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Nyfiken squaredansare? 

Vill DU vara med och utveckla squaredansen?

 Kom till Seminariet, som är till för ALLA inom squaredansen.

Squaredansseminariet 12-13 november
Nordiska Folkhögskolan, Kungälv

 

Du kommer väl?
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Hälsar alla välkomna till 

Tyresöfestivalen 2016 
Lördagen den 22 oktober 

 
 
 

   
 

 
 
 

Christer Bern 

 
Lördag  Pass 1:  12-16  M - P      Pris 100 kr 

Matrast 16-17 Servering finns! 
Lördag  Pass 2:  17-21   A1-A2   Pris 100 kr 

Hela dagen: 180 kr inkl. fikabiljett (dryck + macka) 
Fri entré t.o.m. 18 år 

	

Bollmora Föreningsgård 
Kvarnhjulet 

Pluggvägen 6B Tyresö 
 

 

 
Mer info: Olle Nilsson 073-670 26 73 

	

Bålsta SqD fyller 25 år 
och välkomnar till   

 

 
Lördagen den 29 oktober 2016 

kl. 13 - 18 
Skeppet, Bålsta 

B - A1 
 

SERVERING  Inträde: 110 kr 
Gratis t.o.m. 25 år 

Info: 
Lasse 072-748 21 40 
Lee 070-486 06 94 
 

www.balstasqd.se 

 
Vi ordnar hämtning från pendeltåget! 

Stefan Sidholm 
med gästspel av övriga 

klubbcallers genom tiderna  

 

Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-315 12 10 
www.sollentunasq.se 

 

 
KURSER HÖSTEN 2016 

IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsvägen 4 
 

 

Måndagar. Kursstart 12:e september 
 

Kl 18.30 - 20.00 A1 dansträning Henrik ”Hedda” Nilsson Siling 
Kl 18.30 - 20.00 C1 kurs (ny) Freddie Ekblad 
Kl 20.15 - 21.45 A2 dansträning  Henrik ”Hedda” Nilsson Siling 
Kl 20.15 - 21.45 C1 dansträning Freddie Ekblad 
 

 

Tisdagar. Kursstart 13:e september 
 

Kl 18.30 - 20.00 M kurs (ny) Tommy Holmberg/Peter Kallträsk 
Kl 18.30 - 20.00 A1 kurs (forts) Freddie Ekblad/Stefan Sidholm 
Kl 20.15 - 21.45 P dansträning Tommy Holmberg/Peter Kallträsk 
Kl 20.15 - 21.45 B kurs Freddie Ekblad/Stefan Sidholm 
 

 
 
 

 VÄLKOMMEN!  
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Från ordförandens horisont 
Hej Squaredansvänner!
Jag brukar hävda att det aldrig regnar i det 
lilla samhället Stocken på Orust, men tyvärr 
måste jag erkänna, att idag stämmer inte det. 
En fördel är, att man mellan regnskurarna kan 
göra lite nytta inomhus, till exempel att skri-
va denna artikel. När ni nu läser detta, är det 
mitten av september och alla höstaktiviteter 
har så sakta tagit fart. Jag hoppas att ni kan 
se tillbaka på den gångna sommaren med sol 
och värme i sinnet.

Under den sommar som gått har det ju hänt 
en hel rad trevliga squaredansaktiviteter. När 
man läser i danslistan och på Facebook, kan 
man inte bli annat än glad över alla möj-
ligheter som har funnits till härliga danstillfäl-
len. Några danser har för mig varit lite utöver 
det vanliga och främst tänker jag på conven-
tion i Linköping. Här samlades över 900 dan-
sare som fick många trevliga dansupplevelser. 
Blue Ribbon Squares ordnade en dansfest med 
mycket dansglädje och gemenskap. Som lite 
extra krydda ordnade de också en trevlig pub-
kväll och ett afterparty med lite annorlunda 
inslag. Stort tack till Blue Ribbon Squares för 
ett väl genomfört convention.

I juli var det dags för Europaconvention i  
Stratford upon Avon. Denna ort är ju som be-
kant födelsestaden för Shakespeare och det 
märktes på alla sätt. Dessutom uppmärksam-
made man också att det i år är 400 år sedan 
han dog. Detta märktes på många sätt, inte 
minst på antalet turister från när och fjär-
ran. Att finna ett hotellrum kunde kanske ha 
sina svårigheter, men det verkar ha fungerat 
för alla. En mer ovanlig boendeform hade de 
squaredansare som hyrt en kanalbåt, som de 
förtöjde i närhet till danshallarna.
Convention genomfördes på gångavstånd från 
centrum, men tyvärr var det enligt våra mått 
mätt dåligt med dansare. Totalt var det 872 
deltagare som kom från 20 nationer. Största 
antalet dansare kom naturligtvis från Stor-
britannien, men som största utländska na-
tion kom Sverige med 143 dansare. Det var 
jätteskoj att ni alla kom! Våra två svenska 
caller Jesper Wilhelmsson och Henrik "Hedda" 
Nilsson Siling fick mycket uppskattning av 
både dansare och callerkollegor.

En gång om året träffas ordförandena från alla 
de Europeiska länderna och det skedde ock-
så under detta convention. Dagordningen var 
omfattande och många frågor diskuterades i 
syfte att föra squaredansen framåt i Europa. 
En fråga som alltid finns med på dagordningen 
är kommande Europaconvention. För 2018 
finns det sedan tidigare beslut på arrangör, 
men för 2020 finns det i dagsläget ingen ut-
sedd, så många tankar kring olika möjligheter 
diskuterades.
En punkt på dagordningen som det Brittiska 
förbundet ville diskutera, är hur man kan re-
krytera unga dansare. I det sammanhanget 
framfördes stor uppskattning av hur ungdoms-
klubbarna Buffalo Squares och Lion Squares 
Germany genomför sin verksamhet. Förhopp-
ningen är att en liknande klubb skulle kunna 
etableras i Storbritannien.

Avslutningsvis diskuterades också Europacon-
vention 2018 i Amsterdam den 20-22 juli. En 
spännande plats och jag tror att det kommer 
att bli ett mycket trevligt convention. De två 
caller Sverige har nominerat är Thomas Bern-
hed och Ingvar Pettersson. Dessa två caller 
tillsammans med 10 caller från övriga Europa, 
kommer att se till att det blir en hejdundrande 
dansfest.
Vill du veta mer, föreslår jag att du går in på 
hemsidan för Europaconvention 2018, 
europeanconvention2018.nl.

Ha det riktigt bra och ta hand om varandra, så 
ses vi i en square någonstans.

Tommy Hansson
tommy@squaredans.se

Vi vill ge alla våra klubbar och samarbetspart-
ners möjlighet att önska god jul och gott nytt 
år. Er hälsning kommer att publiceras i Square-
Info nummer fyra 2016 och kostar 150 kronor. 
Glöm inte bort att deadline är 15 oktober och 
hälsningen skickas till 
ing-marie@squaredans.se
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Ett år - vad är det? Att det är 365 dagar, 52 
veckor det vet alla. Men det kan också vara 
fullt av nya upplevelser och möten. Möten 
med nya människor med samma intresse och 
driv som du själv.  För mig har det senaste 
året varit just det.

Efter att jag blev invald i förbundsstyrelsen 
har året inneburit många nya erfarenheter 
och möten av olika slag. Möten med många 
nya människor som har blivit vänner och mas-
sor av erfarenheter från olika delar av square-
dansvärlden. 

Ni som var med på förbundsstämman i Lin-
köping kommer kanske ihåg att Tommy för-
sökte beskriva vad de fysiska styrelsemötena 
under en helg innebär. Innan jag kom med i 
styrelsen hade jag samma fundering: vad gör 
de hela helgen? Nu vet jag. Vi pratar, tänker, 
skrattar och kommer till slut fram till ett beslut 
som alla känner sig bekväma med. Och vi pra-
tar inte bara om det som ligger närmast i tid 
utan det kan likaväl handla om planering 1-4 
år framåt. Sist var Convention 2017 – 2020 
på tapeten. Kul, men samtidigt kan det bli 
lite förvirrat då många namn och platser sur-
rar runt samtidigt. Det kan inte vara lätt alla 
gånger att samla oss till ett beslut och sedan 
få ner allt på pränt. Här gör både Tommy och 
Iris ett fantastiskt jobb.

På stämman blev det byten på en del stolar i
förbundsstyrelsen. Så även det kommande 

året kommer att innebära nya möten och nya 
erfarenheter med nya styrelsekamrater. Det 
ser jag fram emot.

Något annat som jag ser fram emot är semi-
nariet i Kungälv. För ni vet väl att 12-13 no-
vember är det dags igen för det med SACT  
gemensamma seminariet?  Även denna gång 
på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, mer 
info finns på annan plats i detta nummer. Ta 
chansen och möt gamla och nya vänner samti-
digt som du kan bidra med din erfarenhet och 
dina idéer. I år är ämnet ”Dansen i fokus” och 
vi kommer bl a prata om kroppskontakt, både 
den önskade och den oönskade. Detta är ett 
viktigt ämne som vi vill belysa från så många 
håll som möjligt. Det är här DU och dina erfar-
enheter kommer in. Så kom och gör din röst 
hörd! Vi kommer även i samband med semi-
nariet att lansera den nya danslistan och det 
blir en genomgång av den på plats. Anmälan 
sker via e-post till seminarie@squaredans.se

I september har vi att det första fysiska mötet 
med den nya styrelsen. Är det något särskilt vi 
ska ta upp? Maila i så fall 
till någon i styrelsen.

För styrelsen
/Fia Norén
fia@squaredans.se

Convention 2016 
tog slut alldeles för fort. Helt plötsligt var det vardag igen efter tre dagars förtrollande dans. 

Tiden går verkligen fort när man har roligt. Vi vill från Blue Ribbon Squares rikta ett varmt tack 
till dig som kom till Linköping och förgyllde vårt convention. 

Vi hoppas att du fick ut just det du hade förväntat dig. 

Sedan naturligtvis ett varmt tack till våra callers Gunilla, Monica, Björn, Bosse, Bronc och 
Mathias för all härlig squaredans som ni skapade.

