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Välkommen till 
 

 
Lördagen den 28 januari 2017 

 

VÄSTERÄNGSSKOLAN, Bålsta 
kl 13-14: C1 

kl 13-19: B35  M  P A1  A2 
Dans i två hallar 

 

SERVERING  
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.balstasqd.se 
www.facebook.com/balstasquaredancers 

Förbokning av varmrätt hos 
sekr@balstasqd.se senast 21/1 

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

Stefan Sidholm Jack Borgström 

Tycker du 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!
Ofta får jag frågan om hur mycket jobb det 
krävs att vara förbundsordförande i Square-
dansförbundet. Mitt svar är, att det naturligtvis 
varierar över året och med de uppgifter vi har 
att jobba med. Under min första period som 
ordförande 1996-1998 uppskattade jag att 
arbetsinsatsen motsvarade cirka en halvtid-
stjänst och orsaken var dels de uppgifter vi 
hade att hantera, samt alla de telefonsamtal 
som kom i strid ström. 
När jag nu ser tillbaka på tiden sedan 2012 
uppskattar jag arbetsinsatsen till cirka en 
kvartstjänst. 
Just nu tror jag, att vi har en unik situation 
som avser conventionarrangemang. I skrivan-
des stund hanterar vi efterbörden till conven-
tion 2016, den kommande convention i Hels-
ingborg 2017 och vi för dessutom samtal med 
tänkbara arrangörer för 2018, 2019 och 2020. 
Vi har alltså en situation där olika stadier och 
situationer diskuteras för 5 olika convention. 
Som om detta inte var nog, kommer vårt na-
tionella convention 2020 också att bli Europa-
convention.
Ni har väl förresten inte glömt att reservera 
tid i kalendern för Europaconvention 2018 
som kommer att genomföras den 20-22 juli i 
Amsterdam? Staden är spännande och dansen 
kommer säkert att bli en hejdundrande fest.

För en tid sedan var jag på 30-års jubileum hos 
Western Airport Squaredancers. Ett mycket 
trevligt och väl arrangerat jubileum. Klubben 
har under hela sin långa verksamhetstid tagit 
bilder och föredömligt satt in dessa i fotoalbum 
med texter och namn på deltagare, på i prin-
cip alla arrangemang. Det var mycket spän-
nande att titta tillbaka på händelser och bilder 
på personer som medverkat under alla dessa 
år. Många av dessa var också närvarande på 
jubileet och flera hade lite annorlunda kläder 
idag och kanske hade några en del gråa stänk 
i håret. Även jag hade ett lite yngre utseende 
vilket ju är lite underligt?? 
När man går på ett evenemang av detta slag, 
får man ju lite perspektiv på vår fantastiska 
fritidssysselsättning och alla år av glädje, ge-
menskap och möte med så många trevliga 
människor. 

Ibland blir jag dock lite upprörd och besvik-
en på hur squaredansen missbrukas. För en 
tid sedan såg jag ett TV-program i SVT där 
man hade squaredans som inslag i program-
met. Initialt såg man något som kanske var 
linedans och man fick uppfattningen om att 
detta skulle vara squaredans. Senare i pro-
grammet fick man se squaredans med caller 
under kanske 3 sekunder. Alla deltagarna i 
programmet skrattade och var lite uppsluppna 
med olika reaktioner på inslaget. Jag tycker 
emellertid att det gav en "töntstämpel" över 
squaredans.
Tidigare i år kontaktade SVT förbundet om 
medverkan i ett annat program, där en populär 
countrysångerska skulle medverka. Även här 
ville man ha squaredans i programmet under 
ett par sekunder, och mest som kuliss. I detta 
fall avböjde förbundet medverkan, eftersom vi 
inte ansåg att det gynnade dansen utan risken 
för dålig framtoning var överhängande.
Min fundering på dessa två exempel är, att vi 
kanske innan vi accepterar medverkan försök-
er bedöma insatsen, så att den ger en bild av 
squaredansen som är seriös och som vi kan 
vara stolta över.

Slutligen vill jag önska er alla en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt År. Dansa mycket så ses 
vi i en square någonstans.

Tommy Hansson
tommy@squaredans.se

- önskar alla

squaredansare en

God Jul
och ett

Gott Nytt
squaredansår!
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Nu har vi haft vårt första ”riktiga” styrelsemöte 
med den nya styrelsen. Som vanligt samlades 
vi på Quality Hotel Arlandastad. Det blev en 
intressant helg med mycket arbete under ge-
mytlig samvaro. För mig som ny var det fas-
cinerande att se hur lätt det var för Tommy 
att fördela uppgifterna mellan oss. Vi ”nya” 
kom undan ganska lätt den här gången då de 
”gamla” var väldigt snälla och tog på sig mer 
uppgifter än de normalt ansvarar för.

Som pappersmänniska blir det nu en omställ-
ning till den digitala världen, men med god 
hjälp från mina kolleger i styrelsen och den 
närmaste omgivningen kommer det nog att 
gå.

Förslaget om att utse ”Årets Basic caller/in-
struktör” behandlades.
Interninformationen inom styrelsen kommer 
att ske över egen grupp på Facebook.
Tommy presenterade resultatet av det möte 
som presidenterna i de Europeiska förbunden 
hade i samband med EC i Stratford-upon-Av-
on.

Styrelseutbilding kommer att hållas under 
förutsättning att intresset är tillräckligt stort.

När olika klubbar har samarbetat har det gått 
under någon form av allians. Ett bättre ord är 
”samverkan” som har börjat användas.

En ansökan om rekryteringsbidrag har inkom-
mit från 3 klubbar i Skåne för en gemensam 
drive för att kunna starta en nybörjarkurs i 
deras område. Styrelsen är positiv till detta.  
Hoppas att det kommer in fler ansökningar. 
Bidragen kommer att betalas ut löpande så 
snart alla parametrarna är uppfyllda och god-
kända.

En ny klubb, Following Neighbours, har bevil-
jats inträde till SAASDC.

Avslutar rapporten med ett mycket positivt 
besked. Styrelsen för i dagsläget samtal med 
klubbar som är intresserade av att arrangera 
Convention 2018, 2019 respektive 2020. Det 
är fantastiskt roligt med detta intresse.

Styrelsen önskar er alla Ett Gott Slut och Ett 
Gott Nytt Squaredansår.

För styrelsen
/Nilsowe Lovnér
nilsowe@squaredans.se

 

 
 

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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Redaktörsspalten
Hej! Det är november och på många (de allra 
flesta tror jag) håll i landet har vi sett den första 
snön. Vi hann knappt få upp löven innan snön 
föll. Men nu har den regnat bort. Dags att fylla 
de mörka kvällarna med dans istället. 
Hoppas många nya “vänner” har tillkommit i vår 
“squaredansfamilj” runt om i Sverige. Ni kanske 
håller i ert första nummer av Square-Info i detta 
nu. Välkomna isåfall! Välkomna till dansen och 
till att bidra till denna tidning, det är ni som 
gör den, 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 mars 
2017. Njut tills dess av lussekatter, snöänglar, 
snökarr under skorna och ett nytt oskrivet år.

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

                                           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 1 2017 Nummer 2 2017 Nummer 3 2017 Nummer 4 2017 
Deadline för material 1 februari 15 april 1 augusti 15 oktober 

Distribueras vecka 1711 1721 1737 1747 
 

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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SACT-dans i Bålsta

Lördagen den 1 oktober var det dags för SACT-
dans i Bålsta. Vad är det nu för speciellt med 
en sådan dans? Jo det är enda gången föru-
tom på Convention som man får tillfälle till att 
dansa till många callers vid samma dans. Ofta 
är det dessutom callers som vanligtvis inte 
callar på större danser.

SACT betyder Swedish Association of Callers 
and Teachers men det är inte enbart denna 
kategori squaredansare som är med. Även an-
dra nyfikna är mer än välkomna som medlem-
mar.

Denna lördag var det alltifrån de som gjorde 
sitt tredje officiella framträdande till gamla 
rävar som hållit på i 30 år eller däromkring. 
Av naturliga skäl var de flesta från Stockholm-
sområdet, men vi hade även gäster från både 
Småland, Västra Götaland, Västmanland och 
Östergötland.

