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Mer upplysningar: 
riverbends.se, 

tel. 070-201 55 64 
E-post arbogadansen@riverbends.se 

Cafeteria finns. 
Sporthall - använd inneskor. 
 
Entré: Vuxna 130 kr, 
Ungdomar till 26 år 60 kr. 

9 januari 2021 kl. 14.00-20.00 
Parkhallen, Arboga 

Basic 35 – M – Basic 35 – P 

 

Mathias Alfredsson 
 

37:e Arbogadansen 

 

 

Maisi Bengtz, 
Alandia Square Dancers

Maisi tilldelades Förtjänsttecknet för sitt mång-
åriga styrelsearbete med olika uppgifter.
Hon ställer alltid upp för föreningen och alla 
medlemmar. Utmärkelsen delades ut när före-
ningen samlades till en sensommarfest, med 
grillning, aktiviteter och några tippar square-
dans.

Jag blev väldigt överraskad och glad, säger 
Maisi, när jag läste på Facebook att jag skulle 
få en utmärkelse från Squaredansförbundet. 
Tack för den! Squaredansen har utgjort en väl-
digt stor del av mitt liv. Jag har alltid tyckt om 
att dansa. Det är synd att intresset avtar bland 
allmänheten, men vår förening har glädjande 
nog sett en ökning av medlemmar under de 
senaste åren.
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Från ordförandens horisont 
Hej alla squaredansare!

Det här är min första ordförandespalt i Square-
Info och jag vill börja med att tacka för för-
troendet jag fått att bli Squaredansförbundets 
nya ordförande. Tidigare har jag suttit som 
kassör i förbundsstyrelsen under 4 års tid. När 
jag först fick frågan om att bli ordförande sa 
jag blankt NEJ, men efter att ha sovit på saken 
så började jag tycka att det nog skulle kunna 
vara riktigt roligt trots allt. :) En bidragande 
orsak är förstås att jag känner den övriga 
styrelsen sen tidigare och vet att det är ett 
bra och kompetent gäng att samarbeta med. 
Det kändes dock väldigt snopet att bli vald på 
en digital stämma som vi hade i år pga pan-
demin. I vanliga fall träffar man ju gamla och 
nya vänner från när och fjärran under en Con-
ventionhelg, men nu var det tack & hej när 
stämman var slut. Inget eftersnack, inga dan-
sare som kom fram och pratade efteråt, ingen 
överlämning eller avslut. Och ingen Conven-
tionsdans framförallt!

Om jag hade en snopen känsla så var det nog 
inget emot det som Crazy Flutters måste kän-
na. Jag tycker så synd om dem som lagt ner 
åtskilliga timmar under flera år av förberedel-
ser och sen måste alltihop ställas in. Så väld-
igt tråkigt! För dem och för oss alla som gick 
miste om detta. Jag hoppas de har kraft att 
komma igen om några år och göra ett nytt 
försök, Convention 2023 och framåt är ju le-
digt… men nu närmast 2021 ser vi fram emot 
att få komma till Halmstad. Intresset lär vara 
stort nästa år så missa inte att anmäla er till 
detta Convention!

Det har minst sagt varit ett underligt år detta. 
Danser och kurser som vi kanske trodde skulle 
behöva ställas in under ett par veckor har nu 
haft uppehåll under flera månader och det 
syns ingen större ljusning framåt heller. Några 
klubbar vänder sig till Förbundet och vill att vi 
ska komma med någon form av beslut kring 
squaredansverksamheten, men SAASDC är in-
gen myndighet som kan förbjuda folk att dan-
sa eller anordna danser. Därför har vi hittills 
varit restriktiva med vårt tyckande i frågan. 
Vi kan inte göra annat än hänvisa till Folkhäl-
somyndighetens aktuella rekommendationer. 
Riktlinjerna kan snabbt komma att ändras, 
därför vill vi inte komma med några specifika 
uppgifter på antal dansare osv. 

Ingen kommer ju egentligen veta vad som var 
rätt eller fel förrän vi står där med facit i hand 
så småningom. Viktigast är förstås ändå att vi 
får vara friska, dansen kanske får lov att kom-
ma i andra hand ett tag. Eller så finns ju nu 
möjligheten att dansa virtuellt, vi samarbetar 
med den svenska gruppen ”Virtual Square 
Dances Sweden” som via sin facebookgrupp, 
eller mail om man ej har facebook, ordnar vir-
tuella danser med svenskt ”kringsnack”. Det 
finns även utländska virtuella squaredanstill-
fällen som man förstås också kan prova på om 
man känner för det.

Till sist några rader om vem jag är egentligen, 
för er som inte känner (till) mig…Annika Myhr-
berg, 50+, bor i Stockholm och arbetar som 
ekonom på ett fastighetsbolag. Jag har dansat 
i över 30 år och hade före pandemin börjat 
nosa på att lära mig dansa C3B. Jag är även 
aktiv i styrelserna för Ericsson Square Dancers 
och Motiv8’s som är mina hemmaklubbar.

Jag hoppas att vi snart kan träffas på 
ett dansgolv någonstans!

Annika Myhrberg
annika@squaredans.se
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År 2020 kommer vi att minnas som året då 
hela Sverige (och världen) stannade upp på 
grund av att en Coronapandemi drog fram 
över hela jordklotet. Alla danser och träningar 
har fått ställas in, från mars/april, på grund 
av de restriktioner vi fått från Folkhälsomyn-
digheten - social distans på 1,5 meter och 
inga grupper större än 50 personer på samma 
ställe. Hur hösten ser ut vet vi inte när detta 
skrivs i slutet av juli.

På grund av ovanstående var vi tvungna att 
ställa in årets Convention (som också var 
ett Europaconvention) för första gången se-
dan starten 1983. Det viktigaste på Svenska 
Convention är ju inte dansen utan förbundets 
årsmöte = Förbundsstämman, även om den 
sociala biten med andra dansare på och bred-
vid dansgolvet också är en viktig del. Trots 
pandemi måste en förbundsstämma hållas 
och den genomfördes digitalt med hjälp av 
Zoom. När klubbarna anmälde sina delegater 
så måste även deras e-postadress fyllas i (för 
utskick och identifiering).

När det sedan var dags för stämman så släpp-
tes samtliga behöriga delegater in. De som 
inte var delegater kunde följa händelserna på 
en egen länk och även chatta med ”podiet” på 
stämman. Podiets fyra medlemmar (mötets
ordförande, vice ordförande samt de två 
sekreterarna) var ju som vi andra placerade 
hemma hos sig själva. Med tanke på att detta 
var första gången vi genomförde en stämma 
på det här viset fungerade det enormt bra tack 
vare ett fantastiskt arbete av Björn Mattsson 
och Elinor Metsjö.

Inga motioner eller propositioner var inläm-
nade. 
Verksamhetsberättelse för 2019 samt verk-
samhetsplan för 2020 godkändes.
Årsavgiften till förbundet förblir oförändrad för 
2020.

SAASDC har nu fått en ny ordförande genom 
att Annika Myhrberg ställde upp och blev vald. 
Som ny kassör valdes Lina (Karolina) Spong. 
På övriga funktioner inom SAASDC blev det 
omval där det var aktuellt.

Har ni provat att dansa virtuellt? Om inte så 
passa på att prova. Har inte restriktionerna 
ändrats till hösten så är det ett alternativ/
komplement för att få dansa squaredans trots 
pandemin.

Hur har det fungerat ute i klubbarna? Har all 
verksamhet varit nerlagd eller har ni haft egna 
lösningar för att kunna träffas och dansa el-
ler bara ha en social kontakt enligt gällande 
restriktioner?

Hur blir hösten för er? Vad har ni för planer?  
Hur går det med klubbsamarbetet?
Vi är nyfikna på hur just ni har det. Vi skulle 
uppskatta om ni vill skicka lite information till 
undertecknad. 

Vi håller tummarna för att vi kan starta upp 
våra träningar och även bjuda in till danser 
senare i höst.

