
Swedish
Association 

of
American 
Square
Dance
Clubs

- Informationsblad för Squaredansare

Nr 1 2018

VÄST AMS

VÄST AMS

V
Ä
S
S
T
A

M
M

V
Ä
S
S
T
A
M

VÄS AMS

VÄST AMS

V
Ä
S
S
A

M
M

V
Ä
S
S
T
A
M

1 – 3 JUNI 2018 

Kom till Square Dance Convention i Borås den 1-3 juni 2018! 
Där får du uppleva härlig squaredans i bra miljö i en fin stad, 

till internationella och svenska callers.  
BOKA NU!

Mer information och bokning finns på:
convention2018.se

Håll dig uppdaterad på vår facebooksida: 
Swedish Square Dance Convention 2018 
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Bålsta Square Dancers
bjuder in till

För att fira att sommartiden har infallit
Söndagen den 25 mars 2018

Knarrbacken, Bålsta
kl 13-14: A1

kl 14-18: B M P

Servering
varma och kalla

smörgåsar,
kaffe m.m.

Inträde:
110:- från kl 13
90:- från kl 14

Gratis t.o.m. 25 år
Info:
Lee 070-486 06 94
Lasse 072-748 21 40

www.balstasqd.se

Vi ordnar hämtning från pendeltåget!

Stefan Sidholm

Kom gärna 
med klädsel 

med sol-
tema, pris 
till bästa 
utstyrsel

FÄBODDANSEN

Leksand
28 – 29 april 2018

Caller: Tommy Holmberg, Mats Sundström, 
Hebe Bergström

Lördag:
11.00 – 17.30 inkl lunch ca 13.00
18.00 – 19.30 middag

Ca 19.30  - 22.00 gemensam dans

Söndag:
10.00 – 14.00 Dans
Lunch kan beställas.

WS PLUS, A1, A2 i 3 lokaler

Info o anmälan:
Hebe 070-493 15 16
Mats  070-645 68 83
dans@allpraktiken.se

Prisexempel:
Del i dubbelrum inkl dans o mat 1250:-
Husbil/vagn inkl dans o mat 1150:-
Övrigt ex bara dans el mat m.m ring.

Anmälan senast:

1 april
Välkomna: Falu- & road66- Square Dancers

Ålandsdansen 
i Idrottsgården, Mariehamn 

11—12 augusti 2018 
 

Lörd 15—21.00    Sönd 11—16 
Nivåer B—A1 

Inträde 

2 dgr  220  SEK/22 € 
1 dag  150 SEK/15 € 
u. 25 år halva priset 

Mer info på www.alandiasquaredancers.ax 
Anki Nyman,   
ann-christine.nyman@mariehamn.ax 
 
Iris Åkerberg, tel +358 457 548 3433 
iris.akerberg@gmail.com 

A f t e r p a r t y 
På lördagskvällen har vi afterparty 
från kl 21.30. Föreningen säljer en 
pastasallad för 150 SEK inkl bröd o 

läsk/vatten. Biljetter till maten 
säljs i samband med inträdet. 

Caller 

Micke Gerkman och Ingvar Pettersson 
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Från ordförandens horisont 
Hej Squaredansvänner!

Nyss hemkommen från årets första styrelse-
möte finns det många positiva tankar i mitt 
huvud. Förbundsstyrelsen träffas fyra gånger 
per år och har en lång och omfattande dag-
ordning. När en grupp entusiastiska square-
dansare möts under ett par dagar och bara 
pratar om vårt gemensamma fritidsintresse, 
så kan ni inte ana hur många tankar och idéer 
som kommer upp. Digitala möten i all ära, 
men utan dessa fysiska möten skulle verk-
samheten bli kraftigt lidande.

Mycket arbete läggs nu ned på olika håll i 
Sverige för att framöver anordna spännande 
convention. Jag tänker på Västsam som job-
bar för fullt med allt som skall ordnas inför ett 
roligt och intressant convention den 1–3 juni 
i Borås. Därutöver jobbas det för fullt med att 
planera convention 2019 samt Europaconven-
tion 2020.

Vid förra Europaconvention 2016 i England var 
vi svenskar näst största nation av deltagare. 
Det är kanske förmätet att tro att vi också 
kommer att vara det på årets Europaconven-
tion i Amsterdam. Det är dock min förhopp-
ning, att vi skall komma i stort antal för att 
få se när stafettpinnen lämnas över från det 
holländska förbundet till oss. Vi är ju också 
nyfikna på var i Sverige nästa Europaconven-
tion kommer att hållas. Jag lovar att det är en 
spännande plats.

När vi för några år sedan skapade förbundets 
hemsida, gjorde vi det på ett sådant sätt att de 
klubbar som vill, kan få en sida gratis länkad 
under förbundets sida. Under de senaste 12 
månaderna har klubbar utnyttjat denna möj-
lighet. Har er klubb funderingar åt detta håll, 
ber jag er att kontakta Björn Mattsson, 
bjorn@squaredans.se

Som sagt, så här i mars börjar det så sakta 
närma sig årets convention och förbundsstäm-
ma. Funderar ni i er förening på att lämna in 
en motion eller att söka utmärkelse för någon 
person som gjort utomordentliga insatser, 
så är det dags att göra detta snabbt. Den 24 
mars är sista dagen för att lämna in detta till 
förbundet.
Beträffande utmärkelser finns kriterier och 
anmälningsblankett på förbundets hemsida. 
http://squaredans.se/forbundet/div-material/
utmarkelser/

Dansa mycket så ses vi 
i en square någonstans.
Tommy Hansson
tommy@squaredans.se

Hemsidan ”Squaredance.nu” är ledig att ta 
över utan kostnad. Den enda kostnaden som 
kan uppkomma är om övertagandet av .nu 
kräver detta.

Det enda kravet från mig är att det ska vara 
en förening eller klubb som tar över.

Kontakta Poul Jensen 
Poul@johansdal.se

Squaredance.nu

Du som är intresserad av att gå en bandledar-
kurs, notera redan nu 20-21 oktober 2018 i 
almanackan. Thomas Bernhed och Sten Gö-
tharson håller kurs igen. Denna gång i Karl-
stad i Skogsstjärnans regi. Mer information 
kommer!
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Vi har haft tre styrelsemöten sedan senaste 
Square-Info. I november träffades vi i två da-
gar på vad vi kallar fysiskt möte. Vi har haft 
ett webbmöte med hjälp av Google hangouts 
som fungerade utmärkt. Nu i slutet av januari 
2018 hade vi två dagar fysiskt möte igen. 

Vi känner oss nöjda med att ha kunnat sänka 
kostnaderna genom att korta ner våra fysiska 
möten, från tre till två dagar. Våra möten bör-
jar alltid med ett visst mått av datorstrul. När 
vi har fått ordning på allt prickar vi nogsamt 
av att alla vi styrelsemedlemmar gjort det vi 
ålagt varandra sedan sist. Det har vi nogsamt 
gjort visar det sig varje gång…

Vi tittar in i framtiden och funderar över stäm-
man på Convention i Borås och verksamhets-
planen för kommande år som ska presenteras 
där. Rekrytering av nya dansare och utbild-
ning i föreningskunskap, ledarskap och retorik 
är något som vi tror behövs för att utveckla 
squaredansen i våra medlemsklubbar.

Vi har i dagsläget 120 st klubbar och en del 
av helgens möte gick åt till att diskutera att 
enbart 43 klubbar har besvarat vår enkät om 
klubbsamverkan. Några, kanske ett 10-tal 
har tänkt svara men glömt - men resten? Det 
skulle vara trevligt om kontakten mellan för-
bundet och klubbarna fungerar. Det är Nilsowe 
i styrelsen som håller i klubbsamverkan. Ny 
teknik underlättar ju samarbete, man måste 
inte ha fysiska möten! 

Alla klubbar har egna hemsidor och det kan 
vara ett bekymmer att hålla dem uppdaterade 
med aktuell information. Klubbarna har möj-
lighet att ha sin hemsida i WordPress (där 
SAASDC:s hemsida finns),för vidare informa-
tion kontakta webmaster@squaredans.se.

Tommy och Fia jobbar vidare med riksidrotts-
förbundet och SAASDC’s eventuella anslutning 
dit. Ambitionen är att få fram ett avtalsförslag 
som stämman kan fatta beslut om, redan i 
Borås 2018.

Utbildning i t ex föreningskunskap är det un-
dertecknad som ska övertyga klubbarnas sty-
relser att vilja delta i. Anders Sjöberg i Gävle 

anders.sj.gavle@telia.com är den som håller i 
själva utbildningen

För styrelsen
/Mia Mutembei
mia@squaredans.se

                   

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

 

Dans inför graduering 
 
 

Lördag 24 mars 2018  
kl 14.00 - 17.00 

 
 

Caller:  

Svante Jordeskog 
 

Nivåer: B - B - M 

 
 

Arena Rotebro  
Hertig Karls väg 13 

 
 

 
Entré 80 kr 

Under 25 år gratis 
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Redaktörsspalten
Som i alla nummer 1 så fokuserar jag på ljuset. 
Det har återvänt. Dagarna känns längre och 
jag hörde fåglarna kvittra häromdagen. Men 
när termometern visar -16 är det svårt att tro 
att våren ska komma. 

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. 

                                           Årgång 34 
 

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

Distribueras vecka 11 21 37 47 
 

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

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 maj 
2018. Njut tills dess av vitsippor, knoppande 
träd, takdropp och solen!
 
Ing-Marie Lindh
Redaktörska
ing-marie@squaredans.se
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Åter i Puerto Rico på Gran Canaria
Sju år i rad har vi nu arrangerat resor med 
squaredans till hotell Colina Mar i Puerto Rico 
på Gran Canaria. Även i år var det Christer 
Bern, Freddie Ekblad samt Leif Ekblad som 
callade runt i squarerna.

Första veckan med Plus och A1 på program-
met dansades det runt i 25 graders värme på 
för- och eftermiddag, medan temperaturen 
föll till cirka 18 på kvällsdansen.

Andra veckan var det dags för A2 och C1, 
men då föll temperaturen till cirka 20 grader 
på för- och eftermiddag och endast 14 grader 
på kvällsdansen, men dansarna gjorde allt för 
att hålla värmen uppe vilket de också lyckades 
med. Med glatt humör och mycket dansglädje 
blev det riktigt varmt i squarerna.

I år var vi lite drygt 110 dansare, varav cirka 
70 % var återkommande dansare och 30 % 
nya ansikten som inte varit med oss tidigare. 
I år kom det även dansare från England och 
Norge, vilket var mycket trevligt.

Fördelningen av dansare i år blev cirka 75 
dansare på Plus/A1 och cirka 80 dansare på 
A2/C1, där många av dansarna stannade båda 
veckorna.

Vår stora Grillafton på tisdagskvällen blev väl-
besökt och efter champagne och frågesport 
med prisutdelning var det dags för underhåll-
ning av våra callers, vilket uppskattas mycket 
av våra dansare.

Vi tackar alla er som deltagit i vårt arrange-
mang och hoppas att ni sprider ut den här-
liga gemenskap och positiva känslan vi alla får 
med oss hem från ett soligt och härligt Gran 
Canaria 2018. Vi ser fram emot ett lika härligt 
återseende på samma plats och med samma 
förutsättningar 2019.

Annons om detta ser ni på sista sidan i detta 
nummer av Square-Info.

Stort tack till alla er som gjort årets dans till 
en lyckad tillställning.
Leif och Ellinor Ekblad



7

Klubbsamverkan – sammanställning av svar

Respons:
34 (av 120) enskilda klubbar har svarat på en-
käten + Västsam (de 11 klubbarna har lämnat 
in ett gemensamt svar, 1 klubb även svarat 
själva). Detta innebär svarsprocent på 37 %. 
Ett stort tack er klubbar som har svarat.

Slutsatser:
Vissa allianser fungerar bra genom 
att ha:
* Gemensam planeringslista.
* Gemensamma klubbdanser 1 gång/månad 
som cirkulerar mellan alla klubbarna.
* Träffas kontinuerligt och presentera och pla-
nera kommande aktiviteter.
* Gemensamma gradueringar.