Det blev en mycket trevlig dans med många 
skratt och lite kluriga varianter eftersom alla 
callers verkligen bjöd på sig själva och gav 
allt för att vi dansare skulle få en härlig dans- 
upplevelse.

Efter middagspausen bjöds vi dessutom på 
ett smakprov på hur ukulele låter av några 
squaredansare. De hade en specialskriven låt 
som handlade om squaredans, linedans och 
round dans. Vi ser fram emot fler smakprov!

Eftersom denna typ av dans ursprungligen är 
till för att ge callers möjlighet att visa upp sig 
för både dansare och klubbar så var det 

Basic och Plus på dansschemat. Varje caller 
har två tippar. Hur man väljer att utnyttja det-
ta är olika. Vissa kör sitt pass själva och vissa 
väljer att köra tillsammans. Detta ger även de 
oerfarna chansen att testa, då de slipper stå 
själva på scen. 
För oss dansare är det ett ypperligt tillfälle,  
särskilt för de som inte är ute så mycket på 
dans, att höra olika röster och prova annor-
lunda varianter av samma call. Vanligtvis är 
det i samband med SACT Convention, första 
hela helgen i mars varje år, som man erbjuds 
detta. Men på senare tid även enbart dans 
som nu. Flera tillfällen, spridda över landet, 
kommer i framtiden så missa inte chansen om 
ni får den!

Tack till alla närvarande, ingen nämnd 
men ingen glömd!

Lee Jonsson och Fia Norén
Bålsta Square Dancers och SACT

                

     

 Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-315 12 10  
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 
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Squaredans i Polen
ASP (American Squaredance Poland) är något 
alla borde få uppleva. Mina nyare klubbkam-
rater har nyfiket frågat mig vad det är. Och så 
här har jag beskrivit det.

Det är en dansresa som innehåller så myck-
et mer än enbart dans. Resan arrangeras av 
Hanna och Lasse från Malmö. Hanna har sitt 
ursprung i Polen, vilket naturligtvis underlät-
tar både det ena och det andra. Båda två är 
otroligt vänliga och hjälpsamma och månar 
om oss dansare. 

Dansar gör vi på balettskolan i Gdansk. I salar 
med spegelväggar! Upplägget är workshops 
på dagtid och dans på kvällen. Fyra nivåer er-
bjuds  -  från Plus till C1. Och dansar gör vi en 
dryg vecka. Tillfälle ges också att prova clog-
ging.

Några eftermiddagar i veckan gör vi gemen-
samma utflykter. På kvällarna efter kvällsdans-
en tänds grillen och nog smakar det bra med 
en polsk korv. Sedan är det mycket trevligt 

att hinna prata lite med sina danskamrater. En 
kväll är det afterparty med otroligt god polsk 
mat. Överhuvudtaget är maten väldigt god.

För dem som hinner och vill finns tillgång till 
massage, pedikyr och manikyr.

Men resan är inte bara dans; vi erbjuds en 
bussresa i Polen på fyra-fem dagar. Intressant 
att se mer av landet och få höra om Polens 
historia. På resan ges naturligtvis också till-
fälle att lära känna sina danskamrater än bätt-
re.

Detta år var det Jerry Jestin och Christer Bern 
som var våra tålmodiga callers. På workshop-
arna gällde det att kunna sina definitioner an-
nars var man helt borta. Och på kvällsdanser-
na fick dessa två män oss att känna oss så 
duktiga genom sin skickliga calling med flow.

Bussresan gick denna sommar till Krakow. Här 
hade vi möjlighet att besöka saltgruvan och 
Auschwitz. Naturligtvis åkte vi på en stads-
rundtur också. På kvällarna var vi inbokade på 
den ena trevliga restaurangen efter den andra. 
På återvägen till Gdansk bodde vi över i Lodz 
och vi stannade också några timmar i Torun.

Många som jag berättat för vill åka och ser 
fram mot att ha lärt sig Plus. Och vi, vi tänker 
åka nästa år också. Dans, umgänge, god mat, 
resan i Polen  -  en oslagbar kombo!

Ewa från husq (Huddinge Square Swingers)
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Etiketterna undrar:

Använder ”vi” detta fortfarande? Alltså squaredansens 10 Komihåg. Här finns mycket som våra 
nybörjare behöver veta innan de kommer ut på sin första dans. Vi har på uppdrag gjort ett förslag 
på en något moderna version rent språkligt och har försökt få den lite mer positiv med inte så 
många ”ej”. Vi vill ha respons så vi vet om det är något att arbeta vidare på. 
Mail etikett@squaredans.se 

10 Kom-ihåg från Squaredansförbundet

Nu gällande version

1. Squaredans är en fritidssysselsättning utan 
tävlingsmoment.

2. Var alltid korrekt klädd, vilket innebär lång-
ärmad skjorta för mannen och kjol för kvin-
nan. Bär ej hatt under dansen! Glöm ej heller 
den personliga hygienen! Bär alltid din badge 
väl synlig.

3. Gör inte upp i förväg vilka som ska dansa 
i en speciell square. Gå inte upp i en square 
utan att ha en partner (platsen får dock re-
serveras för partnern). Gå inte förbi en square 
där det fattas ett par. Gena aldrig igenom en 
uppställd square.

4. Sitt inte när det fattas ett par eller en dan-
sare. Om du vill vila, gå någonstans där du 
inte riskerar att bli uppbjuden. Bjud upp nya 
dansare och gäster.

5. Hälsa gärna på de andra i squaren. Etiketten 
kring squaredans varierar mellan olika länder. 
Var uppmärksam och ta seden dit du kommer.

6. ”Squara” inte upp utan att behärska nivån. 
Om något går fel, gör det bästa av situationen 
genom att ”squara upp” eller forma lines. Ac-
ceptera och erkänn om du gör fel, men var 
inte arg eller ledsen varken på dig själv eller 
på någon annan.

7. Dansa korrekt – utför callen enligt defini-
tionerna. Dansa mjukt, inga ryck, knuffar el-
ler sparkar. Låt inte dina glädjetjut överrösta 
callern.

Under omarbetning

1. Oförändrad.

2. Var alltid korrekt klädd, klubben bestämmer 
om klädseln skall följa regeln om casual, prop-
er eller traditional. Bär inte hatt under dansen! 
Tänk på den personliga hygienen!
Bär alltid din badge väl synlig

3. Gör inte upp i förväg vilka som ska dansa 
i en speciell square. Ha en partner innan du 
ställer dig i en square (plats får reserveras för 
partnern). Gå alltid till närmaste square där 
det fattas ett par. Gena aldrig igenom en upp-
ställd square.

4. Oförändrad.

5. Oförändrad.

6. ”Squara” bara upp på nivåer du behärskar. 
Om något går fel, gör det bästa av situationen 
genom att ”squara upp” eller forma lines. Ac-
ceptera och erkänn om du gör fel, men var 
inte arg eller ledsen varken på dig själv eller 
på någon annan.

7 (9) Lämna aldrig en square hur dåligt det 
än går. Fortsätt dansa och ha roligt!
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8. Var inte en som vet allt. Låt callern vara 
instruktör. Var tyst och uppmärksam även 
om du kan det call som gås igenom. Andra i 
squaren kan behöva lyssna. Vill du diskutera 
något, gör det efter dansen.

9. Lämna aldrig en square hur dåligt det än 
går. Fortsätt dansa och ha roligt!

10. Bryt alltid squaren efter avslutad tip och 
bilda en ny square med andra dansare.

8. (7) Dansa korrekt – utför callen enligt defi-
nitionerna. Dansa mjukt, inga ryck, knuffar el-
ler sparkar. Låt inte dina glädjetjut överrösta 
callern.

9. (8) Låt callern vara instruktör. Var tyst och 
uppmärksam även om du kan det call som gås 
igenom. Andra i squaren kan behöva lyssna. 
Vill du diskutera något, gör det efter dansen.

