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  Square up  

Nr  2  2012  1  september 

Klubbinformation från 
Squaredansklubben 

Seniorerna i Stockholm 

 

Gå in på Seniorernas hemsida ”www.seniorerna.org” 
om du vill veta mer om vår aktuella verksamhet. 

 

Squaredans mitt i stan! 

Stockholmsklubbarna visade upp sig fyra lördagar i augusti på Medborgarplatsen. 
Flera avbrott för "pröva på". Stor publik men lite trögare att få upp villiga på dansgolvet. 

Vi tror dock att intresset för squaredans kommer att öka. 



 

Square Up nr 2 2012    sidan 2 

Kära medlemmar! 

Sol och dans på Skuggan 
 
Kungliga Djurgårdsförvaltningen bjöd på perfekt dansväder 

12 av 13 torsdagar. Vi har haft härligt roliga danser med 
Sven, Freddie, Roland, Calle, Lasse, Snuffe, Leif, Rojne och 

Janne G. Tack till er callers som har gjort sommarens 
torsdagar till pärlor! Vi dansare har gjort vårt yttersta för 
att genomföra callen på det sätt ni avsåg. Oj, tänkte jag en 

gång: ”Jag fungerar nästan som en dator. Callern är 
programmeraren som lägger programmet och jag är den 

som  utför kommandot”. (Fast ibland blev det en viss 
fördröjning). Det är ett fascinerande samspel som är så 

roligt! 
 

Stockholmsklubbarna har visat just detta för de ännu icke 

frälsta under fyra lördagar på Medborgarplatsen på 
Södermalm. Bra initiativ av Stockholm Squaredancers, 
Tyresö Squaredancers och Vita Bergen Squaredancers! Det 

var dans blandat med flera pröva på-tillfällen. Stor 
anslutning och uppskattande publik. Vi hoppas och tror att 

det blir många fler squaredansare i Stockholm med 
omnejd.  
 

Nu längtar vi till höstens alla danser och kurser. Vi startar 
upp med Kick Off 15 september på Brommasalen. Obs! att 

den dansen börjar redan kl 11!  
 

Fyrklövern anordnar i höst för tionde året i rad Stora 

Seniordansen med både square- och linedance. Det blir fint 
lotteri som vanligt med hemgjorda godsaker. I år tänker vi 
ordna med second hand-försäljning av danskläder. Tag 

med det du vill sälja och sätt på en lapp med ditt namn och 
önskat pris på plagget! 
 

Jag ser fram mot att träffa er alla!  
Kram från Gugge 

 
 

Medlemsärenden 
 

Vi är nu 511 medlemmar. 
 

Under vår Kick Off den 15 september finns 
det möjlighet att köpa vår trevliga klubbnål 

för endast 100 kronor. Skryt gärna med 
ditt medlemskap genom att bära den! 
 

Glöm inte att meddela din nya adress 

om och när du flyttar! 
 

Pia, medlemssekretare 

MINNESRUTA 
Hösten 2012  

 

Lördagen den 15 september 
börjar höstterminen med 
KICK OFF för alla medlemmar 

i Brommasalen, Alvik                  sid 4 
 
Måndagen den 17 september 

i Kallhäll 
Onsdagen den 19 september 
i Enskede 

Våra rekryteringsdagar 
PRÖVA PÅ-DANS                    sid 7 
 

Vecka  38-39 börjar alla kurser 
                                              sid. 3 
 

Lördagen den 20 oktober 
STORA SENIORDANSEN 

på Idrottshögskolan         sid 3 och 17 
 
Tisdagen den 30 oktober till 

Torsdagen den 1 november 
Tre dagars barnbarnsdans/kurs   Sid 8 
 

2013 
 
Fredagen den 11 januari 

Årets första stora händelse 
Vi återupprepar årets succé 
Knutsdansen på Hasselbacken 

glöm ej att reservera dagen! 
 
Söndagen den 19 maj 

Vårfest på Tollare 
Alltid lika trevligt! 
 

Tis. 21 maj – fre. 24 maj. 
Klubbresan kommer att gå 

till Selma Lagerlöfs Värmland 
även det kommande året. 
 
 

 

Ragnar, klubbmästare 

 

Saxat ur Dagens Nyheter  
lördagen den 25 augusti: 
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Seniorernas kurser hösten 2012 
 

Den första kursen = den högsta ska kosta 400:-. Följande kurser kostar tillsammans 100:- 
Plusgironumret för kursavgifter är 57 80 73 - 9. 

 

Anmälan görs vid första kurstillfället. 
 

Alla A2-dansare kan även strödansa hos ”Sotarn” på fredagar för 40:- per gång. 