Saker som inte fungerar bra enligt de 
som har svarat är:
* Inga större klubbar är aktiva inom ”sina” 
allianser (undantaget Västsam,). I bästa fall 
meddelar de sitt program, övriga klubbar får 
anpassa sig därefter.
* Det förekommer även allianser där några 
klubbar styr och ställer utan att information 
går ut till alla övriga klubbar inom alliansen.

Kollisioner:
Kollisioner verkar inte vara något större prob-
lem enligt de som svarat, om man bortser från 
ovanstående.

Nyrekrytering:
Få nya dansare är ett stort problem för 
de flesta klubbarna. Olika förslag som 
har testats/kommer att testas är:
* ”Mun mot mun” metoden.
* Affischer sätts upp och broschyrer lämnas 
till olika företag, och på diverse anslagstavlor.
* Erbjuda företag uppvisning och prova på.
* Få med squaredansen i studieförbundens 
kursprogram.
* Kurser under dagtid.
* Intensivkurser på helger, gärna gemensamt 
med närliggande klubbar.
 * Försöka få lokaltidningar göra reportage.
* Kortare kurstid, mer effektiv utlärning. Det 
tar för lång tid innan man kan komma ut på 
sin första dans, deltagarna tröttnar.
* Ta med nybörjarna till andra klubbar som 
också har nybörjarkurser. De får träffa andra 
dansare på samma nivå utanför den egna klub-
ben och även höra andra caller/kursledare.

Behålla dansare:
* God trivsel i klubben, alla skall känna sig 
välkomna och bli sedda och att vi bryr oss.
* Månadsdans för de som inte vill dansa varje 
vecka.
* Klubbkvällar utan dansplikt. Få ta del av den 
sociala gemenskapen utan att behöva dansa.
* Aktiviteter utanför squaredansen – klubbre-
sor, fester med ”vanlig” dans och liknande.
* Ring upp ”gamla dansare” och bjuda in till 
nostalgidans.
* Facebook-grupp för att få ihop dansare till 
träningskvällar.

Danslistan:
Av de som svarat på enkäten har 15 st varit 
positiva, vilket även Västsam varit. 
Summan blir då 26 positiva. Det är några få 
som är negativa och resten har inte kommen-
terat danslistan över huvudtaget.
Har ni fler idéer om hur vi kan värva nya dan-
sare och behålla ”gamla”, skicka ett mail.

Squaredansförbundet genom Nilsowe
nilsowe@squaredans.se
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Gott Nytt Squaredansår!

Det händer att vi får mejl från squaredansare, 
vi önskar att vi fick många fler! Oftast får vi 
frågor angående klädsel så vi skriver ofta om 
just klädreglerna. Som ett tips till er som und-
rar över olika frågor i squaredansen - Har 
ni provat att googla det? Ofta får man upp 
Square-Info som förslag, testa gärna.

Som alltid i årets första Square-Info blir det 
en del upprepningar då vi till stor del vänder 
oss till våra nya dansare.  

Basic-kursen bör väl snart vara avklarad.
Det är inte längre ett mysterium med Part-
ner Trade och Girls Run men Split Circulate 
kan fortfarande ställa till det, för att inte tala 
om hur det kan bli när callern ställer oss Half 
Sashay och säger Square Thru eller Pass The 
Ocean. Hoppas ni tränat detta på kursen för 
det ingår också i full Basic.

Graduering 
Efter avslutad Basic-kurs ordnas en graduer-
ing, en slags examen som också innebär ett 
välkomnande till vår stora squaredansfamilj. 
Även i år kommer en graduering ordnas cen-
tralt för alla Sveriges nybörjare under conven-
tion i Borås. Har din kursledare inte sagt något 
är det hög tid att du frågar om graduering. 
Det blir en trevlig och rolig tillställning, gradu-
anterna bjuds på fika efteråt och dessutom på 
halva conventionavgiften.

Vad är convention?
Squaredansklubbarna i Sverige tillhör SAASDC 
eller lättare - Svenska Squaredansförbundet. 
Enligt dess stadgar hålls varje år ett årsmöte, 
lämpligt är att då ordna en större dans i van-
ligtvis tre dagar – alltså Convention. Denna 
arrangeras av olika klubbar på olika platser i 
landet och i år är det Västsam Sqd som står 
som värd i Borås. Be någon erfaren dansare 
berätta om vad som händer under convention 
och varför du skall åka dit.

Bra att veta
Denna gång blir det punktlistor om saker som 
är bra att veta. Listorna får gärna kopieras 
och sättas upp på klubben. Om man inte har 
egen lokal kanske man kan ha ett exemplar 

där man har flyers.

Kläder mm 
• På större dans, traditionell: squaredans-  
kläder; stor /vid underkjol eller ”westernkjol”  
på damer och herrarna har långärmat.
• På större dans, proper: ovanstående funkar  
alltid men här kan damerna ha byxor och 
herrarna ha kortärmat. Proper är det vanli-
gaste  på danser.
• På månadsdans/klubbdans: gärna proper 
eller traditionell.
• På enklare dans tex sommardans ute, cas-
ual: ”Kom som du är” – hel och ren är en 
självklarhet.
• På kurskväll: Vanlig klädsel, hel och ren.
• På klubbkväll: Vanlig klädsel, hel och ren.
• Aldrig hatt under dans.
• För allas trevnad kommer man naturligtvis 
hel och ren till alla sorters tillställningar men 
- som vi nämnt förr så är det viktigt att tänka 
på dofter, inte för mycket tack! Det har hänt 
att dansare måst åka hem pga alltför starka 
”doftprodukter”.

Arrangörer skall ange klädkod på flyers inför 
olika danser. Står inget angivet gäller Proper 
klädsel. Den egna klubben kan ha överens-
komna klädkoder vid olika tillfällen – fråga!
Badge bärs alltid, vid medlemskap i fler klub-
bar finns regler för detta. Är du medlem i arr-
angerande klubb bär du den badgen, i alla an-
dra fall bär du din moderklubbsbadge!

 # Me too
I squaredans rör vi vid alla dansare i squaren. 
Vi kan ju inte ha för stora squarer, då hinner 
vi inte runt i takt. Alltså kan vi ibland vidröra 
kroppsdelar som kanske inte var tänkta att 
beröras. Alla vet skillnaden på en medveten 
och inte medveten beröring. Om du inte kän-
ner dig bekväm att eventuellt bli vidrörd i 
dansens virvlar kanske du skall testa Linedans 
som är en singeldans. Om någon rör för myc-
ket eller ”Yellow rockar” för hårt/mycket säg 
ifrån, du vet hur du känner.

Viktigt på danser
• Alkohol Man dricker aldrig alkohol innan 
eller under en dans. Det finns ingen möjlighet 
att klara av dansen då. Vid After-partyn är det 
däremot inte alkoholförbud.
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• Partner Innan man ställer upp i en square 
skall man ha en partner. Plats får reserver-
as för partner om han/hon behöver en extra 
minut på sig men kom inte för sent till dans-
starten.

• Bjuda upp Alla bjuder upp inklusive kvinnor 
som bjuder upp kvinnor och män som bjuder 
upp män. Vill man dansa kan man inte sitta 
kvar i ett hörn eller vid kaffebordet utan res 
dig upp och se intresserad ut.

• Fasta par Det är OK att bjuda upp maken/
makan i ett fast par. Som ny dansare är det 
dessutom svårt att veta vem som hör ihop 
med vem.

• Tacka nej Ett starkt skäl kan vara en nöd-
vändig ”vattenpaus”. Snyggt är då att säga ”Vi 
kan väl ta nästa tip på den här nivån”. Vill man 
inte dansa kan man markera det genom att 
dra sig undan från dansgolvet just vid upp-
squarningen.

• Lämna aldrig squaren hur dåligt det än 
går! Le och se ut som du har roligt.

• Gå förbi eller genom squarer När golvet 
håller på att fyllas går man till närmsta lediga 
plats. Man går inte förbi en square för att gå 
till en längre bort, detta säger att ”jag vill inte 
dansa med er”. När man rör sig över dansgol-
vet går man utanför själva dansytan eller mel-
lan squarerna så ingen olycka sker.

• Break Lines eller squarer skall bildas vid 
squarens sammanbrott. Hur detta görs skall                          
läras ut på kursen.

• Dansnivåer På stora danser kan de olika 
nivåerna blandas på olika sätt i olika hallar. 
För att veta vilken nivå som gäller finns dans-
scheman och oftast nivåskyltar som man får 
vara observant på.

• Läs flyer På flyern står alla uppgifter du be-
höver för dansen – var och vilken tid, vilka 
dansnivåer som callas, om det finns servering 
eller om du förväntas ta med eget fika, entré-
avgiften mm.

Och så avslutar vi som vi brukar –
Många hälsningar från oss Etiketter
Hanna, Karina, Louise, Christina och Marianne
etikett@squaredans.se

Hoppas vi ses i Borås 1–3 juni! Ni kan nå oss 
via Infodisken

  

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

 

Square Games 
Förkunskaper: Plus APD* 

* = All Position Dancing 

 

Lördagen den 7 april 2018 
kl 11.00-17.00 

 
Caller:  

Sven Andréason 
För att kunna vara med bör du kunna Plusnivån ordentligt, men du 

behöver inte ha dansat square games tidigare.  
Du kommer att få prova olika squaregames som t ex hexagon, mirror, 

chestnut, no hands m m. 
    

Arena Rotebro  
Hertig Karls väg 13 

  

Entré 150 kr 
Under 25 år gratis 

 
 

Matrast ca 13.30. Ta med egen mat eller ät på något av matställena  
utanför (Rotebro Krog eller Rotebro-grillen) 

 

Välkomna! 
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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 av-
satt 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@
squaredans.se

Alla ansökningar kommer att behandlas lö-
pande av styrelsen.

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se



11

Denna tredje del om förbundshemsidan handlar om den flik som inte nämnts 
innan: Klubben. Den leder till

De flesta ser inte den här fliken eftersom den syns efter det att man loggat in.

Varje klubb har möjlighet att logga in. Då ser det ut så här.

Efter inloggning kan klubben:

1) Anmäla sina delegater till året stämma 
2) Uppdatera: 

a. Klubbens uppgifter 
(används t.ex. 

b. Tidningsregistret 
c. Lösenordet. 

3) Hämta: 
a. Diplom – till gradueringen.
b. Förbundsloggan.
c. Etikettunderlag 
d. Fakturan – årsavgiften.

4) Lägga in andra viktiga saker 
a. Danser – hamnar sedan i danslistan.
b. Kurser – så att de dyker upp på hemsidan och kan hittas av nyfikna 

på squaredans.

Synpunkter och frågor - k

Denna tredje del om förbundshemsidan handlar om den flik som inte nämnts 
n leder till er sida, klubbarna som förbundet består av.

De flesta ser inte den här fliken eftersom den syns efter det att man loggat in.

möjlighet att logga in. Då ser det ut så här. 

Efter inloggning kan klubben: 

Anmäla sina delegater till året stämma – det börjar bli dags!

Klubbens uppgifter – bl.a. kontaktuppgifter och koordinater
(används t.ex. till hemsidans kartor och danslistan).
Tidningsregistret – så att medlemmarna får sina tidningar.

 

till gradueringen. 
Förbundsloggan. 
Etikettunderlag – kontaktuppgifter till alla klubbar. 

årsavgiften. 
Lägga in andra viktiga saker 😊😊: 

hamnar sedan i danslistan. 
så att de dyker upp på hemsidan och kan hittas av nyfikna 

på squaredans. 

kontakta webmaster@squaredans.se 

Denna tredje del om förbundshemsidan handlar om den flik som inte nämnts 
r sida, klubbarna som förbundet består av. 

De flesta ser inte den här fliken eftersom den syns efter det att man loggat in. 

 

 

det börjar bli dags! 

bl.a. kontaktuppgifter och koordinater 
listan). 

så att medlemmarna får sina tidningar. 