För styrelsen 

Nilsowe Lovnér
nilsowe@squaredans.se
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Redaktörsspalten
14 år med tidningen och 7 år i huset. Det är lite 
galet hur fort tiden går. Det har varit sommar 
och semester. En semester lite olik alla andra. 
Jag fick tillbringa en semester bara i Skåne - 
men det blev bilåkande ändå. Ingen dans har 
det blivit på lääääänge. Nu börjar jag sakna det 
och framförallt alla vänner. Hoppas hoppas att 
vi snart kan träffas igen. 

Tänk på: 
Ändrar ni er adress/mailadress så med-
dela 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 

                                           Årgång 35 
 

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: Jessica Dhyr 
Redaktör: Ing-Marie Lindh 
Adress: Brygghusgatan 22, 724 81 Västerås 
Telefon: 0707 – 982 987 
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 

okej att de publiceras i tidningen. 
Bara omslaget är i färg. Såvida du inte vill ha 
färgannons, ska alla flyers skickas in i svartvitt. 
Även loggor och dylikt ska vara i svartvitt. 
Är annonsen i färg måste jag göra om den till 
svartvitt, detta kan ev. medföra att tidningen 
blir försenad. Dessutom vill jag be dig tänka 
på att små plottriga bilder (t ex “Clipart-bilder” 
som gubbar osv.) kan vara svåra att få snygga 
i tryck.

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

Tveka inte att haffa mig i dansvimlet, maila 
eller att ringa! Nästa gång vi ses här skriver 
vi november 2020. Njut tills dess av svenska 
äpplen, blåbär, innemys, tända brasor och 
förhoppningsvis dans!

Ing-Marie Lindh
Redaktörska
ing-marie@squaredans.se
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FAVORIT I REPRIS! Detta är andra delen i en serie artiklar om förbundets 
hemsida, squaredans.se. Förhoppningen är att alla läsare ska kunna hitta något 
guldkorn, från den nye dansaren som inte alls varit inne på hemsidan till den 
som administrerar sin klubb.  
De olika flikarna delar in hemsidan i olika delar som vänder sig till olika grupper. 

Den här gången tar vi upp flikarna  och . Man ser vilken flik 
man är på genom att den är blå. 

 

  vänder sig till den som inte håller på med Squaredans, t.ex. kan 
man ha hamnat på vår sida och blivit nyfiken. Söker man då information ska 

man kunna hitta en klubb att kontakta via . På  kan den 
nye dansaren söka på ”Nybörjarkurser” och sedan välja ”Ort”. Den som redan är 
dansare kan istället välja att söka på kursnivå. 

Till skillnad från fliken Redan Squaredansare, som vänder sig till den enskilde 

dansaren, så är fliken  mer inriktad på sådant som rör klubbar och 
klubbmedlemmar.  

 

Via  når man klubbens administrationssida. Under  hittas 
t.ex. information om nästa styrelseutbildning. Det är en bra utbildning för den 
som ska börja i en klubbs styrelse. På sidan  finns 
kontaktuppgifter till bl.a. valberedning, materialförvaltare och 
styrelsemedlemmar.  
Behöver klubben material, så som nya kurshäften, kan det beställas under 

. 

 här samlas information rörande Seminariet som SAASDC arrangerar 
tillsammans med SACT.  

 

Som ni har sett är menyn till höger anpassad efter vilken flik och sida man är 
på. Menyvalen har vi försökt göra så beskrivande som möjligt: 
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Utforska sidorna som valen leder till! 
 

Det sker ständigt saker med och kring hemsidan: Informationen på hemsidan 
uppdateras av medlemmarna i förbundsstyrelsen och styrelsen, tillsammans 
med teknikansvarig, arbetar kontinuerligt på andra förbättringar. Vi är 
tacksamma för synpunkter.  

Hur känns danslistan numera? Någon har frågat var man hittar dansens flyer. 
Om klubben har lagt in flyern så visas den när man klickar på ikonen som ser ut 
som ett dokument:  

 

 

Finns det fler som vill ha sin hemsida i Förbundets Wordpress installation? Några 
exempel på hur det kan se ut: 

  

 

Ansvarig på förbundet sköter det tekniska och klubben fyller i informationen. Det 
är kostnadsfritt. Kontakta webmaster@squaredans.se. 

Var det ett tag sedan du läste det du fick då 
du graduerades? 
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Vad gör en caller i dessa tider?

Vad gör en caller under den långa paus i cal-
landet som vi nu ofrivilligt upplever?

Ja, förutom att njuta av sommaren i Sverige, 
så försöker jag att hålla igång callertankeverk-
samheten genom att ”calla i huvudet”, d.v.s. 
tänka ut vad olika sekvenser av call gör med 
en square och hur det möjligen kan tänkas 
upplevas av dansarna. Dansarna som jag inte 
ser röken av! Dem finns bara i mitt huvud. 
Måste vara Head Couples. 

Att ”calla i huvudet” hade nog för övrigt varit 
en favorit som mina barn gillat på den tiden 
de bodde hemma och jag övade singingcall för 
full hals och en av dem sa: -Pappa, sjung inte 
så högt, grannarna kan höra!

Så tänker jag på händelser som jag har fått 
uppleva i squaredansvärlden. Som den gång-
en i en danspaus, på en dans jag callade 
någonstans, då en relativt ny dansare, som 

Ingen callning 

just börjat upptäcka de mysterier som döljer 
sig i squaredansens koreografi, kom fram och 
frågade: -Det där med att calla, är inte det 
svårt?
Jag svarade:  - Jo det är ju en hel del att tänka 
på om det ska bli bra, det är det.
Han fortsatte:  - Men när hela squaren är to-
talt blandad, är det inte svårt att då i flygande 
fläng få alla i rätt ordning igen?
Innan jag hann svara avbröt en annan dan-
sare, med viss begränsad erfarenhet av 
squaredans, och sa: - Det är ju jättelätt! 
Det är ju bara att säga Allemande Left!

Så när det känns långt till nästa dans, när vi 
inte får resa utomlands och när jag inte får 
krama barnbarnen så brukar jag tänka: 
-Det är ju bara att säga Allemande Left! Så 
ordnar sig allt! 

Svante Jordeskog

Hur aktiverar man sig som caller i dessa tider?

Som för så många andra callers och även mig 
själv har flera danstillfällen försvunnit och 
också möjligheten att fysiskt träffa dansare 
och kollegor. För att inte tappa allt för mycket 
måste man hålla ”tänket” och callandet igång. 
Hur gör man då detta?

Digitalisering
Själv har jag kopplat upp min anläggning ihop 
med en mixer och dator för att konvertera alla 
mina äldre vinylskivor till mp3. Något som tar 
en hel del tid då man måste spela upp hela 
skivan i originalhastighet. Då det är rätt gamla 
skivor behöver jag spela in båda sidorna då 
det finns någon som sjunger på den andra 
sidan. Sedan lite enklare finjusteringar i mitt 
ljudprogram på datorn och spara.
Det finns en hel del som man bör tänka på när 
man väljer singingcall.
 • Har den en bra rytm?
 • Kommer den kännas bra att sjunga   
 till?
 • Är det en låt du känner till eller är   
 melodin enkel att följa?
 • Hur ligger tonhöjden? Kan jag ta alla  
 toner?

Den sista punkten är ofta något som vi kan 
justera digitalt med våra callerprogram. Detta 
är också något man kan lägga lite tid på att 
justera. Testa dina  singingcall genom att höja 
eller sänka tonarten för att hitta den som pas-
sar just dig bäst. Detta går ju att spara för 
varje singingcall.

Digitala callerkurser
Många callers runt om i världen har idag myc-
ket tid över och vill gärna hjälpa till i dessa 
tider. Något som har kommit är callerföreläs-
ningar med olika ämnen. Det är ett mycket 
uppskattat initiativ som många följer online. 
För oss som bor i Sverige är dessa föreläsning-
ar antingen på lördagar kl 18 eller tisdagar kl. 
02. Tidsskillnaderna gör ju att kan vara svårt 
att följa detta nattetid. Fördelen med att vara 
med online är att du kan ställa frågor om det 
är något som du undrar över.

