
För att försöka råda bot på denna problematik
beslöt förbundsstyrelsen vid sitt möte i januari
att starta ett projekt, där målet är att göra om
dagens danslista på ett sätt som motverkar de
ovan beskrivna problemen. Utgångspunkten
är en behovsanalys där projektgruppen kommer att kontakta klubbar och dansare för att
få en bild av den aktuella situationen. Projektet har som målsättning att en ny danslista
skall föreligga 2016.

När ni läser detta har vi förhoppningsvis lagt
den största delen av vintern bakom oss. Önskan är ju naturligtvis att kommande vår och
sommar skall bli härlig både meteorologiskt
och dansmässigt.
En viktig händelse är ju naturligtvis vårt convention 1-3 maj i Jönköping som arrangeras av
våra härliga ungdomar i Buffalo Squares. När
jag i slutet av januari läste antalet anmälda,
blev jag glatt överraskad över hur många som
redan anmält sig. Har du ännu inte anmält dig,
så gör det innan anmälningsavgiften ökar.
En viktig del av convention är ju förbundsstämman. Redan nu har kallelsen sänts ut och alla
dokument kommer att ¿nnas på hemsidan några veckor innan stämman. I detta nummer av
Square-Info ¿nns en verksamhetsberättelse
för 2014 och en verksamhetsplan för 2016.
Under senare år har allt Àer personer kommit på stämman och det uppskattas mycket.
Någon kanske tror att stämman enbart är till
för ledamöter av klubbarnas styrelse, men inget kunde vara mer felaktigt. Alla är hjärtligt
välkomna och har dessutom yttranderätt.
Enda begränsningen är att enbart klubbarnas
delegater har rösträtt i de frågor där beslut
skall fattas.

Ha det riktigt bra och ta hand om varandra, så
ses vi i en square någonstans.
Tommy Hansson
tommy@squaredans.se

A1 – A2 – C1 WORKSHOP/DANSER V.30/31 2015
MOHED SÖDERHAMN
CALLERS:

Har ni i er klubb någon gång funderat på att
arrangera en convention? Vilka är då skälen
till att anordna ett convent kan man undra.
Jag har frågat några arrangörer och man får
lite skiftande svar. Anledningar som anges kan
vara att stärka klubbgemenskapen, ¿ra ett jubileum eller att förbättra ekonomin. I andra
fall går Àera klubbar samman och skapar en
dansupplevelse som ger förbättrad sammanhållning. Alla arrangörer har till sin hjälp en
conventiongrupp hos Squaredansförbundet.
Varför inte ta chansen till ett gemensamt äventyr och ansöka om convention 2017?

Start vecka 30: Söndag 19 Juli med C1. Caller Sten Axtelius
Tre dagars intensiv Workshop/Dans A2 v. 31 start måndag 27 Juli.
Tre dagars intensiv Workshop/Dans A1 V. 31 start Fredag 31 Juli.
A2 callar troligen Micke Gerkman och A1 Mathias Alfredsson
Senast 1 Maj måste min. antalet 24 dansare per nivå uppnås.

När man talar med klubbledare och i viss mån
dansare, får man ofta beskrivet att det förekommer kollisioner mellan danser eller att det
är svårt att planera danser långt i förväg. Av
dansare har vi hört att det är svårt att få en
bra överblick. Andra problem som också ¿nns
i sammanhanget är, att förutom förbundets
danslista ¿nns också parallella danslistor. Sammanfattningen blir att denna situation skapar

För övrig information hänvisar vi till:

sqd-mohed.webnode.se

Kontaktpersoner: Janne Mårtensson 0706807363
Kjell Söderberg 0703923738
Mail. kjell.e.soderberg@soderhamn.com
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”En fantastisk helg”
eller
”Det sämsta seminariet någonsin”

Förbundet och SACT diskuterar för närvarande
tid, plats och innehåll för detta, men det får vi
återkomma till. En sak är dock säker, seminariet kommer tillbaka 2016.

Förväntningarna på och upplevelserna av vårt
seminarium varierar oerhört, och detta gör
utvärderingen av tillställningen lite problematisk. Men oavsett detta, är arbetet inför och
efter seminariet på alla sätt stimulerande.
Inför årets seminarium ställde vi några frågor.
Bl.a.
- Hur mycket får det kosta?
- Kan vi Àytta seminariet till en annan del av
landet?
- Vad är intressant för våra medlemmar?
Arbetet med ovanstående och en mängd annat löpte mycket smidigt i seminariegruppen
och i god tid före seminariet hade vi upplägget
klart.
Nu återstod bara en fråga
- Får vi tillräckligt många anmälningar?
Till vår stora glädje var seminariet fullbokat
innan anmälningstiden gick ut, vilket inte hör
till vanligheten. Vi tog till och med in något Àer
deltagare än vad vi hade budgeterat för.
Seminariet fortlöpte i stort sätt som planerat,
så när som på några sena ändringar i programmet. Detta kan vi bara beklaga. Man har
inte alltid kontroll över allt. Förändringarna
vi gjorde kommer möjligen med i ett senare
seminarium.
Några inslag från seminariet vill jag kommentera.
Det första är ”Speakers Corner”. Detta är ett
återkommande inslag som alltid skapar debatt
i stora och små grupper. Jag hoppas att framtida seminarier kommer att innehålla detta
moment.
Det andra är stämningen. Dagarna utmärktes
av många och glada skratt, detta skapar positiv energi. Men squaredansare är ju alltid positiva och skapar mycket glädje, så det kanske
inte är så överraskande.
Slutligen tycker jag att Nordiska folkhögskolan
i Kungälv var en alldeles fantastisk plats att
ha ett seminarium på. I detta har jag bara fått
mycket positiva återkopplingar.

Från SAASDC styrelsemöte
Det återstår en del detaljarbeten med den nya
hemsidan. Dessa planeras vara klara under
vintern. Detta innebär att den gamla hemsidan läggs ner i samband med Convention i
Jönköping. Ekonomiskt var 2014 ett bra år för
förbundet och vi avslutade helt enligt plan.
Klubbsamverkan utvecklas så sakta, Stockholm och Göteborgsområdet har hållit på i några år, så i nuläget planeras inte någon ytterligare fokus i dessa områden. I mellansverige
har vi precis återstartat. Jag tror att det blir
riktigt bra här också. Vad gäller syd och norr
så blir 2015 året då vi startade i dessa områden. Jag har sagt det förut och jag måste
poängtera detta. Vi måste samverka mycket
mer mellan klubbarna, för om vi gör detta så
har squaredansen lysande framtidsutsikter.
Inom squaredansen har vi ett stort antal
danslistor och trots detta så räcker det inte
till. Här planerar vi att ta ett grepp så att alla
dansare kan hitta vad de söker. Mer om detta
senare under året.
I samband med Convention förra året förmedlade vi ett stort antal foldrar. Tanken med
dessa är att de skall delas ut till presumtiva
dansare. Vad vi vet ¿nns det fortfarande kvar
foldrar runt om i landet, om så inte är fallet
trycker vi nya. Behöver ni Àer så hör av er.
En stor del av mötet gick åt till att diskutera
VERKSAMHETSPLAN 2016. Den ¿nns att ta del
av längre fram i tidningen.
För styrelsen
Gunnar Bodmar

För övrigt lärde vi oss mycket som vi har stor
nytta av vid planeringen av nästa seminarium.
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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.

Idag läste jag att våren har kommit! I och för
sig var det i södra Skåne, men det går åt rätt
håll. Det känns skönt att dagarna blir lite ljusare
för varje dag iallafall.
Tänk på:

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

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.

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.

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila eller
att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi maj
2015. Njut tills dess av takdropp, vårblommor,
fågelkvitter och solen!
Ing-Marie Lindh
Redaktörska
ing-marie@squaredans.se

Årgång 31
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

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

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 2 2015
15 april
1521

Nummer 3 2015
1 augusti
1537

Nummer 4 2015
15 oktober
1547

Nummer 1 2016
1 februari
1611

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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Gemensam
månadsdans

GISSA CALLET

Vi squaredansklubbar i Skaraborg började
hösten 2014 med gemensam månadsdans.
Svaret på callet
är Right hand star

Nu ordnar vi Läckö SD, Skövde SD, Norra
Wadsbo SD, Tivedens SD och Tidaholms SD
varsin månadsdans, då vi träffas och dansar i
olika bygdegårdar i länet.
Det har blivit riktigt lyckat. Istället för 1 eller
2 squarer har vi blivit 5 eller Àer som träffas,
dansar och har det trevligt till olika callers.
Detta kan jag verkligen rekommendera andra
klubbar.

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

Ingemar Fridén

KL
Version 3.19
Kunskapslistan från SACT
Ny version 3.19
Version 3.19 innehåller ett tillägg till call 39 i
koreografidelen.
___
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.
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To uker med Squaredance
på Gran Canaria i 2014
Da vi var der skinte sola, det var deilig temperatur, og bassenget ble Àittig brukt.
Vi lærte mye som vi gleder oss å ta med tilbake
til dansekveldene våre på Nykirke bygdehus
(Horten og Omegn Squaredancers), Holtekilen
(Fjord Frolickers Square Dance Club) og på
Abildsø (Oslo Square Dance Club).

I 11 år har vertskapet Elin og Bent Petersen
arrangert danseuker i slutten av november/
begynnelsen av desember på Hotell Colina
Mar i Puerto Rico, Gran Canaria. Det er 2 uker
med linedans og 2 uker med squaredance.
Det var dansere fra Horten og Omegn
Squaredancers på begge squaredance-ukene.
Dessuten var det medlemmer fra våre søsterklubber i Oslo – Fjord Frolickers og Oslo Square
Dance Club. Fra Norge var det ti dansere den
første uken og fem den andre uken. Det var
også dansere fra Sverige, Danmark, Tyskland,
Chile, Storbritannia og Àere andre land.

På bildet fra uke 1, 22.11.-29.11.2014:
Glade dansere fra Norge på Colina Mar: Caller
Bronc Wise, Anne Cathrine Voss, Kåre Knudsen, Kari Jahren, Britt Wilhelmsen, Bjørn Isaksen, Solbjørg Isaksen, Karin Hasselberg, Jarle
Dahlseng, Astrid Isaachsen, Henrik Heyer og
Caller Paul Bristow.

Om formiddagen var det workshop på forskjellige nivåer. Da blir noen calls gjennomgått nøyere, fra forskjellige utgangsposisjoner. Så var det fellesdans på ettermiddagen og
om kvelden.