 

så att de dyker upp på hemsidan och kan hittas av nyfikna 

Förbundets hemsida 
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Nya tider – nya sätt att få nya dansare
Det finns många sätt att marknadsföra 
squaredans på och det finns många sätt att 
strukturera kurser, allt enligt de behov och 
omständigheter som råder i olika geografiska 
områden. Det vore skönt att kunna säga att 
vi alltid har ett vinnande koncept att få nya 
dansare. Verkligenheten kanske inte alltid är 
lika, även om det säkert finns många goda ex-
empel ute i landet. 

Min erfarenhet är att konkurrensen är kniv-
skarp kring vilka aktiviter vi väljer på vår 
fritid. De som arbetar har oftast ett pressat 
schema med jobbet och familj och som pen-
sionär brukar det inte heller vara så svårt att 
fylla dagarna med många åtaganden. 

Kanske borde vi fundera över om vi ibland 
inte borde ändra hur vi traditionellt håller våra 
kurser för nybörjare – den första grundnivån 
Basic? Jag vill dansa! Det är oftast därför vi 
väljer olika danskurser, allt från salsa, bugg, 
west coast swing, linedans till squaredans. Om 
någon skulle säga att för att kunna gå ut och 
dansa måste du gå på kurs under två termin-
er? Skulle du välja den dansformen i detta fall? 
Eller om någon säger under första kvällen att 
vänta bara tills du lärt dig en högre nivå så ska 
du få se hur kul det blir (5-6 terminer senare)? 
Jag tror många känner igen detta. Ja, jag vet, 
det finns nybörjardanser, några stycken, på 
olika Basic-nummer eller kursnivå, men tänk 
dig bugg, hur länge behöver du gå på kurs 
för att faktiskt kunna ta danssteg på annan 
dans än i den vanliga kursen? Inte för att vi 
ska jämföra detta, men tänkvärt är det när vi 
väljer vilken aktivitet vi vill lägga vår dyrbara 
tid på.

Jag ser att det börjar komma allt mer s.k. in-
tensivkurser på olika nivåer. De flesta på lite 
högre nivåer, men inte så många som nybör-
jarkurser. Om jag föreslår att du lägger 12 
timmar på 3 intensivdagar, 4 timmar vardera 
(t ex 3 lördags- eller söndagseftermiddag) och 
sedan kan du verkligen dansa squaredans, 
kommer det att fungera? Skillnad är om jag 
säger att efter en termin när du lärt dig ca 
hälften av Basic-callen, så kan du börja dansa 
– lite.

Det är möjligt, men vi kanske måste ändra lite 
av hur vi utbildar – i strid med alla listor och 
regler som finns beskrivna och som vi följer. 

Målsättningen för den som vill lära sig att dan-
sa är i första hand ATT DANSA! Om dansaren 
efter ett par gånger fortfarande ”tragglar” 
med circle left/right, dosado, swing, right and 
left grand och några till, är det inte mycket till 
dans. Inte så som dansaren antog från bör-
jan efter att ha sett uppvisningen vi hade med 
Plusdansare. Ser hur roligt ut som helst. Från 
att ha haft en skara nybörjare så är det några 
som försvinner. 

Om vi istället på de första 4 timmarna av 
squaredans ser till att välja call i annan ord-
ning från listan som får dansarna att direkt 
prova på andra formationer och mer ”flyt” i 
dansen. Kanske dansarna får en annan känsla 
för vår dansform. Vi behöver inte kunna alla 
call från alla positioner, vi behöver inte ha två 
eller flera namn på samma rörelsemönster 
(pass thru eller all 8 circulate från facing lines). 
Varför göra det besvärligt när dansare främst 
av allt vill dansa och njuta av att dansa?

Detta innebär inte på något vis att vi ska göra 
avkall på vad vi håller på med, men att ge 
dansarna en känsla av att snabbt känna att de 
”dansar” och inte traskar igenom massa turer, 
gör kanske att fler känner att detta är något 
man vill satsa på. 

Som ni förstår är det inget som inte kräver ett 
visst samförstånd mellan instruktörer, klubbar 
och de spelregler vi sätter upp. Vi vill ju att 
alla ska kunna dansa tillsammans och då kan 
inte varje klubb eller kurs göra på sitt sätt. 
Eller? Varför inte prova i din klubb. Starta en 
intensivkurs om instruktören och klubben är i 
samförstånd. Prova och se om det kan locka 
fler nya dansare att våga prova på. Friskt vå-
gat hälften vunnit!

Vi i Crazy Flutters har försökt och känner att 
det är ett koncept att arbeta vidare med. Vi 
kanske inte lyckades fullt ut med våra am-
bitioner att få många dansare, men de som 
var med har uppskattat det mycket. Det var 
dessutom lätt att få ”änglar” att komma att 
vara med under dessa tillfällen. Vi har pro-
vat två varianter efter intensivkursen slut (3 
gånger) – den ena var att fortsätta med in-
tensiv tillfällen ca 2 ggr i månaden, och den 
andra var att gå över till ”normal” kurs efter 
de första gångerna.
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 Kontaktperson Lena Hammarberg, 076-315 12 10  
www.sollentunasq.se   

 

Workshops 
För dig som vill träna lite extra på den nivå du nyss har lärt dig! 

 

Måndagar och tisdagar i maj 2018 
kl 18.30-21.30 

 

Må 7/5 A1 Lasse Jägdahl 
Ti 8/5 B Sven Andréason 
Må 14/5  C1 Jack Borgström 

Ti 15/5 M Peter Kallträsk 
Må 21/5 A2 Stefan Sidholm 
Ti 22/5 P Tommy Holmberg 
    

IOGT/NTO-huset  
Mantalsvägen 4, Häggvik 

  

 
 

 

Entré 100 kr inklusive fika 
        Under 25 år halva priset 
 

VÄLKOMNA! 

Naturligtvis är det väl inte helt vetenskapligt 
att dra någon slutsats efter två försök, men 
att fortsätta med intensivtillfällen var nog mer 
lyckosamt. Vi kommer att fortsätta och prova 
några vändor till och se om vi lyckas att få fler 
intresserade av squaredans.

Ni som har många nybörjare på era kurser, 
hur har ni lyckats få dansare intresserade? Vil-
ka aktiviteter har ni haft? Dela med er av bra 
erfarenheter. Det behöver vi!

Urban Danielsson

Ordförande Crazy Flutters och 
instruktör i squaredans
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
Ti 20 mars A2-dans med workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Vainor Törnqvist Persson Snapens friluftsgård Kjell Nyäng 0506-150 59

58.7405 13.8652

O 21 mars Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 M, P, A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården, Slottsskogen Kristian Äng 070-540 43 34

To 22 mars Vårdanser 2018 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:00 P, A1, A2 Mats Björkman Spekeröds Bygdegård Gunnar Ljungström 070-771 55 86

Nivådans
F 23 mars Fredagsmys Märsta Crazy Flutters
19:00-22:00 C1 Lasse Jägdahl Forum (Sthlmv 25) Gunilla Jägdahl 073-657 76 31

59.6231 17.8504

L 24 mars Marsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 P, A1 Björn Jerneborg Allaktivitetshuset, Sundbyberg Gunnel Ekberg 070-765 86 83

59.3619 17.9724
Entré 80:-. Café i begränsad omfattning

L 24 mars Dans inför graduering Sollentuna Sollentuna Square Dancers
14:00-17:00 B, M Svante Jordeskog Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13 Lena Hammarberg 076-315 12 10

B-B-M
L 24 mars Intensiv Mainstreamträning Borås Borås HG Squaredancers
10:00-15:00 M Lasse Eriksson Klubblokalen Björkhemsgatan 31 Lasse Eriksson 072-244 13 79

Anmälan senast 20/3
L 24 mars C2 Dansträning Arboga Riverbend's Square Dancers
10:30-17:00 C2 Jesper Wilhelmsson IOGT-lokalen, Storgatan 10 Stefan Flink  070-307 83 37

Rotationsprogram, fika 30 min innan start

L 24 mars Insjödansen Insjön Insjön Square Dancers
14:00-19:00 B, M, P, A1 Tomas Hedberg Insjöns Teater ( f.d NTO ) Ove Sjörs 070-593 43 86

L 24 mars C1 med C2-intro Trollhättan Troll8an Squaredancers
11:00-17:00 C1 Mikael Freeman Götasalen, Strömslundsgatan 36 Monica Johansson 070-682 06 70

S 25 mars A2 intensiv Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
13:00-17:00 A2 Sven Andreason Bergsbrunna villaväg 24 Anders Lindkvist 070-578 52 59

59.8162 17.7204
S 25 mars Klubbdans Malmö Energy Squares
15:00-18:00 B*, M, P, A1 Stefan Carlsson Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 070-345 20 37

S 25 mars Soldansen Bålsta Bålsta Square Dancers
13:00-14:00 A1 Knarrbacken
14:00-18:00 B, M, P

S 25 mars Intensivkurs A1 Borås Borås HG Squaredancers
10:00-15:00 A1 Lasse Eriksson Klubblokalen Björkhemsgatan 31 Lasse Eriksson 072-244 13 79

Anmälan senast 20/3

Här dansar vi -Nummer 1 2018

Stefan Sidholm Lee Jonsson 070-486 06 94

10:00-15:00 A1 Lasse Eriksson Klubblokalen Björkhemsgatan 31 Lasse Eriksson 072-244 13 79
Anmälan senast 20/3

S 25 mars Gemensam månadsdans Skaraborg Läckö Square Dancers
15:00-19:00 B, M, P, A1, A2 Martin Jansson Jungs Bygdegård Ingemar Fridén 070-516 93 33

58.3251 13.1047

S 25 mars Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B, M, P, A1 Mathias Alfredsson Ale Kulturum Ulf Persson 070-787 57 01

S 25 mars Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-16:00 A1, A2 Mikael Freeman Postgatan 25 Monica Johansson 070-682 06 70

58.701 12.4614

Ti 27 mars Klubbdans Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 A1, A2 Thomas Bernhed Floda Lada Thommy Ahlborg 070-635 89 40

57.8067 12.3659
http://www.lerumsquaredancers.se/

O 28 mars WS Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1 Sten Götharson Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077
O 28 mars Olofstorp Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 M, P, A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården, Slottsskogen Kristian Äng 070-540 43 34

To 29 mars Skärtorsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 B, M, P Leif "Snuffe" Eriksson Kvarntorpsgården

To 29 mars Vårdanser 2018 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:00 P, A1 Sten Götharson Spekeröds Bygdegård Gunnar Ljungström 070-771 55 86

Workshop
F 30 mars Våffeldansen Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Rojne Eriksson Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-.66 789 92

F 30 mars Påskdans Skövde, Igelstorp Tivedens Square Dancers
14:00-19:00 B, M, P, A1 Vainor Törnqvist Persson Sventorps bygdegård Lena Blixt 070-262 18 50

58.4136 14.0265 Försäljning av kaffe med dopp
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 30 mars Påskfestivalen Örebro Örebro Squaredancers
12:00-20:00 B, P, A1, A2, C1 Club 700, Drottninggatan 42

L 31 mars
11:00-00:00 B, P, A1, A2, C1

S 1 apr
10:00-13:30 B, P, A1, A2

M 2 apr Annandag Påskdans Stockholm SateLlite SD
14:00-17:00 M, P Robert Milestad Park Folkets hus, Götalandsvägen 181, 

Älvsjö 
Monica Taleryd 070-552 11 65
Servering finns 

O 4 apr Stefandansen Mölnlycke Western Airport Square Dancers
18:30-21:30 B*, P, A1 Stefan Sidholm Bokcaféet Kulturhuset Ulla Henricson 073-332 18 43

O 4 apr Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 M, P, A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården, Slottsskogen Kristian Äng 070-540 43 34

To 5 apr Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:00 B, M, P, A1 Svante Jordeskog Spekeröds Bygdegård Gunnar Ljungström 070-771 55 86

Månadsdans
F 6 apr Dergårdsdansen Lerum Lerum Square Dancers
19:00-22:00 P, A1, A2 David Heffron, Ross Howell, Thomas 