10. Oförändrad.

Kommentarer:

2. Det är dags att ta bort kravet med kort kjol 
och vid underkjol i de svenska reglerna. Det är 
många år sedan Callerlab genomförde ändrin-
gen. Det finns ju tjejer/kvinnor som inte vill ha 
kjol och då måste det finnas alternativ, sam-
hället har gått framåt och nu för tiden anses 
det OK med långbyxor. Vi upprepar: 

• Traditional – hela stora stassen med stor un-
derkjol, alltså uppklädd som ”förr i tiden”. Her-
rarna bär långärmat och långbyxor, inte jeans.
• Proper – nu kan du ta på dig en vanlig kjol, 
gärna vidare modell, dessutom kan damer ha 
långbyxor och herrarna får ha kortärmat om 
de vill. Står inget angivet på flyer anses det 
betyda proper
• Casual – kom som du är. Vanligt på kurskväl-
lar och sommardanser. 
Det är aldrig fel att ha en ”finare” klädkod än 
den angivna!

Angående hygien, det är inte bara att hålla sig 
ren och fräsch. Ibland kan det bli för mycket 
av ”fräschheten”. Doftande produkter kan vara 
väldigt störande för meddansare. Sedan vill vi 
också nämna att en del får en speciell lukt av 
olika typer av medicin. 

3-4. Vår dans är helt demokratisk, det är alltså 
upp till både herrar och damer att bjuda upp 
om man vill dansa.

6. Vilken kategori av dansare tillhör du??
1. De som måste ha hjälp av säkra dansare för 
att klara sig.
2. De som i en square med säkra dansare kla-
rar sig.
3. De som är så säkra att de kan hjälpa andra.
Det är först om Du anser att Du nått kategori 
3 som Du är "mogen" för nästa program. Des-
sa ord tål att upprepas om och om igen!

Vi slutar med följande visdomsord:
Vett och etikett = Hyfs och stil = socialt vett = 
sunt bondförnuft

"Varhelst två människor möts och deras be-
mötande påverkar varandra, 
då uppstår vett och etikett.”

Tills vi hörs igen – En riktig God Jul och Ett 
Gott Nytt År –
från alla oss Etiketter dvs. Christina, Hanna, 
Karina, Louise och Marianne
etikett@squaredans.se 

 
 

 
Välkomna till 

MOTIV8’s FEBRUARIFESTIVAL 
 

3 - 6 februari 2017 

 

Vic Ceder 
 

i Fruängsgården 
Gamla Södertäljevägen 5, Fruängen 

 
 

*) I Segersjö Folkets Hus, Tumba 
 

Som medlem får du rabatt om du förhandsinbetalar till  
pg 85 56 69-8 senast 30/1-2017. Se hemsidan för närmare info. 

 
Mer info: Magnus Arne Hemsidan: 
 070-174 95 07 070-422 82 27 www.motiv8s.se 
 

PROGRAM 
1 Fredag 3/2 19-22 A2 
2 10-13 C3A 
3 14.30-17.30 C2 
4 

Lördag 4/2 
18-21 C1 

5 11-14 C2 
6 

Söndag 5/2 
15-18 C3B 

7 Måndag 6/2 *) 9.30-16 C3B 

Kaffeservering 
finns! 

* 
Vi använder 

singelrotationsprogram 
på samtliga nivåer 

 
 



10

Høstdans i Våle samfunnshus lørdag 17. september 2016 og 
Workshop på Nykirke bygdehus søndag 18. september 2016

Horten og Omegn Squaredancers

Jesper Wilhelmsson var Caller da Horten og 
Omegn Squaredancers arrangerte Høstdans 
i Våle samfunnshus. Vi fikk besøk av gjester 
fra Sverige, fra Oslo Square Dance Club og fra 
Fjord Frolickers Square Dance Club. 

Vi begynte ganske tidlig, med nesten to timer 
A1/A2 og C1. Deretter danset vi M til A2, med 
mange fine variasjoner. Vi hadde en pause, og 
da ble det servert mye god mat og kaker. Som 
vanlig hos oss, inngår mat i danseavgiften! 
I alt var vi cirka 40 dansere som hadde en fin 
dag i Våle.

Søndag 18. september fortsatte vi med tre 
timers Workshop, hvor vi var 18 dansere. Til 
manges forbauselse viste Jesper oss at defini-
sjoner kan tolkes på finurlige måter. Vi fikk 
oppleve at DBD ikke var enkelt, og at vi måtte 
tenke oss godt om for å kunne følge med på 
hvordan callene skulle utføres. Vi la inn en 
matpause, slik at vi fikk litt tid til å snakke 
sammen mens vi spiste.
 
På vår Førjulsdans 19. november 2016, skal vi 
ha Fredrik Einarsson som Caller, 

se informasjon om dansen på 
http://horten-squaredancers.no/
onewebmedia/ForjulsFlyer%2020161119.pdf.

Så litt om 2017:
På Vårdansen lørdag 20. mai 2017 kommer 
Robert Milestad til oss.
Da skal vi også ha Workshop søndag 21. mai 
2017 (se flyer på vår nettside).

Christer Bern kommer til Høstdansen vår lør-
dag 16. september 2017. Workshop blir søn-
dag 17. september 2017.

Til Førjulsdansen vår 18. november 2017 kom-
mer Krister Pettersson. 

Detaljer om dansene våre legges ut på 
http://www.horten-squaredancers.no 
og blir oppført i Danslistan.

Cathrine Hallberg 
leder

Jesper har god kontroll på squarene under Høstdansen. Foto: Henrik Heyer
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Rätt badge?
Rätt badge, vad innebär det? Det finns nog lika 
många svar som det finns dansare, men vad 
jag menar är de fall där man har flera badgar 
och kanske blir lite fundersam över vilken man 
ska välja när det är dags för dans.

Vad jag vet så finns det inga uttalade regler 
som bestämmer utan det är upp till dansaren 
att avgöra, men jag kan ha fel.

Ta t ex Stina som är medlem i tre klubbar var-
av en är hennes moderklubb. Hon deltar lite 
olika i klubbarnas aktiviteter, men hon är likväl 
medlem. För att inte någon klubb ska känna 
sig mindre värd väljer hon badge efter vilken 
dans det är. Är det en dans som arrangeras 
av någon klubb hon är medlem i så har hon 
den badgen. Om hon inte är medlem så väljer 
hon någon annan badge och då inte alltid sin 
moderklubb.  När det är festivaler, brukar hon 
ta olika badge för varje dag.

Sen har vi Åke som är medlem i två klubbar, 
en som är hans moderklubb, och dessutom i 
SACT. Inte för att han är caller utan för att 

han är en nyfiken dansare. Han har ändå valt 
att skaffa SACTs badge. När det gäller danser 
så gör han samma val som Stina. Dvs är han 
medlem är det den badgen som gäller, an-
nars blir det någon annan och då även ibland 
SACTs.

Precis som med klädsel så tycker jag att det 
är upp till enskild dansare vilken badge man 
väljer att använda, det är ingen annan som 
ska bestämma. Vare sig jag är medlem i en 
klubb, och då förmodligen min moderklubb, el-
ler i flera så är det jag som bestämmer.  Andra 
kan ha åsikter men att ge någon en utskällning 
för att man inte använder sin moderklubbs-
badge, det är inte ok. För tydlighetens skull så 
vill jag poängtera att det här är min personliga 
åsikt som squaredansare.

Vi dansar väl squaredans för att vi tycker det 
är kul, eller hur? Då spelar det väl mindre roll 
vilken badge man använder, det är inte i den 
som kunskapen sitter.

Fia Norén Bålsta Square Dancers
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JUBILEUM

Jubileumsfest
den 8 oktober 2016

	 Western	Airport	Square	Dancers	firade	30-årsjubileum	lördagen	den	8	oktober.
	 Det	var	100	dansare	som	hade	antagit	inbjudan	med	dans,	mat,	kaffe	och	tårta.

	 Vi	dansade	från	kl	13.00	till	21.00,	callade	gjorde	Stefan	Sidholm	till	mångas	stora	glädje.		
	 Kvällen	bjöd	även	på	lekar	och	quiz.

	 Western	vill	även	framföra	ett	speciellt	tack	till	de	klubbar	som	kom	med	blommor	och	
	 gåvobrev	för	”Läkare	utan	gränser”.

	 Tack:	Lerum	SD,	Alingsås	SD,	Vinga	SD,	Finnveden	SD	samt	Seniorernas	Kungälv	SD.

	 Ett	stort	tack	till	övriga	som	kom	och	deltog	i	firandet.
 
