
 

Square Up nr 2 2014    sidan 1 

Square up  

Nr  2  september  2014  

Klubbinformation från 
Squaredansklubben 

Seniorerna i Stockholm 

Gå in på Seniorernas hemsida ”www.seniorerna.org” 
eller på ”www.facebook.com/seniorerna” 

om du vill veta mer om vår aktuella verksamhet. 

 

Man dansar inte hela tiden på Stora Skuggan, det finns pauser också.  
Nästan lika roligt då! 
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Kära medlemmar! 

Medlemsärenden 
 

Vi är nu 484 medlemmar. 
Under vår Kick Off den 12 september finns 

det möjlighet att köpa vår trevliga klubbnål 
för endast 100 kronor. Skryt gärna med 

ditt medlemskap genom att bära den! 

Under Vårfesten på Tollare upphittades 3 
dangler från dansglädjen Bödabaden 2011, 

2012 och 2013. Vem saknar dem? Finns 
hos mig.  

Pia, medlemssekretare 

Det händer en del på Stora Skuggan 
 
Tack alla härliga dansare för en fin gemenskap! 
Tack alla fantastiska callers (Rojne, Roland, Micke G, Snuffe, 
Sven, Janne W, Olle och Barry Sjolin) för roliga och lärorika 
danser! Ibland kunde det bli verkligt fokuserad träning. Gäs-
ter från bl a Tyskland och USA har hedrat oss med sin när-
varo. För första gången en utländsk caller till Stora Skuggan, 
Barry Sjolin från Canada. ”Ukulelens vänner” överraskade 
oss på en dans. Svanparet i Spegeldammen har övergivit sin 
enda unge som dock verkar klara sig bra bland gässen och 
änderna. Alldeles bakom dansbanan bor fem snokar. Geting-
arna kom i augusti. 
 
Ett antal medlemmar deltog i Swedish Convention i Västerås 
och även European Convention i Danmark. 
Och så var förstås dansveckorna i Polen och Bödabaden väl-
besökta. 
 
Nu laddar vi för en innehållsrik höst med många bra kurser 
och danser. Förutom vår egen ”Pröva på”  i Enskede och 
Kallhäll, planerar Buffalo Squares en ungdomskurs i 
Bromma. (Elisabeth och Stig Malmström har ordnat lokal). 
Veteranträff blir det och kanske också barnbarnsdans. 
 
Fyrklövern (Huddinge, Näsby Park, Panthers i Täby och Se-
niorerna) möts i dagarna för att slutjustera planeringen av 
Stora Seniordansen som inträffar18 oktober på Idrottshögs-
kolan. Då är det squaredans i tre salar (nivåer B36 – A2) och 
linedance i en sal. Second hand-försäljning av squaredans-
kläder. Till lotteriet efterlyser vi hemlagade godsaker som 
medlemmarna välvilligt skänker. 
 
Seniorerna har i höst 15 kurser som rullar i 12 veckor. Det är 
som med livet i övrigt; vill man bli bättre, så gäller det att 
jobba på. Man får tänka som myran när hon skulle äta upp 
elefanten: Jag tar en bit i taget. 
Det är bra att gå dubbla kurser. Titta på Fyrklöverns hela 
utbud sidan 6. 
 
Välkomna till en härlig danshöst! 
Och så tar vi som alltid väl hand om våra nybörjare! 

Kram,  Gugge 

MINNESRUTA 
Hösten 2014 -våren 2015) 

 

 

Onsdagen den 10 september 
Veteranträff i Enskede Gård kl 13-15 sid. 8 

 
Fredagen den 12 september 

börjar höstterminen med 
KICK OFF för alla medlemmar 
i Hägerstensåsens Medborgarhus      sid. 7 

 
Måndagen den 15 september 

Onsdagen den 17 september 
vår rekryteringsdag 

PRÖVA PÅ-DANS  

i Kallhäll och Enskede                      sid. 7 
  

Vecka 39 börjar alla kurser. 
 

Lördagen den 18 oktober 

den traditionella 
STORA SENIORDANSEN 

På Idrottshögskolan               sid. 21 
 

 
2015 

 

Fredagen den 9 januari 
Årets första stora händelse 

KNUTSDANSEN 
på Hasselbacken. 

Glöm inte att reservera dagen! 

 
Söndagen den 10 maj 

Vårfest på Tollare 
Alltid lika trevligt! 