Bernhed
Dergårdens Gymnasiet Alingsåsvägen 9 Thommy Ahlborg 070-635 89 40

57.774 12.276
http://www.lerumsquaredancers.se/

F 6 apr Aprildans Huddinge Huddinge Square Swingers
13:00-16:00 B, M Rojne Eriksson ABF Kommunalv. 26 Ginger Holger 070-591 70 78

L 7 apr 19:e SNCC Lerum Pingvinerna
11:00-21:00 C1, C2, C3A, C3B Dergårdens Gymnasium

S 8 apr
09:00-14:30 C1, C2, C3A, C3B

L 7 apr Träningsdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 B Leif "Snuffe" Eriksson Allaktivitetshuset, Sundbyberg Gunnel Ekberg 070-765 86 83

59.3619 17.9725
Entré 80:-. Café i begränsad omfattning

L 7 apr Höglandsdansen Vetlanda Highland Grand Dancers
14:00-15:00 A1 IOGT-NTO Tomasgatan 34
15:00-20:00 B*, M, P

L 7 apr Square Games Sollentuna Sollentuna Square Dancers
11:00-17:00 P Sven Andreason Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13 Lena Hammarberg 076-315 12 10

59.4769 17.9114
Matpaus. Förkunskapskrav: Plus APD 

L 7 apr Plus Intensiv Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
12:00-16:30 P Jörgen Höjer ABF-huset Claes-Göran Blixman 076-196 51 19

Anmälan krävs, för minst 2 squarer
S 8 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares

Jerry Story, Jack Borgström, Jesper 
Wilhelmsson, Tomas Hedberg

Lennart Jonsson 070-847 79 70
59.268 15.2081

David Heffron, Ross Howell, Thomas 
Bernhed

Mats Björkman 073-904 11 70
57.7739 12.276

Annika Persson, Roger Persson Stefan Svensson 073-037 26 37
57.4259 15.0744

S 8 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Micke Gerkman Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-66 789 92

S 8 apr Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 P, A1, A2 Thomas Samuelsson Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37

S 8 apr Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B, M, P, A1 Martin Jansson Ale Kulturum Ulf Persson 070-787 57 01

M 9 apr Banddans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
11:00-12:30 B Kvarntorpsgården
13:00-14:30 M

Ti 10 apr Dansträning på Mainstream o Plus Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
18:00-21:00 M, P Roland Danielsson Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Solveig Hållberg 073-680 10 64
Ti 10 apr A2-dans med workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Mathias Alfredsson Snapens friluftsgård Kjell Nyäng 0506-150 59

58.7405 13.8652

O 11 apr WS Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A2 Sten Götharson Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077
O 11 apr Göteborg Gothenburg Square Dancers
11:00-14:00 M, P, A1 Kristian Äng Gräfsnäsgården, Slottsskogen Kristian Äng 070-540 43 34

To 12 apr Bakvända Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-22:00 B, M, P, A1, A2 Leif "Snuffe" Eriksson Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077
To 12 apr Vårdanser 2018 Stenungsund Bygdegillets Squaredancers
18:30-21:00 B, M, P, A1 Thomas Bernhed Spekeröds Bygdegård Gunnar Ljungström 070-771 55 86

Dansträning
L 14 apr Intensiv utlärning/träning Plus Borås Borås HG Squaredancers
10:00-15:00 P Lasse Eriksson Klubblokalen Björkhemsgatan 31 Lasse Eriksson 072-244 13 79

S 15 apr Träningsdans Täby Centrum Panther Squares
13:00-16:00 M, P, A1 Svante Jordeskog Bibliotekets hörsal Anna Odencrants 08-66 789 92

Rolf Boettge
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
F 13 apr Crazy Dance Weekend Märsta Crazy Flutters
19:00-22:00 C1 Forum (Sthlmv 25)

L 14 apr
13:00-20:00 B, M, P, A1, A2 Jerry Jestin, Robert Milestad

S 15 apr Intensivkurs A1 Borås Borås HG Squaredancers
10:00-15:00 A1 Lasse Eriksson Klubblokalen Björkhemsgatan 31 Lasse Eriksson 072-244 13 79

Anmälan senast 10/4
S 15 apr Klubbdans Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-20:00 B, M, P, A1 Reine Storberg ABF-huset Claes-Göran Blixman 076-196 51 19

57.484 12.0837

S 15 apr Intensivdag A2 Alingsås Dansföreningen Hörnet
11:00-17:00 A2 Gunilla Hammarlund IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund 070-638 02 31

57.9295 12.5253 Anmälan
S 15 apr Brobyggarnas Vårdans Mölnbacka Präriefolket Square Dancers
14:00-18:00 B*, M, P, A1, A2 Klubbcallers OBS! Bakvända Mölnbacka Bygdegård Birgitta 070-871 54 97

OBS! ej Bakvända på Basic M

S 15 apr Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B, M, P, A1 Mathias Alfredsson Ale Kulturum Ulf Persson 070-787 57 01

S 15 apr Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-16:00 A1, A2 Mikael Freeman Postgatan 25 Monica Johansson 070-682 06 70

58.701 12.4617
To 19 apr Klubbdans Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1, A2 Meddelas senare Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077

F 20 apr Workshop Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 M Lasse Rawet Drakenbergssalen, Lignagatan 8 Gunnel Ekberg 070-765 86 83

59.3153 18.0371
Entré 80:-. Ta med eget fika

L 21 apr Jerry Jestin dansen Lidköping Läckö Square Dancers
13:00-20:00 P, A1, A2, C1 Jerry Jestin Ingemar 070-516 93 33 Mer info kommer senare

L 21 apr Vårdansen Enköping Pepparrötterna
14:00-17:00 A1, A2 Litslena Bygdegård
17:00-21:00 B*, M, P

L 21 apr Vårdans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
13:00-16:00 A1, A2 Stefan Sidholm Träffpunkten, Sundbyberg Gunnel Ekberg 070-765 86 83

59.3614 17.9654 Entré 80:-
S 22 apr Nivådans A2 Örebro Örebro Squaredancers
10:00-16:30 A2 Jerry Jestin Klubblokalen, Radiatorvägen 7 (vid tefatet) Lotta Sandberg 070-353 90 49

59.2636 15.1874

S 22 apr C1 med C2-intro Trollhättan Troll8an Squaredancers
11:00-17:00 C1 Mikael Freeman Götasalen, Strömslundsgatan 36, 

Trollhättan
Monica Johansson 070-682 06 70
58.2826 12.2742
Obs! Söndag!

S 22 apr Söndagsdans Nödinge Surte Swingers
17:30-20:30 B, M, P, A1 Jörgen Höjer Ale Kulturum Ulf Persson 070-787 57 01

Ti 24 apr Dansträning på Mainstream o Plus Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
18:00-21:00 M, P Calle Bruner Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Solveig Hållberg 073-680 10 64

59.3489 18.1442
Ti 24 apr Klubbdans Floda Lerum Square Dancers
18:30-21:00 A1, A2 Thomas Bernhed Floda Lada Thommy Ahlborg 070-635 89 40

57.8067 12.3659
http://www.lerumsquaredancers.se/

Ti 24 apr A2-dans med workshop Mariestad Norra Wadsbo Squaredancers
18:30-21:15 A2 Jesper Wilhelmsson Snapens friluftsgård Kjell Nyäng 0506-150 59

58.7405 13.8652

O 25 apr Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 B*, M Lasse Rawet Kvarntorpsgården

O 25 apr WS Göteborg Vinga Yellow Rockers
19:00-21:30 A1 Gugge Törnquist Kyrkbytorget 5 Susann Götharson 076-229 84 72

57.7121 11.9077

O 25 apr Vikings vårdans Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18:30-21:30 A2 Micke Gerkman Bygdegården, Bergsbrunna villaväg 24 Anders Lindkvist 070-578 52 59

Servering. Inträde 100 kr.
O 25 apr Månadsdans Linköping Blue Ribbon Squares
18:30-21:30 P, A1, A2 Meddelas senare Åbylundsgatan 52 Lena Ericsson 073-418 23 86

L 28 apr Stockholm Forum Squaredancers
13:00-16:00 P, A1 Robert Milestad Nybrogatan 18 Berit Nilsson 08-604 05 20

L 28 apr Hälsingedansen 2018 Glada Hudik Squaredancers
- Tomas Hedberg Mer Info kommer!

Jerry Jestin Gunilla Jägdahl 070-378 28 52
59.6233 17.85
Se mer information på CF.s hemsida

Krister Pettersson Carina Runnebring 070-649 24 58
Servering, mat till försäljning
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Datum/Tid Program Dansnamn/Caller Ort/Lokal Klubb/Kontaktperson
L 28 apr Majdansen Stockholm Motiv8's
11:00-14:00 C1 Park Folkets Hus, Götalandsv 181, Älvsjö

15:00-18:00 C2

S 29 apr
10:00-13:00 C3A
14:00-17:00 C3B

L 28 apr Fäboddansen Leksand Falu Squaredancers
11:00-17:30 P, A1, A2 Hotell Moskogen
19:30-22:00 P, A1, A2

S 29 apr
10:00-14:00 P, A1, A2

S 29 apr Klubbdans Malmö Energy Squares
15:00-18:00 B*, M, P, A1 Meddelas senare Studiefrämjandet, Ystadsgatan 53 Lars Olofsson 070-345 20 37

S 29 apr Mellerud Rocky Mountains Squaredancers
12:00-16:00 A1, A2 Mikael Freeman Postgatan 25 Monica Johansson 070-682 06 70

58.701 12.4616

M 30 apr Valborgsdansen Floda Dansföreningen Hörnet
18:00-22:00 P, A1, A2 Thomas Bernhed Floda lada Gunilla Hammarlund 070-638 02 31

57.8062 12.3655

O 2 maj Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 B, P Robert Milestad Kvarntorpsgården

O 2 maj Vikings vårdans Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18:30-21:30 P Björn Jerneborg Bygdegården, Bergsbrunna villaväg 24 Anders Lindkvist 070-578 52 59

Servering. Inträde 100 kr.

L 5 maj Majdans Sollentuna Sollentuna Square Dancers
13:00-16:00 A2 Arena Rotebro, Hertig Karls väg 13
17:00-20:00 P, A1

L 5 maj Plus-dans Nybro Crystal Squaredancers
16:00-20:00 P, A1 Meddelas senare Hanemålaskolan Anders Cedmert 070-276 99 20

L 5 maj C3A-dans Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
10:30-17:30 C3A Jesper Wilhelmsson Fruängsgården Annika Myhrberg 073-664 10 98

Tiden är preliminär än så länge

L 5 maj Dans och Workshop Sundsvall Sundsvalls New Wave
11:00-17:00 P, A1 Halmstadsvägen 14, Granloholm

S 6 maj
10:00-16:00 A2, C1

S 6 maj A1 Workshop Fruängen, Stockholm Ericsson Square Dancers
10:30-16:30 A1 Jesper Wilhelmsson Fruängsgården Annika Myhrberg 073-664 10 98

Tiden är preliminär. Rotationsprogram.

Sven Andreason Christina Holopainen 070-246 05 92

Ian McConnell Arne Gustavsson 070-422 82 27
OBS! Lokalen!