Kurs Nivå Dag Tid Kursledare Start Slut Lokal Kursvärdar 

1K Basic 

term 1 

Måndag 14.55 - 

16.40 

Roland 

Danielsson 

24 

sept 

10 

dec 

Kallhäll Meddelas 

senare 

1E Basic 

term 1 

Onsdag 11.20 - 

13.05 

Roland 

Danielsson 

26 

sept 

12 

dec 

Enskede Leila Lindström 

tel. 99 27 57 

2 Basic 

term 3 

Måndag 13.05 - 

14.50 

Roland 

Danielsson 

24 

sept 

10 

dec 

Kallhäll Birgitta Lindh 

tel. 580 337 78 

3 Mainstream 

term 1 

Onsdag 9.30 - 

11.15 

Roland 

Danielsson 

26 

sept 

12 

dec 

Enskede Monika Rabe 

tel. 664 20 07 

4 Mainstream 

träning 
+ Plus start 

Måndag 11.15 - 

13.00 

Roland 

Danielsson 

24 

sept 

10 

dec 

Kallhäll Annmarie Maeland 

tel. 36 82 77 

5 Plus 

term 3 

Måndag 9.25 - 

11.10 

Roland 

Danielsson 

24 

sept 

10 

dec 

Kallhäll Gertrud Sundqvist 

tel. 583 514 43 

6 Plus 

dansträning 

Tisdag 11.25 - 

13.15 

Sven 

Andréason 

18 

sept 

4 

dec 

Enskede Meddelas 

senare 

7 A1 

term 1 

Tisdag 9.30 - 

11.20 

Sven 

Andréason 

18 

sept 

4 

dec 

Enskede Solveig Regnér 

tel. 777 13 70 

8 A2 

term 1 

Fredag 12.00 - 

13.45 

Michael 

”Sotarn” 
Lindberg 

21 

sept 

7 

dec 

Draken- 

bergs- 
salen 

Meddelas 

senare 

9 A2 med 

variationer 

Måndag 10.00 - 

11.45 

Leif 

Håkansson 

17 

sept 

3 

dec 

Enskede Ann-Mari Eriksson 

tel. 649 16 72 

10 A2 

håll i gång 

Fredag 10.00 - 

11.45 

Michael 

”Sotarn” 
Lindberg 

21 

sept 

7 

dec 

Draken-

bergs-
salen 

Meddelas 

senare 

 

Du kan köpa instruktionshäften för Basic, Mainstream och Plus.  
Häften på engelska kostar 30:- och på svenska (utan bilder) 20:- 

Elisabeth Malmström 08-87 82 23  
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Lördag 15/9 

OBS! Kl 11-14  

KICKOFF B36-A1 
Endast medlemmar 

 

Brommasalen 

Gustavslundsv. 168 

Alvik 

  

Caller 

Freddie 

Ekblad 

 

Fri entré 

Klubben bju-

der på kaffe 

och bulle 

 

Lördag 6/10 

Kl 13 - 16 

B M B M P20 

 

Brommasalen 

Gustavslundsv. 168 

Alvik 

  

Caller 

Leif ”Snuffe” 

Ericsson 

 

Entré  

70 kr 

Tag med ditt 

fika! 
 

Lördag 20/10 

Kl 12 - 16 
STORA  

SENIORDANSEN 

B36 - A2 

 

Idrottshögskolan 

Lidingövägen 1 

(bakom Stadion) 

  

Caller 
Sven Andréason 

Roland Danielsson 

Svante Jordeskog 

För Linedance: 

Helena Schoegje 

 

Entré 

100 kr 

Servering 

finns 

 

Fredag 16/11 

Kl 13 - 16 

M P M A1 

 

Drakenbergssalen 

Lignagatan 8 

  

Caller 

Michael 

”Sotarn” 

Lindberg 

 

Entré 

70 kr 

Tag med ditt 

fika! 

 

Fredag 7/12 

Kl 13 - 16 

B24 B 

 

Pumpan 

Färgargårdstorget 1 

 

  

Caller 

Sven 

Andréason 

 

Entré  

70 kr 

Tag med ditt 

fika! 

Dansa med Seniorerna hösten 2012! 

 

Second hand på Stora Seniordansen 20 oktober 
 

Där får du tillfälle att sälja och köpa begagnade danskläder. 

Kanske har det blivit trångt i garderoben? Eller är midjemåttet ett 
annat numera? Hur som helst är det alltid roligt att förnya sig. 

Tag med danskläder och tillbehör du inte längre använder. 
Bestäm ett pris. Försäljning kommer att ske i sal A där vi dansar 

mainstream och plus. 
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Lokaler och resvägar 
 

 
 

ABF-huset, Huddinge Kommunalvägen 26 
 Pendeltåg till Huddinge. Gå till vänster mot kyrkan.   

ABF-huset ligger mitt emot kyrkan. Servering finns. 
 

 

 

Brommasalen, Alvik Gustavslundsvägen 168 
 T-bana Gröna linjen eller Tvärbanan, stn Alvik. Huset ligger  

mitt emot stationen. Ta med ditt fika. 
 

 

 

Drakenbergssalen Lignagatan 8 
 Servicehuset "Nya Tellus". Entré hörnet Hornsgatan - Lignagatan. 

 T-bana Röda linjen, stn Hornstull eller buss 4, hpl Lignagatan.  
 Ta med ditt fika. 
 

 

 

 

Enskede gård Palmfeltsvägen 65 
 T-bana Gröna linjen, stn Enskede gård. Ta med ditt fika. 
 

 

 

Folkets hus, Kallhäll Kallhäll centrum 
 Pendeltåg mot Kungsängen, stn Kallhäll. Gå över en bro till höger 

mot Centrum. Folkets hus ligger i Kallhäll Centrum.  
Ta med ditt fika. 

 

 

 

 

Kvarntorpsgården Näsby allé 72 
 T-bana (Mörbylinjen) till Danderyds sjukhus. Buss 610 och 670 till 

 Roslags-Näsby trafikplats. Ta med ditt fika. 
 