 
Mån. 18 maj – tors. 21 maj. 

eventuell Klubbresa, troligen till  

Sunne igen. För dem som önskar  
kommer vi att ha 3 danspass per dag. 

 
 

Ragnar, klubbmästare 
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Seniorernas kurser hösten 2014 
Kursavgiften är 400:- per termin. Vill du gå flera kurser tillkommer sammanlagt 150:-, allt per termin. 

Seniorernas plusgironummer för kursavgifter är 57 80 73 - 9. 
Glöm inte att ange kursnummer och ditt namn på inbetalningen! 

 

Anmälan görs vid första kurstillfället. 
 

På kurserna 8 och 13 kan man även strödansa för 50:- per gång. 

Kurs Nivå Dag Tid Kursledare Start Slut Lokal Kursvärdar 

1 E Basic 
termin 1 

Onsdag 15.00 - 
16.45 

Roland 
Danielsson 

24 
sept 

10 
dec 

Enskede Meddelas senare 

1 K Basic 
termin 1 

Måndag 14.55 - 
16.40 

Roland 
Danielsson 

22 
sept 

8 
dec 

Kallhäll Meddelas senare 

2 Basic 
termin 3 

Onsdag 13.10 - 
14.55 

Roland 
Danielsson 

24 
sept 

10 
dec 

Enskede Gunilla Boman 
0704-61 36 99 

3 E Mainstream 
termin 1 

Onsdag 11.20 - 
13.05 

Roland 
Danielsson 

24 
sept 

10 
dec 

Enskede Leila Lindström 
08-99 27 57 

3 K Mainstream 
termin 1 

Måndag 13.05 - 
14.50 

Roland 
Danielsson 

22 
sept 

8  
dec 

Kallhäll Gunnel Ekberg 
08-580 152 21 

4 Mainstream 
m Plusinslag 

Måndag 11.15 - 
13.00 

Roland 
Danielsson 

22 
sept 

8  
dec 

Kallhäll Birgitta Lindh 
08-580 337 78 

5 Plus 
termin 2-3 

Onsdag 9.30 - 
11.15 

Roland 
Danielsson 

24 
sept 

10 
dec 

Enskede Monika Rabe 
08-664 20 07 

6 Plus 
dansträning 

Måndag 9.25 - 
11.10 

Roland 
Danielsson 

22 
sept 

8  
dec 

Kallhäll Annmarie Maeland 
08-36 82 77 

7 Plus 
variationer 

Tisdag 11.25 - 
13.15 

Sven 
Andréason 

23 
sept 

9 
dec 

Enskede Meddelas senare 

8 Plus 
håll i gång 

Fredag 12.00 - 
13.45 

Michael 
”Sotarn” 
Lindberg 

19 
sept 

5 
dec 

Draken-
bergs-
salen 

Meddelas senare 

9 A1 
termin 1 

Måndag 14.00 - 
15.45 

Leif 
Håkansson 

22 
sept 

8 
dec 

Enskede Meddelas senare 

10 A1 
termin 3 

Måndag 12.00 - 
13.45 

Leif 
Håkansson 

22 
sept 

8 
dec 

Enskede Gunnel Strandlund 
08-583 540 18 

11 A1 
dansträning 

Tisdag 9.30 - 
11.20 

Sven 
Andréason 

23 
sept 

9 
dec 

Enskede Gunnel Ocken 
08-81 86 55 

12 A2 
variationer 

Måndag 10.00 - 
11.45 

Leif 
Håkansson 

22 
sept 

8 
dec 

Enskede Ann-Mari Eriksson 
08-649 16 72 

13 A2 
håll igång 

Fredag 10.00  
11.45 

Michael 
”Sotarn” 
Lindberg 

19 
sept 

5 
dec 

Draken-
bergs-
salen 

Ingrid Wallin 
08-583 553 28 

Gunhild Behrens 



 

Square Up nr 2 2014    sidan 4 

 

Och inte nog med detta... 
 

Onsdagen den 10 september är det dags för en ny veteranträff  
på Palmfeltsvägen 65 i Enskede Gård kl 13-15. Se även sidan 9! 

     

 

Fredag 12/9 

Kl 13 - 16 

Kick Off 

B36 - A1 

 

Hägerstensåsens 

medborgarhus 

Riksdalervägen 2 

Hägersten 

  

Caller 

Sven 

Andréason 

 

Endast medlemmar. 