	 Å	styrelsens	vägnar	/Ordf.	Tommy	Landin

Caller	Stefan	Sidholm
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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 

Har du en bra idé hur vi ska bli fler?

Vi vill alla att fler ska börja dansa squaredans. Förbundet har avsatt 
pengar i budgeten för att främja positiv utveckling genom gräns-

överskridande eller nytänkande rekryteringsinsatser. 

Marknadsföring är viktigt och allt som utveck-
lar squaredansen i positiv riktning är bra. Det 
har förbundsstyrelsen tagit fasta på och avsatt 
pengar i budgeten för rekryteringsstöd. 

Har er klubb eller klubbsamarbete någon idé 
kring hur ni vill verka för positiv utveckling så 
är ni välkomna med er ansökan.

Den ska innebära en positiv utveckling för 
squaredansen tack vare gränsöverskridande 
eller nytänkande rekryteringsinsatser. 

Det ska vara en skriftlig ansökan som skickas 
in underskriven, eller på annat sätt godkänd 
av klubbens eller klubbarnas ordförande. 
Ansökan ska innehålla en skriftlig redogörelse 

kring idéen, hur mycket pengar ni ansöker om 
och hur de ska användas. Den ska också inne-
hålla ett redovisningsdatum senast en månad 
efter genomförd aktivitet. 
Är du en utvecklare för framtiden? Då är det 
dags att skicka in din ansökan till styrelse@
sqaredans.se

Alla ansökningar kommer att behandlas lö-
pande av styrelsen.

Jessica Dhyr

jessica@squaredans.se

Danslistan 3.0
I samband med att nya danslistan lanseras 
behöver danserna överföras (migreras). 

Klubbarna är ansvariga för att uppgifterna är 
korrekta och att denna överföring(migrering) 
sker. 

Stoppdatum för denna möjlighet är 15 decem-
ber. Efter detta datum sker automatisk över-
föring utan kontroll av om uppgifterna är kor-
rekta. 

Frågor skickas till danslistan@squaredans.se

                
     

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

 

 

 C1-DANS 
 

med 
 

Jesper Wilhelmsson 
   

Lördag 11 februari 2017 
 
 

13.00 - 16.00   C1 
17.00 - 20.00   C1*   

* = kursnivå i Sollentuna, drygt 1 termin.  
Se sollentunasq.se/kursdagbok.html 

 

Arena Rotebro  
Hertig Karls väg 13 

  

 
 

  
 
 

 
 
 

Vi kör med Leif Håkanssons rotationsprogram. 
  Föranmälan senast 1 feb till lena.hammarberg@outlook.com 
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

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 073-904 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 073-664 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 070-307 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
L 26 nov Novemberdansen Östhammar Roden Square Dancers
12:00-16:30 B29-M-B29-P Hebe Bergström Norrskedika Bygdegård Yvonne Berggren
L 26 nov Julfest Hestra Finnveden Square Dancers
14:00-19:00 B M P Christer Bern Medborgarhuset, Skolgatan 13 Astrid, info@fsqd.se, 073-994 15 41
L 26 nov Novemberdans Sund, Åland Alandia Square Dancers
14:00-19:00 P - A1 - P - A2 Micke Gerkman Klippan, 60,13 23 N, 20,09 52 Ö Iris
S 27 nov iris.akerberg@asub.ax
12:00-14:00 B - M - B - P
14:00-15:00 B30
15:30-17:00 B - M - B - P
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
S 27 nov Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B-A1 Jörgen Höjer Ale Kulturrum Ulf Persson
S 27 nov Adventsdans Lomma Southern Square Dancers Malmö
14:00-18:00 Plus/A2 Stefan Carlsson Klubblokalen Irma Andersson
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 Klubbdans (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 073-322 50 79
To 1 dec Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 B-P (+A1) Svante Jordeskog Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org, 073-843 12 48
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
L 3 dec Avslutning Anmälan Surte Surte Swingers
18:00-22:00 B-A1 Jörgen, Martin, Mari-Ann Surte församlingshem Ulf Persson 070-787 57 01
S 4 dec Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Olle Nilsson 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 070-633 07 37
S 4 dec Juldans Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-20:00 B25-A1 Jörgen Höijer ABF-huset, Verkstadsgatan 14 Claes-Göran Blixman
S 4 dec Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 golvets (B - C1) Mikael Freeman IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
M 5 dec Julavslutning Staffanstorp Gripen Square Dancers
19:00-22:00 B-M-B-P Peter Johansson, Biblioteket, Blekingevägen 1 Natalie Strandh

SvenOlle Svensson
Ti 6 dec Klubbdans (höst avslutning) Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 Avslutning dans M-P Thomas Bernhed Floda Lada Floda Allé 35 Thommy Ahlborg
To 8 dec Julavslutning Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B-P Klubbcallers Kyrkbytorget, Hisingen info@vinga-sdc.org, 073-843 12 48

Här dansar vi -Nummer 4 2016
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 10 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 10 dec Nybörjardans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B26 B Roland Danielsson Brommasalen, Gustavslundsvägen 168 Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com
L 10 dec Juldans Nybro Crystal Squaredancers
15:00-20:00 B M P Christer Bern Hanemålaskolan Lasse Skanbäck 0481-307 21
M 12 dec Luciadansen Kungälv Kongahälla Senior Square Dancers
12:00-16:00 B M P  Johnny Nordström Kvarnkullen birgitta.steverud@telia.com
L 17 dec A1 Workshop Göteborg Vinga Yellow Rockers
10:00-17:00 A1 Sten Götharson Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org, 073-843 12 48
M 26 dec Annandagsdansen Alafors Surte Swingers
15:00-20:00 M-A1 Mathias Alfredsson Medborgarhuset Ulf Persson 070-787 57 01
M 26 dec Annandagsdansen Västerås Västerås Square Dance Club
17:00-21:00 B34-M-P Tomas Hedberg Hässlögatan 2C Inger Karlsson 070-380 40 01
Ti 27 dec Banddansen Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 B-A1 Sten Götharson Kyrkbytorget, Hisingen info@vinga-sdc.org, 073-843 12 48
Ti 27 dec Mellandagsdansen Malmö Energy Squares
18:00-21:00 B-A1 Meddelas senare Hyllie Folkets Hus/ Hyacintgatan 2 Lars Olofsson 070-345 20 37
O 28 dec Mellandagsdansen Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 B M B P Micke Gerkman Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13 Lena Hammarberg 076-315 12 10
F 6 jan Trettondansen Mölndal Pingvinerna
12:00-18:00 C1 Ross Howell, Thomas Bernhed Hemvärnsgården Mats Björkman 073-904 11 70
L 7 jan
11:00-18:00 C2, C3A
S 8 jan
10:00-14:30 C3A
L 7 jan Arbogadansen Arboga Riverbend's Square Dancers
15:00-21:00 B35 M B35 P Christer Bern Sturehallen Torbjörn, arbogadansen@riverbends.se
F 13 jan Knutsdansen Stockholm, Djurgården Squaredansklubben Seniorerna
13:00-17:00 B-A1 Jack Borgström Hasselbacken, Hazeliusbacken 20 Ragnar Gillberg, pirag@tele2.se