 
Sist men inte minst vill vi uppmärksamma det helt enastående engagemanget från våra funk-
tionärer. Det var ni som omsatte alla planer och idéer till ett verkligt fint arrangemang och ni 

gjorde det med glans.
Vi önskar av hela vårt hjärta Fun Squaredancers i Helsingborg lycka till med Convention 2017.
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Redaktörsspalten
Så har vi då gått in i höstmånaderna! Hoppas 
att ni alla njutit en fin sommar med mycket 
sol och bad. Själva har vi haft en semester där 
vi har njutit av att bl. a måla en stuga eller ja 
halva iallafall. Men även hunnit umgås med 
våra nära och kära. 
Ingen dans för mig men kanske för er. Berätta 
det för oss här i Square-Info! Kanske utomlands 
eller en udda dans? Bidra med tankar och idéer 
till tidningen, annars blir det ingen. Även till 
detta nummer känns det som att det var väldigt 
lite annonser. Det 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 du 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 du inte vill ha 
färgannons, ska alla flyers 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 dig 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 november 2016. Njut tills dess av höstlöv, 
soffmys, tända ljus och kalla höstmorgnar.

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

                                           Årgång 32 
 

Medlemsblad för SAASDC, Svenska 
Squaredansförbundet,  c/o Annika Myhrberg, 
Havregatan 8 SE-118 59  Stockholm 
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 4 2016 Nummer 1 2017 Nummer 2 2017 Nummer 3 2017 
Deadline för material 15 oktober 1 februari 15 april 1 augusti 

Distribueras vecka 1647 1711 1721 1737 
 

Tryck Graf&Bild Bergstrands AB, Västerås 
 

            Vi reserverar oss mot omständigheter utanför SAASDC:s kontroll 
 

SAASDC förbehåller sig rätten att göra smärre redigeringar av insänt material
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Varför började jag dansa? När?
Jag började dansa 1989, jag ordnade då häl-
soresor och arbetade åt Tidskrift för Hälsa  och 
vi behövde då aktiviteter på resorna.
Squaredans kom som förslag och efter kon-
takt med Peter Myhr så hade vi squaredans på 
vårt program. Resorna gjordes i min egen regi 
efter ett tag och jag hade Peter med på cirka 
5 olika resor, den sista med honom till Kina,  
2006 tror jag att det var. 
Jag började alltså dansa 1989, men gick ny-
börjarkurs hos Peter flera gånger innan jag 
2004 eller 2005 gick en hel nybörjarkurs.

Det bästa med squaredans? 
Att man dansar så många tillsammans. Bra 
motion. Jag dansar helst på stora festivaler 
och convention när det är mycket folk. 

Min roll i förbundet? 
Det jag har jobbat mest med är samarbete 
mellan klubbar. I början både i MellanSverige 
och Stockholm. Sedan Fia kommit med i för-
bundet enbart Stockholmsklubbarna.

Vad jobbar jag med?
Jag är en mångsysslare som egentligen driver 
en redovisningsbyrå med en anställd.
Sedan ordnar jag en bussresa tillsammans 
med min svärson Sebastian varje sommar.
Äger också en bilskola som Sebastian driver 
tillsammans med mig.
Jag ordnar också resor ihop med Lotus Travel 
runt om i världen. Cirka 300 olika squaredan-
sare har åkt med på dessa resor, de flesta 
flera gånger. Lotus Travel är en av mina kunder 
och jag ansvarar för ekonomin på företaget.

Fritiden?
Förutom att dansa squaredans dansar jag 
bugg och foxtrot minst en gång i veckan.
Jag spelar bridge en gång i veckan sedan 30 
år tillbaka. 

Hur skulle jag vilja att dansen utvecklas?
Jag skulle vilja att alla dansare försöker att 
dansa med olika dansare mer än vad som sker 
idag.
Jag skulle vilja att man bjuder upp och bjuder 
in nybörjarna i gemenskapen bättre än vad 
som sker.

Jag skulle vilja att man har mer gemensam 
dans på de stora danserna. Lär av andra länder 
som t ex Tyskland, som har mycket mer ge-
mensam dans där alla kan vara med och dela 
glädjen tillsammans.

Göran Wetterqvist

                

       
 

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

 

STORY-
DANSEN 

           med 

  Jerry Story & 
Freddie Ekblad 

 

Torsdag 13 oktober 2016  
kl 18.30-21.30 

 

P - A1 - P - A2 

 

Tunbergsskolan 
Häggviksvägen 2 

 
  
 

Entré 120 kr. Under 25 år gratis 

En berest mångsysslare 
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Sommarglada människor vart man än vänder 
blicken och likaså idel glada ansikten vid olika 
squaredansaktiviteter. Nyligen har vi dansat 
på svenska Convention - en mycket fint or-
ganiserad tillställning också i år och även den-
na gång hade man graduering första dagen av 
konventet. Tyvärr inträffade det även i år en 
del tråkigheter. Några av de nygraduerade fick 
höra följande; "ni dansar så dåligt att ni borde 
dansa med lika dåliga dansare så ni inte ställer 
till det för oss andra som är duktiga dansare". 

Tänk lite över dessa ord, hur skulle jag må om 
jag fick höra något sådant? Skulle jag fortsät-
ta dansa - eller tappa självförtroendet och fara 
hem för att aldrig mer återkomma?? De som 
säger sådana ord förstår inte hur sårande det 
är och hur ofta sådana ord leder till att vi för-
lorar dansare.

Om de som utsätts för dessa elaka tungor är 
starka nog kan de kanske svara för sig - nyli-
gen fick jag höra vad en dansare i ett annat 
land hade sagt i liknande situation och det vill 
jag gärna dela med mig till er som blir utsatta 
för elaka ord. Denna dansare svarade "vi är 
den typen av dansare som gör att sådana som 
ni ser bra ut när ni dansar". 

I stället för att komma med sårande kommen-
tarer kan man ju le och välkomna de nya (ja 
alla) till squaren och sedan se till att det blir en 
fin upplevelse för de nyaste. Det kan vi göra 
genom att hjälpa, peka på den plats där dan-
saren skulle stå och le samtidigt. Man kommer 
så mycket längre med vänlighet i livet, inte 
bara i dansen. Men - hjälp inte när hjälp inte 
är nödvändig. Det är en konst att vara en god 
ängel och det finns mycket fint som skrivits om 
det. Kontakta gärna Marianne Hjelm på Vinga 
Yellow Rockers i Göteborg där man håller kur-
ser för de dansare som vill ängla med jämna 
mellanrum. Marianne Hjelm har skrivit väldigt 
bra litteratur om detta. Marianne delar mer än 
gärna med sig till andra klubbar/dansare.

Vad ljuvligt att se glada människor - och ännu 
ljuvligare att själv vara den som hjälper folk 
hitta till sina leenden!

Oavsett var vi befinner oss i vårt dansande - 
nygraduerade eller vana dansare så älskar vi 

säkert alla den sociala delen och gemenska-
pen. 
På kurskvällarna och även på danser kan vi 
som dansare ge uppskattning även till vår 
caller. Callerns jobb är ju inte bara att lära ut 
dansen men också att skapa en fin stämning 
och vara en god ledare. Samtidigt är ju call-
ers också människor, men alltför ofta blir de 
"tagna för givet".  Man kan skapa en GOD cir-
kel genom att stötta varandra.

Gångna helgen hade vi GSI callerschool för 
blivande callers. GSI vänder sig främst till helt 
nya callerelever, med andra ord - dansare som 
är väldigt intresserade av aktiviteten. Vi blev 
många inklusive några som kom och dansade 
för att hjälpa till. När man dansat på en caller 
school så får man en helt annan förståelse för 
vad det egentligen är som callern gör. Det har 
berikat caller-school-dansarna att få vara med 
på något sådant.

På varje callerschool sker något magiskt - efter 
bara en kort tid blir alla eleverna stöttepelare 
för varandra, man tar fram det bästa i varan-
dra - pushar på när någon inte vågar, tröstar 
där det behövs och har otroligt roligt tillsam-
mans. Det är magiskt att se och gör en allde-
les varm om hjärtat. Från en grupp främlingar 
(inte alla känner alla) blir det en sammansvet-
sad grupp som i många fall håller kontakt med 
varandra åratal därefter.

Tänkt om vi som dansare kunde anamma lite 
av detta magiska. Den som har lite svårigheter 
behöver ju hjälp, men kanske framför allt bli 
betraktad med respekt. Tyvärr händer det 
ibland saker på dansgolvet som lämnar myc-
ket att önska........... men låt oss inte bli ned-
slagna av detta utan hjälpas åt att få bort det 
som inte är bra.

Vi i Vett&Etikettgruppen önskar er alla en fin 
avslutning på sommaren och härlig start på 
höstterminen!

Vid pennan
Marianne, Christina, Louise, Karina och Hanna
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GSI (Grand Square International) är ett icke 
vinstdrivande företag som arbetar för square-
dansens framtid genom att utbilda nya unga 
callers (och några lite äldre, när man ändå 
håller på).

Vi var sexton elever som kom till Caller clinic 
hos Vinga Yellow Rockers den 15-17 juli 2016; 
med förkunskaper alltifrån mig, som aldrig 
hållit i en mikrofon, till erfarna callers som cal-
lat i trettio år eller så och som ville ha mer 
inspiration. Vi delades i två grupper; nybörjare 
och erfarna.

Redan första förmiddagen fick vi ställa oss på 
scen och visa vad vi kunde (och än viktigare, 
vad vi inte kunde). Våra lärare Walt och Bengt 
antecknade inför kursen. Sedan ledde de oss 
vänligt men bestämt långt bortom allt vad 
bekvämlighetszoner heter. 

Vi fick genomgångar i ämnen som är viktiga 
för callers: Etik, dansens anatomi, mikrofon-
teknik, musik som lämpar sig (det mesta), och 
goda råd hur vi ska fortsätta och bara bli bät-

tre och bättre.
På söndagen var det öppen dans, och vi baby 
callers fick visa vad vi lärt oss; och det var 
en hel del imponerande prestationer, särskilt 
bland de yngre. Squaredansen i Sverige har 
en ljus framtid.