På bildet fra uke 2, 29.11.-6.12.2014:
Karin Hasselberg, Jarle Dahlseng, Britt Wilhelmsen, Callerne Bronc Wise og Paul Bristow,
Cathrine og Einar Hallberg.
Astrid Isaachsen og Cathrine Hallberg
Horten og Omegn Squaredancers

Selv om mye av dagen gikk med til dans, ble
det også tid til andre ting. Gran Canaria har
en spennende geologisk historie, med mye
vulkanisme, og sør på øya er de store sanddynene en populær severdighet. Det er ¿re
klimasoner på øya. I skogen vokser en spesiell
furutreart. Den har tre lange nåler og ikke to,
som den nordeuropeiske furua.
Også på Gran Canaria er det forskjell på sommer og vinter, men vinteren er mye mildere
enn på våre breddegrader. Det kan styrtregne,
noe det gjorde uka før vi kom. Se på ¿lmene
på YouTube og bli overrasket.
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Denna gång riktar vi oss till stor del till våra
nya dansare som snart bör vara klara med Basic. Det är inte längre ett mysterium med Partner Trade och Girls Run, men Split Circulate
kan fortfarande ställa till det, för att inte tala
om hur det kan bli när callern ställer oss Half
Sashay och säger Square Thru eller Pass The
Ocean! Hoppas ni tränat detta på kursen för
det ingår också i full Basic.

ni väl också bekantat er med under nybörjarkursen men det skadar aldrig att repetera!
Etikett är regler för hur vi uppför oss inom
squaredans, både på och utanför dansgolvet,
det kan alltså innebära att ingen skall behöva
sitta ensam och ¿ka eller att man ser till att
gäster får ett trevligt bemötande.
På dansgolvet gäller att framför allt hålla tyst
och lyssna på callern. Annars fungerar ju ingenting – ett eller annat skratt är dock svårt
att kväva!

Graduering
Efter avslutad Basic-kurs ordnas en graduering, en slags examen, där du får möjlighet att
visa vad du lärt dig. Då får du också din ordinarie klubb-badge och ett välkomnande till vår
stora squaredansfamilj. I år kommer denna
graduering att för första gången ordnas centralt för alla Sveriges nybörjare, 1 maj under
Convention i Jönköping. Har din kursledare
inte sagt något om detta är det hög tid att du
frågar om detta. Det blir en trevlig och rolig
tillställning, graduanterna bjuds på ¿ka efteråt
och dessutom på halva Conventionavgiften.

Bill of Rights/dina rättigheter
• Du har rätt att dansa till olika callers under
utbildningen innan graduering
• Du har rätt att få träna på/lära dig de¿nitioner, styling, timing
• Du skall få råd om kläder
• Squaredansens historik skall också gås
igenom under kursen
Klädregler förkortat
• Traditionellt innebär stora squaredansstassen
• Proper är den vanligaste och något enklare
koden
• Casual brukar förklaras med ”Kom som du
är”

Till klubbarna
Har ni anmält att ni har graduanter till den
gemensamma gradueringen? Vi hoppas och
tror att det ¿nns Àer än två klubbar utanför
Göteborgsområdet som har graduanter! Hallå
ni nere i Skåne och ni i Stockholm, skall inte
ni komma till Convention? Det är väl självklart att ni skall graduera era nybörjare med
oss andra! Detta gäller naturligtvis även alla
er andra i HELA Sverige. Nu gäller det bara en
intresseanmälan från klubben som senare får
mer info inför anmälan av de enskilda graduanterna. Sälj gradueringen till era kursdeltagare som den roliga och minnesvärda tillställning det är utan att skrämma dem från
vettet. Det gagnar ingen inom squaredansen.

Badge bärs alltid, vid medlemskap i Àer klubbar ¿nns regler för detta.
Aldrig hatt under dans!
ECMA
Skall gås igenom på alla kurser (hur man gör
vid en akut medicinsk situation på dansgolvet,
någon ramlar, får ett anfall eller …)
Änglar
Änglar skall de¿nitivt inte vara medlärare,
skall enbart fylla ut squarer och hålla tyst.
Änglar skall kunna nivån och inte använda
änglaskapet för att själva lära sig. Änglar du
på nybörjarkurs är det särskilt viktigt att du
ger eleverna tid att reagera utan knuffar och
dragningar.

Vad är Convention?
Squaredansklubbarna i Sverige tillhör SAASDC
eller lättare Svenska Squaredansförbundet.
Enligt dess stadgar hålls varje år ett årsmöte,
lämpligt är att då ordna en större dans i vanligtvis tre dagar – alltså Convention. Denna
arrangeras av olika klubbar på olika platser i
landet och i år är det Buffalo som står som
värdar i Jönköping.

Till sist ytterligare några ord till våra nya dansare. Passa på att åka till så många danser ni
överhuvudtaget kan. Det är på dessa danser
ni får den ultimata upplevelsen av att vara
squaredansare. Träffa nya vänner och efter

Här nedan följer ett axplock av olika saker som
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en tid återse dansare ni lärt känna. Finns Àer
parallella kurser i närområdet så kan ni härma
Västsam som regelbundet har utbytesdanser mellan kurserna. Inget traggel utan bara
dansglädje! En förhoppning är att ni alla dansar tills ni verkligen kan er nivå och funderar
på följande:

Besök gärna vår webbshop
www.dansshopen.nu

Olika typer av dansare
1. Nybörjare på alla nivåer, inte färdiglärd än,
måste ha hjälp av erfarna dansare för att lyckas.
2. Har dansat en del och kan nu dansa rätt om
alla andra dansar rätt.
3. Kan nu se sin plats i olika formationer, vet
hur ett call slutar och sin och andras plats i
dessa formationer, kan hjälpa andra till rätta
och kan dansa rätt med dansare ur grupp 1.
Nu kan det vara dags att fundera på att gå
vidare!

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

Urban 1562 Svart el vit

Capezio DS02 Svart

Bleyer Casual Svart el Vit

St 34-44, Pris 860:-

Etiketterna slutar dessa rader med en önskan
om att vi alla ses i Jönköping första dagarna i
maj!

CrissCross Flertal färger
St 34-43, Pris 595:-

St 34-48, Pris 750:-

St 34-44, Pris 695:-

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

&rakƞriƩ inom Sverige

etikett@squaredans.se
Christina, Karina, Hanna, Louise och Marianne

Webbshop & Postorder
uƟŬ: EǇgatan 28, Prebro
Telefon: 019-101 505

IPAC 2015
22-29 juli med buss
Efter många förfrågningar så genomför vi
nästa sommar en bussresa till Barmstedt i
Tyskland. Vi bor på trevliga 4-stjärniga
Tryp By Wyndham i intilliggande Bad
Bramstedt.
Resan kommer gå från Stockholm via
Jönköping, Göteborg och med nattfärjan
från Trelleborg till Travemünde. På
hemresan passar vi på att göra två extra
övernattningar 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
För mer information:

goran.wetterqvist@gmail.com
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Ett paradis!
Dagarna har man räknat ner sen sist…
Allt ska vara packat; danskläderna – skärp och
pettipants, ¿nkläder – klänning och kavaj till
afterpartyt, vanliga kläder. Även hygiensaker,
Àyers, skor, kamera och kortlek. Var är underkjolarna? Var la jag nu badgarna…
Måtte inget vara glömt…
Kollar igenom packningen en extra gång.

Överallt stannar man till och pratar. ”Var
bor ni?”, ”vad tycks om hallarna, golvet, ljudet?” ”när ska ni äta?”, ”ska ni på afterpartyt?”. Frågorna vävs in bland småprat om allt
möjligt.
Mötena sker i ¿kakön, vid vattnet, utanför
toan, i korridorerna, på läktaren och i squarerna.
Sjukvårdare patrullerar så att man kan känna
sig trygg.
Callers sjunger, showar och driver med varandra.
De gäster som vågar sig in och titta begriper nog inte mycket. Vi går omkring i lustiga
kläder i en enda röra till något som inte går att
förstå och använder konstiga ord när vi pratar.
” vilken caller gillar du bäst”, ”den ¿guren fungerade inte alls, det breakade och blev lines”,
”jätte bra bodyÀow” ”Basic varning med Do pa
so”!.

Bilen är fullpackad, alla redo. Dricka, godis
och musik på plats. Stämningen är på topp,
sol på klarblå himmel och vi är på väg… till
årets höjdpunkt; Convention!
Rasterna på vägen dit innehåller standard;
sprattla, toa, ta några djupa andetag i den
friska luften och njuta av naturen. Pratglada
och förväntansfulla inför vårt äventyr fortsätter resan. Äntligen är vi framme vid hotellet.
Nu börjar det, checka in, välja rum, bära in
och rota fram det som behövs ur packningen.
Samtidigt som man hälsar på förbigående
vänner under tiden. Nu gäller det att byta om
och ta sig till dansområdet.

1000- tals dansare klär sig, tänker och pratar
på Square dansiska. Bara vi begriper oss på
vårt mysterium. Vissa nyhetsartiklar blir tokigare än andra.
Utan att tänka på det pratar vi även engelska
ibland.
Under helgen lär vi känna nya vänner.
Varje dag bryts av utav en ceremoni och vi
tränger ihop oss i god tid för att inte missa
något. Presentationen är som vanligt populärast. Äntligen det vi alla väntar på, avslöjandet av nästa års Convention!
Av ryktet att döma blir det omöjligt att få delta
i detta paradis nästa år…
Kom igen skippa struntpratet nu, kom till saken. Typiskt det stämde, långt iväg. Men vilka
toppen callers. Applåderna smattrar och busvislingarna dånar. Vissa mer poppis än andra.
”Bara att ta tåg, bil eller Àyg…!” i stundens hetta är allt möjligt och såklart börjar vi spekulera i hur vi tar oss dit och var vi ska bo…

Vi följer parkeringsvakten som visar vart vi får
parkera. Redan fullt på parkeringen närmast
ingången!
Som vanligt kaos vid inregistreringen, det
gäller att få ordning på allt. Rätt kö, rätt
namn, rätt matbiljetter i kuvertet och givetvis
dangeln, samt info om var? När? Hur? (Och
varför!?)
Standaret lämnas in och vi samlas vid sidan.
Nu börjar orienteringsrundan; hallar med
lustiga namn, omklädningsrummen, toaletter,
utgångar, förbundsstämman, ceremonierna,
mat, vatten och after party.
Knappt en mening hinner avslutas innan det
ska kramas och hälsas på någon. ” Hej längesen”, ”saknat dig”, ”hur är det?” och ”ses i en
square”. Kramkalaset håller i sig hela helgen.
Sedan överröstas sorlet i korridorerna med
callernas – ”Square up”!

Dansschemat fortsätter. Vilken caller var nu
var? Vilken nivå? Snabbt är vi på benen igen
och virrar runt på området.
Square efter Square brer ut sig på golvet. Uppifrån ser det väldigt häftigt ut, ¿na mönster
bildas av formationerna. Vissa squarer intressantare än andra…
Står och spanar utöver standaren och ser stolt
vår egen hänga i samlingen.
Vissa fyller på energinivån, andra stannar till
vid vattendepån. Några spanar in informatio-

Tipparna avlöser varandra med partner och
könsbyte till vänster och höger. (Eller var det
till höger och vänster?!) Skratten ekar, tårar
rinner och timmarna rusar iväg. Schemat
åker fram titt som tätt; vem callar i vilken
hall? Vilken nivå? Och vilken av hallarna var
nu vilken? En välförtjänt paus utnyttjas till
att bara se, lyssna och känna av stämningen.
Försöker att memorera i mitt lilla minne, vill
komma ihåg.
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”såg ni?”, ”vilken fest!” ”maten!”, ”boendet!”…
Efter ett tag byts orden ut till snarkningar från
hälften av passagerarna.

nen på borden och andra varandra… För en del
blir ”titten” en dyr shoppingrunda.
I matkön pratar vi med varandra samt våra
kurrande magar. Några försök att nå fram
snabbare är bättre än andra. (zoom!).
Under den tidiga förbundsstämman ska man
(knappt vaken) hålla reda på röstkorten och
representera sin klubb. För att efteråt försöka
minnas vilka beslut som togs.