Tommy Holmberg, Mats Sundström, 
"Hebe" Bergström

Hans-Erik Hebe Bergström 070-493 15 16
60.7199 15.0069
WS på dagtid, dans på lördagskvällen

Micke Gerkman Lena Hammarberg 076-315 12 10
59.445 17.931

Tiden är preliminär. Rotationsprogram.
S 6 maj Månadsdans Helsingborg Helsingborg Squaredancers
14:00-18:00 P, A1, A2 Thomas Samuelsson Dalhemsvägen 123 Lena Kjellgren 070-633 07 37

S 6 maj Gemensam klubbdans Skaraborg Skövde Skövde Squaredancers
15:00-19:00 B, M, P, A1 Meddelas senare Horns bygdegård Ulla Thrysin 070-348 85 22

58.5195 13.8968
S 6 maj Intensivkurs A1 Borås Borås HG Squaredancers
10:00-15:00 A1 Lasse Eriksson Klubblokalen Björkhemsgatan 31 Lasse Eriksson 072-244 13 79

Anmälan senast 1/5

S 6 maj C1 Dansträning Eskilstuna Eskilstuna Con Amore Dancers
11:00-16:00 C1 Sten Axtelius Dansens Hus, Rinmansgatan 12 Lilian Grahm 070-240 09 03

M 7 maj A1 workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 A1 Lasse Jägdahl IOGT/NTO-huset, Mantalsvägen 4 Häggvik Lena Hammarberg 076-315 12 10

59.445 17.931
M 7 maj Måndagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 M, P Rolf Boettge Kvarntorpsgården

Ti 8 maj Basic workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 B Sven Andreason IOGT/NTO-huset, Mantalsvägen 4 Häggvik Lena Hammarberg 076-315 12 10

59.445 17.931

Ti 8 maj Dansträning på Mainstream o Plus Lidingö Ocean Waves Square Dance Club
18:00-21:00 M, P Calle Bruner Föreningsgården, Larsbergstorget 9 Solveig Hållberg 073-680 10 64

59.3478 18.1477
L 12 maj Rodendansen Hökhuvuds bygdegård Roden Square Dancers
12:00-18:00 B, M, P, A1, A2 Tomas Hedberg Uppskedika 328  742 92 Östhammar Yvonne Berggren 070-734 31 72

L 12 maj A2-intensiv o Workshop Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
12:00-16:30 A2 Jörgen Höjer ABF-huset Claes-Göran Blixman 076-196 51 19

M 14 maj C1 workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 C1 Jack Borgström IOGT/NTO-huset, Mantalsv. 4 Häggvik Lena Hammarberg 076-315 12 10

59.445 17.931
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Den nya danslistan presenterar inte 
nivåordningen på dansen utan visar bara 
vilka nivåer som dansen erbjuder, tex B, 
M, P (fast dansordningen kanske är B, M, 
B, P).

För fullständig information hänvisas till 
flyern, som ofta är bifogad eller till klubb-
ens hemsida.

Danslistans nivåpresentation
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
Ti 15 maj M workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 M Peter Kallträsk IOGT/NTO-huset, Mantalsv. 4 Häggvik Lena Hammarberg 076-315 12 10

59.445 17.931
Ti 15 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-21:30 B, M, P Svante Jordeskog Blåbärskullen Tommy Landin  070-549 08 00

O 16 maj Onsdagsdans Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 M, A1 Micke Gerkman Kvarntorpsgården

O 16 maj Vikings vårdans Uppsala Uppsala Viking Squaredancers
18:30-21:30 A1 Stefan Sidholm Bygdegården, Bergsbrunna villaväg 24 Anders Lindkvist 070-578 52 59

Servering. Inträde 100 kr.

L 19 maj WetternRundaDansen Motala Varamon Square Dancers
13:00-15:00 A1, A2 Gillet Varamon; Varamovägen 70
15:30-19:30 B, M, P

L 19 maj Majdansen Norrtälje Eightmakers
15:00-19:00 P, A1, A2 Micke Gerkman IOGT-huset, Stockholmsvägen 1 Kristina 070-591 48 21

S 20 maj Intensivdag A1 Alingsås Dansföreningen Hörnet
11:00-17:00 A1 Gunilla Hammarlund IOGT-NTO, Oscarsgatan 5 Gunilla Hammarlund 070-638 02 31

57.9295 12.5253 Anmälan

M 21 maj A2 workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 A2 Stefan Sidholm IOGT/NTO-huset, Mantalsvägen 4 Häggvik Lena Hammarberg 076-315 12 10

59.445 17.931
Ti 22 maj Plus workshop Sollentuna Sollentuna Square Dancers
18:30-21:30 P Tommy Holmberg IOGT/NTO-huset, Mantalsvägen 4 Häggvik Lena Hammarberg 076-315 12 10

59.445 17.931

Ti 22 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-21:30 B, M, P Reine Storberg Blåbärskullen Tommy Landin 070-549 08 00

O 23 maj Täby Näsbyparks Squaredanceklubb
13:00-16:00 P, A1 Michael "Sotarn" Lindberg Kvarntorpsgården

O 23 maj Onsdagsdans på PARK Stockholm SateLlite SD
19:00-22:00 P, A1, A2 Mathias Alfredsson Park Folkets hus, Götalandsvägen 181, 

Älvsjö 
Monica  Taleryd  070-552 11 65
Servering finns

To 24 maj Sommardans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
12:00-15:00 B* Rolf Boettge Stora Skuggan/Norra Djurgården Gunnel Ekberg 070-765 86 83

59.366 18.0783
Entré 50:-. Ta med eget fika.

F 25 maj Majdans Tyresö Tyresö Square Dancers
19:00-22:00 A1, A2 Micke Gerkman Pluggvägen 6 Olle Nilsson 073-670 26 73

59.2415 18.23

L 26 maj Vårdans Nykirke bygdehus Horten og Omegn Squaredancers
11:00-20:00 M, P, A1, A2, C1 Tomas Hedberg Kopstadveien 25A, 3180 Nykirke Cathrine Hallberg +47 926 42 675

Vainor Törnqvist Persson Mats Wirebro 076-398 39 86
Grillafterparty, ta med vad du vill grilla

11:00-20:00 M, P, A1, A2, C1 Tomas Hedberg Kopstadveien 25A, 3180 Nykirke Cathrine Hallberg +47 926 42 675
59.4242 10.3723

L 26 maj Vårfest Tidaholm Skövde Squaredancers
13:00-14:30 A2 Madängsholms bygdegård
15:00-19:00 B, M, P, A1

S 27 maj Workshop Nykirke bygdehus Horten og Omegn Squaredancers
11:00-14:00 P, A1, A2 Tomas Hedberg Kopstadveien 25A, 3180 Nykirke Cathrine Hallberg +47 926 42 675

59.4242 10.3723
S 27 maj Bryggdans Kungsbacka Kungsbacka Square Dancers
17:00-17:00 B, M, P, A1 Jörgen Höjer Hamntorget Claes-Göran Blixman 076-196 51 19

57.484 12.0837
Ti 29 maj Sommardans Mölnlycke Western Airport Square Dancers
19:00-21:30 A1, A2 Reine Storberg Blåbärskullen Tommy Landin 070-549 08 00

O 30 maj Picknickdans Trångsund Huddinge Square Swingers
13:00-16:00 B*, M, P Sven Andreason Stortorpsparken Ginger Holger 070-591 70 78

To 31 maj Sommardans Stockholm Squaredansklubben Seniorerna
12:00-15:00 P, A1 Micke Gerkman Stora Skuggan/Norra Djurgården Gunnel Ekberg 070-765 86 83

59.366 18.0783
Entré 50:-. Ta med eget fika.

To 31 maj Trail End Dans Convention 2018 Borås Västsam Squaredans
18:00-21:00 B, P, A2 Lokala callers Bockasjögatan 2 Thommy Ahlborg 070-635 89 40

F 1 juni Convention 2018 Borås Västsam Squaredans
11:00-22:00 B, M, P, A1, A2, C1, 

C2
Boråshallen

L 2 juni
11:00-20:00

S 3 juni
10:00-15:00

Tony Oxendine, Brian Hotchkies, Justin 
Russell, Thomas Bernhed, Jesper 
Wilhelmsson

 073-328 20 40

Jesper Wilhelmsson Ulla Thrysin 070-348 85 22
58.1455 13.9168
ordnas gemensamt av Tidaholm & Skövde SD
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www.orebrosquaredancers.se    
 

 
 
 

 

 

36:e 

 
 
 

 
 

 
Örebro 30 mars-1 april 2018 

 
Afterparty på lördagen 
med dans till live musik 

 

Jerry Story 
Jack Borgström 

Jesper Wilhelmsson 
Tomas Hedberg 

 
B och P-C1 i tre hallar i tre dagar 

C1 med rotationsprogram! 
 

Hjärtligt välkomna önskar 
Örebro Squaredancers 

Påskfestivalen får ny lokal 
 

Nu flyttar vi från Universitetet till fantastiska Club 700! 
Helt underbara danshallar med riktigt bra dansgolv. 
Mycket nära till många hotell och restauranger och till 
Södra Station. Gratis parkering inom gångavstånd 
(p-förbud kl 24-06), och på alla gator runt omkring är 
det avgiftsfritt i påsk, utom lördag 9-13. Campinggäster 
har ca 15 minuters gångavstånd från Gustavsviks 
camping, en av Sveriges absolut bästa campingplatser. 

Kom en dag tidigare, eller stanna en dag 
längre, och se mer av Örebro. Besök slottet, 
Wadköping, spendera några timmar i relaxen 
eller Äventyrsbadet, eller strosa runt i vår 
vackra stad och stanna till på något av våra 
mysiga kaféer. Upplev lite mer av Örebro! 

Mer info finns i vår folder! 

 Nivådans A2 
 

Söndag 22 april 2018 
 

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

 

Caller: Jerry Jestin 
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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Horten og Omegn Squaredancers
Førjulsdans på Nykirke bygdehus 

Lørdag 18. november 2017 arrangerte Hor-
ten og Omegn Squaredancers Førjulsdans på 
Nykirke bygdehus. 11 dansere fra Fjord Fro-
lickers Square Dance Club, fire fra Oslo Square 
Dance Club og én fra Vipsen’s Square Dancers, 
Nyköping, kom til dansen vår. Fra klubben vår 
stilte 14 av 18 aktive dansere! De fire andre 
var på reise, vekk fra kulden i Norge…

Vår Caller for kvelden var Krister Pettersson fra 
Norrköping i Sverige. I alt var vi enogtredve 
personer! Dansen varte fra klokken fem til ni 
på kvelden. 

Som vanlig hadde vi smørbrød og kaker til 
danserne. I pausen benyttet vi sjansen til å 
snakke sammen. Det er jo noe av det beste 
ved arrangementene våre!

Vi skal fortsette med å ha Hyggekvelder tre 
ganger i året i 2018 også. Da tar vi på oss litt 
pent og danser til innspilte melodier. I pausen 

går vi løs på maten. Alle har med seg noe godt 
til et fellesbord. Vi pleier å få besøk av dansere 
fra Fjord Frolickers Square Dance Club. Dette 
konseptet kan anbefales for å skape et godt 
miljø i klubben!

På hjemmesiden vår 
http://www.horten-squaredancers.no 
finner du informasjon om klubben og de kom-
mende dansene i 2018. Disse dansene er også 
lagt inn i Danslistan til SAASDC.

Cathrine Hallberg
leder, Horten og Omegn Squaredancers

Krister Petterson (foran), Kjell Haughem, med 
Anthony Miles i bakgrunnen, forsyner seg av 

matfatene.

Krister Pettersson får en julenisse som 
Caller-gave av Berith Hynaas. 
Tusen takk for morsom calling!

Det var godt å se at det var 
to squarer på gulvet.
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Callers, det är en intressant samling. Vi hit-
tar fem kända callers till convention. Deras 
intressen, när de inte callar: speedway, ak-
variefiskar, gå ut med hunden, programmera 
och lyssna på rock&roll-konserter. 

Brian Hotchkies
Den som har dansat till Brian Hotchkies lär 
inte glömma det. Den australiensiske callern 
med fan-club (jag är medlem). Han blev över-
talad att börja med squaredans, en gång för 
länge sedan, mycket motvilligt – men snart in-
såg han att det var jättekul, och började calla. 
Det var 1961, så han har haft några år på sig 
att bli fantastisk. Men han tycker fortfarande 
det är viktigt att bli bättre. Det är ett ansvar 
att stå på scen, ett ansvar att underhålla el-
ler lära dansarna, att hitta på nya saker, flytta 
runt dansarna mellan squarerna...ja man vet 
aldrig vad som händer. Står man på scen får 
man bestämma :-), men man kan ju känna att 
man står på golvet med dansarna ändå.
Han callar på heltid sedan 1980.