Alla sexton fick diplom efter genomgången ut-
bildning.

Ethel Åslund

GSI Caller Clinic

Tomas Hedberg
Jesper Wilhelmsson

Fredag 4 november
Session 1 Kl 19:00 – 22:00 Nivå: M, P

Lördag 5 november
Session 2 Kl 10:30 – 13:30 Nivå: C1 (rotationsprogram)

Session 3 Kl 14:30 – 17:30 Nivå: A1, A2

Fruängsgården
Gamla Södertäljevägen 5, Fruängen i Stockholm

1 session 100 kr, juniorer 50 kr

2 sessioner 160 kr, juniorer 80 kr

3 sessioner 200 kr, juniorer 100 kr

Frågor: lars-erik.svensson@telia.com tel: 070-267 3835

Se även www.ericssonsquaredancers.se
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Möt Saga 
– 

en av de nyaste graduanterna

Även på årets Convention i Linköping hölls en gemensam graduering 
för de klubbar som ville vara med. Ett bra initiativ, för det måste vara 
härligt för en nygraduerad att sedan gå direkt till ett Convention och 

dansa med så många andra dansare till så många caller.

En av dem som gjorde det i Linköping var Saga 
Berg, 11 år, från Bygdegillets Squaredancers. 
På lördag den 4 juni graduerades hon och se-
dan var det dans hela helgen som gällde. Men 
hon hann ändå med ett snack med Square-
Info. 

Saga berättar att det började med att hon fick 
en fråga om hon ville följa med på en nybör-
jarkurs av en ingift släkting. Det gjorde hon 

och tittade först på vad det var de höll på med. 
Hon tyckte att det såg kul ut och testade.

– Jag lärde mig Basic den helgen, berättar 
Saga.

Hon tycker om att dansa, men beskriver att 
”vanlig dans” går ut på att man är 1+1 som 

dansar. När det gäller squaredans är man fler 
tillsammans och vänskapen är viktigast. Så 
tillbaka till graderingen, inför den var Saga 
jättenervös.

– Men det lugnade ner sig och sedan gick allt 
jättebra, säger en stolt Saga som stortrivs på 
Convention med många personer från många 
länder.

Vad skulle du säga för att tipsa en annan 
11-åring att börja?

– Man får vänner, det är roligt och så är det 
som en tävling att det finns nivåer att klättra 
på.

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se
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Valuta för pengarna!
Mia Mutembei blev invald i Förbundets styrelse på Convention 2016. 
Här får ni läsa mer om varför hon tycker att squaredans är så roligt.

Att dansa är roligt. Alla sorters danser är ro-
liga. Det är ett skönt sätt att få röra på sig och 
man gör det till musik, tillsammans med andra. 
Alldeles nyligen var jag med gympaläraren i 
min skola när vi hade Linedance och Hiphop 
på schemat. Under en hel dag avverkade vi 
alla skolans 8 klasser med dessa två grenar. 
Visserligen var jag trött kl 13.40, när skolan 
slutade men jag mådde så bra. Danseuroforia 
helt enkelt! Klart jag orkade med resten av 
arbetsdagen, med ett leende på läpparna.

Är man squaredansare har man god kondis. 
Det är klart man får det eftersom man brukar 
gå runt i 122-128 bpm i flera timmar i sträck, 
ett par – tre gånger i veckan. Jag började 
dansa hösten -95 i Stockholm där det fanns 
gott om klubbar, kurser och danser. Första 
terminen var det nog bara de där kurskväl-
larna, varje måndag. Men klubben såg till att 
vi kursdeltagare kom iväg ut på danser. Efter 
avklarad Basic blev det förstås dubbla kurser 
– Basic en gång till och det nya programmet 
Mainstream samt danser på helgerna. Nog kan 
man lugnt säga att konditionen ökade och att 
man fick valuta för pengarna. 

Convention är viktigt för mig. Jag har varit 
med varje convention sedan 1996. Då var det 
i Linköping, precis som nu 2016. I år blev jag 
invald i Förbundets styrelse och jag är stolt 
över att ha blivit visad det förtroendet. Det är 
kopplat med lite bävan men mycket förväntan.

Jag är fritidspedagog och arbetar i skolan med 
lågstadieelever. Jag har som uppdrag att stödja 
eleverna i deras utveckling till goda samhälls-
medborgare. På lediga stunder, när jag inte 
rider eller dansar brukar jag promenera min 
lilla hund, läsa böcker, se film, tv och teater.

Innan jag började med squaredans, att åka på 
danser runt om i Stockholm och Sverige, hade 
jag ingen aning om att den parallella square-
dansvärlden existerade. Nu är jag nyfiken på 
om den där andra världen, fortfarande finns? 
Hur ska vi förena de två? Mycket har redan 

hänt. 2002 när Ekenalliansen arrangerade con-
vention i Tumba var det svårt att boka lokaler 
till en så liten verksamhet som squaredans. 
2017 har Fun Squaredancers bokat fina Hels-
ingborgs Arena. Om inte förr, så ses vi där!

Mia Mutembei 

                

     

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

 

 NYBÖRJARDANS 
 

med 
 

Sven Andréason 
 

Fredag 18 november 2016 
kl 18.30 - 21.30 

 

B* - B* - M 
* = part 1   

 

 
IOGT/NTO-huset i Häggvik  

Mantalsvägen 4 
  
 
 

Entré 80 kr 
Under 25 år gratis 
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Resan till Convention i Linköping
Ericsson Square Dancers har sedan 1987 ge-
nomfört bussresor med logi till Convention för 
sina klubbmedlemmar – utom när Convention 
har arrangerats i Stockholm eller i dess när-
het. En sådan bussresa genomfördes även i år 
– även om avståndet till Linköping från Stock-
holm inte är så stort. Men det är inte bara en 
transportsträcka klubben överbrygger med 
bussresan, utan vi bakar även in en utflykt
till någon sevärdhet i närheten av conven-
tionsplatsen. Dessutom genomförs även ett 
”ankomstparty” för resenärerna vid det hotell 
där vi övernattar. Vi brukar också starta resan 
dagen före Convention börjar för att undvika 
stress samt alltför tidiga morgnar om det är 
en lång resa. Så det är ett helt ”resepaket” 
vi genomför för bussresenärerna – vilka även 
kan ha annan klubbtillhörighet än Ericsson 
Square Dancers. Vid behov används naturligt-
vis även bussen för transporter mellan hotellet 
och danshallarna. Den goda stämningen bland 
resenärerna i bussen är också något som gör 
det värt att delta i dessa resor.

Årets convention genomfördes som bekant i 
Linköping den 4 – 6 juni. Den nästan fullsatta 
bussen avgick därför den 3 juni, traditions-
enligt från Telefonplan i södra Stockholm (där 
företaget Ericsson tidigare hade sitt huvud-
säte), redan kl 11. Avståndet tidsmässigt till 
Linköping är ju bara knappt 2,5 timmar om 
man kör direkt från Telefonplan men efter-
som vi dels gjorde ett par kortare stopp för att 
plocka upp några squaredansare längs vägen, 
dels stannade för lunch vid Stavsjö Krog samt 
även gjorde ett besök på Kornettgården strax 
utanför Linköping så tog det ändå ca 6 timmar 
innan bussen ankom till hotellet. 

Besöket vid Kornettgården var en upplevelse 
i sig – främst för de äldre med minnen från 
förra seklet. För dessa var igenkännings- och 
nostalgifaktorn extremt hög. Där fanns mäng-
der med prylar från äldre tider – ofta samlade i 
specifika miljöer som exempelvis ett gammalt
klassrum, skomakeri, lanthandel eller ett tids-
typiskt vardagsrum från 60-talet. Gamla elek-
tronikprylar som exempelvis rörbestyckade ra-
dioapparater och grammofoner fanns intill en 
sektion med inte fullt lika gamla saker i årtal 
mätt, som gamla mini- eller hemdatorer och 
t.o.m ett par hyllor med gamla mobiltelefoner 
varav några modeller många använde så sent 
som för bara några år sedan. Känslan av att 

den tekniska utvecklingen sker i en allt snabb-
are takt blev plötsligt väldigt påtaglig – liksom 
att elektronikprylarnas faktiska användarlivs-
längd blir allt kortare och nu anses museala 
redan efter bara några år. Rundvandringen på 
gården och i ”minnenas allé” avslutades med 
en stunds fika utomhus i solskenet på gårds-
planen.

Bussresenärerna samlade på Kornettgården.

En stund efter ankomsten till hotellet var det 
dags för ankomstpartyt. Ett buffébord fanns 
uppdukat för oss med diverse matnyttigt. Då 
och då avbröts tuggandet och snacket med 
bordsgrannarna för allsång och givetvis sjöngs 
även traditionsenligt den så kallade ”Telefon-
visan” – ganska logiskt då klubben ju har sitt 
ursprung i telekom-företaget Ericsson som 
en gång i tiden faktiskt tillverkade telefoner. 
Nåväl, den sena och ljusa försommarkvällen, 
tillika fredagskvällen, var ljum – ja nästan tro-
piskt varm. Den fina parken utanför hotellet 
var full av folk – mest ungdomar – som stro-
sade runt, festade, picknickade eller bara njöt 
av tillvaron.

Ankomstpartyt i hotellets restaurang.
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Efter en god natts sömn kände man sig sedan 
utvilad när man klev upp och hann få i sig fru-
kost precis innan hotellets restaurang stängde 
frukostserveringen. Utan stress gjorde man 
sig sedan iordning innan bussen några tim-
mar senare for till danshallarna. Förväntnin-
garna och energin var nu på topp för att få tre 
fantastiska dansdagar tillsammans med både 
kända och okända danspartners!

Så, den 34:e convention hade nu börjat och 
de första callen dansades. Nu var allt igång.

Efter en härlig dansdag återvände en del tröt-
ta dansare med bussen till hotellet medan an-
dra fortsatte kvällen med att delta på conven-
tionarrangörens pubkväll. De som inte deltog 
i detta missade både sång och uppträdanden!

