
Ordlista för Squaredansare 
 

Badge En personlig namnskylt försedd med dansarens namn och klubb. Bad-
gen skall alltid bäras synlig vid squaredansarrangemang.  
En badge erhålls, ibland mot avgift, efter att dansaren blivit graduerad. 
En dansare som går nybörjarkurs får ofta en tillfällig badge med tilläg-
get ”class member” 
. 

Basic Det program som lärs ut under nybörjarkurser. 
 

Board Mem-
ber 
 

Styrelseledamot. 
 

Breaka Squaren bryter samman av någon anledning. 
 

Caller Dansledaren som talar om vad dansarna skall göra. 
 

CALLERLAB Internationella callerorganisationen som står bakom programlistor, 
definitioner och styling av olika call. 
 

Convention En större dans under flera dagar. I Sverige anordnas Convention en 
gång om året i samband med Förbundets årsmöte. 
 

DBD ”Dance by Definition”, att dansa genom att följa definitionerna för 
varje call. Lär man sig detta från första början behöver man inte ”lära 
om” call när man dansar högre nivåer. 
 

Definition Beskrivning hur ett call skall genomföras. Samma definition kan an-
vändas från många olika uppställningar av dansare. 
 

Etikett Hur vi uppför oss inom squaredansverksamheten, både på och utanför 
dansgolvet. 
 

Flyer Flygblad, ofta med information om danser eller kurser. 
 

Formationer Hur dansare står på golvet,”lines, waves, circles” osv. 
 

Handfattning Hur dansarna möts i olika uppställningar och rörelser, viktigt även för 
skaderisken. Akta tummar och axlar! 
 

Lines vid 
sammanbrott 

För att snabbt komma igång med dansen igen gör man en square up och 
sedan tar ”head lady ”sin ”corner” i höger hand och bildar lines på 
sidopositionen. Med hjälp av callern kan man sedan dansa igen. 
 

Moderklubb Man kan tillhöra flera klubbar men bara en moderklubb. Moderklubb är 
den klubb som bl.a. rapporterar dansarens medlemskap till Förbundet 
samt betalar medlemsavgift för dansaren till Förbundet.  
 



Nivåer CALLERLAB har bestämt olika listor med call som skall kännas till på 
de olika nivåerna/dansprogrammen, B, M, Plus osv. 
 

One Night 
Stand 
 

Samma sak som ”prova på” och inget annat. 
 

Petticoat Den vida underkjol som hör till traditionell squaredansklädsel. 
 

Pettipants De spetsförsedda byxor damerna bär under de vida squaredanskjolarna. 
 

Pilotsquare Den Square som callern har som sin “nyckel” när han ”sightcallar”. 
 

President Ordförande. 
 

Prova på De flesta nybörjarkurser inleds med en ”prova på-kväll” utan avgift och 
bindande anmälan. 
 

SAASDC ”Swedish Association of American Square Dance Clubs”, den svenska 
dansarorganisationen, kallas allmänt Förbundet. 
 

SACT 
 

”Swedish Association of Callers and Teachers”, den svenska caller- 
och instruktörsorganisationen. 
 

Shufflestep Ett ”släpande” steg som är typiskt för squaredans. 
 

Sight Callings Callern har inga inlärda callföljder utan “tittar på golvet” och ser hur 
dansarna står. 
 

Skirt work Damernas arbete med kjolen i vissa call. 
 

Sommarkurser Ordnas ofta veckovis för olika nivåer t.ex. på Böda, Öland. 
 

Square up Ställa upp i “Squarer”, fyrkanter, för att kunna börja dansa. 
 

Square-Info Tidning för Squaredansare utgiven av Förbundet med fyra nummer/år. 
 

Styling CALLERLAB har beskrivit hur de olika callen skall utföras, handfatt-
ningar, skirt work, antal steg mm. 
 

Ängel Erfaren dansare som hjälper till genom att fylla ut och stabilisera Squa-
rer, inte en hjälplärare. 
  

 