Gratis entré 
Klubben bjuder  

på kaffe. 

 

Lördag 27/9 

Kl 13 - 16 

Höstdans 

P A1 P A2 

 

 

Drakenbergssalen 

Lignagatan 8 

  

Caller 

Robert 

Milestad 

 

Entré 80 kr 

Tag med ditt 

fika! 

 

Lördag 18/10 

Kl 12 - 16 
STORA 

SENIORDANSEN 

B36 - A2 

 

Idrottshögskolan 

Lidingövägen 1 

(bakom Stadion) 

 
 

Caller 
Sven Andréason 

Roland Danielsson 

Robert Milestad 

För Linedance: 

Helena Schoegje 

 

Entré 

100 kr 

Servering 

finns 

 

Lördag 8/11 

Kl 13 - 16 

Novemberdans 

B36 B B36 M 

 

 

Drakenbergssalen 

Lignagatan 8 

  

Caller 

Leif ”Snuffe” 

Ericsson 

 

Entré 80 kr 

Tag med ditt 

fika! 

 

Lördag 22/11 

Kl 13 - 16 

Lördagsdans 

M P M A1 

 

Servicehuset 

Väderkvarnen 

Brunnsgatan 26 

  

Caller 

Freddie 

Ekblad 

 

Entré 80 kr 

Servering 

finns 

 

Lördag 6/12 

Kl 12.30 - 15.30 

Nybörjardans 

B24 - B 

 

Pumpan 

Färgargårds- 

torget 1 

  

Caller 

Rojne 

Eriksson 

 

Entré 80 kr 

Tag med ditt 

fika! 

Dansa med Seniorerna hösten 2014! 
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  Lokaler och resvägar 
 

ABF-huset, Huddinge Kommunalvägen 26 
 Pendeltåg till Huddinge. Gå till höger under bron, sedan 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. Tag med ditt fika. 
 

Drakenbergssalen Lignagatan 8 
 Servicehuset "Nya Tellus". Entré hörnet Hornsgatan - Lignagatan. 
 T-bana Röda linjen, stn Hornstull eller buss 4, hpl Lignagatan.  
 

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.  
Tag 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. Eller ta buss 604H från 
Danderyds sjukhus. Gå av vid hållplats Tibble. Kaffe finns. 

 

Hägerstensåsens Medborgarhus 
 Riksdalervägen 2, Hägersten 
 Buss 147 från Liljeholmen, hållplats Sedelvägen, precis utanför med-

borgarhuset. Eller T-bana röda linjen mot Fruängen, station Häger-
stensåsen, utgång Hägerstensåsen. Gå åt höger vid utgången, se-
dan strax åt vänster och följ Sedelvägen ca 200 m uppför, vik av till 
vänster på Sparbanksvägen, sikta på rött tegelhus på högra sidan.  

 

Kvarntorpsgården Näsby allé 72 
 T-bana (Mörbylinjen) till Danderyds sjukhus. Buss 610 och 670 till 
 Roslags-Näsby trafikplats. Tag 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. Tag med 
ditt fika. 

 
Servicehuset Väderkvarnen  Brunnsgatan 26 
 T-bana Gröna linjen till Hötorget, uppg. Kungsgatan. Gå Sveavägen 

en liten bit norrut, tag höger Apelbergsgatan uppför backe till 
Brunnsgatan. Där syns röd tegelbyggnad med blå pelare framför 
ingången. Om du vill slippa gå i backe, ta rulltrappan från Tunnel-
gatan upp till Malmskillnadsgatan. Åker du med Röda linjen så stig 
av vid Östermalmstorg, uppgång Birger Jarlsgatan. 
Bilväg: Kör Döbelnsgatan söderut, sväng in på Malmskillnadsgatan, 
sväng vänster Brunnsgatan. P-garage finns i huset. Obs 60 kr/tim. 
Servering finns. 
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Övriga danser och kurser inom Fyrklövern 

 

 

Näsbyparks Squaredanceklubbs kurser hösten 2014 
 

Öppet hus torsdag 18/9  kl 12-14  Roland Danielsson 

Avrostningsdans torsdag 18/9  kl 14-16  Roland Danielsson 
 

 
 
 
 

 
 
 

Måndagar  Callers: Sven Andréason 

och Staffan Junel 
kl 10.00-11.15   Kurs A  A1 med variationer 

kl 11.15-12.30   Kurs B  A1 dans 
kl 13.00-14.15   Kurs C  Plusdans med variationer 

Måndagskurser 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 

3/11, 17/11, 24/11, 1/12. 
 