Hemma igen skönt!?.
Nu ska man väckas upp från det underbara
paradiset. För att återvända tillbaka till verkligheten igen.
När väskorna packas upp börjar åter nedräkningen på nytt…

På lördagskvällen laddar vi upp för ett mysigt
after party, där vad som helst kan hända…
Nyaste traditionen är Square Dance till liveband. God mat, trevlig stämning och vissa
gladare än andra stämmer in i sångerna…

Yellowrock, Natalie Strandh

”Dagen efter kvällen före” ska man upp i tid för
att få ordning på sin packning, som av någon
anledning verkar ha blivit större. Tillsammans
dansar vi på till sista dansen.
Alldeles för snabbt kommer det svåra. Många
kramar, ”var rädd om dig”, ”hälsa”, ”ses snart”.
Så långt till nästa… tanken känns i halsen.
Till slut samlas vi i bilen och påbörjar den långa resan hem. Stoppen är korta. Stämningen
pendlar från att vi pratar i munnen på varandra om våra upplevelser. ”var ni med när?”,

Kina 9-16 oktober 2015
Följ med och upplev kinesiska muren,
förbjudna staden, himmelska fridens torg,
himmelens tempel mm.
Två kvällar dansar vi squaredans med våra
kinesiska vänner.
Passa på att handla billigt. Att handla i Kina
är som att vara på rea med upp till 70 %
rabatt.

HIGH COAST
FESTIVAL®

Priset är 13 450 kr och då ingår det mesta.
Teknisk arrangör är Lotus Travel.
Svensktalande guide, förmodligen Magnus
Carlsson. Jag följer också med och hoppas
att även du gör det.

Örnsköldsvik
21–23 augusti 2015

Göran Wetterqvist
B – C1

För mer information:

Callers:

goran.wetterqvist@gmail.com

Carsten Nielsen, DK
Ingvar Pettersson, SE

Förklaringar till danslistan:

Info: Eivor Granqvist, +46 (0)70-226 59 71
Mail: eivor.granqvist@gmail.com

B35, B40 etc. Basic upp till call nr 35, 40

www.ovikssquaredancers.com

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 1 2015
Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

To 5 mars

Datum/Tid

Program

Vårdanser 2015

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18.30-21.30 B* P* A1*

Svante Jordeskog

Ödsmåls Bygdegård

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

To 5 mars

A2-Dans/Workshop

Mariestad

Norra Wadsbo Squaredancers

18.30-21.15 A2

Jesper Wilhelmsson

Snapens Friluftsgård

Kjell Nyäng

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 070-392 34 74

L 7 mars

C1 träning

Trollhättan

Troll8an Squaredancers

11.00-17.00 C1 träning full nivå

Mikael Freeman

Götasalen, Strömslundsgatan 36

Monica 0530-206 70 / 070-682 06 70

L 7 mars

Klubbdans

Borås

Borås HG Squaredancers

14.00-19.00 B*-A1

Pär Lundborg

Björkehemsgatan 31

Nettan 033-24 17 72 / ladynettan@live.se

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

S 8 mars

C1 Intensivdag - Obs föranmälan!

Alingsås

Dansföreningen Hörnet

11.00-17.00 C1

Gunilla Hammarlund

IOGT-NTO, Oscarsgatan 5

Gunilla Hammarlund

O 11 mars

Plus DBD

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 P dbd

Sven Andréason

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
To 12 mars

Månadsdans

Göteborg

19.00-22.00 B-A2

TBA

Vinga Yellow Rockers

info@vinga-sdc.org

To 12 mars

Vårdanser 2015

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18.30-21.30 B* P* A1*

Sten Götharson

Ödsmåls Bygdegård

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

F 13 mars

Westernfestivalen

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

Djupedalsskolan

Carina Geleff 070-826 29 29

19.00-22.00 B40-A2

Ken Riticcu, Freddie Ekblad,

L 14 mars

Thomas Bernhed, Mathias Alfredsson,

12.00-20.00 B40-C1

Reine Storberg

Vinga Yellow Rockers

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

14.00-19.00 P A1 A2

(WS på varje nivå)

L 14 mars

Dans och årsmöte Motiv8's

Fruängen, Stockholm

Motiv8's

13.00-16.00 C1

Jürgen Löder

Fruängsgården

Arne Gustavsson 070-422 82 27

L 14 mars

Marskatten

Eskilstuna

Eskilstuna Con Amore Dancers

15.00-20.00 P A1 P A2

Ingvar Pettersson

Dansens hus, Rinmansgatan 12

KG, 070-321 86 56 sekreterare@conamore.se

Älvsjö, Stockholm

SateLlite SD

16.00-17.30 Årsmöte medlemmar
17.30-20.30 C2
S 15 mars
09.30-12.30 C3B
13.00-16.00 C3A

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

Roland Danielsson (ändrat)

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 15 mars

Nivådans

Örebro

Örebro Squaredancers

10.00-16.30 Plus & A2 i 2 hallar

Tomas Hedberg, Jesper Wilhelmsson

Klubblokalen, Radiatorvägen 7

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

M 16 mars

Nivådans C3b

Mölndal

Pingvinerna

11.00-15.30 C3b

Ken Ritucci

Hemvärnsgården, Delbancogatan 10

Tommy Hansson

M 16 mars

Nivådans C3a

Mölndal

Pingvinerna

OBS! Föranmälan

17.00-21.30 C3a

Ken Ritucci

Toltorpsskolan, Lekewallsgatan 3

Tommy Hansson

To 19 mars

Vårdanser 2014

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18.30-21.30 B* P* A1*

Catrin Dellbing

F 20 mars

Ödsmåls Bygdegård

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

Märsta

Crazy Flutters

19.00-22.00 M P

Peter Kallträsk, Lasse Jägdahl

Forum, Stockholmsvägen 25

Jane Carlström 070-9691469

L 21 mars

SACT-Convention

Bålsta

SACT

SACT-callers

Meddelas senare

Lars Rawet 070-523 17 43
Squaredansklubben Seniorerna

15.00-21.00 P
S 22 mars

Seminarium

L 21 mars

Workshop

Stockholm

11.00-16.00 A2 A1

Svante Jordeskog

Drakenbergssalen Lignagatan 8

Birgitta Jansson

L 21 mars

Bonusdans

Nykirke bygdehus, Norge

Horten og Omegn Squaredancers

17.00-21.00 M P A1

Catrine Dellbing

Kopstadveien 25 A, 3180 Nykirke

Cathrine Hallberg

L 21 mars

Sjömansdans

Harg Östhammar

Roden Square Dancers

Hargs församlingshem

Maria Andersson 076-221 22 97

14.00-18.00 B* M* B* P * B* A1* Micke Gerkman
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Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

L 21 mars

Datum/Tid

Program

Kycklingdans

Ängelholm

Ocarina Square Dance Club

14.00-15.00 Workshop

Börje Kuylenstierna

Godtemplargården

Axel Schneider
Insjön Square Dancers

15.00-18.00 B-M-P
L 21 mars

Insjödansen

Insjön

14.00-19.00 B M P A1

Tomas Hedberg

Insjön

Ove 070-5934386

S 22 mars

Work-shop

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

11.00-16.00 P M

Svante Jordeskog

Drakenbergssalen Lignagatan 8

Birgitta Jansson

S 22 mars

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Micke Gerkman

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-6678992

To 26 mars

Vårdanser 2015

Stenungsund

Bygdegillets Squaredancers

18.30-21.30 B*- P*-A1*

Svante Jordeskog

Ödsmåls Bygdegård

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

To 26 mars

A2-Dans/Workshop

Mariestad

Norra Wadsbo Squaredancers

18.30-21.15 A2

Jesper Wilhelmsson

Snapens Friluftsgård

Kjell Nyäng

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

15.00-18.00 C2

17.00-21.00 B*, M,P
L 28 mars

C2 träning

Mellerud

Rocky Mountains Squaredancers

11.00-17.00 C2

Jesper Wilhelmsson

IOGT-NTO Postgatan 25

Björn Arén

Match Town Square Dancers

S 29 mars
10.00-16.00
L 28 mars

Månadsdans

Jönköping

14.00-19.00 B35 - P

Gösta Toreld

IOGT-NTO För.gården, Hallmansv. 73

Kjell-Åke Boström 073-629 36 57

L 28 mars

Vårfestival

Kalmar

Kalmar Squaredansare

15.00-16.00 A1

Pär Lundborg

Läckeby bygdegård

Annika Sjögren Simonsson 070-633 23 45

16.00-20.00 B M P

Pär Lundborg
Panther Squares

S 29 mars

Träningsdans

Täby Centrum

13.00-16.00 M P M A1

Freddie Ekblad

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

S 29 mars

Nybörjardansen

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

14.00-18.00 B B M

Micke Gerkman

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Jörgen Lundqvist 070-671 16 93

S 29 mars

A1 Intensivdag - Obs föranmälan!

Alingsås

Dansföreningen Hörnet

11.00-17.00 A1

Gunilla Hammarlund

IOGT-NTO, Oscarsgatan 5

Gunilla Hammarlund

S 29 mars

Marsdans

Malmö

Energy Squares

15.00-18.00 Basic - A1

Reine Hjärtström

Ystadsgatan 53, 214 44

Lars Olofsson 070-527 20 37

To 2 apr

Skärtorsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb
Kerstin Boettge 08-756 76 99

13.00-16.00 B M B P

Calle Brunér

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72

Gärna påskkäring-klädsel

Medtag kaffekorg

To 2 apr

Vårdanser 2015

Stenungsund

18.30-21.30 B*- P*-A1*

Martin Jansson

Ödsmåls Bygdegård

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

F 3 apr

Våffeldansen

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Rojne Eriksson

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

F 3 apr

Påskfestivalen

Örebro

Örebro Squaredancers

12.00-20-00 P - C2

Bill Harrison, Bronc Wise,

Universitetet

Lennart Jonsson 070-8477970@telia.com

L 4 apr

Jesper Wilhelmsson, Tomas Hedberg

12.00-19.30 P - C2

Bygdegillets Squaredancers

Afterparty dans till Four Leaf Clover

20.00-24.00 Afterparty
S 5 apr
10.00-13.30 P - C2
O 8 apr

Stefandansen

Mölnlycke

18.30-21.30 B 45 - A1

Stefan Sidholm

Bokcaféet i kulturhuset, Biblioteksg. 2

Carina 070-826 29 29 carinageleff@yahoo.se

F 10 apr

Aprildans

Huddinge

Huddinge Square Swingers

13.00-16.30 B M B P

Robban Milestad

ABF-huset, Kommunalvägen 26

Ewa Werin

Lerum

Lerum Square Dancers

Dergårdsgymnasiet

Thommy Ahlborg 070-635 89 40
Ekerö Square Dancers

F 10 apr
19.00-22.00 P A1 P A2

Vic Ceder, Ross Howell,

Western Airport Square Dancers

Thomas Bernhed
L 11 apr

Vårdansen

Bromma, Stockholm

13.00-16.00 Plus, A1

Jack Borgström

Alviks medborgarhus

Peter Brattlund 070-932 58 37

L 11 apr

Mainstream Intensivkurs

Uppsala

Uppsala Viking Squaredancers

10.00-16.00 M Intensivkurs

Freddie Ekblad

Kamratgården, Bergsbrunnavillaväg 24

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

L 11 apr

Workshop A1

Enköping

Pepparrötterna

10.00-16.00 Workshop A1

Henrik Nilsson Siling

Litslena Bygdegård

Inger Jonsson 073-157 11 01

L 11 apr

C1 träning

Trollhättan

Troll8an Squaredancers

11.00-17.00 C1 träning full nivå

Mikael Freeman

Götasalen, Strömslundsgatan 36

Monica 0530-206 70, 070-682 06 70

L 11 apr

Swedish National Challenge Conv.