Thomas Bernhed
Behöver Thomas verkligen en presentation? 
Spännande koreografi, och full koll på golvet. 
Som den gången när jag, ett par månader in 
på pluskursen, kom till Lerum...och så fanns 
där en square och 7 plusdansare. Vad gör 
man? Dansar förstås. Thomas såg till att de 
andra fick de calls jag inte kunde, så jag hade 
inte minsta problem att dansa plus den kväl-
len (basic och mainstream, däremot...)
Han blev medlurad på en nybörjarkurs för 
länge sedan, och blev redan då fascinerad av 
callning. Känslan att calla är fantastisk och 
ibland skrämmande, citerar jag. Men han re-
ser runt och dansar mycket, också, och dansar 
i hemmaklubben.

Tony Oxendine
Tony är en av världens mest kända callers, 
som reser runt, i USA och resten av världen 
för att calla. Han växte upp i South Carolina 
och tyckte om att sjunga; var med i ett band. 
Callerkarriären började med singing calls i 
tonåren, och han blev fascinerad av callning 
(vilket ju inte är ovanligt för folk som plug-
gar matte och IT). Han började calla på heltid 
1980, och har även ett skivbolag för square-
dansmusik. Singing calls är det han tror att 
folk minns honom för. Han dansar gärna om 
han hinner, men känslan av att stå på scen 

Conventioncallers
är svår att matcha. Han gillar att calla main-
stream. 

Jesper Wilhelmsson
Jesper kommer från Örebro. Han provade 
squaredans, och fastnade direkt; gillade kom-
binationen av dans och att använda huvudet. 
Ser man det, är inte steget långt till att börja 
calla. Första kursen höll han 1998, och callar 
nu alla nivåer upp till C2. Men tycker fortfar-
ande att det är roligt att dansa. 

Justin Russell 
kommer från Memphis, Tennessee. Han är en 
ung caller, som har dansat och callat i hela sitt 
liv. Grannarna tjatade på familjen att komma 
och dansa squaredans; Justin och hans bror 
fick gå, och han fastnade. Callern uppmuntra-
de honom att lära singing calls. När klubben 
tröttnade på samma fem singing calls varje 
danskväll skickade de honom  på callerskola, 
och på den vägen är det. Han gillar fortfarande 
att dansa. Inställning: Alla gör fel; bara le när 
du gör det.
/Ethel Åslund

   

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

 

MAJDANS 
 

Lördag 5 maj 2018  
 

13.00 - 16.00 A2 
17.00 - 20.00 P-A1 

Micke Gerkman 
 
 

Arena Rotebro  
Hertig Karls väg 13 

 

Entré  
150 kr kl 13.00 (2 pass) 
100 kr kl 17.00 (1 pass) 

Under 25 år gratis 

 

VÄLKOMNA!  
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Klubbinformation 
(uppdaterad november 2017)

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 SAASDC:s sekreterare. 

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 073-377 00 71.

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
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 

Diplom/Regler:
Diplom på svenska samt moderniserade regler 
finns nu att ladda ner gratis under SAASDC/
Handbok för nybörjare.

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. Kontaktperson för stadge-
frågor 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/sekreterare, Iris Åkerberg: 
iris@squaredans.se, 
Norra Torpvägen 56, AX-22120 Mariehamn
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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 inplanerat. 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SACT School 

 

Nästa caller-kurs ej inplanerad.  
För intresseanmälan och mer information: 
Kontakta Fia Norén, 070-2090255, eller via 
catarina8587@hotmail.com 
 
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 planeras våren 2018. För 
intresse-anmälan och mer information: 
Kontakta Fia Norén, 070-2090255, eller via 
catarina8587@hotmail.com 

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

SACT för ALLA! Observera att man 
inte behöver vara caller eller instruktör för 
att vara med i SACT! 
 

You are calling too FAST! 
No Sir/Mam, you are dancing too 

slow 
Ovan är ett citat från Jerry Story, när vi en 
kväll pratade Squaredans, och dess utveckling. 

Fast/Slow har två dimensioner:  

 Taktslag per minut  

o (hur fort benen skall gå) 

 Taktslag per call  

o (hur många steg tar ett call) 

Per minut styr callers/instruktörer över själva. 
Vi som använder SquareView kan justera detta.  
Mycket musik produceras på 126 BPM, själv 
använder jag 121-123 BPM. Här ÄR det OK för 
callern att anpassa sig till folket på golvet, 
tidpunkt på kvällen etc. Ibland kör vi medvetet 
fortare (126-128 i mitt fall, Buffalo´s UpBeat 
mer än så), men då är det bra att förvarna. 

Per call styrs faktiskt av callets definition, dvs 
av CallerLab. ”Heads Square thru 4” tar 10 
taktslag. Dock sitter öron och ben inte ihop 
direkt, 1-2 taktslag åtgår för reaktionstid. 
Callar jag sedan Dosado på 6-7 taktslaget in i 
Squarethru 4 skall Dosado ta 6 taktslag, 
reaktionstid noll taktslag. I ett singingcall kan 
jag säga det första callet i en figur på typ näst 
sista taktslaget i figuren innan, då sparar man 
2 slag för reaktion. Ett singingcall figur är 
normalt 64 taktslag. 

Min poäng är att vi som lär ut squaredans 
måste lära dansare gå i rätt FART. När man 
torrsimmar ett call, och provar det första/andra 
gången är det kanske OK att låta dansarna bli 
klara, hinna stanna, hinna se formationen det 
blev. I ”mängd-träning” skall vi inte göra det! 

Det finns nämligen en egenskap en 
squaredansare måste ha: Kunna lyssna/förstå 
SAMTIDIGT som man slutför pågående call. 
Annars fungerar det inte. Squaren går sönder, 
eller så callas det start/stopp-dans. Den senare 
är oskönt, det ger ryggproblem.   

Om man inte fixar detta på kurserna kommer 
eleverna inte att klara av att dansa på 
festivaler. För där ska det gå i rätt fart! 

Ett citat från en mycket närstående. ”Dansarna 
får inte vara SACT-färdiga”. Stavade jag fel? 

/Bosse Nilsö,  Skribent, SACT 
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Ethels krönika

Det där med squaredans....det är ju så rol-
igt, så bara det räcker ju egentligen. Men nog 
borde man ha nytta av allt det där trampandet 
runt i square thru får och katt the diamond. 
Lite lärdomar att bära med sig på livets kroki-
ga stig. Jag började fundera.

Det första jag kom på är det självklara att alla 
är lika viktiga, och alla måste samarbeta för 
att det ska bli en dans. Det gäller ju annars 
också, att allt blir lättare om man samarbetar 
bra, och att det funkar bättre med ideer om 
man har någon att bolla dem med. Och de 
som kan hjälper dem som håller på och lär 
sig, så blir allting så bra, så bra... (men det 
blir det ju!!) Sedan finns det ju de som inte 
behöver squaren, som kan vandra runt i sina 
egna slingor alldeles på egen hand. Men för de 
flesta av oss är 15 ett tragiskt tal.”

Man ska göra som man blir tillsagd. Hm. Det 
där lät ju inte så bra. Om jag säger: Man ska 
följa instruktioner, men kunna omforma dem 
på sitt eget sätt om man vill. Lite hopp och 
skutt, hålla hand och trassla in sig - eller inte, 
för det är inte alla som vill eller kan. Man kan 
vara lite kreativ i promenade. Man kan gå 
bakåt, man kan gå tvärs över om sides är lite 
senfärdiga av sig. Risken är förstås att den 
uppmärksamme callern hämnas. Såvida det 
inte är en förstående caller, som blev caller 
för att slippa promenade; det är ju också en 
möjlighet. Och som alltid måste man ju kunna 
alla regler för att tänja på dem; det blir inte 
bra annars. Då hamnar man konstigt och un-
drar varför väggen står snett, och hur man ska 
göra lines up to the middle and back med tre 
linjer på olika håll. Öva öva öva... 

Jag läste nyligen att det är typiskt för männi-
skan att förstå sekvenser, och att kunna byta 
ut delar av dem och ändra på dem. Exemplet 
var kakrecept, men squaredans måste ju vara 
typexempel. Skip the first part of load the boat 
(va, finns det delar i den?). Skip the last part 
of pass thru. Öööhh? Nu är callern igång och 
testar oss igen...

För att lära, ska man lägga ner sin själ i att 
öva och försöka förstå. Belöningen kommer, i 
aha-upplevelser när man plötsligt förstår det 

där callet, även om det är från en position in-
gen har sett förut och det bara flyter, glädjen 
när dansen går som en dans och man kom-
mer hem igen med rätt partner (wow, callern 
gjorde rätt den här gången!!). Man måste öva 
för att lära sig, vadhelst det är.

Göra fel, och skylla det på callern. Ja, vem 
skulle man annars skylla på? Jag gör ju ald-
rig fel! Och då får man skratta åt det som 
blir fel. Det är viktigt. Vad var det han sade, 
Yoda? Misslyckande den bästa läraren är. Och 
i squaredans får man ett nytt försök, varje 
dans. Det blir bättre. Och blir det inte det, så 
får vi skratta mer; det är inte dumt det heller.

Allt förändras ständigt, men man har sina med-
dansare att förlita sig på. Centers run, centers 
run...varför gör de inget, vad väntar de på...? 
är det jag som är center??? Det var jag ju inte 
förut? Leaders trade, trailers trade...nej men 
jag var ju leader...ja, då ja..

Fast det fick jag ju också lära mig en gång, i 
någon ovanligt knepig spin the top från dia-
monds: du ska aldrig lita på händer, men väg-
gar, de står fast. Jag är inte säker på att jag 
vill ha den lärdomen. Jag vill lita på händer 
(och möjligen mig själv också, åtminstone i 
en spin – eller var det fan? - the top från dia-
monds...). Men våra lärare varnar oss; akta er 
för att sticka ut händerna i en dans, man vet 
aldrig vad som fastnar där...men det är ju så 
skönt att hålla fast i någon, det känns tryggt.

Det som har passerat är borta. Gå tillbaka där 
ni stod, säger callern. Det går inte. Var stod 
vi? Har vi stått? Nej, det där har vi aldrig gjort!
Att göra klart är nödvändigt (nej, vi blir ju fär-
diga). Det bästa man kan åstadkomma är ju 
ändå bara att komma tillbaka till det stället där 
man började...lite deprimerande kan tyckas...
men det är vägen som är mödan värd. Det är 
den verkligen.
Det svåra är att stå still. Ja, att inte springa 
på varje boll (bildliga bollar; visserligen är 
squaredans roligt och omväxlande, men kan-
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ske inte riktigt så), utan tänka efter i lugn och 
ro innan man agerar...det är användbart i alla 
lägen.
Koncentration behövs. Det är bra, både för att 
stänga ute den irriterande omvärlden (lugn 
och ro för dig), och för att lära sig  klara kom-
plicerade uppgifter (bra för dem som behöver 
uppgiften löst). Inte kan man tänka på något 
annat än innevarande call, inte i en sekund, 
för då hinner man missa vart man ska. Med 
lite erfarenhet lär man sig att gissa vad det 
var, och hänga på ändå, flyta med. Reda ut 
sina misstag och få ihop det hela ändå. Det är 
inte dumt att lära sig heller.

Squaredans är livet. Tror jag.
Ethel Åslund 
squarethru.wordpress.com (min blogg)

Woxnadalens 
Squaredancers har 

firat 35 år!
Vid detta tillfälle, 16 sept, hade vi Sven Nilsson 
från Brunflo som caller. Han callade en massa 
klurig-och trevligheter.

Dansare från Ö-vik i norr till Bålsta i söder 
gästade oss. Klubben uppvaktades med fina 
presenter och blommor från närliggande klub-
barna Gävle-, Glada Hudik -sqd samt New 
Wave S-vall.

Alla bjöds på kaffe och firarbakelse.
Tack till er alla som kom och firade med oss!

Irene Lindström
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Hjälp – jag hör dåligt!
Vart efter åren går och man blir äldre händer 
det ju att man får nedsatt hörsel. Det finns ju 
utmärkta hjälpmedel att få från sin audiolog 
men vad vet de om squaredans? Behövs det 
särskild utrustning för att man ska kunna upp-
fatta callen, musiken och dansglädjen lika bra 
som fullständigt hörande?