Torsdagar  Caller: Roland Danielsson 

kl 10.00-11.15   Kurs 1  Plus termin 3 
kl 11.15-12.30   Kurs 2  Plus termin 1 

kl 13.00-14.15   Kurs 3  Mainstream dans 
kl 14.15-15.30   Kurs 4  Basic termin 3 

kl 15.30-16.45   Kurs 5  Basic nybörjare 

Torsdagskurser 25/9, 2/10, 9/10,16/10, 23/10, 
6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12. 

Kursansvarig är Margareta Sundgren, tel: 08-510 501 51, 0706-40 51 24.  Email:  m.sundgren@tyfonmail.se 

 

Näsbyparks  
Squaredanceklubb 

 
 

Öppna danser hösten 2014 
Lokal: Kvarntorpsgården 

 

 
 

Onsdagar  klockan 13.00-16.00. Kostnad 50 kr. 
3/9 B M B P Calle Brunér 

10/9 M P M A1 Michael ”Sotarn” Lindberg 

17/9 P A1  Sven Andréason 
 

Plusdans DBD 8/10 kl 13.00-16.00, 60 kronor: 
Svår plus Sven Andréason 

 

Högnivådans 10/11 kl 11.00-15.00, 60 kronor: 
P A1 P A2 Freddie Ekblad 

 

Dansansvarig är Christine Österberg  
08-766 30 40,  0736-00 00 18 

E-mail nine.osterberg@gmail.com 

 

Panther Squares, Täby 
 

Träningsdanser i Föreningsgården i Täby Centrum, 

söndagar klockan 13.00 - 16.00. 
Nivåerna M, P, M och A 1. Kostnad 50 kr/gång inkl kaffe. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

www.panthersquares.se 

 

Huddinge Square Swingers 
Kurser hösten 2014 

 

Tisdagar: Caller Roland Danielsson 
Kursstart 16 september 

Kursslut  9 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 
Inga kurser tisdagen den 7 oktober 
 

Torsdagar: Caller Sven Andréason 

Kursstart 11 september 
Kursslut   4 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 term 1/3 
Inga kurser torsdagen den 9 oktober 

 

Huddinge Square Swingers 
Öppna danser hösten 2014 

 

Fredag 5 sept 13.00 - 16.30 
Kickoff-dans   B36 B M P  Sven Andréason 

Fredag  3 okt 13.00 - 16.30 

Höstdans   P A1 P A2  Freddie Ekblad 

Lördag 8 nov 13.00 - 16.30 

Lördagsdans   M P M A1  Svante Jordeskog 
Fredag  28 nov 13.00 - 16.30 

Novemberdans   B M B P Robert Milestad 

Alla danser i ABF-huset,  
Kommunalvägen 26, Huddinge 

Dansansvarig: Kersti Möller, 08-604 89 58 

21/9  Roland Danielsson 

28/9  Micke Gerkman 
5/10  Freddie Ekblad 

12/10  Stefan Sidholm 
19/10  Roland Danielsson 

26/10  Rojne Eriksson 

9/11  Svante Jordeskog 
16/11  Sven Andréason 

23/11  Freddie Ekblad 
30/11  Micke Gerkman 

7/12  Olle Nilsson 
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Vad vore klubben utan nybörjare? 
 

Tag med en vän och kom till höstens  

pröva på-danser! 
 

Måndagen den 15 september kl 14-16 
Folkets Hus, Kallhäll 

eller 
Onsdagen den 17 september kl 14-16 

Palmfeltsvägen 65, Enskede Gård.  
 

Dansen är gratis - ta med inneskor.  
Vi bjuder på kaffe. Välkomna! 

 
Frågor? Ring Kerstin Söderling, 08-25 33 23  

eller Karin Sjöholm, 08-583 573 92. 

 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till 
 

Kick Off 
 

Fredagen 12 september 2014 

kl. 13.00-16.00 

i Hägerstensåsens Medborgarhus  
Se sidan 5 för adress! 

 
Vi bjuder på dans och kaffe med dopp 

 

Dans på alla nivåer från Basic 36 till A1 
 

Caller Sven Andréason. 
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För de äldsta och de yngsta: 

VETERANDANS 
 

Nu är det åter dags för veteranerna att ta en 
svängom, skratta och fika tillsammans. Olle Nilsson 

kommer som vanligt för att glädja oss.  
Vi ses onsdag den 10 september kl 13 -15 i lokalen Enskede gård. 
Kostnad 50 kr. Välkomna! 