Lerum

Pingvinerna

11.00-21.00 C1 C2 C3A C3B

Ross Howell, Vic Ceder,

Dergårdsgymnasiet

Thomas Bernhed, t.bernhed@telia.com

S 12 apr

Thomas Bernhed

www.sncc.nu

09.00-15.00
S 12 apr

A1 Nivådans

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

14.00-18.00 A1

Jerry Jestin

Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13

Jörgen Lundqvist 070-671 16 93
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Verksamhetsberättelse 2014
Vid slutet av året hade Squaredansförbundet
122 medlemsklubbar. I dessa klubbar fanns
4265 medlemmar, varav 4158 vuxna och 107
ungdomar.

¿nns. Liksom tidigare gjordes en fördelning av
ansvarsområden för ledamöterna i styrelsen.
Styrelsen har under året haft extra fokus på
tre viktiga områden. Det första är att skapa
plattformar på sociala medier och innebörden
blev att åstadkomma en trevlig, bra och funktionell hemsida. Arbetet med hemsidan var
inte till alla delar färdigt under året utan kommer att slutföras under 2015. Vidare skapades
en sida på Facebook som innebar ytterligare
en kommunikationskanal mellan squaredansare och förbundet och det omvända.
Det andra fokusområdet var att skapa nätverk
där klubbar inom ett visst geogra¿skt område kan utbyta tankar, planer och annat för
gemensamma aktiviteter och för att undvika
konkurrens och kollisioner.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft
följande möten:
Styrelsemöte, Webbmöte 26 januari 2014
2014:1
Styrelsemöte, Arlandastad 4-6 april 2014
2014:2
Styrelsemöte, Webbmöte 18 maj 2014
2014:3
Styrelsemöte, Västerås 5 juni 2014 2014:4
Konstituerande styrelsemöte i Västerås 7 juni
2014
Styrelsemöte, Webbmöte 3 augusti 2014
2014:5
Styrelsemöte, Arlandastad 19-21 september
2014 2014:6
Styrelsemöte, Webbmöte 26 oktober 2014
2014:7

Det tredje området är att på olika sätt underlätta rekrytering av nya dansare. För ändamålet skapades och trycktes en liten folder
som i samband med convention distribuerades
till medlemsklubbarna.
En annan åtgärd som medverkar till rekrytering av nya dansare är att dela ut medel ur
rekryteringsfonden. Totalt delades 25 675 kr
ut. De klubbar som erhöll medel var Crazy Flutters, SateLlite SD, Stockholm Square Dancers,
Västerås Square Dance Club och Västsam.
Alla klubbarna har på olika sätt föreslagit aktiviteter som syftar till en rekryteringsinsats
som är nytänkande och framåtriktad.

Styrelsemötesprotokoll och Förbundsstämmoprotokoll (Protokoll fört vid SAASDCs förbundsstämma i Västerås den 7 juni 2014)
¿nns tillgängliga efter inloggning på förbundets hemsida.
Convention 2014 ägde rum i Västerås och hela
arrangemanget blev en stor dansfest som de
arrangerande klubbarna Heby Squaredancers,
Pepparrötterna, Riverbend's Square Dancers
samt Västerås Square Dance Club anordnade
med stor skicklighet och professionalism.
På förbundsstämman deltog cirka 150 personer varav 86 delegater som representerade
60 klubbar. Stämman karaktäriserades av god
stämning och många intressanta diskussioner.

Arbetet med convention i Jönköping har pågått
under året. Några träffar har hållits och arbetet karaktäriseras av gott samarbete och god
stämning.
Arbetet med convention 2016 har också pågått
och allt tyder på att också detta arrangemang
blir en härlig dansfest.

Square-Info är vår viktigaste kommunikationskanal för verksamheten. Under året har vi
liksom tidigare givit ut fyra nummer av tidskriften. Vi konstaterar att denna innehåller
många trevliga och intressanta artiklar. Tyvärr
märker vi att antalet annonser minskar och
detta drabbar intäkterna på ett tråkigt sätt.

Under två dagar, 15-16 november, genomförde Förbundet och SACT ett seminarium med
temat "På väg" hos Nordiska Folkhögskolan i
Kungälv. Seminariet lockade 77 deltagare och
det är med stor tillfredsställelse detta antal
kan noteras. Många intressanta ämnen avhandlades. Tillsammans med SACT har också ett
nytt instruktionshäfte för Basic på svenska
tagits fram. Det grundläggande arbetet har
gjorts av två SACT-medlemmar och därefter
har både SACT och förbundet bidragit med
synpunkter och efterbearbetning.

Styrelsen inledde som vanligt sitt arbete efter
convention med att fastställa målet för arbetet
under det kommande arbetsåret och inte helt
oväntat kvarstår inriktningen på att rekrytera
nya dansare, samt att också arbeta med målsättningen att behålla de dansare som redan
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Verksamhetsberättelse 2014 forts.
Häftet är publicerat på hemsidan och kommer
att ¿nnas i tryckt format i mitten av 2015.

SquareO är en fristående grupp initierad i samarbete med SAASDC och SACT.
Gruppen är ett bollplank för att hantera konflikter mellan olika konstellationer av kategorierna enskild medlem/medlemmar – klubbstyrelse – instruktör - ev. allians – SAASDC eller
SACT. Till SquareO kan dansare, callers, klubbar eller klubbstyrelser vända sig när det ¿nns
behov av en bra diskussionspartner. Det som
sägs i kontakt med SquareO stannar inom
gruppen och någon rapporteringsskyldighet
föreligger inte.

Under året genomförde det Danska Squaredansförbundet, DAASDC, ett Europaconvention i den danska staden Ikast på Jylland.
Många härliga caller och stor dansglädje. Från
oss nominerades och deltog Freddie Ekblad
och Micke Gerkman.
Samtidigt genomfördes ett möte med alla de
nationella förbunden. På dagordningen stod
många punkter, bland annat beslöts att Europaconvention 2016 kommer att anordnas av
Brittiska Squaredansförbundet, BAASDC, den
22-24 juli 2016 i Stratford-upon-Avon. Även
här har Svenska Squaredansförbundet nominerat två caller.

Avtalet med STIM fortlöper.
För Svenska Squaredansförbundet
Tommy Hansson
Ordförande

Inför Convention 2015
(och alla andra år)
• Alla dansare är välkomna på stämman, de
har yttranderätt men inte rösträtt.
• Glöm inte att printa ut handlingarna inför
stämman. De ¿nns på nätet senast 3 veckor
före stämman och det är upp till varje klubb/
delegat att ordna detta.
• Varje delegat måste personligen kvittera ut
röstkort, gärna dagen före stämman.
• Klubbadge skall naturligtvis alltid bäras men
på svensk Convention skall även Conventionbadge bäras. I denna fästs årets ribba som
ofta är ett bevis på att entré är betald.

Nu närmar sig årets Convention med stormsteg och det ¿nns vissa saker att tänka på för
er som kommer att närvara. Anledningen till
arrangemanget är ju Förbundets årsstämman,
tro´t eller ej. Dansen är en bieffekt av det
hela!
De Àesta kommer dock som dansare och kan
se fram emot några härliga dagar i maj, men
ett hundratal är dessutom utsedda delegater
till årsstämman med det ansvar detta innebär.
• Anmäl era delegater på Förbundets hemsida
senast 2 veckor före stämman. Om klubben
missat att anmäla delegat går det att göra detta direkt vid förbundsdisken med ett av klubbordföranden underskrivet beslut i handen.
Hoppas det sker undantagsvis eftersom det
då blir en hel del extraarbete med t ex röstlängden.
• OBS! Klubb som inte betalat årsavgift har ej
rösträtt.

Hoppas vi ses på Convention!
SAASDC:s styrelse
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Verksamhetsplan 2016
Svenska Squaredansförbundet har till uppgift
att stimulera till dansglädje och gott kamratskap samt medverka till att skapa förståelse
och glädje mellan människor, oavsett ålder
och nationalitet. Ledorden är Glädje, Gemenskap och Motion för både huvud och fötter.

Square-Info är för alla dansare och klubbar
lite av navet i vår squaredansvärld. Under året
planeras liksom tidigare, att tidningen utkommer med fyra nummer.
För att vår tidskrift skall bli intressant och läsvärd är det viktigt att många personer bidrar
med skojiga och intressanta artiklar.

Fortfarande är den allt överskuggande visionen att rekrytera nya dansare samt att bibehålla de dansare som redan ¿nns. För att
kunna stödja klubbarna i denna viktiga uppgift, skall förbundet på olika sätt genomföra
åtgärder och aktiviteter som stödjer visionen.
Den rekryteringsfond förbundet haft att tillgå
under Àera år har nu tömts på sitt kapital.
Trots detta har förbundet en ambition att fortsatt kunna dela ut medel för att klubbar skall
kunna göra rekryteringsinsatser. I vilken omfattning detta kan ske är beroende av budgetutrymme.

Under året planeras i samarbete med SACT att
åter arrangera ett seminarium. Inriktning och
tankar diskuteras i båda organisationerna och
en seminariegrupp kommer att skapas under
hösten 2015.
Under året kommer ett mycket intressant och
spännande Europaconvention att genomföras.
Denna gång är det Brittiska Squaredansförbundet, BAASDC, som 22-24 juli i Stratfordupon-Avon kommer att anordna detta. Vi har
sedan en tid tillbaka nominerat två svenska
caller. Samtidigt med Europaconvention kommer möten att hållas med samtliga Europeiska
squaredansförbunden för att fortsätta det gemensamma arbetet i Europa.

Förbundet inledde för några år sedan arbetet
med att försöka skapa en dialog både mellan
förbund och klubbar och klubbarna sinsemellan. Vi har kallat detta för klubbsamverkan och
arbetet måste fortsätta och ytterligare utvecklas. Genom ett ökat samarbete och dialog mellan alla inblandade parter kan squaredansen
utvecklas ytterligare.
Ett av problemområdena är att klubbar konkurrerar eller krockar med varandra vid planering och genomförande av danser. Vidare har
av olika anledningar klubbar eller grupper av
klubbar skapat egna danslistor för att hantera
problematiken. Utöver detta har röster hörts
att det är svårt för dansare att ¿nna aktuella
danser i nuvarande danslista. Kontentan av
detta blir en svåröverskådlig situation med
ökad risk för onödiga kollisioner och konkurrens.
Sammantaget kan konstateras att den danslista som förbundet idag administrerar inte till
fullo lyckas tillgodose de önskemål och behov som våra intressenter har på en effektiv
danslista.
För att försöka hantera dessa svårigheter har
en projektgrupp tillsatts med ambition att under 2016 skapa en ny danslista som bättre tillgodoser dessa aspekter. Utgångspunkten för
projektet är att den nya danslistan, DL 3.0,
främst skall skapas på grundval av de behov
klubbar och dansare har.