Jag som (mig veterligen) inte har nedsatt hör-
sel har på initiativ av en squaredansare under-
sökt frågan. 

Jag har sett tre olika möjligheter:
Med hörapparat som kan växla till hörselslinga 
och dans i en lokal där sådan slinga är install-
erad. Det fungerar med den vanliga hörap-
paraten. Blue Ribbon Squares har testat att 
använda slinga på en onsdagsdans i sin klubb-
lokal. Callern Fredrik Rosén har en sladd som 
kopplar ljudet från hans anläggning till hör-
selslingan. – Det gick bra att använda hör-
selslinga, säger Fredrik. De som använder 
hörapparat var nöjda med att uppfatta callnin-
gen. Jag tror att klubben kommer införskaffa 
slinga framöver. 

Det finns andra möjligheter, där du tar av dig 
hörapparaten och använder vanliga hörlurar 
som du kopplar till en mottagare som bärs i en 
bröstficka eller i en rem om halsen. Det är den 
sorten du kan få hjälp med av audiologen där 

du bor. Systemen används t ex för att kommu-
nicera trådlöst med din mobiltelefon. 
Ett företag i den här branschen finns i Väster-
vik och heter Strongvoice (strongvoice.se). De 
har utarbetat konceptet för tränare inom t ex 
hästsport. De har mottagare med en räckvidd 
på 80, 100 eller 250 meter. Till en sändare 
kan man ansluta obegränsat antal mottagare. 
Tränaren talar i en liten mikrofon (mygga) och 
når ut till alla mottagare samtidigt. Båda de 
här metoderna är ju flexibla, men en sändare 
måste i båda exemplen placeras hos callern.

Det är ju bra med något mer flexibelt än hör-
selslinga, eller hur? Men fungerar det verkli-
gen? Den där myggan? Tar den bara upp ljudet 
av callerns röst? Missar dansaren musiken?
  
I Square-Info nr 4, 2007 beskrevs ett system 
med radiosändare som i princip är detsamma 
som jag beskrivit ovan. Man förordade också 
ett enhetligt system inom squaredansen. Hur 
många squaredansare har testat detta?

En sändare och en mottagare från Strongvoice 
kostar 3700 kr, varje extra mottagare kostar 
995 kr. Tekniken för att underlätta för dansare 
med nedsatt hörsel finns men det krävs en-
skilda initiativ för att så ska ske.

Mia Mutembei

Moderklubb?
Vad innebär moderklubb? Det är det förmod-
ligen inte många som funderar över till var-
dags. Gör man det så är det för många säk-
ert den klubb där de började dansa en gång i 
tiden och kanske den enda klubb som de har 
varit och fortfarande är medlem i. 

För andra är det klubben, där man lärde sig 
grunderna i squaredans och när suget efter 
andra nivåer blev för starkt, sökte sig till an-
dra klubbar. Ett annat alternativ är den klubb 
där man för närvarande är mest aktiv i även 
om man är medlem i andra klubbar. Det ge-
mensamma är att moderklubb inte är statiskt 
utan det kan förändras med tiden.

Om man ser till vad förbundet menar med 
moderklubb är det den klubb som registrerar 

dansaren, när klubbuppgifterna registreras 
en gång per år på förbundets hemsida, och 
som ligger till grund för den faktura förbundet 
skickar ut till respektive klubb. Även avgiften 
för Square-Info är beroende av hur dansaren 
registreras. 

Så tänk på att vara noga med att tala om för 
den klubb du anser är din moderklubb att det 
är den som ska registrera dig. Och för att und-
vika dubbelregistrering, tala även om för den 
andra, ev de andra klubbarna, du är medlem i 
att de inte ska registrera dig. 

För styrelsen

Fia Norén
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Nu finns nya svenska ”Diplom” och de mod-
erniserade ”Squaredansens 10 kom-ihåg” för 
nerladdning på förbundets hemsida. Det är 
etikettgruppen som har moderniserat de gam-
la ”kom-ihågen” till ett modernare utförande. 
Klubbar som tillhör SAASDC kan gratis ladda 
ner och skriva ut dokumenten. 

Ni hittar ”10 kom-ihåg” genom att gå in på 
förbundets hemsida; klicka på SAASDC välj 
”Handbok för nybörjare” i menyn till höger, 
klicka sedan på ”10 kom ihåg” och skriv ut.

Diplomet hittar klubben efter att först ha log-
gat in med sitt lösenord på hemsidan; klicka 
därefter på ”klubben”, och sedan på ”Diplom 
Graduering” som ni finner i menyn till höger, 
ni kommer då till ”Diplom-F” klicka och skriv 
ut.
Använd gärna ett tjockare papper, minst 120 
gram när ni skriver ut dokumenten, så de inte 
blir för sladdriga.

10 kom-ihåg och 

Gradueringsdiplom 

Den 1-3 juni är det äntligen dags för Swedish 
Square Dance Convention 2018 i Borås. Re-
dan för över två år sedan, i maj 2016, bör-
jade planeringen inför årets storslagna dans-
fest med första kontakter mellan Västsam och 
Borås TME och en idé som snabbt växte. Borås 
var en perfekt stad storleksmässigt, nu skulle 
bara det praktiska kluras ut.

Efter månader av kontakt hölls i oktober 
2016 det inledande uppstartsmötet. Svenska 
Squaredansförbundets representant var då på 
plats i Borås för att bedöma stadens kapac-
itet för att arrangera evenemanget på bästa 
sätt. Allt detta skedde under stor hemlighet, 
eftersom det är tradition att nästa års värd-
stad presenteras under det stundande årets 
Convention. Endast projektgruppen visste vad 
som var på gång. Allt måste fungera - lämp-
liga lokaler för den fartfyllda dansen och över 
1000 deltagare, plats för festligheter, park-
ering, ställplatser för husbil och hotell. Och 
såklart klaffade allt och organisationen Väst-
sam ansökte officiellt hos förbundet om att få 
arrangera Swedish Square Dance Convention i 
Borås 2018. Stadens storlek och närheten till 
allt gjorde valet av värdstad enkelt och den 29 
oktober togs beslutet om att förlägga arrange-
manget just här, mitt bland street art och Vis-
kans porlande vatten.

Projektgruppen från Borås fick en mer dju-
pgående inblick i squaredansvärlden i novem-
ber 2016 med videovisning av dansen. Dessu-
tom presenterades callerns viktiga uppgift och 
att de inom squaredans är att jämställa med 
världsstjärnor på den internationella musikh-
imlen. Att sådana stjärnor ska inta Boråshal-
len i juni känns därför som något väldigt be-
tydelsefullt och är definitivt något som staden 
är stolt över.

För att se till att allt ska gå smidigt och för 
att arrangemanget ska bli så underhållande 
som möjligt för de besökande dansarna har 
löpande möten skett från och med 2016 fram 
tills nu, 2018. De tre Conventiondagarna har 
fullproppats med dans, världsberömda callers 
och festligheter. Allt för att göra upplevelsen 
oförglömlig för samtliga deltagare. För de som 

vill få ut mer av sina dagar i Borås finns det 
även guidade turer och andra aktiviteter att 
följa med på, både inom och utanför stadens 
gränser. Bland annat kan man upptäcka 
stadens konstverk eller slottet Torpa Stenhus 
vid sjön Åsunden. Det är något man inte får 
missa när man redan befinner sig här.

Den 17 juni 2017, under det årets Conven-
tion i Helsingborg, meddelades det med stor 
pompa och ståt att värdstaden 2018 är Borås. 
Representanterna på plats berättade nyheten 
för tusentalet dansare, som nu kommer hit i 
sommar och svänger med kjolarna och dansar 
så golvet skakar.

Snart är det dags. Snart kommer de förvän-
tansfulla dansarna till Borås, och lika förvän-
tansfulla är boråsarna. Var redo på ett fartfyllt 
Convention i en gästvänlig stad.

Borås välkomnar er alla med öppen famn.

Henrik Björnander
Borås TME

Välkomna till Borås! 
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Sitter och tillämpas grundkunskaperna? 
Läste med stor glädje Bo Nilsös text/inlägg
”Upp till kamp mot ensidig höger. Vi måste gå 
åt vänster”, på Sactsidan i Square-Info nr 3 
sidan 23. Läste ni den? Om inte  - GÖR DET!
 
Jag har haft turen att ha haft bra instruktörer 
och callers från första början i Ericsson Squar 
Dancers. De har alltid lärt oss från alla möjliga 
positioner såväl från vänster som att vi dansat 
DBD (danced by definition). Har insett att det 
inte förekommer på alla ställen. Och det är en 
brist i utlärningen! Väldigt ofta kan man höra 
kommentaren ”jag kan inte dansa herre”/al-
ternativt ”dam”. Borde inte spela någon roll 
ifall man dansar enligt definitioner. Ett fåtal 
call är könsbundna! Fram för mer bakvändor 
och danser dansade enligt DBD!!

Men med tiden och speciellt på senaste tiden 
har jag funderat på vad som hänt med övri-
ga grundkunskaper överlag! Såvitt jag kom 
ihåg lärdes vi och tjatades vi på att: håll ihop 
squaren, se till att hålla ihop – men om det be-
hövs plats flyttar man sig, ibland ett steg till-
baka och sedan fram igen. Så kallad ”square 
breathing”. När jag nu är ute och dansar så har 
squarerna blivit så stora/utsträckta att man 
knappt hinner med att komma på plats på de 
takter man har tillgodo. Ett exempel kan vara 
”Promenade”. Vi lärdes att vänsterdansarna så 
fort som möjligt skulle gå ihop axel mot axel, 
så att högerdansarna inte skulle behöva gå så 
långt. När jag sist var med om det vet jag inte! 
Har gjort tappra försök att få till det när jag 
själv dansat vänster, men det går inte! 
Har även sett detta fenomen på många in-
spelningar från danser att det inte fungerar 
så. Ett annat exempel kan vara att när man 
på C-nivå skall dansa tandem så borde man 
från den våg eller linje man står på bara be-
höva räcka ut handen för att markera tandem. 
Numera brukar det bli så att en rad tar ett 
steg bakåt och den andra två steg framåt! Så 
borde det inte vara – det betyder att man inte 
håller ihop utan squaren blir för stor. Gäller att 
försöka anpassa storleken i squaren medan 
man dansar och det går oftast att justera på 
plats innan nästkommande call! 

En annan konsekvens, åtminstone på C-nivå, 
har plötsligt blivit att istället för att hålla ping-
vinfattning nedåt och står rätt tätt, så står 
man med utsträckta armar på ett sätt som blir 
mycket obekvämt, speciellt om man inte är 

så lång och/eller har korta armar. Nu försök-
er jag helt enkelt hålla ned mina armar, men 
konstigt nog verkar många ha väldigt svårt 
att fatta att de bör närma sig mig för att hål-
la i handen – även när de står ytterst på en 
linje. Ibland blir jag tvungen att välja om jag 
skall hålla i i mitten eller om jag skall hålla i 
min partner. Klart tecken på att squaren är för 
stor!  Jag har ju även själv väldigt svårt för att 
bli ihållen överhuvudtaget – jag vill bara ha 
kontakt ytterst med fingertopparna och inga 
tummar alls på mina händer. Om detta med 
handhållning skrev jag ett inlägg redan 2010. 
Kan hittas under Vettikett i Square-Info nr 2 
2010 sid 8. Kan bara konstatera att inte myc-
ket har hänt sedan dess och som en väldigt 
tråkig konsekvens har jag blivit tvungen att 
sluta åka till Convention. Ett mer humoristiskt 
inlägg i frågan kan hittas i Square-Info nr 3 
2015 sidan 44 (finns på hemsidan) med ru-
briken ”Skaderisker inom squaredansen”. 

En annan grundkunskap som otroligt nog 
saknas av många dansare på såväl A som C 
nivå är regeln om hur man ”linar upp” efter 
att squaren brakat. Vi fick lära oss att direkt 
ställa upp på linje som normala par. Ifall det 
inte går direkt så går man hem till sin hem-
position och därifrån tar head-damen (1) sin 
partner och backar ut till sidan till sin corner 
(2). Då står man alltså på ”sidessidan” och då 
ser callern lättast att man har ”linat upp”. 