 

 

 

Pumpan, Katarinasalen Färgargårdstorget 1 
 T-bana till Slussen. Buss 2 (mot Sofia), avstigning ändhållplatsen 

Barnängen. Gå tillbaka, tag till vänster Barnängsgatan mot 
Färgargårdstorget. Buss 59 har ändhållplats vid Pumpan.  

 Ta med ditt fika. 
 

 

 

 

Föreningsgården, Täby  Täby centrum 
 T-bana  Röda linjen mot Mörby. Gå av vid stn Tekniska Högskolan 

och byt till Roslagsbanan mot Österskär. Gå av vid Täby centrum. 
Kaffe finns. 

 

 
Under klubbresan 2012 fick jag 38 märken av Sotarn att sälja för minst  

20:- /st. Tack vare många givmilda köpare  blev summan 1.800:- till  
barnhemmet i Indien!! Tack!   

 

Ragnar, klubbmästare 
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Näsbyparks Squaredanceklubbs kurser hösten 2012 
 

Pröva på  Torsdag 20/9  kl 12-14  Roland Danielsson 
Avrostning  Torsdag 20/9  kl14-16  Roland Danielsson 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kursstart måndagar  Callers: Sven Andréason 

och Staffan Junel 
24/9 kl 10.00-11.15   Kurs A  A2 dansträning 
24/9 kl 11.15-12.30   Kurs B  A1 fortsättning/repetition 

24/9 kl 13.00-14.15   Kurs C  A1 nybörjare 
Måndagskurser 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 

5/11, 19/11, 26/11, 3/12. 
 

Kursstart torsdagar  Caller: Roland Danielsson 

27/9 kl 10.00-11.15   Kurs 1  Plus termin 3 
27/9 kl 11.15-12.30   Kurs 2  Plus termin 1 
27/9 kl 13.00-14.15   Kurs 3  Mainstream 

27/9 kl 14.15-15.30   Kurs 4  Basic termin 3 
27/9 kl 15.30-16.45   Kurs 5  Basic nybörjare 

Torsdagskurser 27/9, 4/10, 11/10,18/10, 25/10, 
8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12. 

Kursansvarig är Victor Gjerstad, tel: 08-35 48 18.  Email: victor.gjerstad@telia.com 

 

Näsbyparks Squaredanceklubb 
 

Onsdagar klockan 13.00-16.00. Kostnad 40 kr. 

Lokal: Kvarntorpsgården. Ta med eget kaffe. 
 

Onsdagsdanser i maj: Se Square Up nr 3, 2011 
 

22/8 B M B P Michael ”Sotarn” Lindberg 
29/8 B M B P Freddie Ekblad 
5/9 B M B P Sven Andréason 

12/9 B M B P Roijne Eriksson 
19/9 B M B P Micke Gerkman 

 

Dessutom  högnivådans:  
Måndag 12/11 kl 11-15, P A1 P A2,  

caller Freddie Ekblad. Kostnad 60 kr. 
 

15-årsjubileum på Täby Park Hotel 
Lördag 24/11 kl 12-17, B till A1 

Callers Sven Andréason, Svante Jordeskog 

Tvårätters lunch, kaffe o kaka. 350 kronor. 
 

Dansansvarig är Boel Bamford,  

08-758 19 40,  0762-15 40 58 
E-mail boelbamford@hotmail.se 

 

Panther Squares, Täby 
 

Träningsdanser i Föreningsgården i Täby Centrum, 

söndagar klockan 13.00 - 16.00. 
Nivåerna M, P, M och A 1. Kostnad 40 kr/gång. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Frågor: annaoden@hotmail.com 

23/9  Roland Danielsson 

30/9  Sven Andréason 
7/10  Rojne Eriksson 
14/10  Andreas Olsson 

21/10  Svante Jordeskog 
28/10  Janne Wiklund 

11/11  Freddie Ekblad 
18/11  Sven Andréason 
25/11  Micke Gerkman 

2/12  Stefan Sidholm 

Övriga danser och kurser inom Fyrklövern 
 

Huddinge Square Swingers 
Kurser hösten 2012 

 

Tisdagar: Caller Roland Danielsson 
Kursstart 18 september 
Kursslut 4 december 
 

Kurs 1  09.15-11.00  A2 dansträning 
       2  11.05-12.50  A1 termin 3 
       3  13.20-15.05  Basic termin 3 

       4  15.10-16.55  Basic termin 1 
Ingen kurs eller dans tisdagen den 9 oktober 
 

Torsdagar: Caller Sven Andréason 
Kursstart 13 september 
Kursslut   6 december 
 

Kurs 5  9.30-11.15  A1 dansträning 
       6  11.20-13.05  Plus dansträning 

       7  13.35-15.20   Plus termin 3 
       8  15.25-17.10   Mainstream termin 1+3 
Ingen kurs eller dans torsdagen den 11 oktober 

 

Huddinge Square Swingers 
Danser hösten 2012 

 

Tisdag  11 sept 13.00 - 16.30 
Kickoff-dans   B36-P Sven Andréason 

Fredag  5 okt 13.00 - 16.30 

Höstdans    P A1 P A2 Roland Danielsson 

Lördag 10 nov 13.00 - 16.30 
Lördagsdans   M P M A1  Svante Jordeskog 

Fredag  30 nov 13.00 - 16.30 
Novemberdans   Bg B M Sven Andréason 

 

Alla danser i ABF-huset, Huddinge 
 

Dansansvarig: Per Sköldin 08-774 78 02 
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Har du en vän som är nyfiken på 

Välkomna till pröva på-dans 
Måndagen den 17 september  

kl 15-16.30 

i Folkets Hus, Kallhäll 
eller 

Onsdagen den 19 september  

kl 11-13 

på Palmfeltsvägen 65, Enskede Gård 
 

Dansen är gratis. Tag med inneskor!  