Gemensam dans till alla caller.

Söndag morgon klev tre sömniga representan-
ter för klubben upp ganska tidigt, för att del-
ta i SAASDC’s förbundsstämma. Tillsammans 
med övriga representanter från andra klub-
bar – plus ett antal åhörare – genomfördes 
stämman där några frågor föranledde en del 
intressanta diskussioner. Stämman avslutades 
dock i god tid innan dansen skulle börja – och 
det var ju bra eftersom det tog en stund att 
förflytta sig från stämmosalen till danshallar-
na.

Senare samma dag var det dags att få veta 
vem som skulle arrangera nästa års Conven-
tion. Spekulationernas vågor blev allt högre 
– tills SAASDC’s omvalde ordförande Tommy 
Hansson avslöjade att Fun Dancers arrangerar 
convention 2017 i Helsingborg.

Söndagens squaredansande avslutades kl 20 
och en halvtimme senare började afterpartyt 
i Kongresshallen i Linköping. Först serverades 
en buffé och medan denna åts bjöds det på 
vacker körsång. Därefter spelade dansbandet 
Vretas upp till ”vanlig” dans i ett sträck ända 

tills klockan slog 01:00 då tillställningen av-
slutades.

Fullt på dansgolvet när Bronc Wise callar.

Under måndagens dans – som började kl 10 – 
var det uppenbart att inte alla orkade ställa sig 
på dansgolvet igen efter två dagars intensivt 
dansande. Det var färre närvarande men det 
hindrade inte att stämningen ändå så små-
ningom steg efter en trevande inledning. Men 
under de sista två timmarna glesnade skaran 
av dansare ut rejält på golvet då deltagarna 
började bege sig därifrån. Klockan blev till sist 
15 vilket betydde att dansen slutade och där-
med var även denna Convention slut. En stund 
därefter kom också vår buss och plockade upp 
alla trötta bussresenärer som skulle tillbaka 
mot Stockholm. Ett kortare stopp gjordes vid 
Nyköpingsbro. De sedvanliga eftermiddags-
köerna längs E4:an från Södertälje fördröjde 
ankomsten till slutdestinationen något men 
tack vare att busschauffören med sin erfaren-
het valde att delvis åka längs gamla E4:an där 
framkomligheten var bättre så slapp vi bli för-
dröjda alltför mycket. Äntligen framme och vi 
tog adjö av varandra. Ännu en conventionresa 
med tre fantastiska dansdagar bland vänner 
– gamla som nya - hade nu nått sitt slut. Nu 
fanns bara minnena kvar – och ett större antal 
kamerabilder som i viss mån dokumenterade 
det vi hade varit med om. 

Nu ser vi fram emot nästa års motsvarande 
resa till härliga Helsingborg och den 35:e con-
vention. Ja, klubbens förberedelser för den re-
san har faktiskt redan börjat.

Jag som skrev detta heter Lars-Erik Svensson, 
är sekreterare i Ericsson Square Dancers och 
ser redan fram emot mitt 30:e convention 
nästa år!



14

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

Ti 13 sep Klubbdans prova på första timmen Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Plus Mattias Jansson Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
O 14 sep Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 M P M A1 Micke Gerkman Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
To 15 sep Kursstart Hörby Ring Lake Square Dancers
18:00-21:0  B, M, Plus, A1 Ingvar Jönsson Källhaga Servicecenter Alf Olsson 0415-131 65
To 15 sep Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 Squaregames B-M Gunilla Hammarlund Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
L 17 sep Høstdans Våle samfunnshus Horten og Omegn Squaredancers
13:00-13:45 A1/A2/C1 Jesper Wilhelmsson Skaugveien 4, 3178 Våle, Norge Cathrine Hallberg
L 17 sep
14:00-20:00 M>>>A2
L 17 sep Gruvdansen Filipstad Squaredansklubben Skogsstjärnan
13:00-14:45 A1, A2 Freddie Ekblad Viktoriagatan 8 Folkets hus Ove Andersson 0705-79 11 03
15:00-19:00 B M P
L 17 sep Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P A1 Björn Jerneborg Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 17 sep Höstdans Östhammar Roden Square Dancers
14:00-18:30 P - A1 - P - A2 Stefan Sidholm Hargs församlingshem Yvonne Berggren 0707-34 31 72                    
L 17 sep 25 års jubileumsdans Hudiksvall Glada Hudik Squaredancers
12:00-19:00 B-A2 Sven Nilsson Viagården 1 mil norr om H-vall Per-Olof Norenius 0703-01 54 02
L 17 sep Intensivkurs A2 del 2 Skövde Skövde Squaredancers
10:00-17:00 A2 Vainor Törnqvist Persson Horns bygdegård Ulla Thrysin
S 18 sep Workshop Norge, Nykirke bygdehus Horten og Omegn Squaredancers
11:00-14:00 P>>>A2 Jesper Wilhelmsson Kopstadveien 25 A, 3180 Nykirke Cathrine Hallberg
S 18 sep C1 workshop Floda Pingvinerna
11:00-15:00 C1 Mats Björkman, Thomas Bernhed Floda Lada Mats Björkman 0739-04 11 70
S 18 sep C1 Dansträning Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
11:00-16:00 C1 Sten Axtelius Dansens Hus, Rinmansgatan 12 KG Lagerström 0703-21 86 56
S 18 sep Dans med Chilli Con Carne Hyllinge Brilliant Squares Helsingborg
12:30-18:30 A2 och C1 Christer Bern Folkets Hus, Örtgatan 23 Kenth Farsäter kenth.far@gmail.com
S 18 sep 30-årsjubeleum Vagnhärad Crazy Town Dancers
13:00-16:00 B - A1 Robert Milestad Trostorps Hembygdsgård Britt-Marie Lindell 0705-64 66 74
Ti 20 sep Klubbdans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Plus Kristian Äng Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
O 21 sep Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 P A1 P A2 Calle Brunér Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
To 22 sep Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 Fastdance B-M-B-P Mathias Alfredsson Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
F 23 sep 22nd Örebro Country Jamboree Örebro Örebro Squaredancers
20:00-23:00 B-P-B-P Jerry Jestin, Ingvar Pettersson Risbergska Skolan Tomas Hedberg, caller@caloham.se

i underhållningsform Stefan Sidholm, Tomas Hedberg
L 24 sep
12:00-21:00 B-M-P-A1-A2 tre hallar
21:00-01:00 Afterparty
S 25 sep
10:00-14:00 B-M-P-A1-A2 tre hallar
F 23 sep Sensommardans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:30 B MS P Rojne Eriksson ABF Kommunalvägen 26 Kersti Möller 08-604 89 58
L 24 sep Septemberdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 P A1 P A2 Robert Milestad Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Birgitta Jansson birgittaj5@gmail.com
L 24 sep C1-träning Trollhättan Troll8an Squaredancers
11:00-17:00 C1 Mikael Freeman Strömslundsgatan 36 Monica 0706-082 06 70
S 25 sep Septemberdans Malmö Energy Squares
14:45-17:45 Basic - A1 Ingvar Jönsson Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 0705-27 20 37
Ti 27 sep Klubbdans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 A1-A2 Thomas Bernhed Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
O 28 sep Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18:30-21:30 M P A1 meddelas senare Åbylundsgatan 52 Carola Nilsö 073-322 50 79
To 29 sep Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 B-M-P Dansträning Joakim Beiring Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86

Här dansar vi -Nummer 3 2016
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

To 29 sep A2-Dans/Workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Jesper Wilhelmsson Snapens Friluftsgård Kjell Nyäng 0506-150 59
L 1 okt Vargdansen By - Skymnäs Wolf Dancers
13:00-15:00 A1-A2 Jesper Wilhelmsson Folkets Hus Per-Erik Åslund 0703-55 28 79
15:15-19:00 B-M-P pererikaslund@gmail.com 
L 1 okt SACT-Dans Bålsta SACT
13:30-19:30 B, P Många SACT-callers Knarrbacken Bo Nilsö bo.nilso@comhem.se
S 2 okt Järladansen Nacka Saltsjö Square Dancers
14:00-17:00 B-M-P Calle Brunér Järla Skolväg 15 Agneta Giliusson
S 2 okt Workshop C1 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika IOGT- lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 0703-07 83 37
10:30-17:00 Dans Sten Axtelius
S 2 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Leif "Snuffe" Ericsson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
S 2 okt Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 Plus-A1-Plus-A2 Thomas Samuelsson, Malmö Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 0706-33 07 37
Ti 4 okt Klubbdans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Plus Thomas Bernhed Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
O 5 okt Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 Plus DBD Micke Gerkman Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
To 6 okt Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 B-M-B-P-B-A1 Thomas Bernhed Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
F 7 okt Oktoberfestivalen Fruängen, Stockholm Motiv8's
19:00-22:00 A2 Todd Fellegy Fruängsgården Arne Gustavsson 0704-22 82 27 
L 8 okt
10:00-13:00 C3A
14:30-17:30 C2
18:00-21:00 C1
S 9 okt
11:00-14:00 C2 OBS! I Axelsberg på söndagen!
15:00-18:00 C3B
M 10 okt
9:30-16:00 C3B Segersjö Folkets Hus, Tumba
L 8 okt Kvastadansen Kalmar Kalmar Squaredansare
15:00-16:00 A1 Svante Jordeskog Läckeby bygdegård Annika Sjögren Simonsson 0706-33 23 45
16:00-20:00 B M P
L 8 okt Oktoberdansen Västerås Västerås Square Dance Club
13:00-20:00 A1-A2 Ingvar Pettersson Tortuna Bygdegård Inger Karlsson 0703-80 40 01
L 8 okt Höstdans Staffanstorp Gripen Square Dancers
13:00-18:00 B-P-B-A1 Reine Hjärtström Biblioteket, Blekingevägen 1 Natalie Strandh
L 8 okt Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 B M B P Roland Danielsson Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 8 okt Bruksdansen Östhammar Roden Square Dancers
12:00-14:00 A1- A2 Micke Gerkman Hargs församlingshem Yvonne Berggren
14:15-18:30 B-M-B-P
S 9 okt tonvikt C1 Concepts C1 Dansträning Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
11:00-16:00 C1 Sten Axtelius Dansens Hus, Rinmansgatan 12 KG Lagerström 0703-21 86 56
S 9 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Roland Danielsson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
M 10 okt Oktoberdansen Stockholm, Fruängen Ericsson Square Dancers
18:30-21:30 P, A1 Todd Fellegy Fruängsgården Lars-Erik.svensson@telia.com 0702-67 38 35 
Ti 11 okt Klubbdans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Ej dans teori kurs Sten Götharson (Thomas Bernhed) Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
To 13 okt Klubbdans Hörby Ring Lake Square Dancers
18:00-21:00  B, M, Plus, A1 Ingvar Jönsson Källhaga Servicecenter Alf Olsson 0415-131 65
To 13 okt Story-dansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 P A1 P A2 Jerry Story + Freddie Ekblad Tunbergsskolan, Häggviksvägen 2 Lena Hammarberg 0763-15 12 10
To 13 okt Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 Squaregames B-M Gunilla Hammarlund Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
To 13 okt Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B-A2 Martin Jansson Vingas lokaler, Kyrkbytorget, Hisingen info@vinga-sdc.org
L 15 okt Läcködansen Jung Läckö Square Dancers
13:00-15:00 C1-C2 Jesper Wilhelmsson Bygdegården Ingemar 0705-16 93 33
15:00-20:00 P-A1-A2
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 15 okt Fyrklöverdansen  Stockholm Fyrklövern
12:00-17:00 B-A1 Christer Bern, Roland Danielsson, Alviks kulturhus, Gustavslundsv. 168 gugge.gahmberg@gmail.com