Håller även med att många har alltför bråttom 
att gå vidare i nivåer – och det fast man inte 
kan underliggande nivåer ordentligt. Sänker 
danskvaliteten för alla  en hel del och speciellt 
på öppna danser, dit man går innan man är 
mogen för det. Saknas uppenbarligen en hel 
del självinsikt om vad man klarar av. 

Jag själv blir tyvärr allt sämre i mitt dansande 
eftersom jag inte kan gå och dansa/träna  på 
nivåerna plus och A och upprätthålla mina 
kunskaper. Detta för att folk är alltför hård-
hänta.  Jag befarar, och det är jag mycket led-
sen för, att jag alltmer närmar mig den tid-
punkt jag efter 30 års dansande måste sluta 
dansa – inte för att jag inte kan utan - för 
att andra inte kan hålla löst och att squar-
erna blir större/mer utsträckta än mina armar 
orkar med. Så borde det väl inte vara??? Blir 
heller inga fler ”stordanser” eller veckokurser 
för mig mer nu. Fick nog i somras. Framförde 
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Vettikett Square-Info nr 2 2010 (sid 8)
Dansa med huvudet och fötterna  - inte med 
händerna! 

Det sa en caller när jag bad honom be folk att 
inte vara så hårdhänta. Visa ord! Vet att det 
inte bara är jag som tycker folk är alldeles för 
hårdhänta i squaredansen, många tycker som 
jag även om jag kanske är väl extrem.

Vad är då problemet? Jag tror att det bottnar i 
att våra instruktörer och callers inte tillräckligt 
informerar, visar och påminner vid utlärning 
om handfattning såväl på nybörjarnivå som på 
utlärning av nya nivåer. Man skall ha kontakt, 
men inte hålla i och hålla fast. Det skulle inte 
heller skada om att påminna om handhållning 
på större danser av caller innan man börjar 
dansa. Även många ”gamla” dansare med ut-
märkt vana kan vara tämligen hårdhänta. På 
en dansträning nyligen frågade jag callern om 
han inte såg handhållningen. Det gjorde han 
inte. De flesta dansade med ”knutna” händer, 
de höll verkligen i varandra rejält. För ett par 
år sedan var det en utmärkt bild med förklar-
ing i Square-Info om handhållning. Skulle vil-
ja se repris av den, åtminstone en gång om 
året. Många är inte heller medvetna om hur de 
håller eller hur hårt de håller – flera som jag 
sagt till har blivit förnärmade när jag bett dem 
att hålla lösare. Nu för tiden har jag bomulls-
vantar på mig när jag dansar. Inte för att jag 
behöver dem utan för att det blir en påmin-

nelse/hjälp till de som dansar med mig att 
inte ta tag, hålla i eller hålla fast mina händer 
och absolut inte trycka med några tummar. 
Det fungerar ganska bra i de klubbar jag nu 
går och danstränar. Jag skulle dock helst vilja 
slippa ha vantarna på mig! Jag får även ofta 
frågan vad som är problemet, vad det är som 
är fel med mina händer. Konstigt nog ställs så 
gott som aldrig den frågan om man inte vill 
twirla eller svinga. Det är inte så mycket fel 
på mina händer, det är bara det att jag inte 
klarar av för hårt tryck, det upplever jag som 
om det gör ont. Då känner jag bara det och 
tappar lätt koncentrationen och hör inte vad 
callern säger.

Ofta drar jag bort mina händer om någon 
tar för hårt. Det märkliga är då att de flesta 
försöker greppa mina händer och hålla ändå 
hårdare! Det är inte för att jag tappar greppet 
som min hand försvinner – det är för att det 
hålls för hårt!  
Samma sak gäller naturligtvis även under-
armsfattning. Låt underarmarna vila mot var-
andra – ta inte tag och tryck inte med fingrar-
na/handen och tummen! En del män hjälper 
oss också att gå – genom att trycka hårt på 
ryggen i promenader. Tack, men ”kan själv”, 
dvs gå kan jag, behöver inte bli pådriven. Ofta 
lätt att tappa takten och nästan snubbla när 
man får den sortens hjälp.

Repris från nr 2 2010 

Dansa med huvudet och fötterna  - inte med händerna! 

mina önskemål offentligt för alla, men blev in-
gen förändring/förbättring, så jag fick sluta att  
vara med och dansa. Satt och tittade på halva 
resterande veckan. Mest bara kursnivådans 
för mig nu. Tråkigt!
Så – förutom Bo Nilsös uppmaning till instruk-
törer och callers att lära ut mer än standard-
formationer och till dansarna att kräva det, så 
skulle jag vilja att instruktörer/callers även vid 
varje kursstart oavsett nivå kollar att de här 
grundkunskaperna finns kvar eller gå igenom 
och träna och tjata om dem, inklusive det som 
står sist i Kunskapssistan punkt 9 Styling, 
handhållning (gäller även underarmsfattning, 
där alltför många tar ett ordentligt grepp ofta 
med ordentligt extra tumtryck) *. Det är inte 
bara själva callen som är squaredans eller som 
gör att man är en duktig och kunnig dansare – 
det är även kunskap och tillämpning av regler 

som inte har med själva callen att göra. Och 
det är instruktörernas och callernas jobb att 
lära ut även detta, inte bara själva callen! 

En ledsen squaredansare 
(Ericsson Square Dancers, Motiv8s)

Ann Olsbro  

* ”Det finns dock en generell regel som gäller 
för alla handgrepp. Håll försiktigt. En dansare 
ska aldrig hålla hårt i någon annans hand eller 
arm. Dansen utförs med fötterna och händer-
na används huvudsakligen för markering av 
formationen. Tänk på att ganska måttligt tryck 
med t ex tummen kan ge blåmärken. Försök 
aldrig rätta någon annan dansare med att ry-
cka eller dra, eftersom dessa oväntade rörel-
ser är de mest sannolika att ge skador.”
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Tack för bidragen
Förbundsstyrelsen startade en digital insamlingsbössa till musik-

hjälpen 2017. Och ni var många som var med och skänkte en slant.

Musikhjälpen 2017 hade temat Barn är inte till salu och i december flyttade tre programledare in 
i buren som stod på Renmarkstorget i Umeå. Totalt fick musikhjälpen 586 000 engagemang och 

samlade in 74 410 363 kronor. 

Av dem kom 6 695 kronor från bössan Squaredans, där 51 givare bidrog till den. Det kan ge sex 
barn utbildning om sina rättigheter för att sedan kunna sprida kunskapen vidare. Tack för att ni 

bidrog!

Jessica Dhyr
jessica@squaredans.se

De riktigt duktiga dansarna (oavsett genre) 
håller nästan aldrig hårt, de dansar med hand-
kontakt men utan att hålla i eller hålla fast!

På förra årets Convention var det en enda 
gång i en enda square som inte någon tog tag 
för hårt i mig. (Tack, Mia Hedberg & co) Ibland 
om man squarar upp sent eller hoppar in för 
att det fattas någon hinner jag inte alltid be 
folk att bara ha lätt kontakt helst bara med 
fingrarna (ytterdelen av handen) och att abso-
lut inte trycka med tummarna på mina händer. 
För min del älskar jag ”pingvin”-fattningen 
som hålls på C1 och uppåt, eftersom det gör 
det lite svårare att hålla hårt (förutom tummar 
som gärna trycker på ovansidan av handen). 

Så – om ni träffar på någon med vantar på sig 
i en square så betyder det förmodligen inte att 
man har eksem – utan det är ett klart tecken 
på att man inte vill bli ihållen utan bara ha lätt 
kontakt med händerna. 
Jag hoppas att jag genom att skriva detta får 
det lite lättare på årets Convention i Karlstad 
och att kanske instruktörer och callers också 
uppmärksammar handhållning lite mer och 
framför allt just ser till att vi dansar med hu-
vudet och fötterna – inte med händerna.

Yellow Rock!

Ann Olsbro
(medlem i Ericsson Square Dancers, Vita ber-
gen, Satellite och Motiv8s)

PS.. När man lärt sig en nivå kan det vara 
nyttigt att träna att dansa utan att använda 
händerna. Detta kanske instruktörer/caller
skulle prova lite oftare. DS

PSS

Tillägg 2017:
Inte mycket som hänt på 7 år! Nu har jag 
fått sluta att åka på Convention – det går inte 
längre. Inte ofta jag vågar mig iväg på andra 
danser heller. Så ledsen att jag inte kan dansa 
mer. Skulle dessutom behöva dansa mer på 
plus, A1 och A2 nivå för att hålla kunskaper vid 
liv! Tappar en hel del tyvärr.  På de danskurser 
(nu på C-nivå) jag deltar i på hemmaplan går 
det dock ganska bra: färre människor, lättare 
att säga till och allt fler blir även då själva lät-
tare på händerna. 
Vill verkligen hänvisa till Kunskapslistan punkt 
9 Styling, handhållning, sist, där det står:

”Det finns dock en generell regel som gäller 
för alla handgrepp. Håll försiktigt. En dansare 
ska aldrig hålla hårt i någon annans hand eller 
arm. Dansen utförs med fötterna och händer-
na används huvudsakligen för markering av 
formationen. Tänk på att ganska måttligt 
tryck med t ex. tummen kan ge blåmärken.
Försök aldrig rätta någon annan dansare med 
att rycka eller dra, eftersom dessa oväntade 
rörelser är de mest sannolika att ge skador.” 
DSS
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ANNIKA MYHRBERG
HAVREGATAN 8 
118 59 STOCKHOLM

8:e året på rad åker vi åter till Colina Mar i Puerto Rico 
Där dansar vi P/A1 vecka 4, med avresa den 19 januari 2019. 

samt A2/C1 vecka 5, med avresa den 26 januari 2019. 

Avreseorter är, Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter samt Köpenhamn Kastrup 

Vi bor och dansar på hotellet, 
där du erbjuds en 2 rums 
lägenhet med sovrum och 
vardagsrum. Alla lägenheterna 
har Pentry med enkel 
köksutrustning samt toalett med 
dusch eller bad. 

All inklusive (all mat och dryck) 
erbjudes mot tillägg. 

*Flyg med mat ombord, transfer till och från hotellet samt boende 
  1 Vecka kostar 9995 SEK inklusive dansavgift 
*2 veckors resan kostar 12795 SEK inklusive dansavgiften 1 vecka 
*För dans båda veckorna tillkommer 500 SEK 
*Enkelrumstillägget ligger på 3600 SEK per vecka 
*Vi kan erbjuda All Inklusive för 1950 SEK per vecka eller kanske 
  bara frukost som då kostar 600 SEK per vecka. 
  Alla priser är per person 

Årets callers blir dessa 2 herrar 

Christer Bern samt Freddie Ekblad  
Vi erbjuder 3 danspass, 5½ timmars dans varje dag utom tisdagen som är avsatt för fria aktiviteter. 

Danstider: kl. 9.30 - 11.30  och  15.30 - 17.30, Workshop. 
Vi dansar en nivå per pass och skiftar nivå mellan morgon och eftermiddag, 

Gemensam dans mellan kl. 21.00-22.30 på lägsta nivån. 
Tisdag kväll blir det gitarrunderhållning med Zolt från Gran Canaria samt av callers och andra 

Vill du med skickar du ett mail till lge@telia.com eller ringer 0708-510355 senast den 1 september 2018 

Anmälningsavgiften är 2500 SEK per person och betalas direkt till plusgiro 482521-2.  
Dessa 2500 SEK får du dock tillbaka om du skulle ångra dig innan den 1 september. 

Efter den 1 september är anmälningen bindande och avbeställningsskydd gäller. 

 Men tveka inte för länge utan gör er anmälan till denna populära dans då platserna är begränsade. 
Vi tillämpar parollen ”först till kvarn” så för att säkra din plats gäller det att skynda sig. 

Väl mött i en square önskar Leif & Ellinor 

Vår Hemsida heter www.square-dance-travellers.se 


