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VVälkommen  ttill 
 

 
Lördagen den 30 januari 2016 

 

VÄSTERÄNGSSKOLAN, Bålsta 
kl 13-14: C1 

kl 13-19: B* M  P  A1  A2 
Dans i två hallar 

 

SERVERING 
även varmrätt,  

Sheriff Roy  
grillar maten! 

INTRÄDE:130 kr 
t.o.m. 25 år: 65 kr 

Info: 
Lee 070-486 06 94 
Lasse 072-748 21 40 
www.squaredancers.balsta.tv 
www.facebook.com/balstasquaredancers 

Förbokning av varmrätt hos 
sekr@squaredancers.balsta.tv 

Försäljning av squaredanskläder kommer att finnas  
OBS! Sportgolv – Skor med sulor som svärtar eller högklackat får inte användas! 

Mathias Alfredsson Jack Borgström 

Tycker du också att denna annonsen ser ensam ut?

Du kan också annonsera här! 

Skicka in din annons till ing-marie@squaredans.se

Se mer info på sidan 5
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Från ordförandens horisont 
Hej Squaredansvänner!

Så är det då tid att skriva i årets sista upp-
laga av Square-Info och vi kan med lite vemod 
konstatera att höstmörkret lägrar sig över lan-
det. Ett av glädjeämnena är att i höstrusket 
fi nns en massa trevliga danser och att man 
träffar alla härliga dansvänner.

På Convention som Buffalo så förtjänstfullt 
anordnade i Jönköping tillkom ett nytt inslag 
och det var en gemensam graduering för alla 
nya squaredansare. Detta var första gången 
som en graduering genomfördes på Conven-
tion. Totalt graduerades 45 nya dansare från 9 
olika klubbar. Innan dansarna gick in i hallen 
för graduering var det många stela blickar och 
en del nervösa skratt, men allt avlöpte perfekt 
och alla blev graduerade. 
En förutsättning för det trevliga och välord-
nade arrangemanget var att Svante Jordeskog 
callade på sitt härliga sätt och att Marianne 
Hjelm och Marianne Borgström organiserade 
och dirigerade hela evenemanget på ett utsökt 
sätt. Tack till er alla!
Att genomföra en graduering i samband med 
Convention har uppskattats av många och 
därför kommer detta också att genomföras 
på kommande Convention hos Blue Ribbon 
Squares i Linköping. Min uppmaning till alla 
klubbledare är att låta era nya squaredan-
sare bli graduerade på Convention istället för 
på klubben. Det gör upplevelsen för dansarna 
mycket större och dessutom kan det kanske 
leda till att de i framtiden lättare går på större 
danser.

De av er som besökte förbundsstämman vid 
senaste convention kanske drar er till minnes, 
att den Rekryteringsfond som funnits under 
några år avskaffades. Syftet var inte att ta 
bort möjligheten för klubbar att få bidrag för 
rekrytering, utan förändringen var mer av ad-
ministrativ art. Vid ett förbundsstyrelsemöte 
beslöts att också nästa år dela ut utvecklings-
bidrag för klubbar som planerar insatser som 
är rekryteringsfrämjande, gränsöverskridande 
eller nytänkande. Mer detaljer fi nns på annat 
ställe i tidskriften.

Förbundet jobbar ständigt med att utveckla 
hemsidan så att den kan svara mot de krav 
och önskemål klubbar och dansare har. Under 
en tid har vi fått frågor om möjligheten att 

också annonsera på hemsidan och inte bara i 
Square-Info. Förbundsstyrelsen har en positiv 
inställning till detta och kommer därför att ar-
beta vidare med frågan.

En annan del av hemsidan är den danslista 
som fi nns där. Vi får då och då kontakt med 
personer som lägger in danser eller uppda-
terar en redan inlagd dans och förväntar sig 
en momentan uppdatering av listan. Jag vill 
be er notera att vid varje nytt inlägg eller 
uppdatering av befi ntligt inlägg, måste listan 
godkännas. Därefter kommer dansen att bli 
synlig. Orsaken är att det behövs viss hand-
påläggning innan publicering. Upplever ni att 
inläggningen eller uppdateringen inte går 
igenom ber jag er att kontakta danslistan@
squaredans.se för åtgärd.

Flera av er kanske kommer ihåg att jag tidig-
are berättat att vi har ambition att skapa en 
ny danslista som bättre svarar mot dagens ön-
skemål. Utgångspunkten har varit att skapa en 
danslista utifrån de behov som klubbar, dan-
sare och andra har och inte utifrån ett tekniskt 
perspektiv. Under sommaren har ett stort an-
tal personer med olika inriktning och funktion-
er intervjuats. Resultatet blev en önskelista 
med funktionalitet som är mycket spännande. 
Nästa steg i detta projekt är att börja bearbeta 
önskelistan ur ett tekniskt perspektiv och det 
skall bli mycket intressant. Som sagt, vi har 
en önskelista som förhoppningsvis skall kunna 
omsättas till en praktisk verklighet men det är 
ju snart jul så kanske kan jultomten....

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

Tommy Hansson
tommy@squaredans.se 
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Helgen 9 - 11 oktober hade vi vårt tredje för-
bundsmöte, det första där vi träffades efter 
Convention. Vi försöker ha webbmöten för att 
dra ner på kostnaderna, men när vi träffas blir 
det mer kreativt och lättare att diskutera än 
via telefoner/datorer. Det blev på vårt vanliga 
hotell ute vid Arlanda.

Vi diskuterade den nya danslistan, ett projekt 
som vi startade upp i mars. Vi hoppas kunna 
få fram en ny danslista i mer digital form där 
det går att sortera på många olika sätt. Antin-
gen hitta ett färdigt program eller också göra 
ett eget databasprogram för danslistan.Vi har 
intervjuat en 20-tal personer och frågat en del 
klubbar om önskemål och hoppas kunna till-
godose så många som möjligt av dessa.

Vi bestämde även vilken klubb som ska ordna 
Convention 2017. Vi tycker att deras förslag 
ser spännande och intressant ut och kommer 
att bli uppskattat.

Vi diskuterade även det seminarium, som vi 
ska ordna tillsammans med SACT. Vi har till-
satt de medlemmar från förbundsstyrelsen 
som ska jobba med detta.

Vi kommer att trycka upp både ett Basic-häfte 
och ett A1/A2 häfte på svenska. De har tagit 
slut, men mainstream-häftet fi nns det fort-
farande kvar många ex av. Vi kommer även att 
trycka fl er exemplar av den folder som delades 
ut vid Convention i Västerås. Vi har omarbetat 
texten lite. Vid Convention i Linköping kom-
mer den att delas ut till de som behöver fl er.

Tommy berättade också om mötet i Gelsen-
kirchen med ordföranden i de olika europeiska 
förbunden. Detta mötet ordnades i samband 
med det 60 års fi rande som EAASDC hade för-
sta helgen i september. Där var även en trev-
lig dans som cirka 50 svenskar besökte.

På mötet diskuterades vem som skulle  ordna 
Europeiska Convention 2018 och även vilka 
riktlinjer som ska gälla för de som ordnar des-
sa Convention, nivåer, antal caller mm.

Klockan 12.15 på söndagen avslutade Tommy 
vårt möte och vi åkte hem fulla av intryck från 
ett trevligt möte.

Ta gärna upp saker ni vill att förbundet ska 
diskutera när ni ser mig på dansgolvet.

För styrelsen
/Göran Wetterqvist 
goran@squaredans.se

CrissCross Flertal färger
Pris 595:-

Bleyer Casual Svart el Vit
Pris 695:-

1530 Trainer Svart
Pris 795:-

Johan 133 Svart
Pris 1195:-

CH791 Svart, Beige el Vit
Pris 660:-

1566 Nero Svart, Blå el Vit
Pris 725:-

Besök gärna vår webbshop
www.dansshopen.nu

rak ri  ino  verige
Webbshop & Postorder

Bu : gatan 2 , rebro
Telefon: 019-101 505
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Redaktörsspalten
November har anlänt. Idag är en gråmulen dag 
och regnet har öst ner hela dagen. Det är mörkt 
ute när klockan är 16. Tycker verkligen att det 
är svårt med mörkret men försöker “lysa upp” 
det med vänner och dans. Kanske är det några 
av våra nya vänner inom squaredansfamiljen 
som fått sitt första nummer. Det skulle vara så 
roligt att höra av er med era historier om hur 
ni hittade oss. 
Till detta nummer känns det som att det var 
väldigt lite annonser. Skulle vara intressant 
att höra era synpunkter om varför ni inte 
annonserar och vad som krävs för att ni ska 
göra det.

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. 

Skriv era texter i Verdana 11. 
Texter med bilder eller foton? Bifoga dessa  som 
separata original. Du får gärna markera i din 
text var du vill ha bilden. Men jag måste kunna 
montera in dem separat och ibland även kunna 

beskära dem. Skickar ni foton, se till att de som 
är med på bilden är tillfrågade om det är okej 
att de publiceras i tidningen. 
Bara omslaget är i färg. Såvida ni inte vill ha 
färgannons, ska alla fl yers skickas in i svartvitt. 
Även loggor och dylikt ska vara i svartvitt. Är 
annonsen i färg måste jag göra om den till 
svartvitt, detta kan ev. medföra att  tidningen 
blir försenad. Dessutom vill jag be er tänka på 
att små plottriga bilder (t ex “Clipart-bilder” 
som gubbar osv.) kan vara svåra att få snygga 
i tryck.

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

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila 
eller att ringa! Nästa gång vi ses här skriver vi 
februari 2016. Njut tills dess av snöbollskrig, 
glögg, pepparkakor och ledighet med nära och 
kära.