Hur fungerar digitala föreläsningar?
Det som USA och många andra länder an-
vänder är ett program som heter ”Zoom”. Det 
är ett gratisprogram som lätt går att ladda ner 
till din mobil, platta eller dator.
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De som håller föreläsningarna skapar en länk 
som för oss ovana bara är att klicka på. Då 
hamnar vi i den föreläsningen som skapats. 
Föreläsarna väljer om kamera och mikrofon 
ska vara på eller av. Med tanke på att det är 
mellan 50 till 100 personer som är med så 
är mikrofoner och kamera avstängda. Möj-
ligheten att ställa frågor görs med ett med-
delandeprogram som finns i Zoom. Det som 
man själv får hålla koll på är att man ”loggar 
in” klickar på länken vid rätt tidpunkt. 

Ämnen som behandlats hittills är: 

• Showmanship
• Social Connections
• Sight Resolution
• Programing a call
• How dancers learn
• Singingcalls
• How to market yourself
• Equipment

Själv har jag varit med på några onlineföreläs-
ningar och måste säga att de är några av våra 
allra bästa callers som håller i trådarna. Man 
har fått sig sina tankeställare och även blivit 
inspirerad av deras kunskaper.
Det fina med dessa föreläsningar är att man 
spelat in dem och delat dem på gsicallerschool.
com/class så att man kan titta på dessa i eft-

erhand. Något som jag gärna rekommenderar 
är  föreläsningen om ”Programing a call”.
Föreläsningen handlar om hur man lär ut och 
bygger upp svårighetsgraden på en kurs eller 
en dans.

Digitala callerdiskusioner
Något som också har kommit är callers om 
hjälper nya callers i diskussionsform.
Man bestämmer en tid och ett ämne precis 
som callerkurserna och har en föreläsning där 
alla som är med har både kamera och mikro-
fon på.
Det innebär att man när som helst kan av-
bryta och ställa en fråga .
Det kan vara lite svårt att hänga med ibland 
då allt är på engelska. 
Några har också spelats in och finns på You-
tube.com  ”NewbieCallers 2020-05-02 Gerhard 
Nanninga on choreography management”.
Än så länge har jag inte sett något av detta i 
en svensk version men jag skulle gissa att det 
snart kommer :) 

Digitala one-to-one kurser
Något som också har börjat komma är call-
erkurser som kan bokas med ackrediterade 
coacher mot betalning. Där kan du få en 1h 
coachning i det just Du behöver hjälp med.

Martin Jansson

Eva Mosén och Sven (Soe) Ylling har tilldelats 
Förbundets utmärkelse "Eldsjäl". 

Fia Norén, ledamot i förbundsstyrelsen, upp-
vaktade med Diplom och märket Eldsjäl vid 
Fyrklöverdansens invigning 12 oktober 2019 
i Alviks kulturhus. Utmärkelsen utdelades i 
förskott. Det offentligöres vanligen först vid 
Convention. Församlingen på ca 195 dansare 
applåderade entusiastiskt.
Eva  Mosén blev djupt rörd och glad. Soe som 
sällan är sjuk låg tyvärr hemma i hög feber. 
Han fick den glada nyheten per telefon.

Eva och Soe är verkliga eldsjälar. De började 
dansa med Seniorerna 1996 och har i alla år 
stöttat klubben och squaredansen i stort.
De har båda arbetat aktivt i styrelsens verk-
samhet med kurser och danser.
Deltagit i planeringar inför årsmöten, graduer-
ingar och stora evenemang.

Eldsjäl
Varit kursvärdar och arbetat aktivt i Fyrklöver-
alliansen arbete. Eva som sekreterare i många 
år.
Alltid hjälpsamma och aktiva i squaredansen 
som änglar.

Gugge (Gunnel) Gahmberg
Ordf Seniorerna
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Ny medlem i Vett och Etikettgruppen
Under åren 1978-80 arbetade vi, min man 
Gösta och jag i Saudiarabien. Där lärde vi 
oss dansa squaredans och blev helt fångade 
av dansen. När vi återkom till Sverige påbör-
jade vi ett samarbete med den då ende callern 
i landet, Peter Myhr. Vi höll ledarkurser och 
spred våra från Saudiarabien medhavda ny-
börjarband över Sverige. 

Tillsammans med andra återvändare från Sau-
di-dansarna bildade vi nybörjargrupper i olika 
delar av Stockholmstrakten, själva startade vi 
Grödinge Square Dancers. 

Somrarna 1983 och 84 höll vi intensivkurser 
i squaredans i Lofsdalens fjällby för att 1985 
övergå till att driva Bödabaden Square Dance 
Resort i Böda på Öland. År 2004 sålde vi an-
läggningen och flyttade till Värnamo där vi 
inom Finnveden Square Dancers leder en helt 
underbar liten seniorgrupp squaredansare. 

Jag är även med i Square O-gruppen och som 
mångårig dansare och dansledare hoppas jag 
kunna tillföra Vett och Etikettgruppen något 
matnyttigt!  

Inger Toreld 

Foto: Erik Nyberg, Böda

Sommarlov och Squaredans
Sommaren i Flen har nog varit som i alla andra 
orter runt om i landet...ingen squaredans….
men jo, vi har visst haft lite dans.
Under våren kontaktades vi av Flens kommun, 
som undrade om vi kunde göra en sommarlovs-
aktivitet med squaredans. Vi blev glada att vi 
tillfrågades och kände att det skulle vara kul. 
Redan sommaren 2019 hade vi en kurs för 
mellanstadiebarn. 13 barn deltog och 4 fort-
satte i klubben, så varför inte? Barn och ung-
domsaktiviteter var ju ok enligt myndigheter-
na. Vi diskuterade frågan och kom fram till att 
vi ville försöka. Denna gång skulle det inte 
vara en kurs, utan en öppen verksamhet, där 
barn och ungdom fick komma som dom ville 
och prova på under en vecka. Vi bestämde oss 
för att ha aktiviteten under vecka 28, måndag 
till fredag mellan 10.00 och 12.00, samt 13.00 
till 15.30. De yngsta på förmiddagspasset och 
de äldre på eftermiddagen.

Helen Tronstad åtog sig att hålla i förmid-
dagarna och Janne Wiklund eftermiddagarna. 
Det gjordes reklam i sociala medier och olika 
sommarlovsprogram. Vi skulle hålla till i hör-
salen på biblioteket. En plats där många unga 
passerar. 

På måndag morgon stod vi beredda att ta 
emot anstormningen. Klockan tio var det 

tomt, likaså klockan elva. När passet var slut 
hade ingen dykt upp. Nedslagna beslöt vi att 
ställa in förmiddagspassen och hoppas på eft-
ermiddagarna. Janne packade upp sin utrust-
ning och började spela. Vi körde lite två-par 
och det tittade faktiskt in en och annan, även 
några nyfikna vuxna. Vissa tittade bara, men 
en del provade på och tyckte det var kul. Så 
höll det på under veckan.

Att påstå att det blev succé är väl att ta i, men 
vi visade upp oss och vi fick uppmärksamhet. 
Att locka unga är inte lätt, men detta var en 
början. Vi har av en sponsor, Sörmlands Spar-
bank, beviljats medel för att arbeta med barn 
och unga. Vi kommer under hösten att starta 
ett samarbete med kulturskolan. Kanske vi 
då kan få in några av dessa unga i verksam-
heten. Dessutom ska samtal föras med hög-
stadieskolan i Flen, som vill ha squaredans på 
några idrottslektioner. 

För Violen är det viktigt att ALLA ska kunna 
delta och lära sig dansa. Gamla och unga, 
funktionsvarierade och ”nysvenskar”. 
ALLA ÄR VÄLKOMNA!!

Bengt Nilsson 

Ordförande squaredansklubben Violen
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Håll Ut och Kom Igen!
Nu är det över ett halvt år sedan Lennart och 
jag senast dansade en squaredanstip. Och 
som vi saknar dansen! Och alla dansvänner. 
Vilken fantastisk fritidsverksamhet dansen har 
varit för oss och vilket ”kapital” kunskapen är 
att förvalta.

Nu när det är dags att börja planera för höstens 
kurser och fester så kvarstår osäkerheten vis-
serligen men jag börjar inse att livet och tiden 
går vidare. Vi kommer att starta upp förr eller 
senare. 