Uppge er nivå Anm. gm bet 325 kr pg 270737-0 före 20/12
F 13 jan Vingafestivalen Göteborg Vinga Yellow Rockers
18:00-22:00 P-A1-A2 Ingvar Pettersson Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org, 073-843 12 48
L 14 jan
14:00-20:00 B-M-P-A1 Ingvar Pettersson, Catrine Dellbing
S 15 jan
11:00-18:00 B35-B Ingvar Pettersson, Sten Götharson, Martin Jansson
L 14 jan Midvinterdansen Motala Varamon Square Dancers
13:00-15:30 A1,A2,C1 Jack Borgström Gillet, Varamon Mats Wirebro 076-398 39 86
L 14 jan
16:00-19:30 B35, M, P
L 14 jan Fagersta Mountain Team Square Dancers
15:00-20:00 B-A1 Tomas Hedberg Folkets Hus B-sal
L 14 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 15 jan
10:00-16:00 C3B
L 14 jan Knutadansen Brittatorp norr om Växjö Emigrant Square Dancers
13:00-15:00 A1 - A2 Gunilla Hammarlund Viljan Mikael 070-594 73 96
15:30-20:00 B, M, P
S 15 jan Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 Golvets nivå (B - C1) Mikael Freeman IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
F 20 jan Januaridans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:30 M P A1 Robert Milestad Kommunalvägen 26 Kersti Möller 08-604 89 58
F 20 jan After Work Örebro Örebro Squaredancers
18:00-21:30 M-P-M-P Krister Pettersson, Tomas Hedberg Klubblokalen, Radiatorv. 7 (vid tefatet) Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
L 21 jan Januaridansen Stockholm, Fruängen Ericsson Square Dancers
14:00-17:00 A1, A2 Robert Milestad Fruängsgården, Gamla Södertäljev. 5 Lars-Erik.Svensson@telia.com, 070-267 38 35
L 21 jan Januaridans Stockholm, Alvik Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B36 B B36 M Roland Danielsson Brommasalen, Gustavslundsvägen 168 birgittaj5@telia.com
F 27 jan Vinterdans Alingsås Dansföreningen Hörnet
19:00-22:00 B35, M, B35, P Svante Jordeskog IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund 070-638 02 31
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

L 28 jan Stora Bålstadansen Bålsta Bålsta Square Dancers
13:00-14:00 C1 Jack Borgström Västerängsskolan Lee J  070-486 06 94
13:00-19:00 B35 M P A1 A2 Stefan Sidholm, Jack Borgström
S 29 jan Gemensam klubbdans Skaraborg Skövde Skövde Squaredancers
15:00-19:00 B - A1 Martin Jansson Horns bygdegård Pia Quist
S 29 jan Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Michael "Sotarn" Lindberg Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
S 29 jan Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 Golvets nivå (B - C1) Mikael Freeman IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
F 3 feb Februarifestivalen Fruängen, Stockholm Motiv8's
19:00-22:00 A2 Vic Ceder Fruängsgården Arne Gustavsson 070-422 82 27 
L 4 feb
10:00-13:00 C3A
14:30-17:30 C2
18:00-21:00 C1
S 5 feb
11:00-14:00 C2
15:00-18:00 C3B
M 6 feb
9:30-16:00 C3B Segersjö Folkets Hus, Tumba
L 4 feb Starlight Dance Deje Präriefolket Square Dancers
13:00-19:00 B-C1 OBS! 2 lokaler Krister Pettersson, klubbcallers Mölnbacka Bygdegård Birgitta 070-871 54 97
L 4 feb Februaridansen Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 A1 A2 Björn Jerneborg Drakenbergssalen Lignagatan 8 Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com
S 5 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Sven Andreasson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
S 5 feb Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 Plus-A1-Plus-A2 Thomas Samuelsson, Malmö Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37
To 9 feb Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B-A2 Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org, 073-843 12 48
F 10 feb Februaridans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:30 B36 B Rojne Eriksson Kommunalvägen 26 Kersti Möller 08-604 89 58
L 11 feb Conceptdance Mölndal Pingvinerna
13:00-19:00 C1 Ross Howell Hem Mats Björkman 073-904 11 70
S 12 feb
10:00-14:00 C1
L 11 feb Alla Hjärtansdans Västerås Västerås Square Dance Club
14:00-20:30 A1-A2    B40-M-P Krister Pettersson Hässlögatan 2C Inger Karlsson 070-380 40 01
L 11 feb C1-dans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
13:00-16:00 C1 Jesper Wilhelmsson Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13 Lena Hammarberg 076-315 12 10
17:00-20:00 C1* * = spec. senare, drygt en terminskurs
L 11 feb Kanaldansen Linköping Blue Ribbon Squares
14:00-16:00 A1 A2 Leif "Snuffe" Ericsson, Bosse Nilsö Landerydsgården Bokhagsvägen 10 Carola Nilsö 073-322 50 79
16:00-20:00 B40 M B40 P Leif "Snuffe" Ericsson 
S 12 feb Valentindansen Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
13:00-17:00 B P A1 Robert "Robban" Milestad Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Marie Fernulv 070-844 44 07
S 12 feb Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 Golvets nivå (B - C1) Mikael Freeman IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
F 17 feb After Work Örebro Örebro Squaredancers
18:00-21:30 M-P-M-P Ingvar Pettersson, Tomas Hedberg Klubblokalen, Radiatorv. 7 (vid tefatet) Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
L 18 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
L 18 feb Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P A1 P A2 Micke Gerkman Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
S 19 feb Hjärtansdansen Östhammar Roden Square Dancers
14:00-18:30 Avancerad B Sven Andreasson Församlingshem i Harg 141 Yvonne Berggren

Vanlig P 742 95 Hargshamn
S 19 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Roland Danielsson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
L 25 feb Vinterdans Stockholm, Alvik Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B M B P Stefan Sidholm Brommasalen, Gustavslundsvägen 168 Birgitta Jansson, birgittaj5@gmail.com
S 26 feb Gemensam klubbdans Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
15:00-19:00 B - ? (Golvets nivå) Mathias Alfredsson Snapens Friluftsgård Silvia Olsson-Schudel  073-026 38 77
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson

F 24 feb Ungdomsdans Degerfors/Laxå Buffalo squares
19:00-21:00 Golvets nivå Jon Hansell Nilsson, Svartå Folkets hus Elinor Metsjö 070-526 96 87
L 25 feb Sabine Karmsjö Stobin elinor@buffalosquares.se
15:00-20:00
S 26 feb
10:00-13:00
L 25 feb Himmetadansen Arboga Riverbend's Square Dancers
14:00-16:00 A1 A2 Sten Axtelius Himmeta Bygdegård Kristina Karlsson 073-140 89 77
16:00-17:30 B40 M P
17:30-18:00 Trad. square dance
18:00-19:00 B40 M P
S 26 feb C3A-dag Stockholm, Fruängen Ericsson Square Dancers
10:00-13:00 C3A Jesper Wilhelmsson Fruängsgården, Gamla Södertäljev. 5 Lars-Erik.Svensson@telia.com, 070-267 38 35
14:00-17:00 C3A
S 26 feb Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Micke Gerkman Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
S 26 feb Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 Golvets nivå (B - C1) Mikael Freeman IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
L 4 mars Stingdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
13:00-16:00 P A1 P A2 Stefan Sidholm, Ingvar Pettersson Rotebro Arena, Hertig Karls väg 13 Lena Hammarberg 076-315 12 10
16:00-19:00 B M B P
L 4 mars Stranda-dansen Mönsterås Stranda Squaredancers
15:00-20:00 B* M P Jesper Wilhelmsson Gymnasiet erling@yttermalm.se, 070 - 522 74 30
L 4 mars A2 nivådans Örebro Örebro Squaredancers
10:00-16:30 A2 nivådans Tomas Hedberg Klubblokalen, Radiatorv. 7 (vid tefatet) LSandberg, lotsam@live.se, 070-353 90 49

OBS! Föranm. senast 1 vecka före S-Å 070-218 01 50
To 9 mars Månadsdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B-A2 Vingas lokaler, Kyrkbytorget 5 info@vinga-sdc.org, 073-843 12 48
F 10 mars Marsdans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:30 P A1 A2 Robert Milestad Kommunalvägen 26 Kersti Möller 08-604 89 58
F 10 mars Westernfestivalen Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-22:00 B 40 - A2 Vic Ceder, Ross Howell, Djupedalskolan Tommy Landin, 070-549 08 00