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

                                           Årgång 31 
 

Medlemsblad för SAASDC, 
Svenska Squaredansförbundet, c/o Åsa Bratt,  
Länsmansvägen 105 SE-192 70  Sollentuna 
Hemsida: www.squaredans.se 
ISSN: 0283-6572 Plusgiro: 82 54 68 – 2 
 

Ansvarig utgivare: Tommy Hansson 
Redaktör: Ing-Marie Lindh 
Adress: Brygghusgatan 22, 724 81 Västerås 
Telefon 021 – 35 28 35 
E-post: ing-marie@squaredans.se 
 

Annonser Helsida Halvsida Kvartssida 

 
Storlek bredd * höjd mm 

 
190*270 

Liggande 
190*135 

Stående 
90*135 

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 Nummer 1 2016 Nummer 2 2016 Nummer 3 2016 Nummer 4 2016 
Deadline för material 1 februari 15 april 1 augusti 15 oktober 

Distribueras vecka 1611 1621 1637 1647 
 

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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Örebro Squaredancers, ett jättetrevligt 
arrangemang. Höstens höjdpunkt för oss 
squaredansare

  Jamboree 2015

God stämning, glatt bemötande och jättebra 
callers. Det betyder allt.

Fredagskvällen som inleddes med ”mysbelys-
ning”, välklädda herrar på ett strålande humör 
på scenen, dansnivå för alla!!  
Det gjorde arrangemanget trivsamt från för-
sta stund! Ja!! Förutom denna första kväll, var 
hela helgen välordnad och jättetrevlig!!

Örebro Squaredancers, vi är säkra på att få en 
trevlig helg, när vi kör 94 mil tur o. retur från 
Skåne. Vi kommer igen till påsk och till nästa 
år i september!!!!

Lena o. Maths Kjellgren, 
Helsingborg Squaredancers

…………Ni, 
gjorde det igen!!!

Örebro Country Jamboree 
i förändring

1995 när Country Jamboree startades så var 
det så mycket folk på Basic och Mainstream 
att hallen var full större delen av helgen. 
Plushallen var så full att vi allvarligt funderade 
på att hitta nya lokaler för att få plats. Men 
läget förändrades, och numera är det A1 och 
A2 som har fl est dansare. Vissa tider på hel-
gen är det nästan tomt i båda de övriga hall-
arna.

Eftersom vi har två festivaler i Örebro varje år 
så är det viktigt att försöka göra dessa till två 
olika arrangemang. I september i år tog vi för-
sta steget med att förändra Jamboreet. Enbart 
gemensam dans på fredagskvällen, med minst 
två callers på scenen varje tip, mysbelysn-
ing och upplyst scen. Tanken är att Jambo-
reet ska bygga på att vara mer underhållning 
än nivåtänk. I år testade vi med att korta ner 

                

     

 Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-176 43 32  
 www.sollentunasq.se 
   

 

 NYBÖRJARDANS 
 

med 
 

Tommy Holmberg 
 

Lördag 28 november  
kl 14.00 - 18.00 

 

B* - B* - M 
* = part 1   

 

 
IOGT/NTO-huset i Häggvik  

Mantalsvägen 4 
  
 
 

Entré 100 kr 
Under 25 år gratis 

 
 

 

dansen på fredagen och ha ett litet enklare af-
terparty. Redan nu är det bestämt att det blir 
längre och senare dans på fredagen på nästa 
års Jamboree, kl 20:00-23:00 är planeringen. 
Det blir också två timmar gemensam dans på 
lördagskvällen med samma mysbelysning och 
minst två callers på scenen varje tip. All ge-
mensam dans alternerar med Basic och Plus.

Med den här förändringen hoppas vi att Jam-
boreet ska kunna behålla Basic i programmet 
i ett antal år till, så att nya dansare har en 
chans att så snart som möjligt kunna åka på 
festival.

För Örebro Squaredancers
Tomas Hedberg
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Dansglädjen fortsätter på Öland
Tänk er 30 år tillbaka i tiden. Då stod fyra unga pojkar och callade på Bödabadens scen 
och underhöll squaredansare sommarvecka efter sommarvecka. Makarna Toreld ska-
pade ett koncept som fi ck dansare att vallfärda till Öland. Nu är konceptet tillbaka under 
ledning av samma fyra pojkar. Enda skillnaden är att de har några fl er år på nacken och 
kanske några grå strån som kikar fram.

Dansglädjen i Norden AB drivs av Jack Borg-
ström, Stefan Sidholm, Robert och Richard 
Björk. De startade bolaget för att de ville att 
nya och ”gamla” dansare skulle få uppleva det 
de själv upplevt så många somrar på Öland 
från tonåren och framåt. Det innebär att dan-
sa på dansbanan i solen, att umgås med goda 
vänner, njuta av sanden på stranden eller solen 
vid poolen, sjunga sånger tillsammans i baren 
och att skratta åt vitsar och amatörskådespel.
– Vi gör det för att vi vill och inte för att vi 
måste. Vi gör det för att vi vill ge något till-
baka till den aktivitet som givit oss så mycket 
genom åren, säger Jack Borgström.

Dansglädjen började med sommarveckor i 
Kilsbergen utanför Örebro, men sedan 2011 
bedrivs verksamheten på Bödabaden på Öland. 
– Den verksamhet vi bedriver går i samma 
"tonart” som Inger och Gösta en gång satte 
tonen för. De har byggt upp Bödabaden från 
grunden och vi var en del av det från starten. 
Vi har för avsikt att förvalta det och vi tror på 
att mycket av det de stod för är något som 
alltid kommer att fungera, förklarar Jack. 

Namnet på bolaget är ett grundfundament för 
grabbarna.
– Om vi bjuder på oss själva, har kul och 
sprider en känsla av att vi först och främst ska 
ha roligt så kommer det andra av sig självt.

De ser en ökning av antalet dansare på som-
marveckorna. Årets säsong besöktes av tio 
procent fl er än föregående år. Men eftersom 
de inte kan ha så lång framförhållning så går 
de miste om framförallt dansare från Tyskland 
och även dansare från Danmark och Sverige. 
Särskilt de år då det pågår mycket runtom i 
Europa. Just nu pågår förhandlingar med bos-
tadsrättsföreningen som äger anläggningen 
för att få genomföra verksamhet även 2016.
– Våra planer är att köra de fyra första veckor-
na på samma sätt som 2015. Vi ligger på för 
att kunna få besked så snabbt som möjligt och 
vi kommer med information på hemsidan och 
nyhetsbrev så snart vi har något att meddela, 
avslutar Jack Borgström.

Jessica Dhyr jessica@squaredans.se
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Vi Etiketter har fått till oss några ämnen som 
vi tänker skriva om denna gång. Vi börjar med 
”hemliga” grupper och sedan den eviga frågan 
om squaredans är till för alla.

Hemliga grupper fi nns i många klubbar och 
är av olika sort. Det kan vara en grupp som 
även umgås privat, t.ex med semestrar, fester 
m.m. Det kan vara ett gäng som fi xar egen 
gräddfi l för att snabbare komma upp i nivåer-
na. På klubben eller andra danser ser de sedan 
till att alltid hamna i samma square. Några an-
dra träffas för att göra helt andra saker.

Samtidigt är det så att man har svårt att hålla 
det hemligt. Man pratar om sist man träffades 
och hur kul det var under fi karasten eller man 
lägger upp bilder på Facebook.

Dessa former av grupper innebär ju att någon/
några inte får vara med och det leder då till att 
folk blir ledsen/na och besvikna för att de ställs 
utanför. Värsta scenariot är om detta skapar 2 
läger i klubben.

Hur skall man ställa sig till detta? Det är inte 
bra att folk känner sig utanför. Men vi kan ju 
inte heller förbjuda folk att umgås privat. Vad 
tycker ni? Hur kan man lösa detta problem?

Är squaredans en dans med plats för alla?

Mitt svar blir nej. Alla har inte förmågan av 
olika anledningar. 

Om man efter drygt en hel basic-kurs fort-
farande inte kan lära sig dosado har man nog 
inte förmågan att lära sig resten av callen hel-
ler.

En liten kommentar från mig/Hanna; jag bru-
kar säga att alla kan lära sig men att det tar 
olika lång tid för oss. Något enstaka fall som 
nämns ovan har jag faktiskt varit med om - 
men det tillhör ovanligheterna (fast det var al-
lemande left, tihi). Vi har också haft en dan-
sare i klubben som under hela basicen haft det 
jättesvårt, men sedan hände något på main-
stream och plötsligt blev hon lika duktig som 
de andra dansarna.
Att lösa problemet på annat sätt vore en öns-
kedröm. Om man hade en uppsamlingsgrupp 

för de dansare som har svårt att lära så vore 
det kanske en idealisk värld. Personligen tyc-
ker jag det är svårt att "slänga ut" människor 
från något som vi ju alltid hävdat skall vara för 
alla. Det brukar ju lösa sig med att de duktiga 
går vidare till högre nivåer medan andra stan-
nar kvar. Visst fi nns det enstaka som rusar 
och vill vidare men det blir då en helt annan 
fråga. Det är svårt att generalisera för vi le-
ver nog ett farligt liv om vi skall börja gallra i 
dansarna. Hur många man än tar bort blir det 
ju alltid någon som är sämre än de andra. Vi 
har i vår klubb dansare som inte är jätteduk-
tiga på squaredans men de är jätteduktiga på 
annat, de ställer upp och hjälper till, bakar, 
fi xar och donar. De stannar på sina nivåer och 
stör i princip inte de "duktiga" dansarna. Des-
sa människor är värdefulla och tillför mycket i 
klubbarna. Därför kan jag inte låta bli att ställa 
mig lite i försvarsställning i denna fråga.

Det har inte med intelligensen att göra om 
man kan dansa squaredans eller inte. En som 
är högintelligent måste inte kunna lära sig cal-
len lättare, snabbare eller alls bara för att han/
hon är duktig på annat. Och omvänt - man 
kan mycket väl lära sig dansa även om man 
har ett mentalt/fysiskt handikapp.

Är det okej att säga nej till någon att 
delta?

• Om man har för dåliga kunskaper för att 
delta i nivån, nivån under kanske vore lämp-
ligare.
• Om man kommer påverkad av alkohol/ 
narkotika fungerar det inte på dansgolvet – i 
våra regler står det att man skall vara nykter.
• Om någon har tråkigt uppförande mot an-
dra. Till exempel om man blir fysisk mot an-
dra/manliga dansare som är för närgångna 
mot de kvinnliga dansarna. 
• Dålig hygien som man inte gör något åt trots 
tillsägelse?