Ensam eller i par går lika bra. 
 

Höstens kurser startar  

måndagen den 24 september kl 14.55 i Kallhäll och 

onsdagen den 26 september kl. 11.20 i Enskede. 

Besök gärna Squaredansklubben Seniorernas hemsida 

www.seniorerna.org 
 

Frågor? Ring 

Karin Sjöholm 583 573 92,  Elisabeth Malmström 87 82 23 



 

Square Up nr 2 2012    sidan 8 

Nyss hemkommen från 

en dansdag på Tollare 
folkhögskola i Saltsjö Boo 

vill jag gärna berätta för 
dem som inte var med 

hur en sådan dansdag 
går till.  
Vi samlas strax före 10 

för att få kaffe/te och 
smörgås innan dansen 

startar ca 10:30. 
Först dansar vi Basic så 
att alla kan vara med, 

men efter en gemensam första halvtimme 
är det dags för uppdelning så att Basic- och 

Mainstreamdansarna dansar någon timme i 
en sal och plusdansarna i en annan. 

Nu blir det gott med en buffélunch med 
lax, potatis, romsås 
och grönsaker samt till 

efterrätt frukt med 

vispad grädde. Som 

avslutning kaffe som de 
flesta avnjöt ute i solen.  
 

Väl förplägade fortsatte 
vi dansa, fortfarande i 

två salar men nu som 
omväxling med Basic och 
Mainstream i den ena 

och A2 i den andra. Så 
blev det byte av salar 

igen, med Plus och A1 i 
en sal och lägre nivåer i 

en annan. 
 

Viktiga personer är förstås de två caller 

som callade på de olika nivåerna, i år var 
det Micke ”Sotarn” Lindberg och Olle 
Nilsson som såg till att allt flöt bra i 

squarerna. 
 

Framåt 16-tiden var det dags för hemfärd 

och de flesta kände nog att de varit med 
om en härlig danssöndag på Tollare. Vi 

kommer gärna tillbaka nästa år! 
Solveig Hållberg 

FAVORIT I REPRIS 
 

Vi inbjuder till 

Barnbarnskurs tillsammans med mor- och farföräldrar 
 

Nu får vi åter möjlighet att sprida vår squaredansglädje till våra barnbarn! 
Det är säkert många av dem, som undrar vad vi har för oss när vi går på dans. 

 

Under tre dagar - tisdag 30/10, onsdag 31/10 och torsdag 1/11 (höstlovsveckan) anordnas  
”pröva på-kurs” för alla skollediga barnbarn över 7 år. 

 

Vi börjar alla dagar klockan 11.00 och fortsätter till 14.00. 
Raster och tid för lunch ingår. Ta med inneskor och lunchkorg. 

Lokal meddelas senare till de anmälda. 
Kursen kostar 150 kronor per barn. 

Kursledare är Janne Gezelius. 
 

Anmälan (bindande) senast den 13 oktober till 

Elisabeth Malmström, tel 87 82 23 
Välkomna! 

Vacker majsöndag på Tollare 

Tollare tog emot med skiraste vårgrönska. 

Även ”Sotarn” kunde ta 
sig en svängom på 
dansgolvet. 
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Måndag morgon den 21 maj samla-

des hundratalet danslystna 
”Seniorer” vid Stockholms busster-
minal. Väl avprickade och fördelade 

på två bussar var vi snart på väg 
västerut. Alla såg fram mot de 

kommande dagarna i Värmland där 
Hotell Selma Lagerlöf i Sunne skulle 
stå för logi, kost och danslokaler. 
 

Men färden mot Sunne innehöll ett 

avbrott för besök i Örebros histo-
riska Wadköping, ett lokalt Skansen 
uppkallat efter Hjalmar Bergmans 

roman. Förutom lunch gavs rikligt 
med tid att besöka de historiskt in-

tressanta byggnaderna med museer, t.ex. 
Kajsa Wargs  hus, Kronbloms kök m. fl. 

Inte bara var det intressant utan dessutom 
sken solen och sommaren hade gjort entré. 
Efter ett par timmar var det dags att åter ta 

plats i bussarna för att hinna till Sunne i tid 
för middag och dans. Under färden passade 

Carin Hultblad på att välinformerat berätta 
om Värmland och en del av vad vi skulle 
komma att få upp-

leva. 
 

Väl framme instal-
lerade vi oss på 
hotellet och fick 

den första av de 
goda middagar vi 

skulle få avnjuta. 
Alla kunde under 

dagarna på hotel-
let konstatera att 
måltiderna var 

stunder att se 
fram mot. Efter 

middagen var det 
dags för en första 

konfrontation med veckans callers. ”Sotarn” 
var ju väl känd för flertalet men John Lindh 
var en ny och stimulerande bekantskap, 

dessutom den som lärt upp 

”Sotarn” under dennes tid som 
sotarmästare i Sunne. En kväll fick 
vi besök av några av Johns Arvika-

dansare som visade sig både en-
tusiastiska och duktiga. 
 