Thomas Bernhed, Svante Jordeskog, tommy.landin@telia.com 
L 11 mars Reine 
12:00-20:00 B40-C1
S 12 mars
11:00-15:30 B40-C3A
L 11 mars Vårdans Staffanstorp Gripen Square Dancers
13:00-18:00 B40-P-B40-A1 Stefan Carlsson meddelas senare Natalie Strandh
L 11 mars Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P A1 P A2 Robert "Robban" Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20
S 12 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Stefan Sidholm Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
S 12 mars Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 Golvets nivå (B - C1) Mikael Freeman IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson
M 13 mars Bonusdansen Mölndal Pingvinerna
10:00-13:00 C3B Ross Howell Hemvärnsgården Mats Björkman 073-904 11 70
14:00-17:00 C3A
F 17 mars After Work Örebro Örebro Squaredancers
18:00-21:30 M-P-M-P Ingvar Pettersson, Tomas Hedberg Klubblokalen, Radiatorv. 7 (vid tefatet) Kristina Luhr, klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11
L 18 mars SACT Convention Dans Linköping/Linghem SACT
15:00-21:00 B, P Flera SACT-callers Åkerbogården, Linghem Bo Nilsö bo.nilso@comhem.se
L 18 mars Workshop A2 Arboga Riverbend's Square Dancers
10:00-10:30 Fika IOGT- lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink 070-307 83 37
10:30-17:00 Workshop A2 Sten Axtelius
S 19 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Sven Andreasson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
Ti 21 mars Nybörjardansen Stockholm, Fruängen Ericsson Square Dancers
18:30-21:30 B45, B45, P Meddelas senare Gamla Södertäljevägen 5 Lars-Erik.svensson@telia.com, 070-267 38 35  
L 25 mars Marsdans Stockholm, Sundbyberg Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 M P M A1 Michael Gerkman Sturegatan 10  Gunnel Gahmberg, gugge.gahmberg@gmail.com
S 26 mars Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M P M A1 Svante Jordeskog Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-667 89 92
S 26 mars Träningsdag Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-17:00 Golvets nivå (B - C1) Mikael Freeman IOGT-NTO Postgatan 25 Monica Johansson



18

När började du dansa? Och varför?
Jag började dansa 2007. Först hade jag tankar 
på att gå en annan danskurs men när jag hörde 
talas om Squaredans så valde jag det istället.

Vad är det bästa med squaredans?
Att träffa så mycket trevligt folk. Tycker det är 
jättebra avkoppling eftersom man inte kan ha 
andra tankar i huvudet när man dansar, sam-
tidigt som det är mycket skratt på våra kurs-
kvällar. 

Hur skulle du vilja att dansen utvecklas?
Sista tiden har jag funderat på om det skulle 
gå att ändra formen på nybörjarkurserna för 
att få fler nybörjare att vilja gå en kurs. Har 
träffat många som verkligen tyckt det var jät-
teroligt att prova på men som backar då det 
är tal om att komma en gång per vecka. Nu 
tror jag att många prioriterar upp squaredans-
en när man kommit en bit, men hur kan vi 
hjälpa folk att komma dithän? I min hemma-
klubb träffas vi någon gång per månad bara 
för att det är kul och för att hålla dansen vid 
liv. Funderar på om det skulle gå att hålla ny-
börjarkurs i liknande form? Tror att Buffalos 
sätt med Square-up är bra och att det kan an-
passas. 

Maria bakom tekniken

Kanske tre längre tillfällen per termin, träf-
fas nästan en hel helgdag och låta gemensam 
lunch bli ytterligare ett sätt att komma in i 
gemenskapen. Det skulle kunna passa yrkes-
arbetande bättre än att binda upp sig en hel 
kväll varenda vecka. 

Vad är din roll i förbundet?
Har hand om teknisk kommunikation, inklu-
sive delarna ”bakom” det synliga på hemsidan.

Hur är det att sitta i styrelsen?
Främst tänker jag på våra möten där de olika 
frågorna blir intressanta och inspirerande eft-
ersom det finns så mycket positiv vilja i grup-
pen. 

Vad jobbar du med?
Jag är konsult och jobbar främst med mjuk-
varutestning.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Fritid? Jag har hört talas om det… jamen – det 
är ju då jag dansar squaredans!
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www.orebrosquaredancers.se    
 

 
 
 

 

 

 
 

35:e 

 
 
 

 
 

 
Örebro 14-16 april 2017 

 
Afterparty på lördagen 
med dans till live musik 

 
 

Årets påskharar är: 
Bronc Wise   Jack Borgström 

Jesper Wilhelmsson   Tomas Hedberg 
 

B och P-C2 i tre hallar i tre dagar 
C1 och C2 i tretimmars sessioner 

och med rotationsprogram! 
 

Hjärtligt välkomna önskar 
Örebro Squaredancers 

 

AW-danser x 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredagar: 20 jan, 17 feb, 17 mars 
Nivå: M-P-M-P 
Tid: 18:00-21:30 (paus ca 20-20:30) 
Plats: Örebro Squaredancers klubblokal, 
 Radiatorvägen 7, Örebro (vid tefatet) 
Cafeteria:  Servering finns med kaffe, te, läsk, 

smörgåsar, godbitar, osv. 
Klädsel: Casual 
Kontakt: Kristina Luhr 
 klluhr@hotmail.com, 073-339 66 11 

 

  

 

 
 

Program Dag 
Måndag 3 april 
Tisdag 4 april 

Onsdag 5 april 

Nivå 
A2 

Plus 
B-M-B-M 

 

Tid: 18:30-21:30 alla dagarna 

Inträde: 70 kr per dans 

Plats: Örebro Squaredancers klubblokal 
Radiatorvägen 7, Örebro (vid tefatet) 

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

Klädsel: Casual 

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

 
 

 

Nivådans A2 
 

Lördag 4 mars 2017 
 

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

 
Caller: Tomas Hedberg 
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 
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Ethels krönika 
Nivåer

När jag började med squaredans då för fyra 
år sedan...undrar hur lång tid det tog innan 
jag insåg – eller möjligen brydde mig om - att 
det fanns olika nivåer? Jag hade fullt upp med 
att hitta mig själv. Var jag heads eller sides, 
boy eller girl, partner eller corner och till vem? 
(det vet jag fortfarande inte alltid). Kanske jag 
hörde begreppen mainstream, plus och A1, 
men det var nog konstigheter som man (nån 
annan) kunde hålla på med om man ville. 
Eller inte.
Första gången jag var på convention, som 
alldeles nygraduerad knäsvag basic-dansare, 
släpade en kompis upp mig på mainstream 
och jag kände mig (och var) väldigt bortkom-
men. Sedan tyckte han jag skulle hänga med 
på C1: Det är samma sak! Det är bara fler 
calls!
Nja. Jag tror inte det. Jag tror det är någon 
grundläggande skillnad. Även om man har lika 
roligt hela tiden. Det går alltid att röra till det 
så att man får skratta.

Vad är det här med nivå egentligen? Allt beror 
ju ändå på vad callern lyckas tänka ut. Det lär 
finnas kurser med basic for advanced dancers. 
Jag dansade mainstream häromkvällen. Lite 
girls cast off three quarters och boys något 
annat, så stod vi plötsligt vinkelrätt, och skulle 
utföra en grand square (det gick!) och lite run 
och lite bend the line och liknande enkla sak-
er...ibland var vi helt borta, ibland upptäckte 
vi till vår förvåning att vi var hemma!

I Basic har man fullt upp att lära sig hitta sin 
partner och corner, att förhålla sig till vägg-
arna, och att lära sig en del calls, och sedan 
ännu fler calls. Man upptäcker att man kan 
bilda linjer på hur många sätt som helst, men 
det spelar ingen roll, för när man bildat en, så 
ska den genast brytas upp och man bildar en 
annan. Eller något helt annat. Och det hela 
leder ändå bara till att man är tillbaka på sam-
ma ställe som man började. Förhoppningsvis. 
Troligare är att man står nånstans och stirrar 
och undrar vad man gör där. Så långt som att 
undra varför de övriga sju står fel har man inte 
kommit.

När man kommer högre upp börjar man
(ibland) ana mönster och formationer, och 
så småningom hör man talas om något som 
heter koncept (man dansar samma calls som 
man lärt sig förut, men på ett annat sätt. Ja 
det kommer i sinom tid).

Man ska tillbringa ett par år på varje nivå, fick 
vi veta. Och som nygraduerade basic-dansare 
anmäldes vi genast till mainstream-kurs, hur 
nu det gick till. Ja men det är inte så många 
calls; det fixar ni. Och genast när vi kommit 
igenom mainstream så började plus-kursen! 
Och vi kämpade förvirrat med crossfire och 
load the boat, letade diamanter, och hoppades 
hemligen att callern inte skulle testa oss på 
basic-calls, särskilt allt som har med thar att 
göra...Shoot the star all the way round to a 
wrong way thar...det blir ingen thar, det blir 
bara en oordnad hög med squaredansare, det 
såg jag ikväll.