På vems bekostnad skall alla få delta? Om 
det fi nns en som inte kan lära sig callen, är det 
då viktigare att denna någon är kvar i klubben 
än de där tre medlemmarna som tycker det 
är tråkigt på klubben för att deras kurs inte 
kommer vidare från dosado. Är det bättre om 
de slutar?
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Vem skall säga till den som inte platsar? 
Är det callerns eller styrelsens sak att prata 
med den som inte hänger med? Eller kanske 
någon helt annan i klubben som är bra på att 
prata med folk utan att såra dem? Hörde från 
en dansare i Tyskland att ”detta är väl inget 
problem, det är ju bara att säga att du kan 
inte vara med här!” nästa kommentar var ”ni i 
Sverige är för snälla med det här att alla skall 
vara med!”

Är squaredans något för alla? 
–Nej, men det är inte fallskärmshopp-
ning heller!

Tänk över dessa påståenden, svara oss gärna, 
allt detta är saker som någon eller fl era av oss 
har kommit i kontakt med under våra rätt så 
många squaredansår hälsar vi i Etikettgrup-
pen

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

 

 
Utökat program.  Flera workshops per dag  
 
 

Pris avser plats i dubbelrum med toalett och dusch (9 övernattningar), dansavgift, kaffe/the i danspauserna, 
tur i Gdansk samt frukost och lunch och härligt afterparty med traditionell 
 polsk mat och dryck. Enkelrum finnes, tillägg 500:- Sv.Kr 
 
Workshop före och efter lunch i 2 hallar de flesta dagarna plus Clogging med Janice 
Dans på kvällen i 2 hallar, samt gemensam dans 
 

 30 juli - 7 aug 2016 8 - 12 Aug 2016 
   

 P / A1 / A2 /C1       Clogging EXTRA  
 Jerry Jestin ( CAN ) BUSSRESA 
 Christer Bern ( S ) Se mer av Polen 

 Janice Jestin ( CAN ) Clogging Busstur Krakow, 4 övernattningar 
 Pris: SEK 5 500   Pris o innehåll : se hemsida 

P/A1/A2/ C1
Clogging 

Polen - Gdansk 
Hotell Dom Tancerza 

2016 

ANMÄLAN TILL 
Hanna Tenenbaum  040 21 25 11 
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö 
hannainsweden@yahoo.com 
 

Lars Olofsson   +46 70 345 20 37 
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö 
lars.g.olofsson@telia.com Hemsidan:  www.aspdance.com 

                

         

 Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-176 43 32  
www.sollentunasq.se   

 

 Mellandagsdansen 
 

med 
 

Mathias Alfredsson 
 

Söndag 27 december  
kl 14.00 - 18.00 

 

B - M - B - P 
 

 

 
Rotebro Arena 

Hertig Karls väg 13 
 
 
 

Entré 100 kr 
Under 25 år gratis 
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Hur är det att komma som ny dansare 
på en festival?

När jag började var det 1982, och på Basic 34 
var det fullt på dansgolvet - ALLA ville dansa 
så mycket de bara kunde. Idag är det sällan 
eller aldrig fullt på golvet på Basic, och tyvärr 
måste man ofta upp till A2 på festivaler för att 
hitta ett fullt dansgolv. Jag kan ju inte säk-
ert veta hur man känner sig som ny dansare 
på en festival idag, men jag kan försöka sätta 
mig in i situationen. Här är några funderingar 
på hur det kan vara:
• Dansen inleds med gemensam dans. Alla 
callers på scenen. För en ny dansare innebär 
det många nya callers på en gång - många nya 
röster och många nya kombinationer på bara 
några få minuter. Som ny dansare hör man 
till slut ingenting. Det blir bara som ett sorl 
av ljud som på en stökig restaurang. Många 
erfarna dansare är med, men som ny väljer 
man ofta att dansa med de man känner. Där-
för består squaren av mestadels nya dansare. 
Callerna ser att golvet fl yter på riktigt bra med 
undantag från någon enstaka square, så call-
erna kör ju på. Tyvärr är det här ett misstag 
som ALLA callers (inklusive jag själv) gör. De 
enstaka squarer som inte hänger med är ju 
just de som är nya i dansen - det är just de 
som behöver få känna att det fungerar och att 
det är roligt!
   Vad kan DU (och jag) göra? Bestäm dig för 
att minst EN gång per festival vara den som 
letar upp en ny dansare och ser till att den 
kommer in i en square med många erfarna. 
Om du gör det bara en enda gång och många 
fl er gör detsamma så räcker det faktiskt riktigt 
långt. Den nya som får uppleva det känner sig 
riktigt välkommen!
• Dansen delas upp i hallar efter den gemen-
samma dansen. Nu blir det tomt i B-/M-hal-
len. Nästan alla bara försvinner. En del följer 
sin favoritcaller, som på festivaler ofta är den 
utländska callern, och andra väljer sina fa-
voritnivåer. Det här är absolut fullständigt 
NATURLIGT! Man åker ju på festival för att 
ha kul, så självklart väljer man det som man 
själv tycker är roligast! Följden blir dock inte 
lika kul för den som är ny. Alla bara försvann, 
och kvar blev några enstaka squarer. Det blir 
lättare att hänga med i dansen absolut, men 
luften gick ur när alla bara försvann. Som ny 
blir man ju nyfi ken och kollar in övriga hallar. 
Där är det många fl er dansare och stämnin-
gen är hög. Jag kan tänka mig två saker man 

som ny känner: antingen tror man att de inte 
vill dansa med mig eller så är det bråttom att 
komma upp på deras nivåer. Det förstnämnda 
gör att man inte känner sig välkommen och 
kanske aldrig mer åker ut på en festival. Det 
sistnämnda är en orsak till nivårusning.
   Vad kan du (och jag) göra? Bestäm dig för 
att minst EN gång per festival dansa ett tip i 
B-/M-hallen under en timme då det är bara få 
dansare där. Det gäller INTE när den utländ-
ska callern är där. Den utländska drar ändå dit 
fl er dansare, och tyvärr innebär det ofta, helt 
naturligt, att tempot och svårighetsgraden 
höjs och gör det svårt för de nya dansarna. 
Jag erkänner att jag efter 33 år inte längre 
tycker Basic är en direkt rolig nivå att dansa, 
men det är verkligen roligt att träffa nya dan-
sare och roligt att få se och dela deras glädje.
• Efter att ha varit bara någon enstaka square 
i hallen så kommer det helt plötsligt in ett 
helt gäng dansare och stannar på dansgolvet. 
Självklart känns det ju bra när man är ny att 
se att nu kommer de in hit och dansar, men 
luften går snart ur. De ställer upp sig i en for-
mation med på tok för många par, och som ny 
vet jag inte ens vad de håller på med. Som ny 
förstärks känslan av att ingen vill dansa med 
mig… De dansar alltså Hexagon.
   Vad kan du göra? Om du dansar Hexa-
gon eller någon annan variant på squaredance 
så föreslår jag att för varje tip du dansar en 
variant i B-/M-hallen så dansar du minst ett tip 
normal squaredance direkt efter i den hallen, 
och då med nya dansare. I annat fall tycker 
jag att det är nästa hall som gäller för dessa 
varianter.

Checklista för festivaler
• Dansa minst ett tip under en festival där du 
bjuder upp en ny basicdansare!
• Dansa minst ett tip under festivalen i B-/M-
hallen under en timme då det är bara enstaka 
squarer i den hallen!
• Om du dansar varianter på squaredance som 
Hexagon, Mirror och annat så välj antingen 
nästa hall ELLER dansa minst ett tip normal 
squaredance tillsammans med nya dansare för 
varje tip du dansar en variant.

Tomas Hedberg 
Squaredansare sedan 1982
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Til Høstdansen vår samlet Caller Christer Bern 
og Horten og Omegn Squaredancers 44 glade 
dansere. Som til Vårdansen, fi kk vi besøk av 
gjester fra Sverige, fra Oslo Square Dance Club 
og fra Fjord Frolickers Square Dance Club.

Etter nesten to timer C1 var det tid for litt mat 
for disse danserne. Så danset vi nivåene Plus 
til A2 helt til klokken 20:00. I pausen ble det 
servert mye god mat og kaker. Som vanlig hos 
oss, inngår mat i danseavgiften!

Søndag 20. september fortsatte vi med tre 
timers Workshop, hvor vi var 25 dansere. Det 
var mange nyttige variasjoner som Christer 
gjennomgikk. Vi la inn en matpause, slik at vi 
fi kk litt tid til å snakke sammen mens vi spiste.

På vår Juledans 21. november 2015, skal vi 
ha Svante Jordeskog som Caller, se informa-
sjon om dansen på http://horten-squaredanc-
ers.no/Dokumenter/Forjulsdanser/ForjulsFly-
er%2020151121-rev2.pdf.

Klubben vår har 35-årsjubileum i 2016!
Vi benytter anledningen til å feire det på 
Vårdansen vår lørdag 28. mai 2016, med 

Horten og Omegn Squaredancers

James Wyatt som Caller. Vi håper at riktig 
mange fi nner veien til Våle samfunnshus den 
dagen for å være sammen med oss.

Vil du vite mer om klubben vår og våre ar-
rangementer, fi nner du oss på 
http://www.horten-squaredancers.no 
og i Danslistan.

Cathrine Hallberg 
leder

Høstdans i Våle samfunnshus lørdag 19. september 2015 
og Workshop på Kirkevoll skole søndag 20. september 2015

En av squarene i sving på Høstdansen med 
Christer Bern som Caller. 

Foto: Cathrine Hallberg

 

MMeerr  uuppppllyyssnniinnggaarr::    
hhttttpp::////rriivveerrbbeennddss..ssee//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001155//0044//FFllyyeerr22001166dd..ppddff  

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

CCaaffeetteerriiaa  ffiinnnnss..  

99  jjaannuuaarrii  22001166  kkll..  1155..0000--2211..0000  
SSttuurreehhaalllleenn,,  AArrbbooggaa    

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

 3322::aa  AArrbbooggaaddaannsseenn  
Freddie Ekblad 
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Ingvar är tillbaka
Under tio års tid var det alldeles tyst kring callern 

Ingvar Pettersson, han hade tagit en paus från squaredansen. 
Men sedan några år är han tillbaka på scenen.

När Ingvar får frågan om vad det var som fi ck 
honom att sluta pausa och börja om med call-
ningen tänker han efter länge innan svaret 
kommer.

