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Ordförande har ordet

Hej alla squaredansvänner! 

Sommaren närmar sig sitt slut och det blir åter dags att komma igång och dansa. Vi kommer att ha 
fem onsdagsdanser innan kurserna börjar för terminen. Bra tillfällen att komma igång igen efter 
sommaren. Onsdagen den 22 augusti går den första dansen av stapeln. Resterande danser finns i 
tabellen över höstens danser. Våra kurser börjar den 27 september och innan dess har vi ´prova på´
den 20 september. Se till att bjuda in vänner och bekanta som inte redan varit med. Därefter finns 
möjlighet att mjuka upp sig inför hösten med en avrostningsdans.

En liten tillbakablick på terminen som gått. Vi startade med en intensivkurs Basic för att få med 
några nybörjare som önskat komma med i nybörjargruppen. Det visade sig dock att de som bett 
om ett extra tillfälle att komma igång, inte hade möjlighet att fortsätta. Intensivkursen var en nyttig 
kickstart på terminen för våra dansare. 

Vi har också haft några aktiviteter med dans under våren. I början av februari så hade vi en 
gemensam dans och i mars var det dags för årsmöte, där klubben fick sin första manlige 
ordförande. Som alltid avslutades årsmötet med kaffe och smörgås, populärt inslag! Därefter tog 
Caller Roland över och lät oss dansa. Alltid lika trevligt! 

Mot slutet av mars var det så dags för graduering av våra 10 graduanter. Två av graduanterna hade 
förhinder och graduerades tillsammans med Seniorernas nybörjare. Vi var där och stöttade! 
Kurserna för terminen avslutades den 19 april med dans och lunch.

Under våren har vi också haft fyra öppna danser. Den första av dessa var Plus Advanced med 
Martin Jansson som caller, en trevlig dans med lite lagom klurigheter! Det vore trevligt att få ha 
honom som caller igen. 
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I mitten av mars var det så dags för våra plusdansare att få en utmaning genom Plus DBD med Sven
Andréasson. Sven fick oss att göra callen från lite mer ovanliga utgångspositioner, roligt, klurigt och 
lärorikt!

Den tredje dansen under våren var på skärtorsdagen med Snuffe som caller. Mycket trevligt med 
stor uppslutning, där många bar påskinspirerad klädsel. Snuffe är en populär caller och de flesta 
dansarna var kvar ända till slutet.

Den sista dansen under terminen, genomfördes med inspelat material. Rolf skötte tekniken och vi 
andra skötte dansen. Att dansa till inspelad musik ger oss en chans att lära sig höra lite olika callers,
vilket ju är mycket nyttigt. De dansare som var med tyckte att vi mycket väl kan fortsätta med 
denna typ av dans ibland.

Den 25 april, inledde Lasse Rawet våra onsdagsdanser med B35 och Mainstream. Näst i tur var 
Robert Milestad som callade Basic och Plus, en dans med riktigt många dansare. Den tredje 
onsdagsdansen blev en måndagsdans på grund av Kristi himmelfärdshelgen, Rolf callade. De sista 
två onsdagsdanserna gästades av Micke Gerkman och Micke ”Sotarn” Lindberg.

Convention 2018 hölls i Borås och ett tiotal av klubbens medlemmar var där, dansade och 
minglade.

I samband med Convention hölls SAASDC’s stämma. På stämman fastställdes nästa års 
förbundsavgift till 65 kronor en höjning med 10 kr. Stämman gav styrelsen i uppdrag att slutföra 
förhandlingarna med Danssportförbundet, så att vi blir en del av Riksidrottsförbundet. Detta kan ge
oss tillgång till kurser och annat.

I början av maj fick vi ett erbjudande från Janne Wiklund att komma den 13 juni och calla en 
sommardans hos oss. Det var ju ett erbjudande vi inte kunde tacka nej till. Trots att denna dans 
inte hade funnits med i programmet för våren, så kom det fler dansare än vi vågat hoppas på. Som 
mest var vi tre squarer. Janne bjöd på en hel del varianter på Basic som vi inte är så vana med. 
Jätteroligt!

Årets klubbresa kommer att gå av stapeln den 7-9 september till Mariehamn på Åland med dans i 
Badhusparken. Vi hoppas att vädrets makter är med oss. I skrivandes stund ser det ut som vi kan 
bli 57 deltagare vilket är jätteroligt!
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Efter terminens slut erbjöd sig Sten Götharsson genom Rolf Boettge, att komma till Täby, för att 
hålla en kurs i squaredanceteori. Vi kände att det skulle kunna vara intressant att testa en sådan 
kurs och att anordna flera sådana om detta försök skulle falla väl ut. Förhoppningsvis kommer vi att
kunna ordna en kurs för alla intresserade dansare under någon av de närmaste två terminerna. Se 
vidare Rolfs sammanfattning av kursen.

Sammanfattning av försök med kurs i squaredans teori – Rolf Boettge

Fredag den 6 juli hölls en teorikurs på Kvarntorpsgården under ledning av Sten Götharsson från 
Vinga Yellow Rockers i Göteborg. Denna kom till efter ett samtal mellan mig och Sten. Han erbjöd 
sig att hålla en teorikurs om det fanns något intresse. Jag bestämde mig för att göra ett försök för 
att se vad kursen skulle innehålla och hur den skulle tas emot av dansarna. Jag frågade de 
klubbmedlemmar som jag träffade på några av sommardanserna om de var intresserade och vi 
blev nästan 20 personer som deltog.

Sten gick igenom en hel del matnyttigt. Han tog upp en square på golvet och demonstrerade med 
några få enkla call hur varje dansare fick en ny roll där centers blir ends, leaders blir trailers osv. Det
visade sig hur viktigt det är att kunna definitionen för ett call. Han gick igenom regler för 
formationer samt några varianter av Circulate som jag själv inte hade varit med om tidigare samt 
en hel del annat.