1  

 

BASIC-KURS FÖR UNGDOMAR 
 

Förbundets ungdomsklubb, Buffalo squaredancers, 
anordnar i höst en full basickurs för åldrarna 13 – 31 

år. Den kommer att gå i Bromma under mycket glada former lång-
helgen 24/10-26/10. All nödvändig information finns att läsa i 
höstens första Square Info. Gå gärna in på deras hemsida, 
buffalosquares.se, och läs mer under rubriken nybörjarkurs. Kur-
sen kostar endast 350:- inkl. mat. Passa på när det finns en kurs i 
Stockholm! Sprid till alla våra unga vänner!  
Kontaktperson i Stockholm: Elisabeth Malmström, 08-87 82 23. 

2  

 

BARNBARNSDANS 
 

Efter några års uppehåll är det åter dags för en squa-
redanskurs för våra barnbarn. Vi vänder oss i år till 

alla mor- och farföräldrar inom Fyrklövern. Kursen kommer att gå i 
Bromma och vänder sig till skollovslediga barn i åldern 8-13 år. Alla 
hälsas varmt välkomna! Kursledare är även i år Janne Gezelius. 
Tid: Under höstlovet 26, 27 och 28 oktober klockan 11.00 – 14.00. 
Anmälan senast 15/10  till Elisabeth Malmström, 08-878223. 
 

Resväg meddelas till dem som anmäler sig.  
Egen lunch ska medföras. 

3  
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Vår hedersordförande Ebba Carlquist har lämnat oss 
Ebba Carlquist, som kom in i Seniorernas styrelse redan 1995 och var vår ordförande från 
1996 till 2003, lämnade denna världen den 29 juli. Hon blev 90 år. 
Under hennes tid som ordförande växte vår förening till att bli den största squaredansklubben 
i världen med över 600 medlemmar. Hon grundlade också flera av våra fina traditioner som 
Knutsdansen, Tollaredansen och Stora Seniordansen. 
Tack Ebba för allt vad du betytt för squaredansen i Sverige! 

Grannar till Seniorerna har dansträning i Järlahuset, Nacka  
 

Calle, Olle och Janne fortsätter med sin mjuka squaredansträning i Järlahuset 
torsdagar med början den 11 sept 2014 

 

10.00 – 11.45  Dansträning  A 2     Caller:  Calle Brunér 
12.00 – 13.45  Dansträning  PLUS   Caller:  Olle Nilsson 

 

Alla är hjärtligt välkomna att komma och pröva på! 
Anmälan och frågor, ring Janne Gezelius 

070-366 5 366 eller maila ”jan-olov.gezelius@telia.com” 

 

Gratis squaredans  
på Medborgarplatsen  

den 16 augusti  
 

Publiken inbjöds att ”pröva på”. 
Stockholmsklubbarna vill gärna få 
fler danskompisar till höstens kur-
ser. Här väntar några Seniormed-
lemmar på att få visa hur kul det 
är.  

 
Foto Else-Marie Wadén Werner 

Seniorerna visade upp sig vid kulturfestivalen i Alvik 
Söndagen den 24 augusti firades Alviksfestivalen i parken utanför Alviks kulturhus. Bland andra 

kulturella aktiviteter hade Seniorerna uppvisning och Pröva på. Janne Gezelius callade och in-

struerade. Först hade Janne en liten inled-

ning, sedan så visade en square några 

enkla call. Därefter bjöd vi seniordansare 

upp åtta villiga till två Pröva på-squarer. 

Det var populärt, folk såg intresserade ut. 

Hoppas nu att de dyker upp vid Pröva på-

danserna i Kallhäll och Enskede den 15 

och 17 september! 
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Punkterna i dagordningen avbetades i rask 
takt. Inga motioner, få frågor. En ny folder 
att användas till nyrekrytering presentera-
des. Den har tryckts i hundra tusen exem-
plar. Klubbarna fick buntar med sig hem. 
Alla medlemmar kan få en bunt av någon i 
styrelsen för att sprida ut till bekanta och 
obekanta. Här gäller det att marknadsföra 
vår hobby, så att fler får veta möjligheten 
av att pröva på och få känna glädjen av 
dansen och gemenskapen. 
 