– Min dotter Lina hade blivit så pass gammal 
att hon kunde följa med när jag höll kurser, 
dessutom blev hon så bra omhändertagen 
av kursdeltagarna. Först hoppade jag in som 
stand in som kursledare, men sedan fl yttade 
Jon och de behövde en kursledare permanent 
och jag hoppade på.

Ingvar fortsätter att berätta att först blev det 
kurser, sedan månadsdanser och att det se-
dan gick fort till att bli även festivaler. Det är 
just på en sådan vi träffas och gör den här in-
tervjun. Efter 12 år är han tillbaka på scenen i 
Örnsköldsvik på High Coast Festival. 
Det märks att det är till mångas glädje, för 
många som inte dansat på länge gör åter-
besök på dansgolvet just den helgen.

– Det är fantastiskt kul att komma tillbaka. 
Det fanns en pusselbit som saknades när jag 
hade paus, den okonstlade glädjen. Jag har 
saknat gemenskapen. Den är lika som förr, 
men det är väl för att man faller in i gamla 
bekantskaper, berättar Ingvar.

Han får frågan vad det är som han gillar mest 
med squaredansen och då kommer svaret di-
rekt.

– Det fi nns ingen prestige, man kommer som 
man är och alla kan vara med.

Fråga: Har squaredansen förändrats på de här 
tio åren?

– Ja, det tycker jag. Nu avancerar man i nivåer-
na istället för att dansa ut dem ordentligt. 
Jag kunde se det redan för tio år sedan, men 
nu tycker jag att det har accelererat. Jag blir 
lite oroad över den utvecklingen, det är inte 
utvecklande i längden.

Fråga: Finns det en framtid för squaredansen?

– Jag tror att man behöver tänka till. När vi 

rusar som vi gör så blir respektive nivå lite 
urvattnad.

När han tog paus var det från ett ganska in-
tensivt callande med många resor. Nu är det 
stillsammare.

– Pappa som jag är kan jag inte calla lika myc-
ket som förr. Nu blir det max tre helger per 
halvår, konstaterar han.

Under High Coast Festival som han gjorde i 
augusti tillsammans med Carsten Nielsen så 
leder musiken till många skratt på dansgolvet 
och scenen. När Carsten får välja musik så blir 
det ofta låtar som Ingvar aldrig tidigare har 
gjort och han får improvisera mycket. Dessu-
tom råkar Ingvar vid ett tillfälle välja en låt i 
sin dator som ingen av dem tidigare har gjort 
och det blir omstart med en ny låt. Då tar han 
en gammal klassiker, ett säkert kort istället.

– Musiken har förändrats, jag har blivit gam-
malmodig. Det har blivit lite av min grej ock-
så, jag kör låtar som de andra slutat att göra. 
Jag vill gärna lära nya låtar också, men har 
inte hunnit så många. Så de nya jag kan får 
jag köra på repeat, skrattar Ingvar innan han 
går upp på scenen igen.

För tredje gången under helgen väljer han 
”Hungry heart” som är bland de senaste han 
nyss lärt sig…

Jessica Dhyr jessica@squaredans.se

Foto: Lars-Erik Olsson
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
Ti 17 nov Workshop Plus Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
18:30-21:30 Workshop Plus Sven Andréason Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Marie Fernulv 070-844 44 07
To 19 nov Höstdanser 2015 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 B M P (A1) Martin Jansson Spekeröds Bygdegård Johanna 070-977 83 37 / Gunnar 070-77 15 86
F 20 nov Nybörjardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-22:00 B 30* M P Reine Storberg Ekdalaskolan, Skolvägen 4 Carina 070-826 29 29 / carinageleff@yahoo.se
L 21 nov Førjulsdans Norge, Nykirke bygdehus Horten og Omegn Squaredancers
17:00-21:00 B til A2 Svante Jordeskog Kopstadveien 25 A, 3180 Nykirke Cathrine Hallberg
L 21 nov Norrortsdansen Sigtuna Crazy Flutters
15:00-19:30 P P A1 Jerry Jestin Wenngarn Slott, Sigtuna Christina Johnsson 073-967 04 09
S 22 nov
10:00-13:00 A1 A1 A2
14:00-17:00 A2 A2 C1
L 21 nov Novemberdans Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P A1 P A2 Robert Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 21 nov C2 intensiv kurs Västerås Västerås Square Dance Club
11:00-17:00 C2 kurs Jesper Wilhelsson Bäckbyskolan Välljärnsgatan Västerås Björn 070-493 08 67
L 21 nov Novemberdans Squaredanslokalen Loftet Alandia Square Dancers
13:00-15:00 B - M - P golvets nivå Micke Gerkman Norrbölevägen 1, Mariehamn Anki, ann-christine.nyman@mariehamn.ax
15:30-17:30 B - M - B - P
L 21 nov Novemberdansen Säter Falu Squaredancers
14:00-19:00 B - A2 Freddie Ekblad Solvarbo bystuga Mats Sundström 070-645 68 83
S 22 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Sven Andréasson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 22 nov Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B - A1 Kristian Äng Ale Kulturrum/Gymnasium Ulf Persson 031-65 44 64
M 23 nov Novemberdans Örebro Örebro Squaredancers
18:30-21:30 A2 Jerry Jestin Klubblokalen, Radiatorvägen 7 Kristina, klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
Ti 24 nov Novemberdans Örebro Örebro Squaredancers
18:30-21:30 Plus Jerry Jestin Klubblokalen, Radiatorvägen 7 Kristina, klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
O 25 nov Novemberdans Örebro Örebro Squaredancers
18:30-21:30 B och M Jerry Jestin Klubblokalen, Radiatorvägen 7 Kristina, klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
To 26 nov A2-Dans/Workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Mathias Alfredsson Snapens Friluftsgård Kjell Nyäng
F 27 nov Thomasdansen Mölndal Pingvinerna

Här dansar vi -Nummer 4 2015

18:00-21:30 C2 Thomas Bernhed Margareta Henricsson
L 28 nov
11:00-18:00 C1
S 29 nov
10:00-14:30 C3A
F 27 nov Novemberdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:30 B M B P Rojne Eriksson ABF-huset, Kommunalvägen 26 Kersti Möller 08-604 89 58
L 28 nov Adventsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
11:30-14:30 P A1 P A2 Michael Gerkman Folkets hus Kallhäll, Kallhälls centrum Birgitta Jansson / birgittaj5@gmail.com
L 28 nov Nybörjardans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
14:00-18:00 B* B* M (*=part 1) Tommy Holmberg IOGT/NTO-huset Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg, 076-176 43 32
L 28 nov Plus Intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
11:00-16:00 P Freddie Ekblad Bergsbrunna villaväg 24 Uppsala Marita 018-36 61 48 / Inger 076-025 29 41
L 28 nov Julfest Rångedala Borås HG Squaredancers
14:00-19:00 B30 - A1 Vainor Törnqvist Rångedala Bygdegård Nettan 033-24 17 72 / ladynettan@live.se
L 28 nov Avslutning, Anmälan Surte Surte Swingers
18:00-21:00 B34-A1 Kristian, Martin,  Jörgen Surte Församlingshem Ulf Persson 031-65 44 64
L 28 nov Intensivkurs A1 ggr 2 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika Sten Axtelius IOGT- lokalen, Storgatan 10, Arboga Stefan Flink 070-307 83 37
10:30-17:00 A1 gång 2
L 28 nov Vinterdans Östhammar Roden Square Dancers
12:30-16:30 B29 M B29 P Janne Wiklund Norrskedika Bygdegård Maria Andersson 076-221 22 97
S 29 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Michael "Sotarn" Lindberg Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 29 nov Del 4, A1 och A2 Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
13:00-18:00 A1 A2 med högre utlärningstempo Bergsbrunna villaväg 24 Merit Larsson 018-36 61 48

Sven Andréason  Britta Svensson 072-206 09 59
S 29 nov Novemberdans Malmö Energy Squares
15:00-18:00 B - A1 Leif Ekblad Studiefrämjandets lokal, Ystadsg. 53 Lars Olofsson
M 30 nov Kvarndansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B45 M P Reine Storberg, Johnny Nordström Kvarnkullen Birgitta.steverud@telia.com
L 5 dec Nybörjardans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B26 B Roland Danielsson Drakenbergssalen Lignagatan 8 Birgitta Jansson / birgittaj5@gmail.com
S 6 dec C2 intensiv kurs Västerås Västerås Square Dance Club
11:00-17:00 C2 kurs Jesper Wilhelmsson Bäckbyskolan Välljärnsgatan Björn 070-493 08 67
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
S 6 dec Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Olle Nilsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 6 dec Julavslutning Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-20:00 B30 B M P A1 Jörgen Höijer ABF-huset, Verkstadsgatan 14 Karin Lindeberg 070-628 57 76
M 7 dec Julavslutning Staffanstorp Gripen Square Dancers
19:00-22:00 B M P Svenolle Svensson Peter Johansson Biblioteket Natalie Strandh 070-392 34 74 
L 12 dec Luciadansen Enköping Pepparrötterna
14:00-17:00 A1 A2 Stefan Sidholm Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
17:00-21:00 B* M P
L 12 dec Juldansen Nybro Crystal Squaredancers
15:00-20:00 P M B Christer Bern Hanemålaskolan L-G Skanbäck 070-680 94 83
L 12 dec Julfest Järpås Läckö Square Dancers
15:00-20:00 B-A2 Vainor Thörnqvist Bygdegård Östen Larsson
M 14 dec Luciadansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B45 M P Johnny Nordström Kvarnkullen birgitta.steverud@telia.com
L 26 dec AnannDagsDansen Alafors Surte Swingers
15:00-20:00 M-A1 Martin Jansson Alafors Medborgarhus Ulf Persson 031-65 44 64
L 26 dec Annandagsdansen Västerås Västerås Square Dance Club
17:00-21:00 B34 M P Tomas Hedberg Bäckbyskolan Inger Karlsson 070-380 40 01
S 27 dec Mellandagsdansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
14:00-18:00 B M B P Mathias Alfredsson Rotebro Dansträff, Hertig Karls väg 13 Lena Hammarberg 076-176 43 32
S 27 dec Mellandagsdans Malmö Energy Squares
15:00-18:00 B-A1 Se hemsidan Föreningshuset, Ärtholmens kol för. Lars Olofsson 070-345 20 37
L 2 jan Trettondansen Mölndal Pingvinerna
11:00-18:00 C1 Thomas Bernhed Hemvärnsgården, Delbancogatan 10 Margareta Henricsson
S 3 jan
11:00-14:00 C2
M 4 jan
11:00-14:30 C3B
S 3 jan
15:00-18:00 C3A
L 9 jan Januaridansen Fruängen, Stockholm Motiv8's
13:00-16:00 C3A Thomas Bernhed Fruängsgården Arne Gustavsson 070-422 82 27 
17:00-20:00 C2
S 10 jan
10:00-16:00 C3B
L 9 jan Trettondagsdansen Umeå Umeå Square Dancers