Svante Jordeskog
L 15 okt Intensivkurs A2 ggr 1 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika IOGT- lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 0703-07 83 37
10:30-17:00 Genomgång av del 1 Sten Axtelius
L 15 okt Bernhedsdansen Sundsvall, Granloholm Sundsvalls New Wave
12:00-18:00 C1 Thomas Bernhed Kvarterslokalen, Halmstadsv. 15 Guninger Grahn 060-58 91 91 / 0738-09 88 96
S 16 okt
11:00-15:30 A1, A2 
S 16 okt dans genom alla call A2 Intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
12:00-17:00 A2 Sven Andréason Bergsbrunna Villaväg 24 Merit 018-36 61 48 / Britt 0722-06 09 59
S 16 okt C1 träning Trollhättan Troll8an Squaredancers
11:00-17:00 C1 Mikael Freeman Strömslundsgatan 36 Monica 0706-082 06 70
S 16 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Svante Jordeskog Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
Ti 18 okt Vrid och vänd på Plus Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
18:30-21:30 Plus Sven Andréason Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Marie Fernulv 0708-44 44 07
Ti 18 okt Klubb dans med vårt höstmöte först.Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Plus Vainor Törnqvist Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
To 20 okt Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 Dansträning B-M-B-P Jonny Nordström Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
To 20 okt A2-Dans/Workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Mathias Alfredsson Snapens Friluftsgård Kjell Nyäng 0506-150 59
F 21 okt Dance & Lights in Alingsås Alingsås Dansföreningen Hörnet
18:30-21:30 P, A1, P, A2 Vainor Törnqvist, Gunilla Hammarlund IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlunda
L 22 okt Tyresöfestivalen Tyresö Tyresö Square Dancers
12:00-16:00 M - P Christer Bern Kvarnhjulet Pluggvägen 6 Olle Nilsson 0736-70 26 73
17:00-21:00 A1 - A2
L 22 okt Nygamla Mexicodansen 2016 Väring Norra Wadsbo Squaredancers
13:00-20:00 B - A1 Leif "Snuffe" Ericsson Horns bygdegård Ulla Thrysin u.ll-a@hotmail.com
L 22 okt Squaredans till levande musik Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
14:00-18:00 M-P Sheriff Roy & The Marshals (Rojne E) Jädersgården KG Lagerström 0703-21 86 56
L 22 okt SACT-dans Hyllinge SACT
13:30-19:30 B, P Många SACT-callers Folkets hus, Örtgatan 23 Bo Nilsö bo.nilso@comhem.se
L 22 okt Countrydansen Örebro Örebro Squaredancers
15:00-20:00 P-P-A2 Tomas Hedberg Klubblokalen, Radiatorv. 7 (vid tefatet) Tomas Hedberg 019-12 89 00 caller@caloham.se
S 23 okt C3A Workshop Mölndal Pingvinerna
11:00-15:00 C3A Thomas Bernhed Hemvärnsgården Mats Björkman 0739-04 11 70
S 23 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Micke Gerkman Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
Ti 25 okt Klubb dans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 A1-A2 Thomas Bernhed Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
O 26 okt Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18:30-21:30 M P A1 meddelas senare Åbylundsgatan 52 Carola Nilsö 0733-22 50 79
To 27 okt Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 Dansträning M-P-A1 Joakim Beiring Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
F 28 okt Höstdansen Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:00 P A1 A2 Calle Bruner ABF Kommunalvägen 26 Kersti Möller 08-604 89 58
F 28 okt Ungdomsdans Vetlanda Buffalo squares
19:00-21:00 Golvets nivå Mathias Alfredsson Korsberga bygdegård Elinor Metsjö 0705-26 96 87 
L 29 okt elinor@buffalosquares.se
15:00-20:00
S 30 okt
10:00-13:00
L 29 okt Halloweendans Ängelholm Ocarina Square Dance Club
14:00-17:00 B-M-B-P Roger Persson Godtemplargården Axel Schneider
L 29 okt Jubileumsdans Bålsta Bålsta Square Dancers
13:00-18:00 B - A1 Stefan Sidholm och klubbcallers Skeppet Lee J 0704-86 06 94
L 29 okt Fellowship Malmö Energy Squares
13:00-16:30 Basic - A1 Stefan Carlsson Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 0705-27 20 37
L 29 okt Höstdans Trollhättan Troll8an Squaredancers
12:00-15:00 A2 C1 Fredrik Einarsson Åsaka Bygdegård Eva-Cari  0707-47 32 67
L 29 okt
15:30-20:00 B P B A1 Fredrik Einarsson, Svante Jordeskog
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

S 30 okt Älvsjö Stockholm SateLlite SD
14:00-17:00 P A1 P A2 Michael "Sotarn" Lindberg Park Folkets Hus/Götalandsv. 181. Örby Monica Taleryd 0705-52 11 65
S 30 okt Nivådans Örebro Örebro Squaredancers
10:00-16:30 A 2 Jesper Wilhelmsson Klubblokalen, Radiatorvägen 7 Lsandberg lotsam@live.se 0703-53 90 49

OBS! Föranmälan senast 1 vecka före! S-Å 0702-18 01 50 
S 30 okt A1 Intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
12:00-17:00 A1 vi dansar igenom alla callenSven Andréason Bergsbrunna Villaväg 24 Merit 018-36 61 48 / Britt 0722-06 09 59
S 30 okt Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Stefan Sidholm Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
Ti 1 nov Klubb dans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Plus Thomas Bernhed Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
To 3 nov Squaredans i teorin Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:30-21:00 Alla Sten Götharson info@vinga-sdc.org
To 3 nov Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 Månadsdans B-M-B-P-B-A1Mathias Alfredsson Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
F 4 nov Ericssonfestivalen 2016 Stockholm, Fruängen Ericsson Square Dancers
19:00-22:00 M P Tomas Hedberg, Jesper Wilhelmsson Lars-Erik.svensson@telia.com 0702-67 38 35
L 5 nov Fruängsgården
10:30-13:30 C1 *Rotationprogram på C1*
14:30-17:30 A1 A2
F 4 nov Halloweendansen Göteborg, Björlanda Vinga Yellow Rockers
18:30-22:30 A1, A2 Søren Lindergaard Björlandagårdens skola info@vinga-sdc.org 0738-43 12 48
L 5 nov
12:00-20:00 B25, B, M, P Søren Lindergaard (+instruktörer)
S 6 nov C1 Dansträning Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
11:00-16:00 C1 Sten Axtelius Dansens Hus, Rinmansgatan 12 KG Lagerström 0703-21 86 56
S 6 nov Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 Plus-A1-Plus-A2 Thomas Samuelsson, Malmö Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 0706-33 07 37
M 7 nov Högnivå Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 P A1 P A2 Calle Brunér Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72 Kerstin Boettge 08-756 76 99

Medtag kaffekorg
Ti 8 nov Klubb dans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Plus Mathias Alfredsson Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
To 10 nov A2-Dans/Workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Jesper Wilhelmsson Snapens Friluftsgård Kjell Nyäng 0506-150 59
To 10 nov Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B-A2 Fredrik Einarsson Vingas lokaler, Kyrkbytorget, Hisingen info@vinga-sdc.org
To 10 nov Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 Progressiv B-M-B-P Thomas Bernhed Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
L 12 nov Novemberdansen Säter Falu Squaredancers
14:00-19:00 B - A2 Michael "Sotarn" Lindberg Solvarbo bystuga Mats Sundström 0706-45 68 83
L 12 nov Squaredansseminariet 2016 Kungälv SAASDC/SACT
09:00-22:00 Nordiska folkhögskolan, seminarie@squaredans
S 13 nov Olof Palmes väg 1
09:00-15:00
L 12 nov Mås - dansen Mönsterås Stranda Squaredancers
15:00-16:00 A1 Christer Bern Gymnasiet Mönsterås erling@yttermalm.se 0705-22 74 30
16:00-20:00 B M P
S 13 nov C2 intensiv kurs gång 12 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika IOGT- lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 0703-07 83 37
10:30-17:00 C2 utlärning Jesper Wilhelmsson
S 13 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Sven Andreasson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
Ti 15 nov Klubbdans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Plus Kristian Äng Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
To 17 nov Dansträning Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 B-M-B-P-B-A1 Svante Jordeskog Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
F 18 nov (* = Basic part 1) Nybörjardansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 B* B* M Sven Andréason IOGT/NTO-huset i Häggvik, Mantalsv. 4 Lena Hammarberg 0763-15 12 10
L 19 nov Workshop C1 och C2 Bålsta Bålsta Square Dancers
10:00-14:00 C1 Anders Blom Skeppet Lars Wahlund 0727-48 21 40
L 19 nov
15:00-19:00 C2
L 19 nov Novemberdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B M B P Leif "Snuffe"  Ericsson Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Birgitta Jansson birgittaj5@gmail.com
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Förklaringar till danslistan:  