Vi höll på i drygt 3 timmar. Resultatet av kursen var mycket positivt och Sten fick många lovord av 
deltagarna.

Rolf Boettge

En titt på vårterminen.

10 januari kursstart torsdagar, 14 januari kursstart måndagar

7 mars Årsmöte, 28 mars Graduering, 11 april Avslutning

Convention 2019 kommer att hållas i Örebro 18-21 April.
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Program hösten 2018 på Kvarntorpsgården

Datum Tid Pris Dans program Plats Caller
Onsdag 22/8 Kl 13-16 80 kr B B M Kvarntorp Lasse Rawet

Onsdag 29/8 Kl 13-16 80 kr M M P Kvarntorp Leif Snuffe Ericsson

Onsdag 5/9 Kl 13-16 80 kr B B P Kvarntorp Rolf Boettge

Onsdag 12/9 Kl 13-16 80 kr M M A1 Kvarntorp Micke Gerkman

Onsdag 19/9 Kl 13-16 80 kr P P A1 Kvarntorp Robert Milestad

Måndag 5/11 Kl 12-15 80 kr P P A1 Kvarntorp Sven Andréason

Förkortningarna betyder från lägsta till högsta program: B35 = de 35 första callen kallas även halv 
Basic. B = Basic (51 calls). M = Mainstream (17 calls). P = Plus (30 calls). A1 och A2 = Advanced. C1, 
C2, C3, C4 = Challenge, olika program. B*, M*, Pg* betyder B, M, P så långt kurserna kommit (alltså
så många call som de närvarande dansarna lärt sig på respektive kurs).

För att underlätta för den som har kassan vid danserna vore bra om fler använder Swish för att 

betala. Detta minskar ju behovet av växel i kassan och hanteringen av kontanter.

Övriga danser:
´Prova på´ torsdag 20/9 12:00-14:00 med Roland Danielsson

Avrostningsdans torsdag 20/9 14-16 med Roland Danielsson 

Gemensam dans torsdag 25 oktober kl 11.00 - 15.00. Vi dansar Pg P Pg A1 fram till 12.45. Sen tar vi
fikapaus ca 30 minuter och därefter dansar vi Bg B Bg M. Caller är Roland Danielsson. Ta med 
kaffekorg och vattenflaska! Endast för klubbmedlemmar och kursdeltagare!

Klubbdans lördag 17 november  kl. 12.00 – 16.00. Caller blir Janne Wiklund. Vi börjar med lunch 
och sen dansar vi B - A1. Endast medlemmar! Flyer och anmälningslista sätts i klubbpärmen. 
Avgiften meddelas senare och skall vara inbetald på klubbens pg 17 75 17-0 senast 31 oktober. 

Kursavslutning/Juldans torsdagen 13 december kl 11.00 - 15.00. Anmälan på lista i pärmen. Vi 
dansar B30 – A1 och det är Roland Danielsson som callar. Avgift 150 kr inkl lunch. Inbetalt senast 
den 30 november till pg 17 75 17-0. 
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Höstens kurser
Kursavgiften är 500 kr per termin för kurs 1, 2, 3, 4, A, B, C och D. Du får gå så många kurser du vill under 
terminen. Kursavgiften är 350 kr per termin för kurs  5. Klubbens plusgironummer är 17 75 17-0. 
Ange namn och kursnummer vid betalning.

Torsdagskurser fr.o.m. den 27 september.  Caller: Roland Danielsson

Kurs Tid Program/call nr. Förkunskaper Kursvärd Telefon

1 10.00 – 11.15 Plus termin 3 Plus termin 1 och 2 Elisabeth Lundgren 08 758 77 28 

2 11.15 – 12.30 Plus termin 1 God Mainstream Doris Roos 070 531 20 64

 3 13.00 – 14.15 Mainstream termin 1 God Basic Bitte Malmqvist  070 856 73 51

4 14.15 – 15.30 Basic termin 3 Basic termin 2 Jane Håkansson 076 008 16 94

5 15.30 – 16 45 Basic termin 1 Inga Gunnar Lundborg 072 510 70 77

Kursdagar:   27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11 och 6/12

Kursavslutning/juldans torsdag 13/12 kl 11 – 15. Se ovan.

För kurser gäller: För in närvaro på aktuell lista vid entrén. Vid förhinder meddela gärna kursvärd i 
förväg.

Ta med vattenflaska/mugg. Återbetalning av erlagda avgifter kan endast ske vid sjukdom.

Om ingen av våra kurser passar dig, så titta på kursprogrammen hos de andra klubbarna som ingår 
i Fyrklöveralliansen: Seniorerna www.seniorerna.org, eller Huddinge www.husq.se.

Kontrollera aktuell information på hemsidan och/eller i pärmen på runda bordet i entrén!

SPAR DET HÄR BLADET! ANTECKNA REDAN NU ALLA TIDER!

Måndagskurser fr.o.m. den 24 september.  Callers: Rolf Boettge/Staffan Junel

Kurs Tid Program Förkunskaper Kursvärd Telefon

A 10.00 – 11.15 Advanced 1 nybörjare Hela Plus Anna-Greta Andersson 070 633 13 01

B 11.15 – 12.30 Plus dans med workshop Hela Plus Eva Bergquist 070 539 32 32

C 13.00 – 14.15 Mainstream dans med 
workshop

Hela Mainstream Kerstin Larsson 073 329 12 58 

D 14.15 – 15.30 Basic dans med workshop Hela Basic Charlotte Richnau 070 218 86 60 

Kursdagar:  24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 12/11, 19/11, 26/11 och 3/12
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