Ö11:00-18:00 B-A2 Thomas Hedberg Gräddvägen 15A Helena Öhman
13:00-14:00 Matpaus
L 9 jan B part 1 - M - Arbogadansen Arboga Riverbend's Square Dancers
15:00-21:00 B part 1- P Fredie Ekblad Sturehallen Torbjörn Lindström 070-316 43 55
L 9 jan Knutadansen Växjö Emigrant Square Dancers
13:00-15:00 A1 Bo Nilsö Viljan, i Brittatorp, norr om Växjö Mikael 070-594 73 96
15:30-20:00 B30 M P 
L 16 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
L 16 jan Midvinterdansen Motala Varamon Square Dancers
13:00-15:30 P A1 A2 Vainor Törnqvist Gillet, Varamon Mats Wirebro 076-398 39 86
16:00-19:30 B35 M B35 P
L 16 jan Januaridansen Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
14:00-17:00 A1 A2 Leif "Snuffe" Ericsson Fruängsgården Lars-Erik Svensson 070-267 38 35
S 17 jan Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14:00-17:00 A2 Robert Milestad Park Folkets hus/Götalandsv. 181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65
S 17 jan Januaridansen Norrtälje Eightmakers
13:00-17:00 B M B P Andreas Olsson IOGT-lokalen, Stockholmsvägen 1 Kristina Franzén, 070-591 48 21
To 21 jan Kursstart Hörby Ring Lake Square Dancers
18:00-21:00 B M P A1 Ingvar Jönsson Källhaga Servicecenter Alf Olsson 0415-131 65
L 23 jan Januaridans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B40 M61 B40 M Roland Danielsson Brommasalen Gustavslundsvägen 168 Birgitta Jansson / birgittaj5@gmail.com
S 24 jan Östhammar Roden Square Dancers
12:00-17:30 P A1 P A2 Micke Gerkman Hargs församlingshem Maria Andersson 076-221 22 97
S 24 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Sven Andréasson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
F 29 jan Vinterdansen Alingsås Dansföreningen Hörnet
19:00-22:00 B35 M B35 P Svante Jordeskog IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 gunilla.hammarlund@icloud.com 0322-63 62 56
L 30 jan Stora Bålstadansen Bålsta Bålsta Square Dancers
13:00-19:00 B*-A2, två hallar Mathias Alfredsson, Jack Borgström Västerängsskolan Lee Jonsson 070-486 06 94
13:00-14:00 C1 Jack Borgström
S 31 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Micke Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 31 jan Klubbdans efter årsmöte Hörby Ring Lake Square Dancers
17:00-20:00 B M P A1 Ingvar Jönsson Källhaga Servicecenter Alf Olsson 0415-131 65
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 5 feb Februarifestivalen Fruängen, Stockholm Motiv8's
19:00-22:00 A2 Barry Clasper Fruängsgården Arne Gustavsson 070-422 82 27
L 6 feb
10:00-13:00 C3A
14:30-17:30 C2
18:00-21:00 C1
S 7 feb
11:00-14:00 C2
15:00-18:00 C3B
M 8 feb
9:30-16:00 C3B
L 6 feb Starlight Dans Deje Präriefolket Square Dancers
13:00-19:00 B44-C1 i 2 Hallar Krister Pettersson och Klubbcallers Mölnbacka Bygdegård Birgitta Modin sjotorp.biha@hotmail.com
L 6 feb Nivådans  Örebro Örebro Squaredancers
10:00-16:30 Plus & A2 Plus / Tomas Hedberg ÖSD:s klubblokal Radiatorvägen 7 Kerstin Dahl 076-007 84 07

 i 2 hallar A2 / Ingvar Pettersson OBS! Föranmälan senast 1 vecka före kerstin.dahl@hotmail.com
L 6 feb Ljuset i Vintermörkret Sollentuna Sollentuna Square Dancers
14:00-18:00 P Meddelas senare Meddelas senare Lena Hammarberg 076-176 43 32
S 7 feb Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 Plus-A1 Thomas Samuelsson, Malmö Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37
F 12 feb Februaridans Mölndal Pingvinerna

C1, C2, C3A Margarta Henricsson
L 13 feb

C1, C2, C3A
S 14 feb

C1, C2, C3A
L 13 feb Kanaldansen Linköping Blue Ribbon Squares
14:00-20:00 B40 - C1 2 hallar Christer Bern Landerydagården Bokhagsvägen 10 Carola Nilsö 073-322 50 79
L 13 feb AllaHjärtansDansen Alafors Surte Swingers
15:00-21:00 B34-A1 Mathias Alfredsson, Jörgen Höjer, Alafors Medborgarhus Ulf Persson 031-65 44 64

Kristian Äng
L 13 feb Allahjärtans-dans Västerås Västerås Square Dance Club
14:00-17:00 A1 A2 Freddie Ekblad Bäckbyskolan Inger Karlsson 070-380 40 01
17:30-20:30 B40 M P  
L 13 feb Februaridans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 M P M A1 Leif "Snuffe" Ericsson Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Birgitta Jansson / birgittaj5@gmail.cpm
S 14 feb Nivådans   Örebro Örebro Squaredancers

Ö10:00-16:30 A1 Jesper Wilhelmsson ÖSD:s klubblokal Radiatorvägen 7 Kerstin Dahl 076-007 84 07
OBS! Föranmälan senast 1 vecka före kerstin.dahl@hotmail.com

S 14 feb Valentindansen Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
13:00-17:00 B P A1 Robban Milestad Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Marie Fernulv 070-844 44 07
S 14 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Stefan Sidholm Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
M 15 feb Högnivådans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 P A1 P A2 Calle Brunér. Medtag kaffekorg Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 772 Kerstin Boettge 08-756 76 99
L 20 feb Pepparrotsdansen Enköping Pepparrötterna
14:00-15:00 C1 Freddie Ekblad Litslena Bygdegård Carina Runnebring 070-649 24 58
15:00-17:00 A1 A2
17:00-21:00 B* M B P
S 21 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Micke Gerkman Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
Ti 23 feb Nybörjardansen Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
18:30-21:30 B40 B40 P Tomas Hedberg Fruängsgården, Gamla Södertäljev. 5 Lars-Erik.svensson@telia.com
L 27 feb februariedans Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P A1 P A2 Michael "Sotarn" Lindberg Nybrogatan 18 Berit Nilsson
L 27 feb Himmetadansen Arboga Riverbend's Square Dancers
14:00-16:00 A1 A2 Sten Axtelius Himmeta Bygdegård Kristina Karlsson 073-140 89 77
16:00-19:00 B40 M Plus
17:30-18:00 Trad. square dance
S 28 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Rojne Eriksson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 28 feb Månadsdans Skövde Skövde Squaredancers
15:00-19:00 B - A1 Tomas Hedberg Götlunda bygdegård Pia Quist
L 5 mars Dans och årsmöte Motiv8's Fruängen, Stockholm Motiv8's
13:00-16:00 C1 Jesper Wilhelmsson Fruängsgården Arne Gustavsson 070-422 82 27
16:00-17:30 Årsmöte för medlem
17:30-20:30 C2
S 6 mars
10:00-16:30 C3A
L 5 mars Vårdansen Staffanstorp Gripen Square Dancers
14:00-18:00 B40-P-A1 Stefan Carlsson Biblioteket Natalie Strandh 070-392 34 74 
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
S 6 mars Nivådans Örebro Örebro Squaredancers
10:00-16:30 A2 Tomas Hedberg ÖSD:s klubblokal Radiatorvägen 7 Kerstin Dahl 076-007 84 07

OBS! Föranmälan senast 1 vecka före kerstin.dahl@hotmail.com
S 6 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Roland Danielsson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
S 6 mars Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 Plus-A1 Thomas Samuelsson, Malmö Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37
S 6 mars Klubbdans i.s.m. Årsmöte Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-20:00 B35, B, M, P, A1 Reine Storberg ABF-huset, Verkstadsgatan 14 Karin Lindeberg 070-628 57 76
O 9 mars Plus DBD Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 Plus DBD Micke Gerkman. Medtag kaffekorg Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99
F 11 mars Westernfestivalen Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-22:00 B40-A2 Tim Marriner, Ross Howell, Djupedalsskolan Carina Geleff 070-826 29 29
L 12 mars Thomas Bernhed, Martin Jansson, carinageleff@yahoo.se
12:00-20:00 B40-C1 Reine
S 13 mars
11:00-17:00 P-A2, C1-C2-C3A Ross Howell, Thomas Bernhed
L 12 mars Stranda-dansen Mönsterås Stranda Squaredancers
15:00-20:00 B* M P Jesper Wilhelmsson Gymnasiet Mönsterås erling@yttermalm.se 070 - 522 74 30
L 12 mars Marsdans Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 M P Sven Andréason Nybrogatan 18 Berit Nilsson
L 12 mars Jössesvängen Arvika Arvika Squaredancers
13:00-18:00 13:00-14:00 C1 ws Tomas Hedberg Korpralen Hamngatan 22 Lars Jansson 0570-221 77

14:00-18:00 A1 A2
A1 C1 ws på alla C1

L 12 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
S 13 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Sven Andréasson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
L 19 mars SACT Convention dans Borås SACT
15:00-21:00 B o P Många Callers TBD Bosse Nilsö 013-705 03
L 19 mars Workshop A1 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika Sten Axtelius IOGT- lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 070-307 83 37
10:30-17:00 Dans
L 19 mars Vernal Equinox Dance Hörby Ring Lake Square Dancers
13:00-17:00 B M P A1 Meddelas senare Plats meddelas senare Alf Olsson 0415-131 65
L 19 mars Vårfestival Kalmar Kalmar Squaredansare