Vi i ÖSD har börjat planera för Påskfestiva-
len 2021. Deadline för Square-Info var nära så 
det blev med en rivstart. En del frågetecken – 
ganska många faktiskt – kvarstår men om det 
bara blir möjligt enligt FHM så skall det bli en 
Påskfestival.

Många av oss är 70+ och frånsett – ja ni vet 
vad – så kommer vi alla att vara ”ringrostiga”. 
Lite som att börja om kommer det i alla fall 
att vara för mig. Men låt det vara så. Börja 
så smått och på den nivå och med den fart 
som känns bra. Snart funkar både huvudet 
och benen bättre och det finns nästan alltid 
en cafeteria eller liknande att hänga vid och 
träffa gamla och nya vänner. Vi har ju inte re-
seförbud i Sverige så när några djärva klubbar 
bjuder in till dans – res dit och låt några tim-
mars dans bli anledning till en minisemester.

Det kommer att vara tufft ekonomiskt för alla 
klubbar och inte bara för squaredansen. Det är 
inte troligt att offentliga stödpengar till fören-
ingsaktiviteter letar sig fram till vår verksam-
het nu när det varit nobben tidigare. Vi har för 
lite ungdomsverksamhet och i för liten skala. 
Så det här får vi nog fixa själva. 

Fördelen är att squaredans är en ”lågbud-
getverksamhet” ingen jättedyr utrustning el-
ler höga avgifter. Men för att klubbarna skall 
överleva det här tappet i verksamheten be-

höver vi alla stötta upp. Vill man ge ”frivilliga 
bidrag” så tas det naturligtvis tacksamt emot. 
Men mitt förslag är att vi alla går på alla ar-
rangemang som erbjuds. Att vi betalar entrén 
och fikar och köper lotter och på så sätt bidrar 
med pengar och uppmuntrar de som jobbar 
med arrangemanget. Hur ringrostiga vi än är 
så kommer vi snart att våga oss upp och dan-
sa en tip eller två – och så är vi igång igen. 
Men när euforin över att få börja dansa igen 
har klingat av kommer vi till vardagens prob-
lem och för de allra flesta klubbar har nyrekry-
tering varit det viktigaste, dessvärre med rin-
ga framgång.

I höstas hade jag en idé om att visa square-
dans i en TV-annons. Vi alla har liksom skum-
mat av hela bekantskapskretsen så vi måste 
nå ut till andra. Det visade sig vara svindyrt 
och röstades ner i klubben. Med tanke på vå-
rens utveckling var jag glad att det blev så, för 
det hade väl varit helt bortkastat när vi inte 
kunde fullfölja några kurser i våras. Men jag 
har inte gett upp än och för egen del har jag 
gjort en återstart i styrelsearbetet för att göra 
vad jag kan i denna fråga.

Min uppmaning till er alla är: ”Kom med både 
seriösa förslag och vilda idéer för nyrekryter-
ing”.  Vi har alla nytta av att squaredansen 
blir uppmärksammad så tipsa varandra och 
kanske kan förbundet bli motorn i detta. Om 
det nu efter corona-isoleringen har uppstått 
ett intresse och behov av ”gemensam social 
verksamhet med glädje och lagom motion” så 
har vi den perfekta produkten att erbjuda.

Låt krisen bli en möjlighet och en nytänd-
ning. Det är aldrig för sent att ge upp. 
Så gör ett nytt försök, det lönar sig till 
slut.

Kram på distans från Gunbritt Jonsson 
i Örebro Squaredancers

Ingen danslista? 
Nej, då så många danser av förklarliga skäl är 

inställda så hänvisar vi till hemsidan. 

https://squaredans.se/redan-dansare/danslista/
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Ethels krönika
Sommar utan squaredans

Hela våren gick. Ingen squaredans. En öken 
som sträckte sig så långt vi kunde se. Vi läng-
tade.

Men till sommaren, trodde vi ändå, då skulle 
vi kunna dansa. Då kan vi vara utomhus. Så 
blev det inte. Inställt inställt inställt, det ena 
efter det andra. Till och med europaconven-
tion, som vi hade sett fram emot så mycket.

Tidigare somrar har vi kunnat dansa på dans-
banor. Råön, Blåbärskullen, Furulund är sådant 
som vi västkustbor tänker på med längtan. 
Bryggdanser och masugnar, logar och allehan-
da avlägsna små dansbanor, har vi hört ta-
las om, där squaredansare har flockats, glatt 
squarat upp, lyssnat på vad callern föreslår, fi-
kat, njutit av ljumma sommarkvällar, med kol-
trastdrillar och solnedgångar, med knott och 
mygg, och vi har dansat dansat dansat.
Av allt detta återstår bara knotten, fast inte 
ens dem får man träffa. Det enda man har 
att leva på är gamla minnen. Minnen av ro-
liga callers. ”Är alla centers i mitten?” Minnen 
av regnskurar; släckte den grillen? Nej, vi fick 
hamburgare i pausen, det minns jag. Minnen 
av när vi lyckades: six by two acey deucey 
från pointing diamonds. Minnen av när hela 
squaren tvärstannade och bara stirrade; vad 
skulle vi ha gjort här? Förmodligen något ba-
sic-call. När vi lyckades vara fyra på ena sidan, 
och fem på den andra, hur nu det gick till. Vi 
skyller på callern.

Och vi kan förstås drömma om en tid när vi får 
samlas och squara upp igen. Börja om på ba-
sic, för något rostigare än mina squaredans-
kunskaper nu, det finns inte. Spreja på lite 
5-56, och allt som återstår är en liten rostbrun 
dammhög. En fyrkantig dammhög. Kommer ni 
andra ihåg något?

Jag har insett att nöjet i squaredansen ökar 
i kvadrat med antalet squarer. Det är så det 
ska vara på sommaren: mycket folk, mycket 
glädje, många skratt. Den enda dans vi får 
nu är den virtuella. Dansa squaredans...utan 
square. Här står man, alldeles själv, med lite 
folk som flimrar förbi på en skärm. En caller 
som ropar ut calls, som funkar för two-cou-
ples, när man i bästa fall är en-couple.

Det här fixar inte jag, inser jag. Att se det 
osynliga paret, när jag gör up to the middle 
and back, klapp!, det går. Det kan jag åtmin-
stone fejka. Jag fixar en right and left grand 
också, med anvisningar. Men pass the ocean 
boys run, då börjar jag undra. Var är du? Var 
är jag? Och var är de andra, de där som inte 
syns? De står troligen rätt, för det brukar 
squaredansspöken göra, sägs det – men de 
är väldigt diskreta om jag skulle knô mig in på 
deras plats. De säger inte ifrån alls utan flyttar 
bara på sig. Sneglar förmodligen lite irriterat 
på mig, men det märker ju inte jag. 

Nyttig övning, jag vet – men den övningen 
skulle jag först vilja ha tillsammans med an-
dra squaredansare, sådana som syns. Jag vill 
ha en square, där Ghostav eller Labolina är 
osynlig, och där jag kan öva att noggrant ta i 
hand och ge plats och markera: ”jag ser dig”, 
eller åtminstone ”jag vet att du är där”, för 
ljuga vill jag inte. Eller varför inte en alldeles 
egen square, med en facit-square intill. Jag 
kan skutta och virvla runt med sju spöken, och 
ibland snegla på facit. Aj sjutton, skulle jag stå 
där? Hur gick det till? Bara att fortsätta och se 
glad ut; spökena klagar inte, inte ens om jag 
skulle trampa dem på tårna.

Vad har vi squaredansen till egentligen? Jag 
frågar, för att fundera på vad vi kan ersätta 
den med, nu när vi inte kan dansa? Vill vi träffa 
folk? Vill vi klura konstigheter? Vill vi motion-
era? Träna hjärnan? Bara glädjas åt musiken 
och rörelsen? Vill vi höra till? Om inte annat, 
bara komma utanför hemmets fyra väggar? 
Squaredansen kan svara upp mot alla de där 
frågorna, och säkert några till.