Inom föreningarna väljs löpande styrelseledamöter till olika funktioner. Utifrån många
aspekter är det viktigt att de vet sin roll och
vad som förväntas av dem. Ett sätt att få denna kunskap är att gå en styrelseutbildning.
Ambitionen är fortsatt att genomföra minst en
utbildning under året på detta tema i Förbundets regi.
Förbundsstyrelsen har för avsikt att även detta
år genomföra ett antal styrelsemöten. Mötesformerna som används är dels fysiska möten
och dels webbmöten. I vilken form och i vilken
omfattning möten behövs kan i dagsläget inte
fastställas utan är helt beroende av uppgifter
och aktiviteter.
Convention och arbetet kring detta är en viktig
uppgift för conventiongruppen inom förbundet. Arbetet i gruppen har till syfte att bidra
med erfarenhet och att vara ett stöd för klubbarnas arbete vid conventionarrangemang.
För Styrelsen i Svenska Squaredansförbundet
genom
Tommy Hansson
Ordförande

16

Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

S 12 apr

Datum/Tid

Program

Träningsdans

Täby Centrum

Panther Squares

13.00-16.00 M P M A1

Michael "Sotarn" Lindberg

S 12 apr

Föreningsgården

Anna Odencrants 08-667 89 92

Älvsjö, Stockholm

SateLlite SD

14.00-17.00 A2, C1

Freddie Ekblad

Park Folkets hus/Götalandsv.181, Örby

Monica Taleryd 070-552 11 65

S 12 apr

Klubbdans

Kungsbacka

Kungsbacka Square Dancers

17.00-20.00 B-A1

Marine Ramsby

ABF-huset

Karin Lindeberg 070-628 57 76

S 12 apr

Månadsdans

Helsingborg

Helsingborg Squaredancers

14.00-18.00 P A1

Thomas Samuelsson, Malmö

Dalhemsvägen 123

Lena Kjellgren 070-633 07 37

S 12 apr

Terminsavslutning

Mellerud

Rocky Mountains Squaredancers

12.00-17.00 A1 A2 C1

John Lindh

IOGT-NTO Postgatan 25

Monica Johansson

S 12 apr

Halvtidsdansen C1

Eskilstuna

Eskilstuna Con Amore Dancers

Jesper Wilhelmsson

Dansens hus, Rinmansgatan 12

KG, 070-321 86 56 / kg.lagerstrom@tele2.se

M 13 apr

Klubbdans

Örebro

Örebro Squaredancers

18.30-21.30 A2

Jerry Jestin

Radiatorvägen 7

11.00-16.00 Halva C1
enl SACTs lista (flyer)

Ti 14 apr

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

18.30-21.30 P

Jerry Jestin

To 16 apr

A2-Dans/Workshop

Mariestad

18.30-21.15 A2

Mathias Alfredsson

Snapens Friluftsgård

Norra Wadsbo Squaredancers
Kjell Nyäng

L 18 apr

Aprildans

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

13.00-16.00 M P M A1

Leif Ekblad

Folkets hus Kallhäll, Kallhälls centrum

Birgitta Jansson

L 18 apr

Tiburtiusdansen

Norrtälje

Eightmakers

12.00-17.00 P-A1-P-A2

Micke Gerkman

IOGT-lokalen, Stockholmsvägen 1

Kristina Franzén 070-591 48 21

L 18 apr

C1 utlärning

Mellerud

Rocky Mountains Squaredancers

11.00-17.00 C1 utlärning

Sten Axtelius

IOGT-NTO Postgatan 25

Björn Arén

Windmill Square Dancers

S 19 apr
10.00-16.00
L 18 apr

Vårfestival

Böda, Öland

15.00-20.00 B-A1, Line Dance

Christer Bern, Lotta Svedberg,LD

Bödabaden

Lotta Nilsson, 0485-222 10

L 18 apr

Vårdans

Sundsvall, Granloholm

Sundsvalls New Wave

12.00-18.00 P A1 A2

Sven Nilsson

Kvarterslokalen, Halmst.v 15

Christina Holopainen 070-246 05 92

S 19 apr

B och M Intensivdag

Alingsås

Dansföreningen Hörnet

11.00-14.00 B

Gunilla Hammarlund

IOGT-NTO, Oscarsgatan 5

Gunilla Hammarlund

15.00-18.00 M

Obs föranmälan!

S 19 apr

Aprildans

Malmö

15:00-18.00 Basic - A1

Brian Hotchkies

Ystadsgatan 53

Energy Squares
Lars Olofsson 070-527 20 37

O 22 apr

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 B35 B B35 M

Rolf Boettge

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
F 24 apr

Träningsdans

Stockholm

13.00-16.00 B

Leif "Snuffe" Ericsson

Pumpan Färgargårdstorget 1

Squaredansklubben Seniorerna
Birgitta Jansson

F 24 apr

Minifestival

Göteborg

Vinga Yellow Rockers

18.00-22.00 A1,A2

Brian Hotchkies (Aus)

Kyrkbytorget

info@vinga-sdc.org

L 25 apr
13.00-20.00 B-P

Brian Hotchkies (Aus)

F 24 apr

Crazy Dance Weekend

Märsta

Crazy Flutters

19.00-22.00 B M

Jerry Jestin

Forum, Stockholmsvägen 25

Christina Johnsson 073-9670409

L 25 apr

Vårdans

Stockholm

Forum Squaredancers

13.00-16.00 P A1 P A2

Michael "Micke" Gerkman

Nybrogatan 18 Stockholm

Berit Nilsson 08-604 05 20

L 25 apr

Bakvändan

Bålsta

Bålsta Square Dancers

14.00-19.00 B M B P

"Snuttan" Eriksson, "Jane" Wiklund

Knarrbacken

Lee Jonsson 070-486 06 94

S 26 apr

A2 Intensivdag

Alingsås

Dansföreningen Hörnet

11.00-17.00 A2

Gunilla Hammarlund

IOGT-NTO, Oscarsgatan 5

Gunilla Hammarlund

L 25 apr
18.00-21.00 C1
S 26 apr
11.00-14.00 P P A1
15.00-18.00 A2

Obs föranmälan!
S 26 apr

Klubbdans

Skövde

15.00-19.00 B-M-P-A1

Jesper Wilhelmsson

Horns bygdegård

Skövde Squaredancers
Pia Quist

O 29 apr

Brian farewell party

Slimminge Bygdegård

Sjöbo Bears Square Dance Club

18.01-21.59 B-M-P

Brian Hotchkies

Janstorp 116, 27491 Skurup

Inga-Lill Bengtsson 076-870 31 57

O 29 apr

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 B M B P

Calle Brunér

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
F 1 maj
09.00-

B-C1

L 2 maj

SWEDISH CONVENTION

Jönköping

Buffalo Squares

Hunter Keller, Nils Trottman,

Idrottshuset

Henrik Kjellgren

Carsten Nielsen, Robert Milestad,
B-C1

Freddie Ekblad, Jon Hansell Nilsson

S 3 maj
-15 B-C1
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Dansnamn/Caller

Ort/Lokal

Klubb/Kontaktperson

O 6 maj

Datum/Tid

Program

Onsdagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 M P

Micke Gerkman

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
L 9 maj

Majdansen

Fruängen, Stockholm

Motiv8's

11.00-14.00 C1

Thomas Bernhed

Fruängsgården

Arne Gustavsson 070-422 82 27

Skövde Squaredancers

15.00-18.00 C2
S 10 maj
10.00-13.00 C3A
13.45-16.30 C3B
L 9 maj

Vårdans

Skövde

15.00-20.00 B-M-P-A1

Christer Bern

Horns bygdegård

Pia Quist/Vainor Törnqvist Tidaholms Sd

S 10 maj

Tollaredansen

Stockholm

Squaredansklubben Seniorerna

10.00-16.00 B36-A2

Freddie Ekblad, Sven Andréason

Tollare Folkhögskola

Ragnar Gillberg 073-030 78 98

S 10 maj

Bryggdans

Kungsbacka

Kungsbacka Square Dancers

17.00-20.00 B-A1

Marine Ramsby

Hamn-plan (Nygatan)

Karin Lindeberg 070-628 57 76

S 10 maj

Månadsdans

Helsingborg

Helsingborg Squaredancers

14.00-18.00 P A1

Thomas Samuelsson, Malmö

Dalhemsvägen 123

Lena Kjellgren 070-633 07 37

M 11 maj

Måndagsdans

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 P A1 P A2

Sven Andreason

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
M 11 maj

A2 workshop

Sollentuna

18.30-21.30 A2

Freddie Ekblad

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Sollentuna Square Dancers
Lena Hammarberg 076-176 43 32

Ti 12 maj

B workshop

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18.30-21.30 B

Stefan Sidholm

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Lena Hammarberg 076-176 43 32

O 13 maj

Våravslutning

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19.00-21.30 B-A2

Reine, Johnny, Joakim

Café Kulturhuset

Carina 070-26 29 29 carinageleff@yahoo.se

L 16 maj

Sjätte Första Dansen

Billesholm

Fun Squaredancers

12.00-16.00 M & A1

Freddie Ekblad,

Folkparken, Billesholmsvägen 64

Annika Persson 070-812 45 88

16.00-20.45 B & P

Roger & Annika Persson

Stockholm

Forum Squaredancers

21.00-00.00 Afterparty
S 17 maj
12.00-16.00 A2 & C1
L 16 maj
13.00-16.00 M P

Henrik "Hedda" Nilsson

Nybrogatan 18

Berit Nilsson 08-604 05 20

M 18 maj

C1 workshop

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18.30-21.30 C1 (kursnivå)

Freddie Ekblad

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Lena Hammarberg 076-176 43 32

Ti 19 maj

M workshop

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18.30-21.30 M

Stefan Sidholm

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Lena Hammarberg 076-176 43 32

Ti 19 maj

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19.00-21.30 A1-A2
O 20 maj

Blåbärskullen

Carina 070-26 29 29 carinageleff@yahoo.se

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

13.00-16.00 B35 B B35 M

Onsdagdans
Rojne Eriksson Medtag kaffekorg

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

O 20 maj

Bagisdansen

Bagarmossen

Square Dance People Bagarmossen

19.00-22.00 P A1 P A2

Mikael Gerkman

Folkets Hus, Lillåvägen 44

Per Bollmark 070-624 18 59

L 23 maj

30-års Jubileum

Rångedala

Borås HG Squaredancers

13.00-20.00 B - A1

Christer Bern, Leif "Snuffe" Ericsson

Rångedala Bygdegård

Nettan Lannemar 033 241772

L 23 maj

Rodendansen

Harg Östhammar

Roden Square Dancers

12.00-14.00 A1-A2

Mathias Alfredsson

Hargs församlingshem

Maria Andersson 076-221 22 97

14.00-18.30 B-M-B-P
S 24 maj

Vrid och vänd på C1

10.00-10.30 Fika
10.30-17.00 C1

Arboga

Riverbend's Square Dancers

IOGT- lokalen, Storgatan 10

Stefan Flink 070-307 83 37
Gripen Square Dancers

Jesper Wilhelmsson

M 25 maj

Våravslutning

Staffanstorp

19.00-22.00 B-M-P

SvenOlle Svensson, Peter Johansson

Biblioteket

Natalie Strandh 070-392 34 74

M 25 maj

C2 workshop

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18.30-21.30 C2

Freddie Ekblad

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Lena Hammarberg 076-176 43 32