å15:00-16:00 A1 Henrik "Hedda" Nilsson Läckeby bygdegård Annika Sjögren Simonsson 070-633 23 45
16:00-20:00 B M P
S 20 mars Marsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 P A1 P A2 Björn Jerneborg Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Birgitta Jansson / birgittaj5@gmail.cpm
S 20 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Ej klart Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
To 24 mars Skärtorsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 B M B P Leif "Snuffe" Eriksson Kvarntorpsgården, NäsbyAllé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
F 25 mars Påskfestivalen Örebro Örebro Squaredancers
12:00-20:00 B, P, A1, A2, C1, C2 Thomas Bernhed, Jack Borgström, Universitetet Mia Hedberg 019-12 36 15
L 26 mars Tomas Hedberg, Ingvar Pettersson, 
12:00-19:30 B, P, A1, A2, C1, C2 Jesper Wilhelmsson
20:00-0:00 Afterparty C1 o C2 med rotationsprogram fre o lör
S 27 mars
10:00-13:30 B, P, A1, A2, C1, C2
F 25 mars Våffeldansen Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Rojne Eriksson Föreningsgården Anna Odencrants 08-667 89 92
M 28 mars Annandag Påskdans Älvsjö, Stockholm SateLlite SD
14:00-17:00 M, P Robert Milestad Park Folkets hus/Götalandsv. 181, Örby Monica Taleryd 070-552 11 65

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  
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VVÄLKOMMEN TILL 

www.orebrosquaredancers.se    
 

 
 
 

 

 

 

  

34::e 

 
 
 

 
 

  
Örebro 225-227 mars 2016 

  
 

Årets påskharar är: 
IIngvar Pettersson   Jack Borgström 

  

Jesper Wilhelmsson  
 

TThomas Bernhed   Tomas Hedberg  
 
 

NNu med BASIC! 
B och P-C2 i tre hallar i tre dagar 

 
 

Hjärtligt välkomna önskar 
Örebro Squaredancers 

m

Nivådanser 2016 
Dansa DIN nivå kl 1000 - 1630 

 

 

TTvå hallar 
  

6//2 

 

AA2 
PP 

 

IIngvar Pettersson 
  

Tomas Hedberg 
 

 

114/2  

 

AA1 
 

JJesper Wilhelmsson 
 

 

66/3  

 

AA2 
 

TTomas Hedberg 
  

IInfo: www.orebrosquaredancers.se – ”Nivådanser” 
eller Kerstin Dahl tfn: 0760-07 84 07 

OOBS! Föranmälan krävs för nivådanser!  
Föranmälan senast en vecka innan!  

Anmälan till kerstin.dahl@hotmail.com 
eller ring tfnnr ovan. 

Stora 
Gradueringsdansen 

 

30 april 2016 
 
Graduering och välkomstdans för 

våra nya squaredansvänner! 
Dansen är för ALLA som kan B! 
 

Caller: Tomas Hedberg 
Nivå: Basic 
Tid: Ej bestämt, men ca 11:00-16:00. 
Inträde: 70kr (35 kr under 26 år) 
Plats: Örebro Squaredancers klubblokal 
 Radiatorvägen 7, P vid tefatet 

 
Kafeteria finns med soppa, smörgåsar osv. 
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Ing-Marie ser till att du kan läsa det här
Som journalist är det alltid kul att göra intervjuer, men det är lite extra roligt 

att jag som morgontidningsredaktör frågade ut en Square-Inforedaktör. 
Här kommer resultatet.

Ing-Marie Lindh är redaktör för den tidning du 
just nu håller i handen (eller läser på webben) 
och det är alltså hon som är kvinnan bakom 
att den här produkten fi nns. Vi kommer till-
baka till det, men börjar med hur hon kom in i 
vår gemensamma hobby squaredansen.

Hon började dansa 1988 när en fritidsledare 
lärde ut en massa danser på så kallade fria 
aktiviteter. Bland annat Oh Susanna och en 
massa andra gamla godingar som de som 
varit med länge kommer ihåg. Sedan starta-
de fritidsledaren en kurs för ungdomarna och 
de fortsatte ända upp till plus. Sedan lades 
fritidsgården ner och ungdomarna fl yttades 
ihop med de äldre dansarna. Allt fl er droppade 
av och till slut ledsnade även Ing-Marie.

I slutet på 90-talet var hon på väg hem till 
Västerås från Östersund, men bilen gick sön-
der ungefär halvvägs och de blev kvar några 
dagar.

– Vi hamnade i Vallvik där Söderhamn hade 
sommarkurs och vi gick dit och jag provade, 
trots att jag hade helt fel skor. När jag kom 
hem så googlade jag och hittade danser i 
Västerås, så jag gick dit. Det slutade med att 
jag hoppade på pluskursen och sedan har det 
rullat på, berättar Ing-Marie.

Hur kom det sig att du blev redaktör för 
Square-Info?

– Hur? Det borde ju du veta! Det var ju ditt fel, 
skrattar Ing-Marie.

Det var inför påskfestivalen 2006 som hon 
åkte med en styrelsemedlem i förbundet som 
berättade att den dåvarande redaktören var 
på väg att sluta. Ing-Marie kläckte ur sig att 
det vore trevligt med en kvinnlig redaktör. 

–Styrelsemedlemmen pratade med dig som 
var ordförande och på den vägen är det.

Att vara redaktör innebär en massa arbete 
som inte syns. Allt inskickat material ska få 
svar, i viss mån måste det också göras om. 
Dessutom arrangeras annonserna i kronolo-
gisk ordning (titta en extra gång i den här 
tidningen), allt ska monteras i tidningen och 
danslistan måste alltid hyfsas till.

– Jag försöker mixa hela tidningen till ett läs-
bart fl öde, en blandning av text och annonser.

Sedan ska det korrekturläsas och rättas till in-
nan det går till tryckeriet. Det ska tas fram 
adresslistor och fakturaunderlag och slutligen 
läggas ut på nätet. Hon uppskattar att det är 
ungefär tre veckors arbete.

Förutom redaktörskapet så är Ing-Marie utbil-
dad som väktare och jobbar åt Securitas som 
receptionist. Hon tycker om att hålla på med 
pyssel som scrapbooking, pussel, foto och re-
digering och är en korsordslösare. Dessutom 
renoveras både en stuga och hus samtidigt. 

Det är dags för den sista frågan.
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Hur skulle din drömrubrik i Square info se ut?

- Jag skulle vilja läsa ett långt reportage 
eller kanske fl era om olika toppcallers vardag 
och resande i exempelvis USA. 
Så rubriken får väl bli 
“Det här visste du inte om Hunter Keller” 

Givetvis skulle det vara häftigt med 
“Squaredansen har gått om alla andra hob-
bies” men det borde väl synas i massmedia 
och inte bara i Square-Info så vi kan bli ännu 
fl er? 

Jessica Dhyr jessica@squaredans.se

Squaredansutveckling
- få stöd för att förverkliga en god idé

I Squaredansförbundet budgeteras årligen
medel för rekryteringsfrämjande åtgärder un-
der rubriken marknadsföring. Marknadsföring 
kan ha en ganska vid betydelse. Vår tolkning 
är att allt som utvecklar squaredansen i positiv 
riktning, gör att kännedomen om squaredans 
ökar eller lockar nya eller passiva dansare till 
squaredansen ryms inom denna rubrik.

Har er klubb eller klubbsamarbete någon idé 
kring hur ni vill verka för positiv utveckling 
av squaredans fi nns det en möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd från Squaredansförbundet 
för att förverkliga denna idé. 

Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt kan 
skickas in till styrelsen@squaredans.se senast 
den 31 mars 2016. Ansökan ska skickas in, el-
ler på annat sätt, bekräftas av klubbens eller 
klubbarnas ordförande och innefatta en skrift-
lig redogörelse kring den idé ni vill förverkliga, 
samt en enkel budget där det framgår hur 
mycket medel ni ansöker om. 

Beslut om utdelning av ekonomiskt stöd tas av 
förbundsstyrelsen, senast den 10 april 2016.

Stöd delas ut för idéer som är rekryteringsfräm-
jande, gränsöverskridande eller nytänkande. 
Utfallet av genomförda idéer som erhåller stöd 
ska redovisas skriftligt före den 31 december 
2016.

Är du en utvecklare för framtiden?
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Ethels krönika 
Det där som jag aldrig förstod innan jag bör-
jade med squaredans, och det första man ut-
sätts för när man kommer till squaredansen 
som storögd nybörjare (ja, förutom att ställas 
upp på fyrkant med en massa konstiga nya re-
lationer)...calls. Den där som står på scen och 
bestämmer alltihop ropar ut något konstigt, 
och genast vet vi allihop precis vad vi ska 
göra, och snurrar glatt runt i diverse märkliga 
turer (om vi inte istället står helt paralyserade 
och undrar ”vad var det där för något nu? Det 
där kan vi väl inte göra här? Och jag ska väl 
gå dit...eller skulle jag stå still?” Men sådant 
inträffar ju så sällan, att det inte behöver be-
skrivas...)

I början tolkade vi dem glatt lite hur vi tyckte 
de lät: After shave, då byter man plats med 
sin partner. Tjej down the line, det förklarar 
sig självt. Crazy turn, bara för att det lät kul. 
De fl esta var ju ganska självklara: Join your 
hands and circle right, inte det höger!! Circle 
to a line... bara man visste hur det gick till...
loss! Ja, men vem?

Efter ett tag började man inse att det där med 
att döpa om calls inte var så smart i längden. 
Iofs förstår alla squaredansare vad man me-
nar, men det går inte att slå upp after shave 
någonstans för att se hur man verkligen ska 
göra, crazy turn fi nns säkert, men är inte det 
vi lärt oss på basic-nivå, och tjej down the 
line när det är boys som ska skickas iväg och 
svängas runt – ja, jag blir helt ställd; vem vad 
hur? det är ju fel, det jag tänker...hm.