Under dagarna i Sunne, som i lik-
het med Karlstad kan berömma 

sig av sol och värme, varvades 
dans på olika nivåer med upple-

velser av traktens sevärdheter. 
Lärorikt och spännande var besö-
ket på Selma Lagerlöfs Mårbacka 

där vi leddes runt av kunniga lo-
kala guider. Det herrgårdspräktiga 

huset visade på vilken framgångsrik förfat-
tarinna som stått för dess utformning och 

inredning. Att hennes hjälperskor i köket 
inte uppskattade den magnifika kopparbän-
ken, som måste hållas blänkande, kan man 

förstå! Även besöket på Sahlströmsgården 
med sina konstutställningar var givande 

och följdes av besök på toppen av Tösse-
bergsklätten med milsvid utsikt över det 

vackra värm-

ländska landskap-
et.  
 

Dagarna i Sunne 
rann iväg och det 

var inte utan sak-
nad vi äntrade 

bussarna för åter-
färden till Stock-

holm. Carins fråga 
om intresse för en 
upprepning nästa 

år fick ett stort po-
sitivt gensvar och 

Hotell Selma La-
gerlöv hann t.o.m. 

överlämna en offert för 2013. Alltså finns 
något att se fram mot! 

Per Jödahl 

Seniorerna drog västerut 

Besöket på Mårbacka gav tillfälle till promenad i omgivningen. 

Michael ”Sotarn” Lind-
berg callade omväx-
lande med sin gamle 

läromästare John Lindh. 
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Det roligaste var kombinationen av bra 

squaredans till utmärkta callers, utflykter 
och sightseeing och samvaron med för oss 

nya, mycket trevliga squaredansare, de 
flesta från Skåne. 
Det hela anordnades av ASP, American 

Squaredance Poland, närmare bestämt 
Hanna Tenenbaum och Lars Olofsson, som 

i drygt tio år ordnat två squaredansveckor 
varje sommar i Gdansk, oftast tror jag med 

Christer Bern och Thomas Samuelsson som 
callers, men också andra. I år hade vi t.ex. 
Johnny Preston tillsammans med Christer. 

på vår vecka. 
Vi bodde i en förort till Gdansk på ett hotell 

som tillhör en balettskola, Dom Tancerza. 
Rektorn  berättade för oss att skolan fun-

nits sedan 1950 men sedan byggts till allt-
eftersom.  Den har ca 170 elever och 100 
anställda, så man satsar verkligen på kultur 

i Polen! Skolan är gratis för eleverna, men 
det är förstås svårt att komma in, och ut-

gallringen är också hård. Hotellet är ganska 

labyrintiskt byggt, så vi lärde oss aldrig 
hitta riktigt, men rummen var utmärkta och 
maten likaså. Till skolan hörde också en 

vacker trädgård, där vi brukade avsluta da-
garna med att grilla  korv. Det här var en 

liten oas i staden helt enkelt. 
Christer och Johnny drillade oss 
ordentligt, Christer utvecklade 

framför allt A1; det verkar finnas 
oändligt mycket att göra där, och 

det var jätteroligt. Johnny körde 
mest med A2-introduktion. Det 

var spännande att lära känna 
Johnny Preston även som kursle-
dare efter att ha varit på flera av 

hans danser. Han var rolig, men 
också krävande. Han sa i stort 

sett definitionen en gång och se-
dan körde vi. Eftersom det var en 

så bra grupp gick det utmärkt, 
men jag var glad att jag redan 
lärt mig A2-callen hemma. 

På söndagen efter dansen åkte 
vi spårvagn in till Gdansks gamla 

stad och promenerade där. 

Squaredansare drillades på balettskola 
Vi var sex dansare från Seniorerna som åkte iväg på squaredansvecka i Gdansk i 

norra Polen, och mina förväntningar infriades verkligen med råge!  

Fyra nöjda seniorer framför hotellet/skolan: 
Sonja Karlbom, Gugge Gahmberg, Lilian Grön-

lund och Kerstin Söderling. 

Det var här vi bodde, åt och dansade: På det labyrintiska hotellet 
Dom Tancerza, som tillhör en balettskola. 



 

Square Up nr 2 2012    sidan 11 

suveränt god mat, och Johnny och Christer 

underhöll tillsammans. Näst sista kvällen 
hade hotellet dukat upp en enorm buffé ute 

i trädgården, där vi sedan blev sittande 
länge. Sista kvällen var det också lite spex. 
Bakom alltihopa stod eldsjälarna Hanna och 

Lasse tillsammans med Christer och hans 
Carina. Vi fick en underbart rolig vecka! Ty-

värr ska Hanna och Lasse göra annat nästa 
sommar, men de hoppas återkomma till 
sommaren 2014. I så fall skulle jag gärna 

vilja göra om resan, och jag hoppas att 
många tar chansen då!  

Kerstin Söderling 

Gdansk förstördes helt under andra världs-

kriget, men man har liksom i Warzawa 
byggt upp den gamla staden som den såg 

ut förut med sina vackra utsmyckade fasa-
der från 1500-talet och århundradena där-

omkring. Det sägs vara en av Polens vackr-
aste städer. Mariakyrkan i centrum är en av 
Europas största. Där har man dock inte 

haft råd att smycka som förut, men ändå 
byggt upp den med sina gotiska valv. 