Ti 26 maj

P workshop

Sollentuna

Sollentuna Square Dancers

18.30-21.30 P

Stefan Sidholm

IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4

Lena Hammarberg 076-176 43 32

Ti 26 maj

Sommardans

Mölnlycke

Western Airport Square Dancers

19.00-21.30 B-P

Blåbärskullen

Carina 070-26 29 29 carinageleff@yahoo.se

Täby

Näsbyparks Squaredanceklubb

O 27 maj

Onsdagsdans

13.00-16.00 M P M A1

Michael

Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72

Kerstin Boettge 08-756 76 99

O 27 maj

Bagisdansen

Bagarmossen

Square Dance People Bagarmossen

19.00-22.00 P A1 P A2

Robert MIlestad

Folkets Hus, Lillåvägen 44

Per Bollmark 070-624 18 59

To 28 maj

Sommardans

Stockholm, Norra Djurgården

Squaredansklubben Seniorerna

12.00-15.00 B36 B B36 M

Rojne Eriksson

Stora Skuggans sommarpaviljong

Birgitta Jansson / birgittaj5@gmail.com

L 30 maj

Vårdans

Våle samfunnshus, Norge

Horten og Omegn Squaredancers

12.00-13.45 C1

Bronc Wise

Skaugveien 4, 3178 Våle

Cathrine Hallberg

L 30 maj
14.00-20.00 B til A2

Bindende forhåndspåmelding!
Bronc Wise

S 31 maj

Workshop

Kirkevoll skole, Norge

Horten og Omegn Squaredancers

11.00-14.00 P til A2

Bronc Wise

Gjelstadveien 2, 3178 Våle

Cathrine Hallberg
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Nivådanser 2015
Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630

Två hallar
Program

Dag
Måndag 13 april
Tisdag 14 april

Nivå
A2
Plus

Tid:

18:30-21:30 båda dagarna

Inträde:

60 kr per dag

Plats:

Örebro Squaredancers klubblokal
Radiatorvägen 7, Örebro (vid tefatet)

Cafeteria: Servering finns med smörgåsar, godbitar,
kaffe, te osv.
Klädsel:

Casual

Kontakt:

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

15/3
Två hallar

3/10
11/10

Jesper Wilhelmsson
Tomas Hedberg
caller ej bestämt
caller ej bestämt
caller ej bestämt

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

50-talsdansen 24 okt

33:e

En dans i 50-talsstil
Alla singingcalls är låtar från 1950-talet fram till ca 1963.
Kom gärna klädd i passande stil - traditionell klädsel
för damer är alltså ok! Pris för bästa 50-talsklädsel!!!

Örebro 3-5 april 2015

Caller:
Nivå:
Plats:

Afterparty på lördagen med dans till

Svenska mästarna i country 2013!!!

Four Leaf Clover

Tomas Hedberg
Plus
Örebro Squaredancers klubblokal,
Radiatorvägen 7, Örebro (vid tefatet)
Mer info kommer under våren!

Välkommen till en dans i nostalgi!!!

Årets påskharar är:

Bill Harrison

A2
P
A2
P
A1

Bronc Wise

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

Hjärtligt välkomna önskar
Örebro Squaredancers
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JUL – KURSSTART – PÅSK –
GRADUERING – CONVENTION
1-3 maj 2015 i Jönköping fylld av dansglädje,
lekfullhet och gemenskap.

Visst är det spännande med våren och den
fantastiska, magiska känslan som in¿nner sig
när man står på dansgolvet för första gången
på länge? Man känner sig lite osäker, börjar
sakta stampa igång takten när musiken rullar
igång. Kommer hen att calla någonting som
jag inte kan? Kommer jag vara den som får
hjälpa min nya stiliga kavaljer? Kan min corner det där med ”girls run”. Kommer det gå
snabbt eller långsamt? Eller kommer det bara
gå som en dans?

Vi vill påminna att 15:e mars är sista dagen för anmälan till rabatterat pris så om
du inte ännu anmält dig så in på hemsidan nu med en gång.
Självklart träffar du oss på Påskfestivalen i
Örebro. Där ¿nns också möjlighet till anmälan
samt betalning. I Jönköping ¿nns möjlighet
till betalning av entréavgiften med ditt bank-/
kreditkort för din och vår säkerhet. Vi strävar efter att använda så lite kontanter som
möjligt. Hjälp oss gärna med detta. :)

Vad är det som gör att squaredans är den roligaste fritidssysselsättningen som vi vet? Är
det dansen i sig? Eller är det alla vänner man
lär känna och fortsätter träffa? Kanske är det
utmaningen i att lära sig något nytt? Ett bra
sätt att få lite motion?
Anledningen till varför du dansar är egentligen
ganska oväsentlig. Alla har vi en gång varit
nybörjare.

GRADUERING
Ni har väl inte missat att det för första gången
någonsin kommer anordnas en graduering i
samband med Convention. Anmälan för klubbens graduanter ska göras i anmäl-ningssystemet.
Vi önskar också att samtliga graduanter anmäls till graduering@convention2015.se. Detta för att vår samorganiserande grupp från
Västsam direkt ska få information om gradueringsdeltagarna.

Med långt mindre än 100 dagar kvar till Convention när denna text skrivs så ska både du
och dina danskamrater vara långt in på det
nya kursåret och oavsett vilken nivå du lär
dig så ska du vara förväntansfull inför examensprovet och den helg som kommer att hållas

www.convention2015.se
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Hunter Keller

för första gången i Sverige
Han kan tacka sin "grandmother", för det
var hon som föreslog att han skulle testa
på squaredans. Det var i januari 2004. Tio
månader senare provade han att calla för första gången och elva år senare kommer han att
besöka Sverige för första gången. Något som
han ser mycket fram emot.

dansarna i Montana varit med om tidigare.
Det innebar att hela golvet bröt ihop, men han
fortsatte calla och sjunga eftersom han inte
hade någon aning om hur han skulle sluta eller
göra för att ¿xa till det. Men dansarna gillade
honom och han fortsatte.
Han gillar squaredansen för att han får möta
så många fantastiska dansare och besöka så
många platser. Det bästa med att vara caller
är att han får vara ledare i en aktivitet som
han bryr sig om. Dessutom ser han det som
en möjlighet att se till att squaredansen kan
fortsätta i många år framöver.

Hunter Keller är den 26-åriga amerikanen som
många pratar om just nu. Och för många besökare på Convention i Jönköping blir det dans
under hans ledning för första gången. Square
info bestämde sig för att ta reda på lite mer
om honom.

Han föddes i Billings, Montana för 26 år sedan men bor nu i Menifee, Kalifornien. I januari 2004 föreslog hans "grandmother" att han
skulle testa squaredans och det gjorde han.
En sak som han snabbt upptäckte var att han
tyckte att squaredanscallers var coola och han
ville prova. Dels för att han älskar att sjunga,
men också för att hans partner slutade dansa
och han såg det som en möjlighet att stanna
kvar i dansen.

Han ser mycket fram emot sitt första besök i
Sverige, inte minst för att han har hört att de
svenska dansarna är mycket duktiga. Och han
utlovar ny musik, bra Àyt i koreogra¿n och bra
sång.

Första gången han skulle calla var han så
nervös att han knappt visste vad som skulle
hända. Han valde sin "grandfathers" favoritsingingcall "Tight ¿ttin' jeans" och han använde sig av skivans ¿gurer. Bland annat innehöll de Scoot back, som Hunter inte visste hur
det gick till. Dessutom innebar det att en man
och en kvinna tittade in och det hade knappt

Det låter lovande för besökarna på årets Convention!

– Vi kommer att ha kul! Mitt mål är alltid att
alla ska lämna dansen med ett leende på läpparna och känna att de har haft en underbar
dans, avslutar Hunter.

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se
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Ethels krönika
Vill du följa med på squaredansseminarium,
undrade B. Absolut, svarade jag.... ööhhh vad är det?
Ja, det får jag erkänna, det har jag nog fortfarande inte riktigt begripit. Ett par dagar, när
squaredansare från olika föreningar runtom i
landet kan samlas, lyssna på andras erfarenheter, inspireras, ha trevligt, diskutera, och
förhoppningsvis komma fram till något bra.
Och förstås dansa, inte kan squaredansare
träffas utan att dansa; det vore lika motsägelsefullt som en fyrkantig cirkel. (Å andra
sidan, är squaredans en fyrkantig cirkel? Fast
jag vet inte riktigt vad jag menar med det...).

Det pratades en del om samarbete klubbarna emellan – men kan det vara något problem? Jag menar..squaredans är ju samarbete
i kvadrat – eller har jag missuppfattat något?
Vi ¿ck en liten övning. Jag får väl inte direkt utslag och andnöd av postit-lappar, men
snudd på. Och här skulle vi fylla i vilken känsla
vi känner när vi står på dansgolvet. Om man
nu skulle beräkna sannolikheten för att om 80
squaredansare ska skriva ner vilken känsla de
känner på dansgolvet, så skriver åtminstone
79 "glädje" på en lapp (inkl en ”glädje över att
ha hittat min partner”, och jag tvivlar på att
det var partnern i dansen, för den hittar man
aldrig)? Ja, är det någon som sätter en krona emot? Och att de sedan skriver dit "oro klarar jag verkligen det här?", ”skräckblandad
förtjusning”, ”koncentration”, ”busigt” tyckte
någon som förmodligen är den man möter
på fel ställe i en grand square, och slutligen
"stolthet! Jag klarade det!!!" Ja, men det visste
vi väl? Det är väl därför vi dansar squaredans?
För utmaningen, och vår lycka när vi äntligen
förstår hur spin chain thru funkar. Eller var det
spin chain the gears? När vi äntligen klarar
right and left grand, även om callern startar
den från ett oväntat håll. Och för gemenskapen och hjälpsamheten, för de glada skratten när vi virrar bort oss totalt i ett basic-call
fast vi håller på med A2. Vi ¿ck också skriva
lite postit-lappar med åtgärder som vi tyckte
kändes angelägna.
Sedan satt vi i grupper och diskuterade dessa
frågor. Min grupp hade på vår lott fått frågan
om hur vi når ut med information till allmänheten att diskutera. Vi kom med en del kreativa
idéer (vi föreslår TV4 att börja med dokusåpan
Squaredans, sånt tittar ju många på. Men det
är ju så tråkigt med alla dessa tävlingar där
folk röstas ut, vi kör varianten att vi tar in en
ny person varje gång i stället! Mycket mer
sympatiskt! Och de¿nitivt i vår anda!) Men
dessa kreativa idéer var visserligen kul, tyckte
de andra, men inte realistiska, så förslagen vi
redovisade var... hm, det har jag glömt. Men
det var väl nåt vi testat förr.