Hur ska man se på det här med nivåer? Är det 
finast att vara på översta nivån? Är det dit alla 
ska sträva? Om man nu ser några som dansar 
C7 (nej, det där var visst ett gitarrackord. C4 
är nog det översta) så ser de inte ut att ha rol-
igt...vill man verkligen dit? (en hemlis: de har 
väldigt roligt! Men de är fullt koncentrerade! 
Hur jag vet det som absolut inte nånsin dansat 
C4? Ja men de kan väl inte bryta mot första 
och viktigaste regeln i squaredans!).
Vad är roligast? Beror väl på vad man är ute 
efter - utmaning eller dans? Tycker man att 
själva dansandet är roligast, så lär plus vara 
en trevlig nivå att stanna på. Om man där-
emot tycker om när callern klurar till det, hit-
tar konstiga positioner så man måste tänka en 
bra stund innan man kommer på att ”jag är 
end, då ska jag cirkulera dit och sedan...”, och 
göra detta utan att bry sig om vad de andra 
gör – ja, då ska man ta sig vidare (och fort-
sätta dansa basic!!!) - eller kanske bli caller, 
fast då vet man nog inte riktigt vad man ger 
sig in på...

Ethel Åslund
squarethru.wordpress.com (min blogg)
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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 är 
ännu inte planerat. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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.  
För intresseanmälan 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 

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

Var inte vara rädda för nya röster 
 

Dansa till inspelat material är uppenbart 
traumatiskt. De få som gör det kommer att bli 
bättre dansare och lärare. Andra undviker det 
om det går. 

I en klubb: Om man förvarnar om att “nästa 
gång kör vi till inspelat”, får många dansare 
plötsligt förhinder just den kvällen. Om man 
inte förvarnar uppstår det ofta gny och suck 
när callern börjar köra inspelat material. Varför 
denna inställning, kära dansare? 

Det finns goda skäl att dansa till inspelat: 

* Lära sig hantera nya röster. Er klubbcaller 
callar inte alla danser. 

* Lära sig dansa i rätt tempo. Inspelad tip 
stannar inte och väntar in. 

* Lära sig nya kombinationer. Er klubbcaller är 
säkert duktig, men andra callers har andra 
sekvenser. Det är det som är det speciella med 
Squaredans - oändlig variation. 

* Öva uppmärksamhet. Ni kan ibland/ofta 
förutse nästa call, om det är en caller ni dansat 
till i flera år. 

* Vara VÄL förberedd när ni åker ut och dansar 
utanför klubben. Se ovan! 

Även callers drar sig för att blanda upp med 
inspelat: 

* Dansarna suckar och gnyr. 

* Man måste förbereda sig mycket mer. Lyssna 
igenom, hitta udda saker som kan behöva 
förklaras innan man startar om, hitta återstart-
punkter. 

* Man måste släppa det kära trygghets-
handtaget (mikrofonen). 

* Man måste kunna vara tyst. 

* Man kanske måste dansa med också. Huj  

Men om nu målet är att få fler och bättre 
dansare i Sverige, och därmed roligare danser 
och festivaler, ja då måste vi tänka nytt. Eller 
kanske: göra som förr. Då var många kurser till 
inspelat. Och svenska dansare var då kända för 
att vara fantastiskt duktiga, jämfört med 
många andra länders dansare. 

 

/Bosse Nilsö,  Ordförande, SACT 
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Mina upplevelser av squaredans i USA
När jag genom arbetet blev skickad till USA 
var jag naturligtvis bara tvungen att dansa 
squaredans också! Innan resan hittade och 
mailade jag klubben, Single Circle, som finns i 
Maple Grove där vi skulle bo. Jag var hjärtligt 
välkommen. Förhörde mig även hos Tommy 
om det var något jag skulle tänka på, man ska 
ju ta seden dit man kommer. Tommy sa att 
”man kommer som par i USA”, så jag skulle 
kontakta klubben i förväg så de kunde ordna 
en partner till mig. Eftersom jag hade varit i 
kontakt med klubben och de inte sagt något 
om partner så var det lugnt, trodde jag...

Första kvällen
Redan första kvällen i USA var det en dans-
träning i Mainstream i klubben. Under resan 
dit fick jag mail där min kontaktperson un-
drade om Vince skulle hämta mig på hotellet!?

Min arbetskamrat tyckte inte jag var klok som 
tänkte ge mig ut med en vilt främmande karl, 
i USA, på det sättet. Hon skulle behöva föl-
ja med som förkläde. Fint, sa jag, man vill 
ju alltid introducera nya till dansen. Men när 
väl kvällen och jetlagen kom så ville hon bara 
sova, så jag gav mig iväg själv! Som jag hade 
hört så är verkligen allting stort ”over there” 
och det tänkte jag på då jag fick klättra två 
steg upp i stadsjeepen. Vägen till klubben 
kantades med sådana villakvarter som man 
ser i amerikanska filmer. Det var spännande, 
skulle jag hålla måttet på dansen?

Jag blev verkligen varmt välkomnad av alla. 
En man undrade vilken nivå jag dansade och 
jag svarade att jag försöker lära mig Plus och 
att det var därför bra 
att det var Mainstream 
den kvällen. Det vis-
ade sig vara Abe 
Maier som frågade, 
en välkänd och duk-
tig caller. Efteråt sa 
han att han alltid blir 
nervös när folk säger 
att de kan en nivå, 
men jag fick godkänt 
med beröm :).

Vi var två squarer och det gick jättebra. Klub-
bens medlemmar undrade både hur jag hade 
hittat dit och var förundrade över att Square-
dans verkligen är internationellt. Jag fick en 
badge av klubben och dessutom en badge:  
’Abe Meiers fan’. 

Det visade sig att nästan alla jag träffade både 
i Maple Grove och senare under festivalen 
hade skandinaviskt påbrå. Jag fick höra mån-
ga olika historier om vardagslivet med mons-
terlastbilar och mud fests (då man kör ”hem-
mafixade” traktorer i gyttja). Man serverade 
hembakat och amerikanskt kaffe på dansen.

Festival
På lördagen släppte jag av min shoppingsugna 
kollega på outlet:en Albertsville och körde vid-
are i vår fina hyrbil, en ny BMW. Det var en 
dansfestival i St Cloud, anordnad av Square 
dance Minnesota. Efterhand jag körde började 
bilen att studsa mer och mer. Stannade för att 
kolla om jag fått punktering, men däcken var 
fina. När jag fick kämpa för att hålla mig kvar 
i sätet drog jag mig till slut ut i vägrenen och 
saktade ner. Lika nervös för bilen som för att 
bli tagen av den amerikanske polisen för att 
jag körde som jag gjorde. Det visade sig att 
det var de dåliga vägarna som var orsaken. 
Eftersom marken rör på sig var vägen belagd 
med plattor som kunde röra på sig i förhål-
lande till varandra och bilen studsade i skar-
varna. 

Sista biten var det svårt att hitta och så bru-
kar det vara i Sverige också. Irrade länge i St 
Cloud men hade ändå nöje av miljöerna jag 
fick se, passerade tex Oppertunity road ett par 
gånger! När jag hittade rätt hade jag missat 
den idé-session som var innan själva dansen. 
Det var synd men jag fick en hel del skrift-
ligt material med mig hem. Vince var där och 
berättade kort om vad som sagts.  

Träffade direkt på en kvinna från Single Cir-
cle som tittade på de badgar jag var behängd 
med och sa att eftersom hon glömt sin ”Solo-
badge” kunde vi skaffa varsin på plats. Så nu 
äger jag en Solo-badge. Det står ”Ask me to 
dance” på den. Funderade lite kring detta och 
kan se vissa fördelar med att den finns, men 
vill vi inte alla bli uppbjudna egentligen :)Maria och Abe Maier
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Jag ville fotografera då det började och smög 
mig upp bredvid scenen. Genast kom Vince 
och sa att jag fick bättre bilder från scenen 
och plötsligt befann jag mig bredvid callern 
och blev presenterad och välkomnad!

Det blev ca 10 squarer på golvet och det var-
vades med Round dance. Det var många olika 
callers, från nya till veteraner som callade. 
Nivån var Mainstream. Mycket av musiken var 
antingen patriotisk eller kristen, eller kanske 
båda delar. 