Och sedan börjar man då fundera över alla 
dessa konstiga namn. Var kommer de ifrån? 
Circle left och circle right är ju ganska själv-
klara. Pass thru också. Även dosado, om man 
kan lite franska (rygg om rygg). Sedan blir det 
ju värre. 
Sashay, började jag fundera – är det ett 
halvtaskigt amerikanskt försök att uttala chas-
sé? Kanske det...men det har i så fall blivit ett 
eget ord, och betyder släntra ströva svassa...
vilket är det vi gör? En halv svass?
California twirl måste ju vara något man hittade 
på i Kalifornien, och Alamo style från Alamo...
eller ska man se det som ett försvarsverk? (för 
var det inte ett slag där, någon gång?) Och Al-
lemande left från Tyskland...kanske inte ändå. 
Om man inte passerar oceanen...

Sedan är det ju de mer fantasifulla sakerna. 
Box the gnat – nog för att knott är små; men 
har någon lyckats se knottet? Träffa det? Hit 
the Wall har jag testat; det uttydde vi ”Släng 
dig i väggen!” Men det är inte direkt något 
våldsamt call, utan ett av de där små korta 
enklaste som är de svåraste... Misstänker 
snarast att någon haft lite tråkigt och spånat 
hej vilt. Samma med crossfi re. Cross fold, 
cross fold, mesigt mesigt...? Crossfi re! Ja! Jo, 
sådana namn tycker jag absolut är bättre än 
sådana som mix, som är fullständigt menlöst 
som namn betraktat; gör vi annat än blandar 
oss på allehanda fantasifulla sätt? Roliga namn 
underlättar.

Jag har roat mig lite med översättningstjän-
ster; det eggar fantasin. Relay the deucey – 
deuce kan stå för djävulen, och relay kan be-
tyda att förse med friska hästar. Nog för att 
jag tycker callet är rörigt nog ändå...så vem är 
djävul, och vem är häst? Och chain reaction...
jag associerar lite till dominobrickor man ställt 
upp och petar till; det händer lite här och lite 
där, och så kommer ett hjul igång och så lika 
plötsligt är det klart (fast då börjar man ge-
nast på något annat)

Teacup chain, sägs det, hittade någon på un-
der en frukost, och testade det hela genom 
att skyffl a runt tekoppar. Jag är lite skeptisk. 
Med tanke på att det fi nns ett motsvarande 
call som heter Beermug chain, så tror jag att 
några glada callers satt och drack öl, släppte 
loss sin kreativitet med ölmuggarna, tjohooo!. 
Sedan testade de callet i  gryningens bleka all-
varliga ljus, kom på att det fortfarande var kul, 
och hävdade att de absolut kommit på alltihop 
när de satt och drack te...Tro't den som vill...

Follow your neighbor är ett call som förbryllat 
oss mycket. Det måste ju fi nnas bättre calls för 
det namnet! Vad då granne? Det är ju det där 
callet ”inte spread!” (om man nu inte gör ”inte 
spread” med spread, förstås!) Till slut var det 
någon lärare som visade oss på vilken granne 
vi skulle följa lite halvhjärtat; hen försvinner 
iväg långt bort, men kommer tillbaka igen. 

Load the boat...jaa, är det ends som utgör 
själva båten, och centers håller på och lastar 
om. Inget ro/ro-fartyg med containers direkt, 
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rörigt värre (men ett kul call; ett av de där 
långa som jag tror callers tar till för att få en 
lugn stund för att tänka).

Ja, nog är alla dessa calls grunden, och en 
ganska rolig grund, för detta som är så stor 
del i våra liv.

Men det viktigaste callet - varför heter det yel-
low rock?

Ethel Åslund

Tryckfelsnisse
Dessvärre smög sig ett fel in i förra numret. 

På år 2002 stod det Björn Eriksson, Västerås 
Square Dancers. Efternamnet var fel Björn 

heter Eskilsson. Redaktionen ursäktar. 

 

 
 

KL 
Version 3.20

Kunskapslistan från SACT 

Version 3.20 gäller fortfarande 
___ 

 
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. 

Version 3.20 

Det var mange som hadde sett frem til C2-
dansen i Ulricehamn. Vi var samlet på Skot-
teksgården Camping i en uke med mye godt 
vær. Det var dansere fra Sverige, Danmark, 
Norge og Tyskland som kom dit for å delta på 
opplæring og dans med Bronc Wise som In-
struktør/Caller.

Primus motor for opplegget var Annica og Gert 
Carlson i år også. Det skal en god del organi-
sering til for å få alt til å fungere. De hadde 
et godt samarbeid med restauranten på Skot-
teksgården, så vi fi kk en del påfyll i pausene. 

C2 i Ulricehamn 16.-22. august 2015

En stor takk til Annica og Gert 
fra oss deltakere!

Foto: Cathrine Hallberg

Det var både grillaften og hyggekveld på pro-
grammet!
Vel møtt til C2 dans 14.-19. august 2016, på 
samme sted!

Cathrine Hallberg 
leder, Horten og Omegn Squaredancers
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Låt oss konstatera att en caller har två oli-
ka huvuduppgifter och helst bör vara bra på 
båda; a: att kunna utbilda och öva dansare 
och b: att kunna leda en glad och rolig dans. 
Sen fi nns önskemål om en social kompetens 
som inte avskräcker, utan istället fångar delta-
garna och sprider glädje. Häri ligger också en 
förmåga att få deltagarna att känna sig trygga 
så att de kan koncentrera sig att genomföra 
de call som dansen består av.

Men inte ens det räcker. Det handlar också om 
en förmåga att växla musik och danscall så 
att man får en lagom variationsrik, nyttig och 
stimulerande ”kost” och att hela tiden läsa av 
folket på golvet, så att ”kryddningen” blir rätt.
  
Man brukar skilja mellan kurs, workshop och 
dans och vill man hårddra skillnaden, så bru-
kar det ju kallas kurs tills dansarna är uppe 
på full nivå, dans när man förutsätter att alla 
deltagarna har lärt sig och behärskar den fulla 
nivån så att ingen utlärning eller repetition be-
hövs, medan workshop kan ses som en verks-
tad där reparationer, experiment och trimning 
kan göras.

I mitt yrke med utbildning och utveckling har 
jag sett värdet av att folk förstår vad de gör 
och att de hänger med. Det gäller även i grupp-
arbeten som squaredans.

På Convention i Västerås kom jag i den största 
danshallen att se tillfällen då nära tre fjärde-
delar av golvet stod still. Den aktuelle callern 
fortsatte helt ogenerat att elda på, utan att 
inse att något var galet. Sån’t avskräcker inte 
bara dansarna. Det avskräcker också publik-
en, som efter att ha sett en sådan show, knap-
past får lust att prova på.

Strax efteråt såg jag i en mindre hall där basic-
dansare skulle lotsas in i vår hobby av en call-
er som också hade förberett en svårare dans 
än vad folket klarade av, men där var callern 
vuxen sin uppgift och konstaterade att: -”Det 
här var nog lite för tufft. Nu stänger jag av 
musiken, så tar vi det torrt”. I den lilla hallen 
var det kanske lättare och mera naturligt att 
visa lite ödmjukhet gentemot dansarna, för vi 
vill väl ändå ha dem kvar?

Ska man också stänga av musiken i den stora 
hallen och även där gå igenom det hela ”torrt”. 

Som jag ser det, så är svaret ja, om inte call-
ern har anpassat sin dans och svårighetsgrad 
mer optimalt. En bra caller anpassar sig efter 
de dansare han, hon, hen har. Åttio procent av 
tiden anser jag att squarerna ska rulla på. Det 
får vara kämpigt att hålla fl yt och följa med, 
men det får inte vara omöjligt. Om deltagarna 
kämpar, ska det ge resultat. Då ska squarerna 
också fl yta på.

Det är naturligtvis en balansgång hur mycket 
workshop man ska lägga i ett danspass. En 
dans som bara ”lallar på” utan att ge mer kun-
nande, repetition, kunskapsreparation eller 
annan utveckling, den dansen är alltför enkel. 
Den blir också tråkig. Ska det inte vara så att 
man i vår hobby helst alltid ska få med sig lite 
nytt och lite utveckling?

Som jag ser det, bör varje dans och varje 
enstaka tip ge åtminstone något. Om inte 
annat, så ska det åtminstone väcka upp de 
kunskaper dansarna har. Och när de sen har 
vaknat, så bör väl varje dag och varje dans 
ge en del nya intryck att stoppa i kunskaps- 
och erfarenhetsbanken. Så därför: Behövs en 
workshop av typen reparationsverkstad, så 
ska reparationer också göras, så att den fort-
satta dansen fungerar och att dansarna stärks 
och slipper ta okunskapen med sig hem. Un-
gefär på det sätt som Bronc Wise, Jesper Wil-
helmsson och några till brukar jobba.

Med vänlig hälsning
Björn Arén

Hur fungerar en bra caller

GISSA CALLET

Nu är det slut på bidrag så därför blir det inget 
nytt call att fundera över. 
Om ni vill bidra med fl er eller andra typer av 
gåtor, rebusar osv. kontakta mig på 
ing-marie@squaredans.se.

Svaret på callet
är Pass Out.
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 
Kontakt: Annika Persson 

Tfn: 042-22 50 58   E-mail: skuttelina22@hotmail.com 

 

 

 
Squaredans-Seminariet 

 

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. 

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

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

SACT Caller School 
 

Del 1, del 2 och del 3. Nästa kurs 16-
17/1 2016, i Värmland. För anmälan och 
mer information: Kontakta Bosse Nilsö, 
013-70503, eller via bo.nilso@comhem.se 
 
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. 
Nästa kurs 27/2 2016, i Uppsala. För 
anmälan och mer information: Kontakta 
Bosse Nilsö, 013-70503, eller via 
bo.nilso@comhem.se 

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

Fördubblad SACT-dans  
 

Sedan 2011 har SACT arrangerat en dans i 
samband med vårt Convention. Dansen har 
som ett viktigt syfte att ge nya och/eller inte så 
kända callers möjlighet att visa upp sig. 
Dansen ger också möjlighet att få öva att calla 
för dansare man inte har lärt upp. Det är ett 
faktum att elever lär sig både callen och det 
sätt som läraren använder dem, uttalar dem. 

Det pedagogiska värdet för dansarna skall inte 
underskattas. Att lära sig hantera olika röster, 
olika sätt att uttala call, etc, är viktigt. 
Dansarna skall lära sig riktig squaredans, inte 
bara ”Bosses squaredans”. 