Norr om Gdansk ligger två andra städer, 
Sopot och Gdynia, och tillsammans bildar 
de  ett enda stadsområde. En dag tog vi 

tåget till Sopot, som var en mondän badort 
under mellankrigstiden och fortfarande har 

karaktären av badort. Där hann vi med att 
ta ett dopp i Östersjön vid den långa sand-

stranden. Vattnet var hyfsat varmt. En 
tredje dag åkte vi till Gdynia, en modern 
stad, där vi framför allt besökte den stora 

saluhallen med alla slags varor och under-
bara grönsaksdiskar. Jag hann även ner till 

hamnen, som ligger i ett vackert parkom-
råde, och tittade på ett par museiskepp 

där. 
 

Den kanske roligaste utflykten var en båt-

tur på floden Motlawa ut mot Östersjömyn-
ningen och tillbaka. Längst ute vid kusten 
ligger Westerplatte, där det finns ett monu-

ment till åminnelse av att andra världskri-
get startade 

där 1939 ge-
nom Hitlers 
anfall på 

halvön. 
Ja, på denna 

vecka fick vi 
se mycket, 

men Hanna 
och Lasse 
hade också 

ordnat med 
annat roligt. 

En kväll var 
vi på restau-

rang och åt 

Squaredansare drillades på balettskola 

Johnny Preston höll oss i hårt arbete. Att vi 
jobbade i en balettskolas lokaler framgår tydligt 
av spegelväggarna! 

Christer Bern turades om med 
Johnny Preston när det gällde 
att drilla oss. 

Att vara tolv personer i en square i stället för 
de vanliga åtta hade vi aldrig prövat på förr, 
men det gick bra det också. 
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Dans och picknick i vacker miljö 
 

Ett populärt koncept! Drygt 700 dansare har i sommar sökt sig till 

Skuggan. Det var alltid roligt och soligt! Ja, det regnade lite första  

och sista gången men lustigt nog höll regnet upp just när vi hade kaffe-

paus. Som förra året satsade vi särskilt på basic och mainstream. Ba-

sicdansarna hade tillfälle att träna sina färdigheter nio torsdagar.  

Det sitter gott inför höstens kurser! 

Gugge 

 

31/5. Sommarens första dans 

inleddes med sol och perfekt 
väder, men efter några tippar 

drog ett sjudundrande åskvä-
der över Stora Skuggan. 

Sven Andréason undrade om 
arrangören hade ordnat med 
åskledare. . . 

7/6. Det var trångt på dansgolvet när 90 dan-

sare skulle samsas om utrymmet i danspavil-
jongen den 7 juni. För att undvika att trampa 

sina meddansare på tårna föredrog många att 
dansa på gruset utanför paviljongen. Det gick 

jättefint. Sven Andréasons alla calls hördes bra 
där också. 87 dansare. 
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14/6. Soligt och vackert 

men lite blåsigt. Sedlarna 

höll på att blåsa bort. Väl-

digt många dansare – 92 

st. Rekord. Lite trångt, 

många dansade på gruset. 

Vi kom igång lite sent för 

dagisbarn hade avslutning 

och dukat upp till buffé på 

golvet, så det tog lite tid 

att röja av. Roland Daniels-

son, dagens caller, körde 

några extra tippar. 

21/6. Roland callade den här gången också, liksom 

förra gången. 74 dansare. Soligt och drygt 20 grader. 
Bättre än så här kan det knappast bli. 

28/6. Såg med oro fram mot 

torsdagen. Det hade ösregnat 
i flera dagar men idag var allt 

perfekt. Att man kan ha sådan 
tur! Vädergudarna tänker på 

Seniorerna!  
P, A1, P, A2. Fyra squarer 
som mest. Calle Brunér hade 

härlig musik och sjunger jätte-
bra, krånglade lite lagom. 

Trevlig stämning som vanligt.. 

5/7. Skuggan låg i 

perfekt väder. Flera 
nybörjare hade lockats 

till dansen den 5 juli 
då det var dans på de 

lägsta nivåerna. Lasse 
Rawets muntra tillrop 
samlade oss kring 

hjärtat av dansen 
också när resultatet 

inte var det bästa: "Ni 
har väl roligt? Det är 
det viktigaste!" 48 

dansare. 
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12/7. M, P, M, A1. Leif "Snuffe" 

Ericsson callade på småländska 
med stor inlevelse – rockartiststuk 

faktiskt. Härlig musik, låtar från 
vår ungdom, lite klurigheter, bra 

stämning igen.   
53 dansare. 

19/7. Sven Andréason 

callade, även de låga 
nivåerna blev spän-

nande!  79 dansare. 
Bra väder som vanligt, 

börjar man få säga, 
trots att alla tycker att 
det har varit en dålig 

sommar. 

26/7. Ytterligare 
en fin dag på Skug-
gan och trevlig dag 
med Leif, som hade 
lite klurigheter som 
vanligt. 53 beta-
lande och så förstås 
några gratisgäster, 
dvs dom som jobbar 
i klubben. 
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2/8. Rojne Eriksson 

callade. Låga nivåer 
plus lite Mainstream. 

9/8. Som vanligt 

fint väder. Janne 
Gezelius callade 

de lägsta nivåer-
na. 31 dansade. 

16/8. Bra dans på Skuggan i dag. 