När dansen började fick jag skaffa ett dans-
schema för att kunna skriva upp vem jag skulle 
dansa med framöver, precis som på balerna 
man ser i filmerna! 
Många historier fick jag höra, bl.a. om hur 
vännerna Scott och Olsson bytte namn efter-
som det fanns för många med de namnen på 
de ställen de planerade resa till.
 
Här finns bilder från dansen :
http://www.squaredancemn.com/?p=5792

Kakor fanns det gott om
I fikapausen under festivalen var det uppdu-
kat ett låångt bord med hur mycket kakor och 
efterrätter som helst! Pausen räckte inte till...
 

Så klart gick jag på kurskvällen veckan där-
på också, sista kvällen i Maple Grove. Kändes 
nästan som hemma redan. Vi körde lite hexa-
gon-dans i slutet av kvällen. 

Kvinnan som bakade till kurskvällarna hade 
gjort ett cup-cake maraton. Det fanns minst 
sju sorter med olika glasyrer och jag fick några 
med till hotellet. 

Maria Keinänen

 

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 
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Klubbinformation 
(uppdaterad november 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. 
− 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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Våren 2017 

Vinga Yellow Rockers
Kyrkbytorget, Göteborg

17 dec
A1-Workshop
Sten Götharson

27 dec
Banddans
Sten Götharson

13-15 Januari
Vingafestivalen
Ingvar Pettersson m fl

19 Jan
Svante Jordeskog

26 Jan
Gugge Törnquist

2 Feb
Sten Götharson

9 Feb
Vainor Törnqvist

16 Feb
A1- A2 Klubbdans

23 feb
Klubbdans

2 mars
Klubbdans

9 mar
Jörgen Höjer
16 mars
A1-A2 Klubbdans

23 mars
Klubbdans

30 mars
Klubbdans

6 april
Klubbdans

13 april
Ingen dans skärtorsdag

20 april
Bakvända
27 april
A1-A2 Klubbdans

4 maj
Klubbdans

11 maj
Thomas Bernhed

Torsdagar och annat på Vinga

Vingafestivalen 13-15 jan 2017
Ingvar Pettersson m fl 

Fre 18:00-22:00 – Plus, A1, A2 
Lör 14:00-20:00 – B, Ms, Plus, A1 

Sön 11:00-15:00 – B35, B

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

Tel 073-843 1248 · Med reservation för ändringar

Banddansen 
Världens bästa callers på ”band” 

Tis 27 dec 2016, 19-21:30 

Sten Götharson

GSI Callerschool 

och GSI-dans 

Walt Burr, Bengt Geleff  

Fr-Sö 8-10 sep 2017 - Callerschool 

Sö 10 sep  2017 - GSI-dans 
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Det är hög tid för mig själv att summera 
vårens och sommarens danser. 

Jag vill tacka tre personer som står mig nära. 
En är Ingvar Jönsson, min klubbcaller, som i 
vardagen gör sitt bästa för att jag skall trivas 
med min dans. Det är min vanliga klubbcaller, 
ganska finurlig och en stor förebild för mig. 
Det han inte kan lära mig finns inte. 

De andra två som jag måste tacka är faktiskt 
sex stycken. Det är Hanna och Lasse som 
är arrangörer av ASP i Polen. De lägger ner 
ett jättearbete för att vi skall trivas i Polen. 
Med dans, utflykter m.m. Till sin hjälp hade 
de Christer och Karina Bern. Jerry och Janice 
Jestin. 

Jerry och Christer var bra instruktörer som 
höll oss igång åtta timmar om dagen. 
Jag räknade ut att jag dansade 40 timmar på 
sex dagar. Det var hårt så på slutet vilade man 
och myglade för att stå över en dans. Men det 
var mycket man lärde sig. 

Dessutom var det en del kämpar som deltog i 
nästan dagliga lektioner i ”clogging ”som kom-
mer från Holland. Janice från Kanada var en 
underbar person som man bara kunde sitta 
och titta på när hon arbetade som instruktör. 
(För de som inte vet vad clogging är skall jag 
berätta att man har bjällror på både tårna och 
hälarna på sina skor. Detta gör att varje steg 
eller spark man tar ger ett klapp ifrån sig och 
det är en ljuv musik för örat. Clogging är gan-
ska energikrävande, så alla som vill gå ner 
några kilo slå er på det. 

Tyvärr håller inte mina knäleder så bra, så jag 
måste hålla mig till vanlig squaredans men 
man kan ju drömma clogging. Det är enligt 
min mening toppen och borde spridas i vårt 
land. 

Nu till slutet av denna berättelse. Jag tackar 
min danspartner, kursledare och alla andra 
som gjort det första halvåret så bra. Jag ser 
fram emot att träffa er alla någon gång någon-
stans på en dans. 

En sak är säker. jag har redan anmält mig till 
en ny kurs i Polen inför nästa år. Detta är ett 
bra komplement till mina kurskvällar i min 
hemmaklubb. Man blir som en stor familj när 
man är på sommarkurs och är tillsammans 
med andra dansare där alla älskar att dansa.

Ha en god danshöst, vi ses på dansgolvet. Om 
inte annat vid nästa Convention i Helsingborg 
(Fun Squaredancers )16- 18 juni.   

En stor kram till alla jag känner.
Uno Hansson Ringlake Squaredancers  
Hörby, Skåne

Tack!

Lördagen 22 april 2017      13.00 -20.00 

i Nästegårdshallen, Kvänum 
 

GPS    N 58 18 193   E 13 11 148 
 

CALLER 
Thomas Bernhed Vainor Thörnqvist 

Monica Arvidsson 

 

  Kl. Hall 1 Servering 

13.00 – 13.25 Gemensam dans 

13.30 – 14.25 A2 P 

14.30 - 15.25 C 1 A 1 

15.30 – 16.00  A2 P 

16.00 – 17.00 Gemensam  paus ev. musikquiz 

17.00 – 17.25 C 1 A 1 

17.30 – 18.25 A 2 P 

18.30 – 19.25 C 1 A 1 

19.30 – 20.00 Gemensam dans 

Entré 170:-/ 90:-ungdom 
 

Servering till humana priser – pizza, sallad mm 
kan beställas 

Information:www.lacko-sq.se 
Monica 073-5608759 
 
       

 
  
 
 
 

Reds. anm. Det är kul när ni skriver artiklar. 
Unos artikel kom till förra numret men fick inte 
plats. Men den kom istället med nu. 
Följ du också Unos exempel och skriv en ar-
tikel. Vad är du glad och tacksam för? Eller har 
du varit på ett spännande äventyr? Hur kom 
det sig att du började dansa?
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Dag och tid:
Fr-Lö 
Sön 
+ dans

10:00-21:00 
09:00-11:00  
13:00-18:00

Priser och anmälan:

Caller Clinic är gratis att deltaga på.  Vi kommer 
dock att ta ute en ”matavgift” på 200:- som inklude-
rar måltider och fika för tre dagar.  

Vi kommer att kunna ta emot max 30 elever, som 
kommer att gruppindelas utfrån erfarenhet. Både 
erfarna och helt nya callers är välkomna.

I samband med söndagens dans kommer elever 
också att få möjlighet att calla. 

Anmälningsblankett finns på hemsida och baksidan.

Plats: Vinga Yellow Rockers, Kyrkbytorget 5, Göteborg

Caller coaches: Walt Burr (DE+USA), Bengt Geleff (SE) m fl

Frågor: 

Lars Olofsson, Tel 040-23 42 11, 070-345 2037  
Hanna Tenenbaum, Tel 040-21 25 11, 070-321 25 12 
Vinga Yellow Rockers, tel 073-843 1248
callerschool-2017-sweden@gsi-eu.com 
info@vinga-sdc.org

Grand Square International & Vinga Yellow Rockers arrangerar 

GSI Caller Clinic 8-10 sep 2017 
med GSI-dans 10 sep

Ver 2016-11-08
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	Jerry Story - USA

Stefan Förster - DR

Jack Borgström - SWE

Stefan Sidholm - SWE

Robert Milestad - SWE

Freddie Ekblad - SWE

Vi vill önska alla 

hjärtligt välkomna till vårt 

Convention 2017 
i Helsingborg!