Fram till nyligen var SACT´s danser bara på 
PLUS-programmet. Syftet var att ge våra 
medlemmar en trygghet genom ett program 
som har många call man kan använda. Där 
tänker vi nu om. Om vi skall göra detta även 
för att ge dansare en ny upplevelse måste vi 
även ge ganska nya dansare samma möjlighet. 
Många nivåer är dock inte bra. Så vi använder 
Basic och Plus. 

Detta tog vi med oss när vi 3 Oktober ordnade 
ytterligare en SACT-dans 2015, denna gång i 
Hyllinge (Tack FUN Squaredancers för all 
hjälp!). I 6 timmar (minus 45 minuter 
matpaus) underhöll nio olika callers ett fyrtiotal 
dansare. Varje caller fick en tip på vardera Plus 
och Basic. Inte bara när-boende callers var 
med, rekordet var Rolf Boettge, som åkte från 
Täby. Dansare åkte också en bra bit – ett 
tecken på ett intressant koncept. Från 
Halmstad kom ett glatt gäng som inte dansar 
Plus, men som tyckte det var värt en dags-
utflykt för en speciell dans-upplevelse. 

Självklart finns det detaljer vi kan slipa på, för 
att göra dansen ännu bättre. Att ha två tipar på 
30 minuter ger för långa tipar, så det skall vi 
justera till nästa gång. 

När kan ni dansare uppleva detta nästa gång? 
Jo, 19 Mars, i Borås. Då kör SACT sin dans i 
samband med Convention. Det ryms 9-10 
callers en sådan dag, det får vi säkert ihop. 

När kommer vi närmare DIG? Jo, nästa höst, 
om DIN klubb är villig att hjälpa till med 
arrangemanget. Hör av Dig/Er till oss! 

/Bosse Nilsö,  Ordförande, SACT 
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Klubbinformation 
(uppdaterad maj 2015)

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

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

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

Anmälningar kan ske:
− via inloggning på hemsidan, klubben 

registrerar själv sina danser. 
 Dansen visas på listan när den godkänts. 
− via mail till danslistan@squaredans.se 
− vid eventuella frågor - kontakt via mail 

eller telefon 0455-385163 (arb) 
 0457-66897 (hem).

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

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

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

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

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

April ska aktuella uppgifter om ordförande 
och kontaktperson uppdateras på hemsidan. 
Eventuella stadgeändringar skall skickas 

elektroniskt till SAASDC:s sekreterare. Utse 
och anmäl delegater till SAASDC:s årsstämma, 
stämmohandlingar fi nns på hemsidan.  

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

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

CD-skiva 
 “Introduktion till squaredans” 

Beställning görs hos Marianne Hjelm, Västerslänt 
119, 424 35 ANGERED. OBS! Tänk på att skivan 
är en introduktion för personer som aldrig 
dansat, ingen kurs-cd.

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

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

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



25

Vintern 2015-Våren 2016 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

14 jan
Klubbdans med Sten, B-P(A)

21 jan
A1-A2 med Catrine

28 jan
Klubbdans med Gugge, B-P(A)

4 feb
Klubbdans med Catrine , B-P(A)

11 feb Månadsdans 
Martin Jansson

18 feb
A1-A2 med Sten

25 feb
Årsmöte samt 
Klubbdans med Gugge, B-P(A)

3 mars
Klubbdans med Catrine, B-P(A)

10 mars Månadsdans 
Gunilla Hammarlund

17 mars
A1-A2 med Gugge

24 mars
Skärtorsdag inställt

31 mars
Klubbdans med Sten, B-P(A)

7 apr
Klubbdans med Gugge , B-P(A)

14 apr Månadsdans 

21 apr
A1-A2 med Bengt Geleff

28 apr
Klubbdans med Catrine, B-P(A)

5 Maj 
Vingautflykten

12 maj Månadsdans 
Thomas Bernhed

Torsdagar och annat på Vinga

Vingafestivalen 8-10 jan 2016
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 

 Sven Andréason, Bengt Geleff 

Catrine Dellbing, Gugge Törnquist

Aktuell information på www.vinga-sdc.org
Sök ”Vinga Yellow Rockers” på Facebook

Tel 073-843 1248 · Med reservation för ändringar
Uppdaterad 2015-10-16

Vingas kurser VT 2016 
Måndagar  Tisdagar Onsdagar
Basic (II) fr 11 jan Mainstream (II)  A2-kurs (II) 
Plus IV (ev) fr 11 jan Start 12 jan Start 13 jan
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C2-sommar i Ulricehamn
Konkurrens och traditioner.

Konkurrens är nyttigt för det väcker dem som 
behöver konkurrens och kan i bästa fall skapa 
kvalitet.

Det som skapar traditioner är att folk träffas 
och får utöva något som känns värdefullt och 
att det värdefulla också upprepas. Bland sven-
ska squaredansare har traditioner uppstått på 
många ställen. Örebros Påskfestival för att ta 
ett exempel. Tradition kräver en kvalité och 
att någon är beredd att år efter år arrangera 
aktiviteten med sådan kvalité att deltagarna 
återkommer inte bara en gång, utan fl era.

För Yvonne och mig och många andra, så har 
veckorna med Bronc Wise i Ulricehamn blivit 
en tradition; något vi bara måste vara med på.

Det är Annika och Gert Carlsson som en följd 
av år har arrangerat Challenge-dans-veckor 
som har fått oss att bli trogna deltagare. Här 
är det kombinationen av duktiga arrangörer, 
en enastående följsam och skicklig caller, en 
bra årstid på sensommaren då den som job-
bar någorlunda lätt kan få semester och andra 
faktorer som ger ett lyckat arrangemang. Bra 
camping till vettigt pris. Lunchmöjlighet, int-
ressant omgivning att turista i, etc.

Att danslokalen där Bronc visar oss ”på den 
rätta vägen” har varit kyrkolokal gör inte sak-
en sämre. De enda nackdelarna jag har upp-
täckt är att herrens sol lyser väl starkt in i 
lokalen på kvällarna och att stugorna känns 
lite dyra. Åtminstone solen ska också åtgärdas 
inför nästa säsong har vi förstått.

C2-veckan i somras med välordnade sociala 
kvällar blev också så uppskattad att nästan 
alla deltagarna anmälde sig att återkomma 
även nästa säsong.

Som caller har Bronc en skön förmåga att gå 
igenom nivåns olika call på ett sätt som får 
deltagarna att känna sig kunniga, säkra och 
stolta. Först en serie enkla call som får dan-
sarna att känna sig vara med; en confi dence 
riser, sen lite svårare, ännu lite svårare och 
när det sen blir så tufft att ögona håller på att 
ramla ur sina hålor, så kommer ett förlösande 
load the boat, så att man landar mjukt utan 
att haverera.

Om man sen återkommer till Bronc Wise, får 
man också höra hans skämt som man har hört 
förut. Själv anser jag att skämt gärna får upp-
repas och det är en trevlig del av den här tra-
ditionen.

I en bild ser vi Bronc på scenen och den andra 
bilden visar dansare i tidal waves. Själv gillar 
jag circulate och undrar varför man inte lär 
ut hela circulate på Basic-nivå. Ta till exem-
pel half circulate från outfacing lines, eller half 
circulate från infacing lines. Då skulle även 
Basic-dansare få njuta av härliga tidal waves. 
Det underlättar också inskolningen till högre 
nivåer. Låt våra nybörjare få fl er roliga forma-
tioner! Det är ju så lätt att ta det direkt ifrån 
början. Half circulate… One and a half circu-
late….

C2 med Bronc i Ulricehamn med tidal waves 
och annat kul, är för övrigt en tradition som 
vi gillar.

Björn Arén

Bilder: KG Lagerström
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Välkommen till vår stora  
dansfest i Linköping 4-6 juni 2016 
Swedish Square Dance Convention  

 
 

Kom till Campushallen på universitetsområdet  
och dela dansglädje och gemenskap med oss! 

  Vi är stolta att presentera våra caller: 
 

 

        
 

 

       
  

    
 

 
 
 

 

Boka nationaldagshelgen 2016 redan nu! 

Anmälan och informa on finns på www.conven on2016.se 
Eventuella frågor skickas ll informa on@conven on2016.se 

Gunilla 
Hammarlund 

Mattias 
Alfredsson 

Bronc   
Wise 

Björn 
Andersson 

Bo 
Nilsö 

Monica 
Arvidsson 

Fotograf: Göran Billeson 

Graduering av 

nybörjare  

Dans från  

Basic till 
C2 

www.conven on2016.se
informa on@conven on2016.se
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ÅSA BRATT
LÄNSMANSVÄGEN 105
192 70  SOLLENTUNA

Hjälp till så att vi blir fl er dansare
Visst har du sett att förbundet har tryckt upp foldrar som ska 

locka nya medlemmar till klubbarna? 

Sedan några år fi nns det en liten folder som 
förbundet ger ut till klubbar som vill ha. 

De kan med fördel läggas ut på bibliotek, kaféer 
eller på andra ställen för läsning av dansint-
resserade. Foldern beskriver vad squaredans 
är och hänvisar till förbundets hemsida där 
man kan hitta sin närmsta klubb. 

Ta chansen att beställa foldrar till din klubb 
och stad. Maila till någon i förbundsstyrelsen 
(förnamn@squaredans.se) så skickar vi.
Förhoppningen är att de redan tryckta foldrar-
na tar slut så att vi måste trycka fl er! 
Om så är fallet är ni välkomna att höra av er 
till styrelsen med önskemål om nytryckning.

Alla klubbars ordförande och/eller kontaktper-
son kommer i början av 2016 att få ett ebrev 
med information om hur man hämtar fakturan 
med klubbens medlemsavgift till SAASDC på 
förbundets hemsida efter inloggning.

Underlaget till denna faktura är det antal 
moderklubbsmedlemmar som resp. klubb rap-
porterar in till förbundet vid inregistreringen 
under slutet av 2015. 

På fakturan faktureras även portoavgifter för 
antalet utskickade Square-Info under 2015. 

Fakturan för medlemsavgiften ska vara betald 
senast den 15 februari 2016.

För styrelsen
/Åsa Bratt asa@squaredans.se

Medlemsavgifter 
2015

Foto: www.fotoakuten.se