45 betalande. Freddie i högform. 
Tur med vädret,  

regnet kom en stund 
efter att folket gått 

hem. 

23/8. Sven Andréason callade 
den sista Skuggan-dansen för den 
här säsongen. Vädret var inte rik-
tigt lika bra som alla de andra 
gångerna, men solen tittade fram 
allt emelllanåt. Alla de tappra 37 
hade roligt, trots skurarna, allt 
ifrån Basic till Plus. Det blev en 
spontan "pröva på" också. En 
klass florister som hade utflykt 
stannade och tittade intresserat 
på oss. Vi bjöd in dem och Sven 
lärde ut de första callen.  



 

Square Up nr 2 2012    sidan 16 

längre tid än man 

tror, särskilt som 
resdagen råkar 

infalla samma dag 
som vår kronprin-

sessa fyller år. Vi 
hann dock fram 
till middagen. 
 

Första kvällen 
blev det två tim-

mars dans med 
efterföljande väl-

komstparty. Det 
hade kommit över 
70 danssugna sjä-

lar i skiftande åld-
rar och national-

iteter. 
 

Övriga dagar var det två timmar workshop 

på förmiddagen och tre timmar dans på 
kvällen. För det mesta höll vi till på 

utedansbanan. Vid regn, som inträffade vid 
några tillfällen, flyttades dansen till den 
stora logen. Det var en sann glädje att få 

dansa till Dansglädjens callers. Vi hade väl-
digt roligt och tempot var stundtals mycket 

högt. Men oj vad vi fick lära oss mycket! 
 

Behållningen av veckan var över vår för-

väntan. Maten var god och riklig. Jack och 
Stefan sjöng och roade oss på call-
lers night och några av dansarna 

bidrog med underhållningen till av-
skedspartyt på fredagskvällen. 
 

Dansglädjen jobbar hårt för att 
kunna bibehålla dansveckorna un-

der sommarmånaderna på Böda. 
Om dom ska kunna fortsätta med 

sin verksamhet även nästa sommar 
så krävs det att det kommer ännu 
fler squaredansare. Vi var väldigt 

nöjda med vår dansvecka och kan 
varmt rekommendera alla att åka 

dit. Vi har i alla fall inte åkt dit för 
sista gången. 

Rolf Boettge 

Vi hade inte va-

rit på Böda se-
dan sommaren 

2009. Då var det 
på en Mainstream 

seniorvecka och vi 
såg fram emot att 
få träffa många 

dansvänner. När 
vi kom dit visade 

det sig att vi bara 
var nio personer 
varav tre var 

vänsterdansare. 
Två av damerna 

turades under 
veckan om och 

bytte sida. 
 

När vi nu i våras hade avslutat våra A2-

kurser bestämde vi oss, jag och min hustru 
Kerstin, att göra ett nytt försök med Böda. 
Vi hade hört att Dansglädjen flyttat sina 

sommardanser från Kilsbergen till Böda. 
Efter lite tvekan bestämde vi oss för att 

satsa på A2 vecka 29. Callers var Jack 
Borgström och Stefan Sidholm. De utgör 

hälften av Dansglädjen som i övrigt består 
av bröderna Richard och Robert Björk. 
 

En bilresa från Stockholm till Böda tar 

Dansglädje på Böda 

Dansglädjen står högt i tak på Böda även när man dansar 
under bar himmel. 
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Servering i Cafeteria Fyrklövern 

Entré 100 kronor. Alla är varmt välkomna – inte bara seniorer! 

Kontaktperson: Gugge Gahmberg 08-615 16 84, 0707-19 08 55 

Fyrklöveralliansen 
 

Squaredansklubben Seniorerna    Huddinge Square Swingers 
Näsbyparks Squaredanceklubb    Panther Squares 

Stora Seniordansen 

Squaredance i 3 salar på nivåerna B36 - B - M - Plus - A1 - A2 

Callers: Sven Andréason, Roland Danielsson, Svante Jordeskog 

DJ Linedance Helena Schoegje från Lucky Line med Gittan Riis. 

Danslista för linedance på www.seniorerna.org några dagar i förväg. 

För tionde gången 

Nytt för i år: Köp och sälj Second Hand! 
Tag med danskläder och tillbehör du inte längre använder. 

Bestäm ett pris. Försäljning kommer att ske i sal A där vi dansar mainstream och plus. 

Lördag 20 oktober 2012 kl 12-16 

Idrottshögskolan Lidingövägen 1, Stockholm 

T-bana Stadion - Gratis parkering Valhallavägen 
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 Du får möjlighet att förkovra dig på olika kurser 

 och dansa på öppna danser. 

 

 Du är försäkrad i Folksam under dansen och även 

 vid resa till och från dansen. 
 

 Du blir inbjuden till klubbens fester och danser 

 där priset är starkt subventionerat. 
 

 Du blir inbjuden att delta i klubbens resor,  

 exempelvis Vårresan 2013. 

 

 Du får vår klubbtidning Square Up med all  

 information i tre nummer per år. 
 

 Du kan bära Seniorernas badge och känna att 

 du tillhör Sveriges största squaredansklubb. 
 

 Du kommer att träffa många nya trevliga,  

 intressanta, glada och positiva människor. 
 

 Du får en styrelse som jobbar helt ideellt för att 

 du ska känna glädje i squaredansen. 