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

B*, M*, P* etc. “Golvets nivå” dvs. B, M, P etc.  
 
upp till den nivå årets kurser normalt har nått 

DBD Dance by definition  

WS Workshop 

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

L 19 nov Novemberdansen Sundvall Sundsvalls New Wave
11:00-12:00 C1 Tomas Hedberg Folkets Hus, Kvissleby Christina Holopainen 0702-46 05 92
12:00-14:00 A1-A2 
14:00-19:00 B-P
L 19 nov C1 träning Trollhättan Troll8an Squaredancers
11:00-17:00 C1 Mikael Freeman Strömslundsgatan 36 Monica 0706-082 06 70
L 19 nov Førjulsdans Norge, Nykirke bygdehus Horten og Omegn Squaredancers
17:00-21:00 B til A2 Fredrik Einarsson Kopstadveien 25 A, 3180 Nykirke Cathrine Hallberg
S 20 nov Norrortsdansen Märsta Crazy Flutters
13:00-15:45 P P A1 Anders Blom Forum, Stockholmsv 25 Christina Johnsson 0739-67 04 09
S 20 nov
16:15-19:00 A2
S 20 nov Novemberdansen Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
13:00-16:00 B, P, A1 Michael "Sotarn" Lindberg Larsbergstorget 9 Marie Fernulv 0708-44 44 07
S 20 nov Novemberdans Malmö Energy Squares
14:45-17:45 Basic - A1 Hanna Tenenbaum Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 0705-27 20 37
S 20 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Micke Gerkman Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
Ti 22 nov Klubbdans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Plus Thomas Bernhed Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
To 24 nov A2-Dans/Workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Mathias Alfredsson Snapens Friluftsgård Kjell Nyäng 0506-150 59
To 24 nov Höstdanser 2016 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:30 B-M-B-P-B-A1 Martin Jansson Spekeröds Bygdegård Eva-Lotta 0705-48 73 19/Gunnar 0707-71 55 86
To 24 nov Kursavslutning Hörby Ring Lake Square Dancers
18:00-21:00 B, M, Plus, A1 Ingvar Jönsson Källhaga Sevicecenter Alf Olsson 0415-131 65
F 25 nov Novemberdansen Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:30 B MS P Robert Milestad ABF Kommunalvägen 26 Kersti Möller 08-604 89 58
L 26 nov Novemberdansen Mölndal Pingvinerna
12:00-18:00 C1 Thomas Bernhed Hemvärnsgården Mats Björkman 0739-04 11 70
S 27 nov
10:00-14:30 C2
L 26 nov Novemberdans Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P A1 P A2 Michael "Sotarn" Lindberg Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
L 26 nov Novemberdansen Fruängen, Stockholm Motiv8's
11:00-14:00 C1 Jesper Wilhelmsson Fruängsgården Annika Myhrberg 0736-64 10 98
15:00-18:00 C2
S 27 nov
10:00-13:00 C3A
14:00-17:00 C3B
L 26 nov Intensivkurs A2 ggr 2 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika IOGT- lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 0703-07 83 37
10:30-17:00 Genomgång av del 2 Sten Axtelius
L 26 nov 25-årsjubileum/Julfest Hörby Ring Lake Square Dancers
16:00-23:00 Ingvar Jönsson Lyby Församlingsgård Alf Olsson 0415-131 65
S 27 nov Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Rojne Eriksson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
M 28 nov Kvarndansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B M P Reine Storberg, Johnny Nordström Kvarnkullen birgitta.steverud@telia.com
Ti 29 nov Klubb dans (alla är välkomna) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 A1-A2 Thomas Bernhed Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
O 30 nov Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18:30-21:30 M P A1 Krister Pettersson Åbylundsgatan 52 Carola Nilsö 0733-22 50 79
F 2 dec Nybörjardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-22:00 B30 M B30 P Reine Storberg Ekedalskolan, Skolvägen 4 tommy.landin@hotmail.com

reine_storberg@hotmail.com
S 4 dec Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Meddelas senare Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
S 4 dec Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 Plus A1 Plus A2 Thomas Samuelsson, Malmö Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 0706-33 07 37
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VÄLKOMMEN TILL 
 
 
 

www.orebrosquaredancers.se    
 

 

35:e 
 
 
 

14-16 april 2017 
 

Bronc Wise 
Jack Borgström 
Tomas Hedberg 

Jesper Wilhelmsson 
 

Hjärtligt välkomna hälsar 
Örebro Squaredancers 

Nivådans A2 
 

Söndag 30 oktober 
 

Dansa DIN nivå hela dagen, med 
djupare genomgång av utvalda calls. 

 
Caller: Jesper Wilhelmsson 
Tid: 10:00-16:30 
Plats: Örebro Squaredancers klubblokal 
 Radiatorvägen 7 (vid tefatet) 
 
OBS! Föranmälan krävs senast en vecka innan! 
Anmälan till: lotsam@live.se 
eller på tfn: 070-353 90 49 
alternativt: 070-218 01 50 
 
 

 

23-25 september 
2016 

 

Basic-A2 i tre hallar 
Reducerat pris för Basicdansare 

 

      

    Jerry Jestin 
 

   Ingvar Pettersson 
 

  Stefan Sidholm 
 

 Tomas Hedberg 
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Ethels krönika 
Callern...

Ja, utan caller blir det inte mycket squaredans 
(även om vi otåliga dansare ibland kan vara 
kreativa och drar igång en ”heads square thru” 
eller ”circle left” när vi tycker att callern är 
ovanligt seg med att leta rätt på någon häftig 
musik). Ändå tog det nog ganska lång tid in-
nan jag insåg...ja kanske inte att de fanns för 
det var ju ganska uppenbart, men att de var 
så olika, att de påverkade dansen på så väl-
digt olika sätt. 
Det finns ju alla sorter, allt från de som far över 
hela världen och callar på olika stora evene-
mang om man lyckas boka dem, ända ner till 
de som lär nybörjare join your hands and circle 
left. Vissa hittar på riktigt udda kombinationer, 
som utmanar allt man kan och lite till, med 
positioner som får en att undra vad man gör 
där, för man är alldeles allena i något hörn, 
och så plötsligt kommer någon liten right and 
left thru och bend the line, och så är man plöt-
sligt hemma (nej alla callers; testa nu inte det 
här; det är ingen auktoriserad kombination! 
Det är bara ett annat sätt för mig att skriva 
hokus pokus, nu är ni hemma...utan att någon 
förstår hur). Och andra håller sig till calls och 
positioner man känner igen, och lyckas göra 
något njutbart av det, med fart och fläkt och 
bra musik.

Reser man till convention, får man höra om 
alla dessa kändisar; ”jag dansade till Paul 
förut; det var...” ”nu blir det Bill i C-hallen; det 
vill jag inte missa”. Ja, de benämns oftast med 
förnamn. Och jag får erkänna att jag aldrig 
klarar att skilja dem åt; oftast män män män 
– ja, duktiga och trevliga och roliga att dansa 
till. Men jag skulle gärna se fler av våra dukti-
ga kvinnliga callers. Om det är någon skillnad 
på manliga och kvinnliga callers? Det har jag 
inte funderat på faktiskt; tillsätt en utredning..

Men vilken idiot som helst kan bli caller. (ja, 
det är ett citat ; vem det nu var som sade det). 
Det som är svårt är att lära ut, särskilt ba-
sic. Där ska ju alla eleverna få grunden till sitt 
nya liv som squaredansare. Tänk om man lär 

dem fel! Tänk om de går till en känd caller och 
meddelar ”du callar swing thru fel! Det heter 
swing thru boys run! Så är det!” Eller ”Trade 
the wave??? Jaså menar du Take a peak – ja 
men säg det då!” Tänk att vara ansvarig för 
nåt sånt!!! Jag ryser..
Nu har jag testat själv. Inte hade jag tänkt 
mig stå på scen...och sjunga, bevare mig (el-
ler kanske er!) Men jag är ju en nyfiken typ 
– hur är det egentligen att vara caller? Svaret 
är: det är en ny värld. Ett helt nytt perspektiv. 

För det första är det de magiska trappstegen 
upp till scenen. Nere på golvet vet man pre-
cis vad man skulle kunna dansa just nu. Men 
för varje trappsteg upp mot scenen försvinner 
en tredjedel av callen. När man står där uppe 
med en mick i handen minns man square thru 
och double pass thru. I bästa fall även boys 
run. Det lär bli bättre; och det får jag hoppas, 
för annars blir det inte mycket till dans.

För det andra är det den där känslan av makt. 
Man säger något, och en massa människor gör 
precis vad man vill att de gör. Åtminstone om 
man sagt tydligt det man tänkte att de skulle 
göra. Annars gör de i bästa fall det man säger, 
och då får man reda ut det.

För det tredje börjar man förstå lite grann i hur 
man trasslar ut den där konstiga situationen 
man lyckats åstadkomma, och få hem dan-
sarna tryggt och säkert; det där som verkar 
som magi i början. Ja, det finns ju olika call-
ers; de där som direkt ser swingthru boys run 
couples circulate och sen... Hemma! Och de 
där som står och kliar sig i huvudet; vad har 
jag ställt till med nu? (Jag!).

Men att få hem dem är inte utmaningen. Ut-
maningen är att skyffla runt dem på ett kul 
sätt. Och helst på ett sätt de inte förutser. Det 
är callerns heliga plikt; att roa dansarna (dan-
sarna brukar, helt automatiskt, roa callern, så 
det är win-win).