Men utan squaredans får vi göra så gott vi kan. 
Utomhus kan man träffas. Vår klubb har suttit 
nere vid älvstranden på ett stort trädäck, fi-
kat, tjôtat, och dansat linedance när klubbens 
linedanceinstruktör närvarat. Ja, det är svårt, 
det också, särskilt när man vridit sig och ska 
börja om. Men med avstånd. Andra klubbar, 
har jag hört, har haft promenader, för att få se 
varandra, och prata. Eller virtuella möten på 
datorn, för att ha koll på att alla mår bra.

Vad säger det om squaredansen? Och square-
dansarna? Det handlar inte bara om dansen. 
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Det är ett liv. Ett socialt sammanhang. Som vi 
ser fram emot att få återuppta. Som vi längtar 
så efter.

Sommardanser....
såsom de var för länge sen - 
krönikarepris från 2019.
Sommarens tid, den är så sällsam och blid, 
när solen strålar...ja, den brukade min pappa 
sjunga, för länge sedan. Visst är det härligt 
med sommar. Men squaredansen, den vanli-
ga, den tar uppehåll. Då får man åka iväg och 
leta rätt på andra ställen att dansa på. Det 
ordnas danser på bryggor och utedansbanor, 
man letar sig fram på små grusvägar, genom 
hästhagar (flytta på dig!) och jag vet inte allt, 
på alla ställen där man får plats med några 
squarer och dit man lyckas lura någon mer el-
ler mindre känd caller. Fast väldigt trevliga, 
såvitt jag har märkt. Nej, jag har inte varit på 
flickornas loge, och inte har jag dansat i någon 
masugn heller, även om det känns lockande. 

Det gäller att planera sin sommar rätt. Folk  
kommer långväga ifrån för att få dansa, sär-
skilt om det är någon caller man inte provat. 
Undrar om det finns någon Michelin-märkning 
på callers? Som restaurangerna, där en stjär-
na betyder bra, två ”värd en omväg” och tre 
”värd resan”. Ja det behöver jag inte bekymra 
mig om; jag som caller är inte där än...kän-
ner mig mer som närmsta korvkiosk. Men det 
finns de som äter där också.

Är det callern som drar? Eller är det dansen 
i sig som lockar? Mödan att ta sig dit, trev-
liga omgivningar, många squaredansare som 
ökar chansen att få dansa på ett golv med 
många squarer. Många squarer, det är roligt. 
Förstår inte varför, men jag tror att nöjet ökar 
i kvadrat med antalet squarer, och den mat-
ten får jag inte ihop. Men squaredansmatte är 
märklig.
I vanliga fall, så dansar man mycket med alla 
i samma klubb, och grannklubben är, om inte 
suspekt, så åtminstone lite okänd. Man tar sig 
inte ofta iväg till andra klubbar under vinterns 
grå rutinveckor, även om man vet att det är 
trevligt. Men nu är det sommar, och ljus, och 
ledighet. Nu letar man rätt på alla klubbar som 
finns inom rimligt avstånd, och funderar på 
om man kan tänka sig lite semester någon-
stans nära någon trevlig dans. Och gör man 
inte det, så dyker det ändå upp folk från andra 
delar av landet; ja kanske t o m norrmän och 
tyskar...och dansa squaredans kan de. Minst 
lika bra som jag.

Ljuva sommarkvällar, man hör koltrasten som 
drillar ljuvt i en talltopp i närheten. Myggen 
inar ihärdigt. Solen är på väg ner, en ljum vind 
smeker och inifrån någon byggnad hörs ”al-
lemand left your corner”, och ”vad håller ni på 
med där borta? Gå hem!” lite på avstånd...och 
det där rytmiska hasandet som jag tror kal-
las squaredanssteg. Och då rusar man in från 
koltrast och skymning: tre par till! Och tre par 
kommer rusande och squarar upp. Myggen, de 
följer med. Dansar gör de väl de också, men 
inte squaredans.

Nybörjarna, på alla nivåer, är ute och övar 
allt det som de lärt sig under året, för att inte 
glömma bort det till hösten. Ja, jag var ju ald-
rig ute och dansade ett enda steg mina första 
somrar som squaredansare...och det är ju en 
brist. Det är kul att få dansa dansa dansa, och 
se att det flyter, särskilt om man vågar leta 
upp kunniga meddansare. Att försöka gömma 
sig med andra osäkra nybörjare längst bort 
där man hoppas ingen ser – det har aldrig 
varit en bra strategi. Det är också väldigt kul 
när det brejkar, och det inte var nybörjarna 
som ställde till det. På basic. Det räcker med 
wheel&deal, twice. Nån hemsk thar; det hop-
pas jag alltid att callern ska förtränga, för det 
har jag gjort. Och där brukar man inte kunna 
lita på att alla meddansare går rätt, så att man 
bara kan flyta med – för de har också förträngt 
den. (nej, jag vill inte ha workshop på thar 
och shoot the star!) Pass the ocean twice är 
också ovant. För att inte tala om left, reverse 
och halvor av små enkla calls (zoom!)...då får 
man ju tänka! Och det kan vara tufft i värmen. 
Tänka. Göra klart ett call innan man tar nästa. 
Titta på världen – eller åtminstone squaren – 
hur ser den ut nu? Vem är jag? Hur var nu def-
initionen? Ja, det gäller även på sommaren, 
men ack så svårt det är. Och dessutom har 
callern hunnit med två eller tre calls till under 
tiden. Därmed inte sagt att jag klarar all eight 
circulate twice bättre på vintern.
Men annars är squaredans på sommaren pre-
cis samma som på vintern. Klurigt. Bra trän-
ing. Utmanande. Och kul. På alla nivåer.

Ethel Åslund
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KONSTIGA TIDER GER NYA VANOR
Runt om i världen saknar vi, pga Corona-
pandemin, möjligheten att träffas för att till-
sammans glädjas åt vår härliga fritidssys-
selsättning, squaredans. 

Men med hjälp av den digitala tekniken kan vi 
ändock på ett sätt träffas och dansa. Många 
har ju en lång tid haft olika sorters digitala 
möten via Skype, Messenger, Google Meet 
med flera plattformar/appar. 

Greg Fawell i Australien var förmodligen den 
förste som gjorde en virtuell dans med hjälp av 
appen Zoom. Mike Dusoe från Maine, USA tog 
upp idén och startade Facebookgruppen ’Vir-
tual Square Dances’ som fick en stor spridning 
och många medlemmar ganska omgående. 

Ett antal svenska dansare upptäckte denna 
möjlighet att kunna dansa. Danser började 
anordnas mer och mer, i synnerhet i USA och 
Australien. Visst, tidsskillnaden ställde väl till 
det en aning. Vilken tid är det i Sverige om 
dom annonserar att dansen är 2pm EDT el-
ler 2pm WST. Tur att man kunde googla Tids-
zoner!! Ibland var det lagom kväll i Sverige, 
ibland var det missinassen eller tidig morgon. 

Oftast dansas det virtuellt på två par, varav 
ett riktigt och ett spökpar i de utländska grup-
perna, men det finns även danser med en hel 
square, dvs. 8 personer varav X antal spök-
dansare, beroende på situationen hemma hos 
dig. 

Är du FBare så sök medlemskap i gruppen 
’Virtual Square Dances’ och du får tillgång till 
ett stort antal tillfällen att squaredansa. 

VIRTUAL SQUARE DANCES SWEDEN 
(VSDS)
Så småningom ställdes frågan i en svensk 
squaredansrelaterad Facebook-grupp om inga 
svenska callers var intresserade av detta. Tack 
Mats Medin för det. Och undertecknad, Snuffe, 
svarade glatt: Jomenvisst, men jag förstår mig 
inte på tekniken.

Men det fanns det andra som gjorde. Eva Falk 
tillsammans med Mike Dusoe ställde upp med 
den kunskapen och i början av maj så gjordes 
ett par små interna tester med ljud och bild till-
sammans med dansare som deltagit i virtuel-
la danser tidigare. Testdanserna blev mycket  
lyckade och FB-gruppen ’Virtual Square Danc-
es Sweden’ (VSDS) skapades den 10 maj av 
Eva Falk, Nils & Ulla Runberg, Sigge & Anne-
Marie Olofsson, Rolf & Kerstin Boettge, Mats 
Medin, Titti Österberg, Kerstin Olsson och Leif 
Snuffe Ericsson. 