Seminariet skulle handla om klubbutveckling.
Dvs hur vi ska få alla klubbar att växa och
frodas, med massvis med lyckliga medlemmar, som dansar och dansar, på alla danskvällar som vi ordnar, och alla andra klubbar ordnar.. eller åtminstone att det går att få ihop en
square eller två ibland, helst oftare.
Men hur åstadkommer vi detta? Vad är egentligen problemet? (för jag har lärt mig att man
aldrig ska lösa något, om man inte vet vad
problemet verkligen är).
Är det att folk inte vet om att det är kul att
dansa squaredans, och att det är nyttigt för
både kropp och knopp? Att man träffar en
massa glada och trevliga människor, och att
man sliter ut hjärnan så fullkomligt varje
kurstillfälle, att man med nöd och näppe hittar
hem efteråt? Ja men då måste vi ju få dem att
inse detta! (Hur då???).
Är det att folk kommer till våra kurser, och till
danskvällarna, men det blir inte kul? Ja ,men
det måste ju kunna vara kul att dansa basic!
Det vet jag ju att det är! Jätteklurigt och jättekonstigt, så att jag inte alls förstår hur jag
kom hem till slut! Fast det är ju jag det, ju
krångligare desto roligare – men alla gillar inte
det. Hur hittar vi den rätta nivån? Den rätta
blandningen?
Är det så att danskvällar är på svåråtkomliga
ställen, så man måste ha bil, köra på småvägar, igenom hästhagar och liknande för att
komma dit? Ja men det är ju rent praktiska
problem, hur hittar en stackars vilsen nybörjare någon att åka med?
Är vi kanske, ve och fasa, taskiga mot nybörjarna: ja det här är ju ganska enkelt, men
vänta tills ni lärt er 75 calls, då blir det roligt!
Är det kanske t.o.m. töntigt med squaredans?
Ska vi döpa om det till något som inte ger cowboy-associationer? Men vad skulle det vara?

Vad har jag då med mig som minne och intryck av helgen? Att information och kommunikation är svårt. Att det är svårt att veta vad
folk vill ha. Att man gärna skrattar ihop med
squaredansare, och dansar.
Ethel Åslund
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Horten og Omegn Squaredancers
Førjulsdans på Dalheim samfunnshus
Lørdag 22. november 2014 arrangerte Horten og Omegn Squaredancers Førjulsdans på
Dalheim samfunnshus. Tolv dansere fra våre
søsterklubber, Fjord Frolickers Square Dance
Club og Oslo Square Dance Club, kom til
dansen vår.

På hjemmesiden vår ¿nner du også kommende
danser i 2015 under lenken http://www.horten-squaredancers.no/Dansetilstelning.htm.
Disse dansene er også lagt inn i Danslistan til
SAASDC.
Cathrine Hallberg
kasserer, Horten og Omegn Squaredancers

Vår caller for kvelden var Fredrik Einarsson
fra Falkenberg i Sverige. Han hadde tatt med
seg hele familien, kone og to barn. I alt var vi
tredve personer, med smått og stort. Dansen
varte fra klokken fem til ni på kvelden.
Alle hadde med seg mat til fellesbord, så vi tok
en liten pause for å smake på alt det gode som
ble satt frem. Det var både smørbrød og kaker, så vi ble gode og mette. Etter matpausen
ble det tid til litt mer dans, før vi dro hjem.
Du ¿nner oss på Facebook og på hjemmesiden
vår http://www.horten-squaredancers.no.

Calleren, Fredrik Einarsson,
med alle danserne på Dalheim samfunnshus.
(Foto: Einar Hallberg)

Styrelseutbildning i Arboga
Lördagen den 25 oktober anordnades det en
styrelseutbildning i Arboga. 10 personer från
olika klubbar deltog. Anders Sjöberg var kursledare.
Han började dagen med att prata lite kring
vad en ideell förening är. Vidare så tog han
upp viktiga begrepp som används vid möten.
Hur beslut tas var också en del av det som
togs upp. Anders satte oss på prov med några
olika situationer när det gäller att ta ett beslut.
Det var klurigt. Organisation och ansvarsföredelning i styrelsen diskuteras också.
Det var en mycket lärorik dag som belyste
många olika aspekter på styrelsearbetet. Vi är
väldigt tacksamma att Anders kunde komma
och ge oss en bra och matnyttig dag om styrelsearbete.
Yellow Rock från styrelsen i
Riverbend´s Square Dancers
Bilderna är tagna av
fotograf Tomas Johansson, Arboga.
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Henrik - en riktig styrelseveteran
Henrik Kjellgren, 37, är vice ordförande i Squaredansförbundet
och högst engagerad i Convention 2015.
Henrik Kjellgren bor i skånska Lomma tillsammans med frun Monica och deras döttrar Saga,
6, och Maja, 2. Han jobbar som fastighetsanalytiker i Malmö och dansar så ofta han hinner.

Styrelsearbete är inget nytt för Henrik. 1997
blev han invald i Buffalos styrelse och året
efter tog han över ordförandeskapet i klubben.
Sedan dess har han alltid varit engagerad,
antingen i en styrelse eller i en valberedning.
– Jag vågar prata och håller inte inne med vad
jag tycker. Dessutom är jag rätt bra att formulera text som ska vara formell och rätt. Det
har jag med mig från mitt jobb. Jag har också
ett brett kontaktnät tack vare att jag varit och
dansat lite överallt både i och utanför Sverige.

När han var sju började han dansa, fast då
handlade det om gammeldans och bugg. En
sommar följde han med sina föräldrar till Bödabaden på Öland när de skulle dansa squaredans
en vecka. Där lärde han känna en hel del nya
kompisar, både de som dansade men även de
som följde med sina föräldrar. Det ledde till att
han själv började dansa squaredans 1990.
– Det har betytt oerhört mycket för mig. En
väldigt stor del av mina vänner idag är de som

Henrik är en väldigt färgstark person och det
visade sig inte minst för några år sedan. I mitten på 1990-talet köpte han en folkvagnsbuss

dansar och det har också lett till en stor och
spretig bekantskapskrets över hela världen.
Det har också påverkat mitt självförtroende,
framförallt i unga år.

i Norrland och körde ner den till Skåne. Där
målade han den gul och röd och satte dit Kristianias Àagga.
– Den var så bra, jag kunde ha segel och master i den när jag seglade och så kunde man
sova i den om det behövdes.

Han sitter i Buffalos styrgrupp som arrangerar
Convention 2015 och snart är det dags att se
hur det blir.
– Man kommer att känna igen sig, vi gör inget
helt annorlunda men vi vill ha lite tvist på det.
Det kommer att bli mer gemensam dans, helt
i Buffalos anda.

Bussen hade han bland annat till Bödabaden
och ett Convention.
– Alla blev glada när jag kom med den. Jag
tycker om att vara i centrum och ibland ångrar
jag att jag sålde den.

Men Henrik dansar inte bara, han är också
engagerad på andra sätt inom dansen. Förutom att han är av de som arrangerar Convention 2015 i Jönköping så sitter han även i förbundsstyrelsen sedan 2008. Där är han vice
ordförande och ansvarar för marknadsföring.

Hur gör du nu för att vara i centrum?
– Nu talar jag för mig istället. Jag kastar gärna ur mig kontroversiella saker för att trigga
igång andra, avslutar Henrik.
Jessica Dhyr
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SACT
Organisationen för squaredansledare
www.caller.nu
Kontakt: Annika Persson
Tfn: 042-22 50 58 E-mail: skuttelina22@hotmail.com

SACT inte bara för Instruktörer
och Callers
Det är faktiskt inte ett krav att man är
Squaredans-Instruktör eller Caller för att vara
med i SACT. I stadgarna står det ”… eller den
som vill fördjupa sina kunskaper inom
squaredansen,…”. Vi välkomnar alla som vill
hjälpa till att utveckla squaredans i Sverige.

Squaredans-Seminariet

SACT är till för squaredans-klubbarna också. Vi
bjuder in Er och Era medlemmar till en årlig
dans i samband med vårt årsmöte (21 Mars,
Skeppet, Bålsta), för att ni skall få höra callers
som vill visa upp sig. En fribiljett per klubb till
dansen är skickad per post.

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
kommer att hållas 2016.
-------------------------------------

Klubbarna kan också via vår hemsida söka i
våra medlems-presentationer, om ni är på jakt
efter caller/instruktör till dans, uppvisning, eller
kurs. Och ni kan skicka intresserade till vår
CallerSchool.

Kunskapslistan - KL
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.

SACT är faktiskt till för dansare också. Vi
hjälper gärna till att reda ut begrepp. Vi har
tagit fram en ny översättning av Basic-listan till
svenska – du hittar den på SACT´s hemsida,
klicka på ”Definitioner”.

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

Vi har också vår Kunskaps-lista – den är inte
bara ett stöd till våra medlemmar, NI skall
kunna använda det som ”krav-dokument” på
ER instruktör/caller. Se här bredvid

Utbildning
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

Nu behöver ju vi i SACT Er alla också. Vi vill ha
idéer ni funderat ut. Vi mottager tacksamt
beröm. Och vi tar också emot kritik, så vi kan
bli bättre. Du kan nå oss i styrelsen via
adresser du hittar på vår hemsida.

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, eller via
bo.nilso@comhem.se
-------------------------------------

/BosseN, Sekreterare, SACT
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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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Våren 2015

Vinga Yellow Rockers

Kyrkbytorget, Göteborg

Minifestival 24-25
apr 2015
Vingas lokaler

Kyrkbytorget

, Göteborg
Fre 18:00-22:00
– A1, A2
Lör 13:00-20:00
– B, Ms, Plus

Brian Hotchki

es (Aus)

Sommardans på Flunsan
Tor 11 juni 2015

Halloweendan
sen
Fre-Lör 30

Flunsåsparken, Göteborg, medtag fika

19:00-22:00 – B-A

-31 o

kt
Björlandag
ården

Catrine Dellbing

Jer r y Jest
Hanna Te in, (Can)
nne
+ instruktörenbaum
r

Fre
Lör

18:30-22:30
12:00-20:00

A1-A2
B26-Plus

Torsdagar på Vinga
12 mar Månadsdans
B-A2, Jörgen Höjer
19 mar

16 apr

A1-A2, Sten Götharson

B-P (A), Sten Götharson

26 mar

B-P (A), Gugge Törnquist

2 apr Påskdansen
9 apr Månadsdans
Mathias Alfredsson

A1-A2, Catrine Dellbing

23 apr

14 maj, Vingautflykten
21 maj, A1-A2
Thomas Bernhed
28 maj

30 apr

B-P (A), Sten Götharson

Inställt

4 juni

7 maj Bakvända

B-P (A), Gugge Törnquist

11 juni, Flunsan

B-P, Gullan

B-A, Catrine Dellbing

Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook
Tel 076-871 8030 · Med reservation för ändringar
Uppdaterad 2015-02-17
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Caller i närbild!
• Hur ofta callar du?
Jag har kurser i Vallentuna en gång i veckan.
Utöver det blir det väl en fyra-fem danser om
året.
• Övriga uppdrag inom squaredans?
Styrelsemedlem i SACT.
• Ditt bästa callerminne?
Något som jag har väldigt positiva minnen
från är Jerry Jestins Caller College som jag var
på i höstas. Som kursledare kunde Jerry Jestin
se var vi olika kursdeltagare befann oss och
utifrån det ge oss stöd att utvecklas. Efter helgen åkte jag hem med huvudet fullt av idéer,
tankar och ny kunskap.
Namn: Sabine Karmsjö Stobin
Bor: Sollentuna
Gör: Arbetar som gymnasielärare i matematik och tyska, studerar tyska på masternivå på
fritiden.
Klubb/ar: Medlem i Sollentuna Square Dancers, caller i Jarlabanke Square Dance Club
Hemsida: Nej

• Ditt värsta callerminne?
Det måste vara när jag skulle iväg till en kurs
på andra sidan stan och bilen inte ville starta.
Jag höll på en bra stund med att försöka få
igång den innan jag gav upp och istället ¿ck
släpa med mig all callerutrustning på tunnelbanan. När jag till slut kom fram till danslokalen stod alla dansarna där och väntade på mig.