Själva arrangemanget, dansen i tre salar, B 
till C1, till 6 callers, utspisning, underhåll-
ning, organisation och service var utmärkt 
väl genomfört av de fyra ansvariga klubbar-
na. 
 

Nästa års Convention kommer att hållas i 
Jönköping den 1 - 3 maj 2015 och arrange-
ras av Buffalogänget, dvs. ungdomssekt-
ionen inom förbundet. Mycket spännande. I 
samband med mötet kommer en gemen-

sam graduering att ske den 1 maj med 
Svante Jordeskog som caller. 
 

Men - det blev för oss så mycket mer! När 
vi satt oss till ro på läktaren i Bombardier 
Arena i Västerås fina idrottsanläggning för 
att lyssna på när SAASDC informerade om 
kommande evenemang hörde vi plötsligt 
våra namn läsas upp. Vi hade tilldelats för-
bundets förtjänsttecken! Vi fick gå fram till 
podiet och inför 900 squaredansare  mot-
taga tecknet och ett standar. 
 

Seniorernas styrelse hade oss ovetande fö-
reslagit oss som värdiga denna ära. Om vi 
är värda detta kan vi inte uttala oss om, 
men vi kan däremot säga att vi blev mycket 
överrumplade och mycket tagna, tack-
samma, glada och inte så lite stolta. Det 
var så många som sen kom och grattade 
oss till utmärkelsen.  
 

Pia och Ragnar Gillberg 

SAASDC Convention i Västerås 
Årets förbundsstämma, Convention, i Svenska Squaredansförbundet avhölls  
den 6-8 juni i Västerås, där 86 delegater från 60 olika klubbar plus ett antal  

åskådare samlades i den rymliga Bombardier Arena. Seniorerna  
representerades av Kerstin Söderling samt Pia och Ragnar Gillberg. 

De dansande var många men trängseln måttlig i den rymliga idrottshallen. 
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Lördagen den 26 
juli möttes vi av 
våra värdar och 
dansarrangörer 
H a n n a  T e n -
nenbaum och Lars 
Olofsson vid färje-
terminalen i Gdy-
nia. Efter transfer 
till vårt hotell i 
Gdansk blev vi 
guidade på en 
promenad i närom-
rådet av hotellet. 
Första danspasset var mellan 19 och 21. Vi 
plussare dansade hela tiden i en lokal med 
glasvägg och ledstång där normalt Gdansk 
Balettakademi huserar. Akademin och ho-
tellet var sammanbyggda. 
Vi som dansade plus blev 2 squarer. A1-
dansarna, 1 square, dansade en trappa 
upp. 
Grundschemat de flesta dagarna: 7-9 fru-
kost, 9-12 dans med kaffepaus. På efter-
middagen gemensam utflykt. 18 middags-
mål, 19-21 dans med kaffepaus, 22 korv-
grillning med samvaro i parken utanför ho-
tellet. 

Sju unga plusdansare, varav sex damer, 
från Kaliningrad förgyllde dansen med sin 
närvaro. De dansade väldigt bra, var glada 
och förhöjde stämningen, särskilt med 
danskjolarna på. De talade bara ryska, nå-

gon lite tyska, så 
dansen blev vårt 
gemensamma ut-
trycksmedel och 
det räckte. 
Bland utflykterna 
kan nämnas ett 
besök i gamla 
stadsdelen där hu-
vudgatan med all 
kommers tilldrog 
sig största intres-

set. Om man avvek 
från ”Main stream” 

fanns också annat sevärt att skåda. 
En annan dag tog vi tåget upp till badorten 
Supot, ett mycket omtyckt turistmål för po-
lackerna. Hitler hade där ett sommarresi-
dens, och till följd därav skonades orten 
från tysk bombning. 
En kväll var det, istället för middag, garden 
party i parken. Där fanns många rätter att 
välja på, särskilt ett par varma polska spe-
cialiteter i grytor. Man blev mer än mätt av 
anrättningarna och ölet! 
Vi tackar våra utmärkta callers Svante Jor-
deskog och Thomas Samuelsson som job-
bade växelvis med A1 och Plus. Det blev 
fart på dansen trots den ihållande värmen. 
Vi trimmades också med workshop emel-
lanåt.  
A1- och Plus-grupperna avslutade dansan-
det tillsammans varje kväll. Då följde utde-
landet av dagens HÄLGE; en deltagare som 
t.ex. varit särskilt hjälpsam mot någon un-
der dagen fick ett pris bestående av en li-
ten spritflaska med ett älghuvud på skruv-
korken. Ett uppskattat infall av våra värdar 
Hanna och Lars! 
På torsdagskvällen hade vi gemensam av-
slutning på en restaurang. Efter maten blev 
det karaoke-sång av både dansare, callers, 
värdinna och personal. 
Tack, Hanna och Lars för en givande squa-
redansvecka! 