Främsta orsaken var att vi grundare tyckte det 
var mycket viktigt att alla vi svenska dansare 
fick tillgång till att träffas och dansa ungefär 
som vi gjorde på våra danser/kurser som 
fick ett så abrupt slut i mitten av mars. VSDS 
riktar sig helt och hållet till medlemmar i en 
squaredansklubb som är ansluten till SAASDC 
och huvudspråket är svenska. 

SAASDC
VSDS samarbetar med Svenska Squaredans-
förbundet då vi är ’en sorts klubb’ som vill hål-
la igång skvärdanseriet under denna pandemi.              

Tillsammans med Förbundet har VSDS ska-
pat en hemsida, som du hittar under rubriken 
”Klubbsamverkan” på Förbundssidan eller di-
rekt via adressen www.squaredans.se/vsds/. 

HUR KAN JAG DELTAGA?
Lättast är om du är med i Facebook. Då letar 
du bara upp gruppen ’Virtual Square Dances 
Sweden’ och söker medlemskap. Två enkla 
frågor vill vi du svarar på. Vilken klubb dansar 
du med och vilken nivå du dansar på. 

Är du inte FBare så kan du numera få tillgång 
till information och länkar till danserna genom 
din epost. Anmälan om detta gör du till: 
virtualsquaredancessweden@gmail.com. 

Däremot måste du ladda ner appen Zoom till 
din enhet. Mera om hur du gör det hittar du 
senare i texten.
VSDS utvecklas allteftersom och vi tar tack-
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samt emot tips på hur vi kan förbättra oss. 
Som det gamla ordspråket lyder: All vår bör-
jan bliver svår, bättre går det …. varje gång 
man gör ett evenemang. 

ATT DANSA VIRTUELLT
Hur sjutton går det till? Jo, det är mycket an-
norlunda att dansa hemma för sig själv eller 
med sin partner/annan person man umgås 
nära med trots Coronatiden. Ställ upp dig som 
par nummer 3. Det spöklika paret nummer 1 
har du framför dig likväl som Callern. I den 
virtuella dansen får man också ha ett väldigt 
öppet sinne och god fantasi när man dansar. 
Var sjutton är mittlinjen? Va, har jag ett spöke 
framför mig, jaha ja, då kanske jag ska göra 
nånting med denna osynliga person. Aj, som 
bara den, nu var spöket bredvid mig. Man sak-
nar händer att ta tag i. Man saknar sidesparen. 
Man saknar sina dansvänner. Man saknar myc-
ket, men det går i alla fulla fall att dansa, man 
får höra namnen på de olika callen. Utmanin-
gen att dansa virtuellt är stor men absolut inte 
oöverkomlig. Och vi gör nånting vi gillar med 
våra vänner. Det blir i alla fall en viss kontakt 
under detta konstiga år 2020. 

Tekniken kan ställa till det, det har vi märkt. 
Ibland låter det konstigt och fördröjningen 
mellan det callern säger och tills dansarna gör 
callet kan bli lång ibland. Svårast är det nog för 
callern som inte kan vänta in dansarna för då 
blir det minipauser. Ljudet du får kanske inte 
är det allra bästa eller så är det för högt eller 
för lågt och ändrar sig under dansen. Detta får 
du själv justera på din enhet. Det är att före-
dra att du har en extern ljudkälla kopplad till 
din enhet. Gärna med volymknapp. 

INSTUKTIONSFILMER/TEXTER
Som en hjälp då det är så annorlunda att dan-
sa denna form av squaredans, har vi gjort ett 
antal hjälp/instruktionsvideos och textfiler. 
Helt enkelt för att du ska komma igång och 
få dansen att fungera.  Dessa filmer hittar du 
under fliken Videor/Album på Facebook-sidan 
men även på den kommande hemsidan. 

ATT SYNAS ELLER INTE SYNAS, 
DET ÄR FRÅGAN
Danskvällarna i VSDS spelas in och läggs un-
der respektive evenemang i gruppen VSDS på 
FB där du på ett antal småbilder ser när det 
dansas. Än så länge är det den enda möjlighet 
vi känner till och vi gör det för att du i efter-
hand ska kunna gå in och dansa om du var 
upptagen just den kvällen dansen var eller vill 
dansa om en sekvens igen. Och framför allt, 

dessa filmer är enbart synliga för medlemmar 
i FB-gruppen VSDS så det är ganska anonymt. 

Du kanske ändå säger nej nej nej, jag vill inte 
att det ska synas att jag dansar fel (om det 
nu skulle inträffa). Äh, vad sjutton gör det. Vi 
gör väl som brukligt, skrattar och dansar glatt 
vidare. Men om du absolut inte vill visa dig 
under dansen så är det naturligtvis helt okej. 
Bara att stänga av kameran. Och har du ingen 
kamera på din enhet så kan vi inte se dig, men 
du kan se oss! Så låt inte detta vara ett hinder 
för att vara med och dansa. Det viktigaste är 
att du hör callern. 

Men visst kan det vara trevligt att se varandra 
om än via en skärm. Vinka lite, säga hej, kolla 
läget och då slår du bara på din kamera emel-
lan danserna. Att sitta och titta utan att dansa 
är naturligtvis också fullt tillåtet. 

ZOOM-APPEN
Ingen av mötesapparna är utvecklad för 
musik, men vi fick rådet att använda Zoom 
för danserna och den fungerar på dator, surf-
platta och mobiltelefonen. Appen är gratis för 
gästerna, men värden betalar en mindre avgift 
per månad om man vill ha möten längre än 40 
minuter. 

Om du inte har använt appen tidigare laddas 
den ned, efter ditt godkännande, första gång-
en du klickar på en länk till en dans eller ett 
möte. Nästa gång du klickar på en länk får du 
svara på några frågor om ljud- och kamerain-
ställning samt skriva ditt namn som kommer 
att visas i din video på mötet. Oftast kommer 
du sen in i ett väntrum tills värden släpper in 
dig. 

Fotot visar hur det brukar se ut i datorn när 25 
personer/kameror är med på ett möte. Vad du 
ser beror också på vilken typ av enhet du an-
vänder. Appen har förstås ett antal funktioner, 
t ex kan man förstora en viss video, klappa 
händerna, stänga av/på ljud och kamera och 
chatta på sidan om videon. En hjälptext för 
hur du installerar och använder Zoom finns på 
FB- och websidorna. 

YOUTUBE
I dessa tider kan även YouTube vara ett trev-
ligt sätt att titta på när det skvärdansas. Om 
man i sökrutan på YouTube skriver Virtual 
Square Dance eller bara Square Dance så får 
man vääääldigt många träffar. Åsså gick den 
dagen! 
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FRAMTID
Visst kommer framtiden att ljusna. Visst kom-
mer vi att kunna träffas igen och dansa på 
riktigt. Precis som vi gjort under många mån-
ga år. Men fram till dess kommer VSDS att 
anordna virtuella danser på olika nivåer och 
med ett antal callers. Kanhända har Corona-
pandemin ändå förändrat och utvecklat oss 
och squaredansen. Ur allt elände brukar det 
komma något gott sägs det. 

Virtuell dans är en möjlighet som hela square-
danssverige kan ha nytta av. Det behövs bara 
en bra uppkoppling och en dator med kam-
era på vardera stället för att se och höra var-
andra. På festivaler/danser, ja där behövs en 
’’levande’’ caller på scenen, men för klubbar 
som vid enstaka tillfällen under terminen vill 
ha lite omväxling kan en virtuell caller vara ett 
alternativ. För oss callers så blir det ju också 
utmanande och omväxlande. 

Jag har testat att calla för Alandia Square 
Dancers. Funkade utmärkt. Jag satt hemma 
hos mig i Upplands Väsby och dom dansade i 
sin klubblokal i Mariehamn där dom kopplade 
in en extern ljudanläggning för att höra extra 
ordentligt. Superkul! 

Så, varför inte, om myndigheternas restrik-
tioner finns kvar under hösten kanske just 
din klubb provar på att träffas virtuellt för att 
umgås och dansa en eller flera gånger. Infor-
mation om hur ni gör finns i VSDS filer. 