Ethel Åslund
squarethru.wordpress.com (min blogg)
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Horten og Omegn Squaredancers
35-årsjubileum i Våle samfunnshus lørdag 28. mai 2016 og 

Workshop på Nykirke bygdehus søndag 29. mai 2016

Her er et noe forsinket referat fra Jubileums-
arrangementet vårt i mai 2016. Caller James 
Wyatt fra England og Horten og Omegn Square-
dancers samlet 72 glade dansere til fest. Vi 
fikk besøk av gjester fra Østerrike, Tyskland, 
Sverige, Stavanger, Oslo Square Dance Club, 
Fjord Frolickers Square Dance Club, samt våre 
23 medlemmer.

Festen begynte kl 13:00 og varte helt til 
kl 20:00. Siden vi greidde å samle såpass 
mange dansere, hadde vi bestilt lunchtallerk-
en via Monica Vians Catering. Etter at vi hadde 
danset en god stund, var det godt å komme 
til dekket bord (pyntet av klubbens medlem-
mer) og mye god mat. Så ble det satt frem et 
fyldig kakebord. I tillegg til alle hjemmebakte 
kaker, hadde vi bestilt en stor kake med sp-
esialdesignet dekorasjon fra Nøtterøy Bakeri 
(nydelig marsipankake)! Naturligvis fulgte det 
med kaffe/te. Etter at vi var gode og mette, 
fortsatte dansen.

Horten og Omegn Squaredancers fikk gaver 
fra Grums Squaredancers, Oslo Square Dance 
Club og Fjord Frolickers Square Dance Club, 
tre kurver fylt med mye sjokolade, frukt og 
annet godteri.

Søndag 29. mai fortsatte vi med tre timers 
Workshop på Nykirke bygdehus, hvor vi var 
28 personer. James passet på å lære oss nye 
variasjoner på dansemønstrene. Vi hadde en 
matpause hvor vi delte det som danserne had-
de tatt med seg.

Caller James Wyatt 
på Våle samfunnshus. 
Foto: Cathrine Hallberg

Nå er det bare å se frem til mye god dans 
og mat på Høstdansen, som er på Våle sam-
funnshus, lørdag 17. september kl 12:00, med 
Jesper Wilhelmsson fra Sverige som Caller. 
Besøkende er velkomne.

Vil du vite mer om oss, finner du oss på 
http://www.horten-squaredancers.no/.

Cathrine Hallberg
leder

 

Mer upplysningar: 
riverbends.se, 

Torbjörn tel. 019-31 46 64 
E-post arbogadansen@riverbends.se 

Cafeteria finns. 
Sporthall - använd inneskor. 
 
Entré: Vuxna 100 kr, 
Ungdomar till 26 år 50 kr. 

7 januari 2017 kl. 15.00-21.00 
Sturehallen, Arboga 

Basic 35 – M – Basic 35 – P 

 

Christer Bern 
33:a Arbogadansen 

 

Spesialbestilt kake til 
Jubileumsfesten. 
Foto: Cathrine Hallberg
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Hur de började dansa down under
Storyn om hur squaredansen kom till och bredde ut sig i Sverige 
och USA har nog de flesta av er koll på. Men i Australien var det 

verkligen rutorna som spelade in på alla sätt. 
Callern Brian Hotchkies ger förklaringen till det.

Svenska Convention i Linköping i år fick ett 
oväntat, för de flesta, besök av callern Brian 
Hotchies från Australien och han körde några 
uppskattade gästtip under helgen. Jag fick 
förmånen att ta en fika med honom och då 
berättade han historien om 
hur squaredansen startade 
– och bredde ut sig explo-
sionsartat – i Australien. 

På 1940-talet fanns det en 
direktör för en stor kedja 
(typ som Dollarstore) som 
nyss hade gift sig och åkte 
till Amerika på smekmånad 
där de besökte olika evene-
mang. Ett av dem innehöll 
squaredans och direktören 
blev helt fascinerad. Inte av 
dansen direkt, men att alla 
hade rutiga kläder. 

Det var nämligen så att han 
hade ett stort varuhus som 
bara sålde rutiga kläder, 
men försäljningen gick 
inte särskilt bra. Så när 
det nygifta paret kom till-
baka till Australien fick han 
en idé. I alla stora varuhus 
fanns det ofta en stor scen i 
mitten, där artister underhöll och shower hölls 
för att locka folk in i butiken. Han såg till att 
ett litet band startade och personalen fick lära 
sig squaredans. Som dekoration användes hö-
balar och atmosfären kändes helt ny.

Redan på den andra dagen när de uppträdde 
på scenen ringlade kön långt ut på gatan och 
snart fick olika dansstudios frågor från folk 
som ville lära sig squaredans. Ingen på dans-
studiorna visste vad kunderna frågade efter så 
de fick bege sig till varuhuset för att se och 
sedan lära. Det växte till en succé och när 
squaredansen var som störst kunde en nybör-
jarkurs innehålla 3 000 dansare. Varje lördag 
var det en hel timme på nationell radio där det 
bara spelades squaredansmusik.

När det hölls festivaler var det i de största 
arenor som fanns och dansarna kunde aldrig 
lämna dansgolvet under en kväll, för då visste 
de att de inte skulle få en ny plats mer den 
kvällen. När det var dags för paus skickades 

en person i squaren ut för 
att hämta en picknickkorg. 
Sedan breddes det ut filtar 
på golvet och fikades där för 
att inte behöva lämna plat-
sen. Så höll det på sent in i 
1950-talet. 

Sedan dess har utvecklingen 
i Australien inte varit lika 
god och det har sakta gått 
neråt i dansar-antal. Nu är 
det cirka 1 000 dansare på 
ett Convention och har man 
cirka fyra squarer så räknas 
man till en bra klubb. 

Tillbaka till Brian, hur bör-
jade han med squaredans?

Redan i 8-9 årsåldern lyss-
nade han på radion när det 
spelades squaredansmusik, 
men mycket mer än så var 
det inte då. När han i tonåren 
började jobba cyklade han 

eftersom han inte hade körkort. Det hade 
däremot en kille i närheten som jobbade på 
samma ställe. När det regnade brukade kil-
len stanna och plocka upp Brian i bilen. De 
pratade om intressen och bilföraren berättade 
att han dansade squaredans. En gång fick han 
med sig Brian och han blev fast i det. Efter sex 
månaders dansande blev han intresserad av 
calling och tre månader senare. Det var 1961 
– and he´s still goin strong!

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se
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 Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-176 43 32  
www.sollentunasq.se   

 

 Mellandagsdansen 
 

med 
 

 

Micke Gerkman 
 

Onsdag 28 december 2016 
kl 18.30 - 21.30 

 

B - M - B - P 
 

 

 
Arena Rotebro 

Hertig Karls väg 13 
 
 
 

Entré 80 kr 
Under 25 år gratis 

Jag deltog som helt vanlig gräsrot i denna 
convention. Det lät så spännande att få dansa 
squaredans med Shakespeare; ja nästan i alla 
fall.

Stratford-upon-Avon är en väldigt mysig liten 
stad. Gamla hus, en flod som flyter stilla (och 
som man inte får lust att bada i), gott om 
pubar och andra restauranger, och så Shake-
speare; där han föddes, där han döptes, där 
han bodde, där han dog; där han begravdes, 
och resten av familjen oxå. Men vi var ju där 
för att dansa. Jag förmodar att europeisk con-
vention, precis som den svenska, handlar om 
ett årsmöte. Som gräsrot märkte jag absolut 
ingenting av det.

Det är ju så himla kul att träffa folk från så 
många länder. Det var 850 deltagare från 21 
länder: diverse europeiska, och även USA, 
Kanada, Australien, Japan, Kina och Taiwan. Vi 
dansade i två skolor som låg bredvid varann. 
Där blev det lite strul första dagen, för skolan 
slutade en vecka senare än man räknat med, 
och hallarna var inte tillgängliga. Det blev en 
hall med C-nivå, en med round-dance och en 
alltför liten hall med mainstream där nästan 
alla squaredansare fick trängas. Där fick vi 
inte plats, och satt utanför en stund och un-
drade hur man tänkte..men efter några tim-
mar kunde vi inta hallar för plus och advanced, 
och så dansade vi och dansade; det var full 
fart, duktiga dansare och många skratt. Om 
det brejkade...ja, då kunde man kanske skylla 
på att man inte förstod callern...Ibland blev vi 
hungriga, och då fanns ett litet fik, som defini-
tivt inte var tänkt för 850 hungriga squaredan-
sare (en kvarts väntan för att få en sallad?), 
eller så tog man en promenad till Stratfords 
centrum; där fanns det gott om engelsk mat 
och öl.

Det var många callers att välja bland. Det är 
nyttigt att testa nya callers och se vad som 
händer. Paul Bristow sjöng på allmän be-
gäran ett singing call om Robin Hood, och det 
verkade gå med schwung. Värre var det på 
söndag morgon. Callern förvarnade oss om ett  
”wake-up call” och började med ”Sides face 
grand...”...men vad sade han? Hela vår square 
bara stod och stirrade, och var övertygade om 
att det var grand square swing chain thru han 
callat; kunde vi inte! Inte finns det heller för 

European Squaredance Convention 2016
 i Stratford-upon-Avon.

den delen. Så här i efterhand gissar jag på 
Grand swing sru; tyska callers får man vän-
ja sig vid. Men resten av dansen gick bra; då 
hade vi vaknat. 

Totalt sett var det en trevlig convention. Kan-
ske hade vi önskat slippa vandra så mycket: 
till och från hotellet, till och från maten; och 
kunna koncentrera oss på att dansa dansa 
dansa. 

Ethel Åslund



24

Som vi skrev i SACT-Info 16-2 håller SACT på 
att se över sina utbildningar. Arbetet är upp-
startat.
Namnbytet till SACT SCHOOL har två syften:

• Vi kommer att lära ut calling. Men det är inte 
ett krav på att bli Caller. Det betyder att vi vill 
utbilda nya instruktörer, som inte vill sjunga. 
Singing-call-teknik finns i kurs-planen, men 
att genomföra dem är inte obligatoriskt
• Hur man använder inspelat material skall 
finnas med. Det är t o m bra om även ”cal-
lande instruktörer” använder sådant material
• Vi som är lärare är inte CallerLab Accredited 
Caller Coaches. Ibland får vi  kritik för att vi då 
kallar det Caller School.