• När började du calla och varför?
Hösten 2007 blev jag övertalad att gå på en
caller-prova-på av min kurscaller Hebe Bergström och hans Anna Malmgren. Det gick ganska bra och tillbaka på kurserna i Sollentuna
frågade Hebe om jag ville testa att calla lite
bredvid honom. Jag testade och jag ¿ck så
positivt gensvar från dansarna att jag gick
upp och callade tillsammans med Hebe varje
vecka. På våren 2008 ¿ck jag ett erbjudande
om att börja hålla egna kurser i Vallentuna till
hösten och tackade efter mycket funderande
till slut ja. Det visade sig vara ett mycket bra
beslut.

• Vad upplever du som roligast i samband
med din callning?
Responsen från dansarna. Det är roligt när
dansarna brister ut i skratt, eller när de med
full koncentration genomför ett call och sedan
nöjt kan konstatera att de gjort det rätt. Det
är också alltid roligt att efter en kurskväll eller
dans få höra av dansarna att de är nöjda och
har haft roligt.
• Upplever du något som svårt och/eller
jobbigt?
Det är en stor utmaning att calla halv Basic,
speciellt då jag inte har nybörjarkurser själv.
Ju färre call jag får använda, desto svårare är
det att calla.

• Hur lärde du dig?
Förutom att gå på prova-på tillfället och att
få calla bredvid en mer erfaren caller, har jag
också deltagit i SACT:s Caller School, vilket
gav en bra grund att stå på.

• Har du några tips till andra som vill
börja calla?
Att gå en callerkurs ger en bra grund, men jag
tror att det är minst lika viktigt med kontinuerlig träning. Jag lärde mig mycket på att calla
bredvid en erfaren caller. Och kom ihåg att du
inte bara ska lära dig calla – det är minst lika
viktigt (om inte viktigare) att kunna fungera
som instruktör!

• Vilka nivåer callar du?
Jag callar B-A2, men har ännu inte vågat mig
på att undervisa på någon nybörjarkurs.
• Callar du både på kurs och dans?
Ja, det blir mest kurser, men emellanåt callar
jag på danser också.
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• Hur ofta är du själv ute och dansar?
Just nu lägger jag ner mycket tid på mina universitetsstudier, så tyvärr blir det inte så mycket dansande, men minst en gång i månaden
åker jag iväg någonstans och dansar.
• Har du några övriga intressen?
Sällskapsspel är trevligt. Det brukar bli en
del spelande på afterpartyn tillsammans med
dansvänner. Språk är också ett stort intresse.
För tillfället försöker jag lära mig ¿nska, vilket
inte är det lättaste språket att ge sig på. Men
kul är det!

SLUG hösten 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 under hösten i Nacka, preliminärt
oktober-november.
Kurs hos din klubb är också möjlig.
Intresserad? Kontakta Calle enligt nedan.

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

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

Lördagen 18 april 2015

13.00 -20.00

i Nästegårdshallen, Kvänum
GPS

N 58 18 193 E 13 11 148

32:e säsongen

CALLER

Thomas Bernhed

Martin Jansson

Jörgen Höjer

Tove Höjer

Kl 19-22 dansar vi P, A1, P, A2 i

Bagarmossens Folkets Hus

Monica Arvidsson
Kl.

Hall 1

13.00 ± 13.25

Hall 2

Gemensam dans

---

13.30 ± 14.25

A2

P

B, M

14.30 - 15.25

C1

A1

B, M

15.30 ± 16.00

A2

P

B, M

B, M

16.00 ± 17.00

20/5 Mikael Gerkman
27/5 Robert Milestad
3/6 Freddie Ekblad
10/6 Sven Andreasson
17/6 Stefan Sidholm
19/8 Jack Borgström
26/8 Mikael Lindberg

Gemensam paus

17.00 ± 17.25

C1

A1

17.30 ± 18.25

A2

P

B, M

18.30 ± 19.25

C1

A1

B, M

19.30 ± 20.00

Entré 80 kr – ungdom 40 kr

Hall 3

Gemensam dans

---

Entré 150:-/ 80:-ungdom
Servering till humana priser – pizza, sallad mm
kan beställas
Information:
Monica 073-5608759

Information även genom
* Per och Karin Bollmark 08-24 18 58, 070-624 18 59
* SAASDC’s danslista
* http://squaredancepeople.ownit.nu

www.lacko-sq.se
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SQUAREDANS MED SOL OCH BAD
Ett stort gäng squaredansare har njutit av
värmen, vänskapen och den myckna dansen i
Puerto Rico på Gran Canaria i slutet av januari
2015. Det var Leif Ekblads Squaredans Travellers som stod som researrangör. Leifs fru Elinor
var en trevlig värdinna. Hela upplägget var väl
genomfört. Vi kände oss bra omhändertagna
och hade gränslöst roligt!
Det hela utspelade sig under 2 veckor. Första veckan dansade vi Plus och A1 och andra
veckan A2 och C1. Många var med under båda
veckorna, ca 55 st. Andra hade valt en vecka,
ca 25 per vecka. Då förstår du att det var fart
under dansskorna så det förslog. Dansare från
Mellansverige var nog överrepresenterade,
men skåningar, östersundare, danskar och
någon norrman fanns med. Barnfamiljen hade
med sig farmor som hjälp med barnen, ett
tips.

också några ¿skrätter. Förrätt och efterrätt var
det varje dag samt soppa. Gott, rikligt och ¿nt
fräscht upplagt. Att på så sätt äta måltiderna
tillsammans betydde mycket för att lära känna
varandra och skaffa vänner. Lyssna till hur andra klubbar har det och vad som är på gång.
Tid för sol och bad fanns mitt på dagen. Poolen
var varm och härlig att sträcka ut i efter danspasset. Ibland for vi, för en billig penning med
taxi ner till stranden. Vattnet var turkosblått
och ca 18 grader. Sandstrand är ju så ljuvligt.
Tisdag och lördag dansade vi inte. Då fanns
det möjlighet att göra utÀykter tillsammans
upp i bergen, rida kamel, titta på blommor, en
djurpark, åka till marknaden eller bada ytterligare på någon härlig strand.
Tisdag kväll blev vi bjudna på grillfest! Vi samlades vid långbord och ¿ck umgås med varandra. Våra callers underhöll med sång och
lite show från scenen med fruarna Elinor och
Carina. Roligt att höra att sångare blir callers
eller är det tvärtom? Fint minne!
Som du nu förstått var det både väl använd
tid och värt pengarna att ta en aktiv semester
med squaredans. Så mycket skratt, njutning
och ny kunskap på en och samma gång! När
vi nu åker till olika klubbar och dansar kommer vi att träffa vännerna igen. Det ser vi
fram emot! Att få välkomna dem till vår klubbs
danser ska bli lika roligt. Hoppas någon blivit
inspirerad att hålla utkik efter nästa års resa
då det blir 5-års jubileum. Detta upplevdes av
squaredansare som fortfarande känner att det
bubblar i bröstet av glädje efter resan!

Våra callers gjorde allt för att kunskaperna
skulle nå toppnivå! Det var Christer Bern,
Freddie Ekblad och Leif Ekblad som callade.
Under vår kluriga workshop på för- respektive
eftermiddagarna gnuggades alla call från olika
fantasifulla positioner. Det var otroligt spännande. Har man dansat i många år var det
verkligen en nytändning som heter duga! En
bra sak var att alla ¿ck dansa oavsett om de
hade blivit uppbjudna eller ej. Att ställa sig på
en plats i squaren och visa med ¿ngret att man
önskade en danspartner fungerade utmärkt.
Då rusade någon till och vi blev fulltaliga.
I den svala Puerto Rico-kvällen dansade vi sedan loss allesammans. Då ¿ck callerna briljera
med roliga tippar och vi ¿ck känna på om våra
nya kunskaper fungerade! Skratten gjorde att
andra hotellgäster blev ny¿kna, de tittade ner
från sina balkonger. Ännu ett sätt att sprida
squaredans.
Hotellet var fräscht och bra på alla sätt. Puerto
Rico ligger i en skreva med badstranden och
hamnen som öppning ut mot havet. Hotellet
Colina Mar ligger högt upp på västra sidan
med morgonsol och fantastisk utsikt ner mot
staden och havet. I kvällsbelysning var den
helt betagande.

Gun-Gerd Ståhl, Agneta Törnquist,
Bengt Olsson och Britta Svensson
Uppsala Viking Squaredancers

Något bör ju sägas om den fantastiska maten!
De Àesta hade ”all inclusive”, mat och dryck
ingick då i vistelsen på hotellet. En buffé var
uppdukad frukost, lunch och middag. Mycket grönsaker och frukt, oftast 4 olika sorters
kött, biff, Àäskkött, kalkon och kyckling men
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Glimtar från seminariet i Kungälv
15-16 november 2014
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POSTTIDNING B
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70 SOLLENTUNA

Bödabaden 2015
Varmt välkomna till Bödabaden i sommar, vi kommer att
genomföra samtliga squaredanceveckor så det är bara
att anmäla sig. Tyvärr måste vi dock meddela att den
avancerade linedanceveckan, v 31, är inställd så vi har en
vecka på högsäsongen som är ledig. Vi är öppna för förslag
om aktivitet under den veckan. Nytt för i år är att Inger och
Gösta kommer att ha några specialveckor på våren, jättekul
tycker vi!
Möt våren på Bödabaden, Öland!

Vi har ett fantastiskt
program med framförallt
Jason Dean som kommer
tillbaks. Vi kommer även att
ha de mycket uppskattade
räkpartyna även i år!

Vi hälsar gamla och nya gäster välkomna till en ”återträff” på Bödabaden då Ölands orkidéprakt är som mest storslagen. Vi erbjuder:
Individuellt bokad vistelse med 4 övernattningar innefattande rum med god hotellstandard, helpension med kockan Ingrids
goda mat, ”partaj i Saloonen”, natur-& kulturutflykter varje dag,
Square Dance (prova-på till Plus-nivå) och andra aktiviteter allt efter önskemål och möjligheter. Obs, inga regelrätta kurser!

Vi, tidigare ägare under 20 år, har fått förmånen att återkomma och
vara Ert värdpar (guide, dans- & aktivitetsledare mm) under vårveckorna 22 och 23 (ev. 24), och hoppas få uppleva gamla & nya
sevärdheter och minnen tillsammans.
Pris/pers (all inclusive) i dubbelrum 3220 kr, enkelrumstillägg 650kr.

Kom och dansa med oss på
Bödabaden, upplev en
underbar semester för
squaredansare !

Klubb- & föreningsresor i buss med natur- och kulturutflykter
med 2-3 övernattningar, inklusive aktivitetsförslag enl. ovan är
också välkomna. Tipsa gärna andra föreningar och personer som
inte känner oss och Bödabaden. Begär programförslag och offert!
För information och program, tider, priser, mm ring eller maila oss!
Inger:070-910 75 60, Gösta:070-685 45 98 gosta.toreld@telia.com

För mer information se

Välkomna Inger & Gösta Toreld
***
För frågor och bokning av rum mm kontakta Lena Wanström,
0702-20 57 60. info@bodabaden.nu www.bodabaden.nu

www.dansgladjen.se

(Obs ny hemsida och kontakt jämfört med tidigare år!)
För bokning av direktbuss Stockholm-Böda med Silverlinjen ring
0485– 261 11 www.silverlinjen.se
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