VSDS-BILDEN
Ja, den idén kom Kerstin på. Så hon snitsade 
till en bild med ett egenritat spökpar och ett 
’riktigt’ par som dansar till en caller på dator-
skärmen. Och det blev ju en utomordentligt 
trevlig och passande omslagsbild för VSDS.

// för VSDS gm. Snuffe
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VVÄÄLLKKOOMMMMEENN  TTIILLLL  
  
  
  

www.orebrosquaredancers.se    
  
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
         3388ee  
 
 
  

 

  

Höstens planerade kurser 
 

Måndagar: A2 18:00-19:30,  
C1 19:30-21:00,  
C3B 18:00-21:00 (var annan vecka) 
Tisdagar: Plus 18:00-19:30, 
A1 19:30-21:00 
Onsdagar: Basic 18:00-20:00 
Kursstart V37 (om möjligt) 
 

C3B kursen på hela helger är 
planerad att starta 16-18 oktober 
men måste kanske skjutas upp 
 

Plats: ÖSDs klubblokal Radiatorvägen 
7 (vid tefatet) 

  
Info C3B: Lennart Jonsson  070 847 79 70 
 

Vi vill undvika kontanthantering  
av större belopp och ber våra 
besökare att om möjligt betala med 
swish eller kort på festivaler. 

Instruktörskurs i ÖSDs lokaler:  
Vi återkommer med datum 

Kursledare: 
     Thomas Bernhed 
     Sten Götharson 
 
Kursprogram, kursinnehåll mm 
finns på ÖSDs hemsida. 
 
Pris 500 kr/person 
Anmäl till: 
    Lennart Jonsson  
    SMS 070 847 79 70 

Håll er friska så gör vi Square Up  

då Anders Tegnell säger OK. Yellow Rocks! 

 

Kolla alltid på vår 
hemsida om danser 

och kurser kan 
genomföras!  

 

  
  

ÖÖrreebbrroo  22  --  44  aapprriill  22002211  

Program: BB,,  PP--CC11 

Årets påskharar: 

JJaacckk  BBoorrggssttrröömm    

KKrriisstteerr  PPeetttteerrssssoonn    

JJeessppeerr  WWiillhheellmmssssoonn    

TToommaass  HHeeddbbeerrgg    

Hjärtligt välkomna hälsar 

ÖÖrreebbrroo  SSqquuaarreeddaanncceerrss  
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Squaredans i Corona-tider
Livet växlar och mitt senaste år har varit väl-
digt annorlunda. Pga sjukdom från juni 2019 
blev det nästan ingen squaredans för mig 
resten av året. Någon enstaka gång på som-
maren, på Stora Skuggan och ett par tillfällen 
på hösten. Det var allt. När kurserna började 
på vårterminen 2020 hade jag ännu inte ork 
att vara med. Abstinensen efter dansen var 
svår och i början på året var jag ändå med 
något tip vid ett par tillfällen. Det gick sådär! 
Squaredans är en färskvara!

Sen efter sportlovet fick vi in coronan i Sver-
ige. Alla kurser och danser stängdes ner pö 
om pö. Livet gick på sparlåga, de som är över 
70 skall skyddas och hållas borta från alla an-
dra. Inte träffa varken familj eller vänner. Nu 
blev abstinensen ännu svårare.

Så i mars startade en amerikansk caller, Mike 
Dusoe, Virtual Square Dance. En grupp i Fa-
cebook där man kunde dansa two-couples 
squaredans via datorn. Zoom-möte! Aldrig 
hört talas om något så konstigt. Men jag fick 
en inbjudan av Nils Runberg att vara med och 
måste naturligtvis kolla vad detta var. Jag 
tackade ja och sen har livet växlat igen. 
Till det positiva!

Under hela maj månad dansade vi varje fre-
dag- och lördagkväll till olika amerikanska 
callers på nivåer upp till Plus. Korta slingor, så 
om det blev fel ställde man sig bara hemma 
och så var man strax igång igen. Kul! Men fär-
skvaran, callen, var stundtals borta ur minnet. 
Denise Carbonell fortsatte även i juni. Från 
Tyskland började callern Oliver Kuester ha 
danser på onsdagar, lite svårare och ut-
manande.

Efter ett par veckor startade Eva Falk, Leif 
Snuffe Eriksson och Kerstin Olsson, en svensk
grupp i Facebook, Virtual Square Dances Swe-
den (VSDS). I VSDS har det varit B – A1 dans
på måndagskvällar med olika callers. Och sen 
slutet av juni C1 med Lasse Jägdahl på sönd-
agseftermiddagarna. Nu dansar jag square-
dans flera gånger i veckan, tack vare dessa 
två grupper. Jag kan inte träffa mina vänner, 
men jag kan se dem och prata med dem och 
faktiskt känna att jag dansar med dem. Jag 
dansar tillsammans med min man i köket, med
datorn på köksbänken uppkopplad till video-
mötet.

Vi dansar med fantomer. De är inte alltid så 
duktiga, men vi har överseende. Vi är näm-
ligen inte heller så duktiga i alla lägen. Vi är 
par nr 3, headparet som är vänt mot callern/
datorn. Det är egentligen bara fantomparet 
mitt emot oss, par nr 1, som vi dansar med, 
men sidesfantomerna dyker ibland upp i t.ex 
Allemand left with your corner eller i någon 
lineformation. Sen försvinner de igen. Och om 
man kan sitt call, vilket ibland händer, så gör 
man callet och hoppas att ens partner och fan-
tomerna också gör rätt. Då blir det bra! Och 
roligt! Och ingen klagar om det breakar! Och 
vad man lär sig callen bra! 

Det är inte alltid självklart om man ska gå till 
höger eller vänster. Var är den berömda mit-
tlinjen? Går den i nord-syd eller öst-väst, om 
man nu använder vädersträcken? Har jag min 
headfantom i höger hand eller vänster? Tit-
tar vi åt samma håll, eller står vi i miniwave? 
Är vi/jag center eller end, leader eller trailer? 
Står vi på line eller i kolumn? Och vilken sorts? 
Det finns många typer att välja på.

Det finns mycket som kan förvirra. Men Snuffe 
och Kerstin har gjort ett par riktigt fina dem-
onstrationsvideor som finns att titta på i Face-
bookgruppen, där man kan se hur man gör när 
man dansar med fantomer. Snuffe har också 
skrivit en mycket tydlig beskrivning. 

Och sen när Rolf, min man alltså, callar så blir 
jag singeldansare och får dansa med 3 fan-
tomer! Det är en rolig utmaning! Det finns 
många singeldansare i våra klubbar och de 
står alla inför detta problem. Kanske kan man  
träffas hemma hos en vän/väninna, som man 
ändå träffar i dessa tider och bilda ett danspar, 
om man inte vill dansa helt själv. 

Flera svenska callers har börjat planera för 
vår virtuella squaredansframtid. Och när detta 
kommer i tryck kanske vi har både kurser och 
danser inplanerade. Virtuell squaredans kan 
aldrig ersätta den fysiska, med 8 dansare i 
varje square, men jag är glad och tacksam att 
detta alternativ finns.

Kerstin Boettge
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EC 2020
European Square- and Round Dance Convention

Fredagen den 3 juli 2020 kl 18 skulle det ha
varit invigning för European Square- and 
Round Dance Convention samt klubbens andra 
evenemang, nämligen Summer Line Dance 
Convention, då båda dessa Conventions till 
viss del skulle hållits i gemensamma lokaler. 

Så blev det nu inte mot bakgrund av den pan-
demi som pågår. Det är över 3 år sedan detta 
projekt inleddes och den mängd tid som lagts 
ner ideellt är väldigt stor. Så för att ändå göra 
något positivt av detta samlades medlemmar 
i Crazy Flutters  istället för en picknick i det 
gröna utanför huvudhallen Prästängshallen i 
Sigtuna. Vi hade tur med vädret och det blev, 
trots allt, en härlig samling med mycket 
skratt.

Vi saknade naturligtvis alla dansare!