Vi kommer att ställa krav på eleverna att för-
bereda sig. Vissa delar av materialet skickas ut 
och skall läsas igenom före respektive kurstill-
fälle. Då kan mer tid ges till praktiska övnin-
gar. Ett annat krav är att man VÄL behärskar 
Mainstream. Då har man sannolikt börjat inse 
en del av den magiska mekanik som finns i 
Squaredans.

Vi har tittat på det material Jack Borgström m 
fl skapade för drygt 10 år sedan. Det står sig 
väl även idag. Vi kommer ev att addera vissa 
saker.

Grunden kommer att vara två tillfällen, san-
nolikt två helger. Detta skall vi sedan komplet-
tera med att erbjuda annan utbildning, men 
inte med samma fasta innehåll varje gång.

Men vi måste veta INTRESSET, BEHOVET av 
våra SACT School. Vi kan inte planera om vi 
inte får elever. Så därför vill vi få kontakt med 
Dig som ÄR eller KANSKE är intresserad av:

• Att bli Caller
• Att bli instruktör i klubb, men inte scen-call-
er (vill inte sjunga offentligt)
• Bli BÄTTRE caller eller instruktör
Din kontakt är inte bindande. Du lovar inte att 

SACT SCHOOL 
– elever 

och tveksamma intresserade sökes
delta i någon av våra kurser. Men vi kommer 
att skicka dig inbjudan till dessa.

Hur: Jätte-enkelt! Skicka bara ett mail till 
bo.nilso@comhem.se. Minimi-info är en mail-
adress och telefonnummer, så vi kan nå dig. 
Därutöver får du gärna berätta om dig och vad 
Du vill få ut av en SACT School.

Det finns andra utbildningar för callers, det vet 
vi. Vi vill inte ha monopol, snarare försöker vi 
till våra medlemmar förmedla information om 
andra utbildningar. 

Vårt syfte är klart: Vi vill skapa BRA lärare i 
Squaredans, och ge en start-utbildning till de 
som vill bli den näste Jerry Story  :)

Bosse Nilsö, Ordförande SACT 

 

 
 

KL 
Version 3.21 

Kunskapslistan från SACT 

Version 3.21 gäller fortfarande sedan januari 2016. 
Inga ändringar i Callerlabs listor sedan dess, 

föranleder ändringar i KL. 
___ 

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

calle.bruner@saltsjo.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 3.21 
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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 12-13/11 2016, mer info 
i detta SI-nummer. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 School 
 

Nästa kurs(er) ej inplanerad. Plan: 
Hösten 2016. För intresse-anmälan och mer 
information: Kontakta Bosse Nilsö, 013-
70503, eller via bo.nilso@comhem.se 
 
SLUG – Dess framtid är under utredning. 
 

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 ej inplanerad. För intresse-
anmälan och mer information: Kontakta 
Bosse Nilsö, 013-70503, eller via 
bo.nilso@comhem.se 

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

Att lära ut är det VIKTIGASTE 
uppdraget  

 
Det går inte att ducka. Vi har pratat med 
svenska och utländska callers. Kunskapsnivån 
på svenska dansare har sjunkit stadigt, och det 
har pågått i flera år. Orsaken är flera: 

* Nya dansare tror att det är bättre/roligare om 
man kan fler calls och program. 

* Gamla dansare ser med oro att leden tunnas 
ut, och behöver fler dansare ”underifrån”. 
Detta försöker man åstadkomma genom att 
påverka klubbar och nya dansare att ”klättra”. 
”Det är mycket roligare på nästa nivå”. 

* Klubbarnas styrelse har ju medlemmars 
uppdrag att göra det medlemmarna vill. Det 
gör att styrelser har svårt att bromsa 
”klättring”, även om det skulle ge få bättre 
dansare i klubben  

* Det är enklare för en instruktör/caller att 
planera och lära ut ett nytt program, än att 
planera och köra klubbkvällar på befintlig nivå 
och få det spännande och underhållande. 

Tidigt i våras hade SAASDC och SACT 
gemensamt styrelsemöte. Utbildning var en av 
punkterna. De som lär ut squaredans behöver 
bli bättre. Vi var och är överens. 

SACT School kommer att utbilda dansare som 
vill börja calla. Men vi vill också se till att de 
blir bättre lärare, och bli bättre på att förstå 
och variera squaredansen. Se separat artikel 
om SACT School. Faktum är att det är få av de 
som går SACT (Caller) School som får stå på 
scen utanför sitt eget län, ens sin egen 
kommun (bl a på fega klubbar!). Därmed blir 
det viktigaste för DANSENS skull att LÄRARNA 
lär ut HELA programmen. 

Några exempel:  

* Dansare som skall gå plus-kurs SKALL inte 
hamna fel i en All 8 Circulate, oavsett start-
position. 

* Innan man börjar med A1 skall man kunna 
hantera ALLA calls på B/M/P från ALLA 
positioner, inklusive vänster-vågor. 

Att detta uppfylls är delvis dansarens eget 
ansvar, men även klubbens och lärarens 
ansvar. 

/Bosse Nilsö,  Ordförande, SACT 
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Klubbinformation 
(uppdaterad augusti 2016)

Hemsidan
På hemsidan www.squaredans.se kan klubben
logga in och registrera/uppdatera klubbinfor-
mation, danser, delegater, adresser för distri-
bution av tidningen samt plocka ut etiketter. På 
hemsidan finns en enkel användarhandledning. 

Har lösenordet kommit bort? Kontakta web-
master 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 

Svenska   
Basic         50:-
Mainstream äldre utgåva      15:- 
Plus         35:-
A1/A2      100:- 

Handböcker på svenska är utan bilder. 

Engelska 
Mainstream äldre utg. uppd.   25:- 
Plus         30:- 

Övrigt
Diplom/Regler per set      10:- 
Conventionbadge       40:- 
Conventiondangler       
10 / 20 / 30 års      30:-
  
Porto och emballage tillkommer.

Beställningar görs hos Björn Persson, 
Stenkastsgatan 11, 421 72 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 finns på hemsidan.  

Oktober inregistreringsuppgifterna registreras 
av klubben på hemsidan 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 skickas till 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 finns också i 
elektronisk form på hemsidan. Vill du ha besked 
när den finns 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
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ANNIKA MYHRBERG
HAVREGATAN 8 
118 59 STOCKHOLM

 

Squaredansseminariet 12-13 November  
Nordiska Folkhögskolan, Kungälv   

 
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

** Seminarieprogram ** 
 

Lördag 12 november 

12.00 Lunch 
  Välkomna! Inledning av SAASDC och SACT 

Presentation av program 

 Presentation Nordiska folkhögskolan  
 Kroppsspråk 
 Oönskad kroppskontakt 
  Kaffe 
 Diskussion ang kroppsspråk/kroppskontakt 
 Hitta och utbilda instruktörer 
 Egna erfarenheter 

17.30 Middag inkl dans 
 Speakers Corner 
 Fria aktiviteter… 
  

Söndag 13 november 

9.00  Squaredans-teori 
 Fika 
 Hur behåller vi våra dansare? 
 Danslista 3.0 
 Sammanfattning  

14.00  Lunch 
 Med reservation för ändringar i programmet 

Anmälan 
Anmälan via mail seminarie@squaredans.se 
Sista anmälning 2016-10-22 
Betalning sker enligt anvisningarna i bekräftelsen 
Frågor? kontakta någon i seminariegruppen, se nedan eller via mail till 

seminarie@squaredans.se 
Resebidrag Ansökan om resebidrag görs på seminariet och utgår för resa läng-

re än 20 mil enkel väg. Se www.squaredans.se för övriga villkor. 

Prisalternativ 
All included* Person i dubbelrum 950 kr 
 Tillägg för enkelrum 200 kr 
  
*Vad som ingår Övernattning i bekväm logi av god standard, frukost, föreläsning-

ar, luncher, middag, fika.l  
  
Enbart 
seminarium  

Som ovan men utan övernattning 
och frukost 

750 kr 

  
Extra övernattning Enkelrum 550 

kr/rum 
inkl frukost Dubbelrum  750 

kr/rum 

Vi i seminariegruppen 
Fia Norén  070-209 02 55 
Lee Jonsson  070-486 06 94 
Gunnar Bodmar  0704-01 21 22 
Göran Wetterqvist  0704-92 80 10 
Leif ”Snuffe” Ericsson  0705-77 63 73 
Tommy Hansson  073-682 54 03 

Nyfiken squaredansare? Vill DU vara med och utveckla 
squaredansen? Kom till Seminariet, som är till för alla 
inom squaredansen. 

Seminariet är ett samarrangemang 
mellan SAASDC och SACT 

GEMENSAMMA KLUBBDANSER I SKARABORG

o En söndag i slutet av varje månad
o Kl 15.00 – 19.00
o Inträde 70 kr

När Vem ansvarar Caller och plats
25 sept
2016

Tivedens SD
N58°28’56.28, E14°10'30.09"

Svante Jordeskog
Tibro, Hönsa bygdegård

30 okt Tidaholms SD Vainor Törnqvist Persson
o Medtag kaffekorg
Alla hjärtligt välkomna! 
Viktigt att vi träffas och har skoj.
Kul dans för alla! 
Nivåanpassas efter deltagarnas 
kunskaper (golvets nivå).

Packa dansskorna 
och kom 

30 okt
2016

Tidaholms SD 
N 58° 8.8061', E 13° 54.8361'

Vainor Törnqvist Persson
Tidaholm, Madängsholms
bygdegård

20 nov
2016

Läckö SD
58°19'29.9"N 13°6'17.1"E 

Krister Pettersson
Jungs bygdegård

29 jan
2017

Skövde SD
58°32'37.4"N 13°59'57.0"E 

Martin Jansson
Skövde, Horns bygdegård

26 febr
2017

Norra Wadsbo SD
58°44'34.6"N 13°51'58.5"E 

Mathias Alfredsson
Mariestad, Snapen

Listan kompletteras successivt.
Samåk gärna!

I samarbete med