Medlemsavgiften  
 

Vid Squaredansklubben Seniorernas årsmöte 2012 fastställdes att  
medlemsavgiften för år 2012 skall vara 

150:- för medlem med Seniorerna som moderklubb  
och 100:- för medlem  med annan moderklubb.  

 

Vilka förmåner får du som medlem i Seniorerna? 

Squaredansklubben Seniorernas plusgirokonto för medlemsavgifter är  27 07 37 - 0. 

Information om fotografering 
 

Filmer och foton tagna under våra danser läggs ut på Seniorernas hemsida. 

Om du av någon anledning inte vill förekomma på bild,  
kan du informera dansvärden eller någon ur styrelsen om detta. 

Styrelsen  

 

Uppvisning i Vällingby 

Dansens dag i Vällingby den 

25 augusti gick inte av för 
hackor. Jag blev imponerad 

av att det finns så många 
dansklubbar/föreningar att de 

kan fylla en hel dag med dan-
ser. Publiken fick se många 
olika typer av dans, bland an-

nat det bästa av det bästa 
näml i gen Squaredans -
klubben Seniorernas uppträ-
dande. Så bra det gick! Vi 
borde få någon/några som 

dyker upp på våra pröva-på-
dagar. Fint väder hade vi ju 

också. 
Birgitta Jansson 



 

Square Up nr 2 2012    sidan 19 

SQUAREDANSKLUBBEN  SENIORERNAS  STYRELSE  2012 
 

Ordförande Gunnel Gahmberg Rödabergsgatan 11 B  3 tr  08-615 16 84 

 gugge.gahmberg@gmail.com 113 33 STOCKHOLM 0707-19 08 55 
 
 

Vice ordförande  Kerstin Söderling Lyckovägen 6 08-25 33 23 

 kerstin.soderling@telia.com 167 52 BROMMA 0707-97 64 07 
 

Sekreterare Gunnel Strandlund Turbingränd 9 08-583 540 18 
 gunnel.strandlund@hotmail.com 176 75 Järfälla 0703-65 60 37 
 

Kassör Berit Åberg Drottninghamnsvägen 46 08-716 20 77 
 berit.s.aberg@telia.com 131 46 NACKA 0704-69 09 68 
 

Bitr  kassör Kurt Åberg Drottninghamnsvägen 46 08-716 20 77 
 kurt.aberg@telia.com 131 46  Nacka 0707-30 70 85 
 

Medlemssekr Pia Gillberg Kärvbacken 7 08-36 46 04 
 pirag@tele2.se 163 55 SPÅNGA  
 

Kursansvariga  Elisabeth Malmström  Tacitusvägen 7 08-87 82 23 

 stig.malmstrom@telia.com 168 56 BROMMA 0705-38 54 90 
 

 Karin Sjöholm Lädersättravägen 95 08-583 573 92 

 karin.sjoholm1@hotmail.com 176 70 Järfälla 0702-7169 35 
  

  Kerstin Söderling Se ovan 
 

 

Dansverksamhet, Gunhild Behrens Multrågatan 5 08-87 40 97 
uppvisningar gunhildb@hotmail.com  162 54 Vällingby 0702-81 85 06 
 

 Birgitta Jansson Backslingan 30 08-771 95 77 
 birgittaj5@gmail.com 142 63 Trångsund  
 

Klubbmästare Ragnar Gillberg Kärvbacken 7 08-36 46 04 

 pirag@tele2.se 163 55 SPÅNGA 0730-30 78 98 
____________________________________________________________________________________ 
 

Redaktör   Kurt Åberg I redaktionen: 
för Square Up kurt.aberg@telia.com Stig Malmström 

 
Redaktör för vår hemsida www.seniorerna.org Göran Berg 08-774 28 78 
  goran.berg@punkt.se 
 

Ansvariga för distributionen av Square Up Olle och Gunnel Strandlund 08-583 540 18 

mailto:g.gunnel@comhem.se
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Den stora dansfesten arrangerades 18-20 
maj av Crazy Flutters i Märsta. 

Dansare från hela Sverige och även från 
andra länder roade sig och hade härligt kul 

i fem fyllda salar. Fantastiska callers fick 
oss att dansa bättre än vi visste att vi  
kunde. 

Jag mötte förstås många dansare från 
stockholmstrakten men också dem som 

man träffar mera sällan. 
Det blev mycket "Hej! och vad kul att se 

dig!" 
En välkommen nyhet i år: På lördagen 
fanns tillfälle för alla nivåer att dansa "slow 

tempo" och det var minsann inte bara ny-
börjare och seniorer som sökte sig dit. 

Bl a  Seniorerna har kontaktat förbundet 
med önskemål om dans i lägre tempo. Vår 
egen Janne Gezelius, som sitter i förbun-

dets styrelse, har framfört att över hälften 
av squaredansarna i Sverige är över 65 år. 

Nu fick vi vår önskan uppfylld och det var 
jättebra. Fast så väldigt "slow" var det 

ändå inte! 
På stämman avgick ordförande Therése Mi-
lestad och som ny ordförande valdes 

Tommy Hansson från Göteborg. 
Convention 2013 kommer att för första 

gången arrangeras utanför Sveriges grän-
ser, nämligen på Åland, Eckerö 10-12 maj. 

Gugge 
Jerry Jestin från Texas callade C1. Bakom ho-
nom tavlan med de 30 årens convention-orter. 

Swedish Square Dance Convention  
firade 30 år 