Fia Norén
Crazy Flutters
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Klubbinformation 
(uppdaterad november 2018)

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 någon i SAASDC:s styrelse.  

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 Nilsowe Lovnér,  
Heimdalsvägen 5, 665 33 KIL, 070-852 11 49 
eller nilsowe@squaredans.se 

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

Kom Ihåg
Inför stämman utse och anmäl delegater till 
SAASDC:s årsstämma (när delegatanmälan är 
öppen). Stämmohandlingar finns på hemsidan.
Motioner ska vara SAASDC:s styrelse tillhanda 
senast tio (10) veckor före Förbundsstämman.
Motioner som avser stadgeändring ska vara 
styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

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

April ska aktuella uppgifter om ordförande och 
kontaktperson uppdateras 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. 

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 för 4 nummer av 
pappersversionen. 

SAASDC Kontakt  

Se hemsidan
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SACT 
Organisationen för squaredansledare 

www.caller.nu 
Kontakt: Annika Persson 

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

 

 

 
SACT School 

 

 
Bandledarkurs i Öst:  Planeras till 5-6/12 
i Mälardalen. Mer information kommer när 
plats är bestämd.  
 
Intresserad? Kontakta Fia Norén, 070-209 
0255 eller via kassor@caller.nu 
 
SquareView-kurs: Ingen kurs inplanerad. 
Vi återkommer när ny kurs planeras.  
 
Kontakta Helen Tronstad, 070-769 27 53 
eller via  helen.tronstad@gmail.com 
 

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

SACT Convention 
 

Convention 2021 kommer att vara 20-21 
mars. Mer information kommer när 
medarrangör är klar. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Kunskapslistan - KL 
 

Ett mycket genomarbetat verktyg samt 
checklista som är lätt att använda av 
framförallt ledare och dansare.  
 
Kunskapslistan finns på: www.caller.nu 
 
Under rubrikraden Om SACT, välj HÄMTA 
 
 

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

SACT för ALLA! Observera att man 
inte behöver vara caller eller instruktör för 
att vara med i SACT! 
 
PS: SACT finns även på FaceBook!  
 

Att leda till ”band”: 
Bra alternativ, suveränt 

komplement  
 

Det är inte bara Lena PH som är mikrofon-kåt. 
Det gäller många (alla?) callers också. Det 
finns instruktörer som inte smittats alls, för 
dem är mikrofonen ett verktyg för att lära ut, 
men inte för att mängd-träna. 

(Brakslapp (är östgöte!): Detta skrivs under 
pågående Covid19-batalj. Men det är relevant 
inför den framtid då vi kan hålla kurser igen). 

En bra squaredansare blir man om:  

1. Man får en bra genomgång av nya call 

2. Att man får se och känna hur det utförs 
från olika startpositioner och formationer 

3. Att jag får öva, till olika röster, till olika 
callers, i olika tempo 

4. Att jag får öva och dansa med olika 
dansare, duktigare eller svagare än jag 
själv 

Punkt 1 och 2 kan göras av duktiga instruktörer 
eller callers. Detta är en av de viktigaste 
sakerna en caller/instruktör måste behärska. Vi 
är inte likt Lena PH Scen-framträdare, vi är 
LÄRARE! 

Punkt 4 ställer krav på dansarna: Ni måste ut 
från eran regelbundna kurskväll och dansa med 
många personer. Små och stora danser, 
festivaler, convention (ja, jag har abstinens-
besvär just nu!). Ett seriöst förslag är att ingen 
får börja en Plus-kurs eller högre innan 
uppvisad bok (i någon form) att man varit och 
dansat ute minst X gånger. 

Punkt 3 kräver att den som ansvarar som 
utlärare i en grupp släpper mikrofonen. Man 
kan iofs rotera mellan olika callers i området, 
men det kan/måste göras mer. Dans till 
inspelat material i utbildningen kommer att 
tvinga dansare att dansa i rätt tempo, att 
lyssna och dansa samtidigt. 

Jag vet att många dansare ogillar dans till 
inspelat material. Det är de som behöver det 
mest! 

Målet: Att fler skall KUNNA dansa och ha kul på 
större danser 

/Bosse Nilsö,  Skribent, SACT 
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Hur en dator blev fyra / erfarenheter från en 
av oss bakom stämman.

Från början skulle jag bara vara ”vanlig” dele-
gat på stämman. Bra då slipper jag släpa på 
en massa datorer. Var med när de testkörde 
och frågan dök upp om presentationen. Ok jag 
kan köra den i år också, brukar ju sköta den 
så ingen fara. Lite funderande senare så insåg 
jag att jag nog borde ha 2 olika datorer. En 
dator som delegat (vanlig behörighet) och en 
med högre behörighet för att kunna dela min 
skärm. Nästa fråga som dök upp var om jag 
även kunde visa en film (blev sedan 2 visade 
det sig). Borde inte vara något problem så OK. 
Labbar lite och inser att det inte var riktigt så 
enkelt som jag först trodde men det löste sig. 
Nästa sak som dök upp var åhörare, gick det 
att livesända eller vad trodde jag? Efter lite 
funderande och labbande förslog jag istället 
ytterligare ett zoom-möte för åhörare och att 
vi kopierade över ljudet dit. Gissa vem som 
fick fixa det 

Slutade med att jag satt med hela bordet fullt 
av datorer.

Dator 1 är min ”delegat” dator. Dator 2 är den 
som sköter presentationen för delegaterna, 
från denna plockas ljudet ut till dator 3 som 
sköter presentationen och återutsänder ljudet 
till åhörarna. Mitt headset sitter i dator 1 för 
att jag skall kunna se och höra att allt fungerar 
för delegaterna. För att verifiera åhörarmötet 
fick min platta hoppa in (för att spara plats på 
bordet ).

Behind the scenes 
Hur gick det då ?

2 timmar innan stämman riggar jag allt och 
testkör, lägger ut länken på förbundets hem-
sida, går och äter frukost. När jag precis ätit 
klart ringer 1:a personen med problem.
1 timme innan blir jag insläppt i delegat-mötet 
och hjälper sedan till att släppa in resterande 
i förbundsstyrelsen. Efter det får någon an-
nan ta hand om insläppet och jag fokuserar på 
presentationerna i båda mötena.
När delegaterna ramlar in inser jag att ljudet 
försvunnit i åhörarmötet. Mindre panik hos 
mig, visar sig att jag är den skyldige. Jag hade 
kommit på den smarta idén att lägga upp TV:n 
som extraskärm på dator 2 för att kunna se 
nästa slide i presentationen. Gjorde även att 
ljudet gick till TV:n och inte till dator 3
men hinner få ordning på detta innan stäm-
man drar igång 
Själva stämman löper väl och jag får bra snits 
på att byta slides på båda datorerna samtidigt.
Lite stress infinner sig när det är dags för 1:a 
filmen. Får igång den för delegaterna, slänger 
lurarna och kör igång den för åhörarna.  Kol-
lar i plattan och allt är OK. Telefonen har plin-
gat febrilt någon minut. Visar sig att filmen 
för delegaterna inte funkat. Ber om ursäkt och 
startar om filmen.
Nästa film går bättre och sedan är det dags 
för avslutningen och jag kan stänga av min 
presentation.
Stämman är över och jag kan koppla ner 

Björn Mattsson

DAGENS ROS 
Stort tack till Björn som alltid finns där 
och hjälper till med det tekniska bakom

stämman, hemsidan såväl som alla  
andra tekniska frågor. 
/ SAASDC:s styrelse
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Squaredans Convention 
Halmstad

11–13 juni 2021   Halmstad Arena

Hemliga callers?
Secret callers?

Callers

Bronc Wise

Sören Lindergaard

Nils Trottmann

Fredrik Einarsson Jörgen Höjer Sven-Olle SvenssonLeif ”Snuffe” Ericsson

Instagram: convention2021.se      Hemsida: www.convention2021.se      Facebook: convention2021
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POSTTIDNING B 
SVENSKA SQUAREDANSFÖRBUNDET SAASDC
C/O ANNIKA MYHRBERG
HAVREGATAN 8 
118 59 STOCKHOLM
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PUZZLE TIME:  FIND THE CALLS 
 