Sören Lindgren 

Så dansade vi i Gdansk 

Svensk-rysk uppställning inför avslutningen i Gdansk. 
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Vi har nu gått två terminer i Enskede 
Gård, vår caller är Roland Danielsson 
som vi är mycket trygga med och som 
gör att det blir bara roligare för varje 
gång! 
 

Nu skulle vi åka till Tollare, lite ringrostiga 
tyckte vi nog att vi var efter att vårtermi-
nen tagit slut, så spännande var det! 
Vi var hela 13 personer från min grupp som 
åkte dit och upplevde en härlig dansdag på 
Tollare. 
 

Våra callers var Sven Andrèason, som vi 
dansat för tidigare, och Michael ”Sotarn” 
Lindberg som blev en ny trevlig bekant-
skap. 
 

Det dansades i två salar, en större gymnas-
tiksal och en mindre i sportstugan. Det var 
skönt med de små promenaderna mellan 
byggnaderna i den ljuvliga majdagen. 
Första halvtimmen dansade alla tillsam-
mans i gymnastiksalen, sedan delades vi 
upp på olika pass. Nivåerna denna dag var 
från B36 till A2. 
 

Blev så rart omhändertagna av de mer er-
farna dansarna. Och det gick strålande för 
oss alla nybörjare! Mycket skratt blev det 
vid våra små misstag. Till allas vår glädje 
gör ”proffsen” fel ibland också till glada 
skratt! Har ju insett att Squaredans är en 
färskvara som måste hållas igång hela ti-
den. 
 

Riklig förtäring bjöds på, kaffe och smörgås 
vid ankomsten. Lunchbuffén var utmärkt i 
trivsamma lokaler! 
 

En trivsam dag i glad stämning! Nu såg vi 
fram emot en glad sommar och mot att 
mötas igen på Stora Skuggan! 
 

B36 har ju få tillfällen till dans men vi får ta 
de chanser som finns och kommer igen ef-
ter framtida terminers kunskap. 

Carina Rappe, B36 
 

 

Tollare den 11 maj 2014 
Rapport från en nybörjare 
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När vi nu dansat squaredans i 6½ år ville vi 
äntligen åka till Bödabaden på en dans-
vecka, som vi hört så mycket talas om. Vi 
valde seniorvecka plus med start 16 augus-
ti. 
Det var många frågor: Var skulle vi bo, vad 
skulle vi ta med oss, hur skulle vi komma 
dit?  
Man kan åka direktbuss dit, men vi valde 
egen bil. Vi kom fram kl. 17.15 på lörda-
gen, och fann att det 
var dans redan första 
kvällen. Och inte nog 
med det, sedan var det 
välkomstparty k l . 
21.30. 
Så vi slängde snabbt in 
våra saker, bytte till 
dansskor och ställde 
upp på utedansbanan. 
Paraplyerna kvar i bilen 
vilket var dumt, ty ef-
ter en stund fick vi fly 
undan ett häftigt sky-
fall. Och vi kom inte 
tillbaka till utedansba-
nan på hela veckan. Vädret var växlande 
och regnskurarna häftiga. Men det finns ju 
en fin loge där, så det gick inte någon nöd 
på oss. Gott om plats och fint golv. 
Så började välkomstpartyt med någonting 
att dricka (som köptes i baren) och någon-
ting att äta (som ingick i kursavgiften). Gis-
sa om vi var trötta, när vi kom hem till vårt 
rum den kvällen! 
Nästa dag, liksom alla följande, var det fru-
kost kl. 8 och workshop kl. 9 – 11. Därefter 
information. 
Lunchpaus till kl. 16.30, då middagen ser-
verades. Vi hann då vila litet samt även 
bada före middagen. Kl. 18 dans till 20.30 
inklusive kaffepaus med bulle eller dyl.  
Fyra kvällar var det afterparty. Första gång-
en var på tisdagen, då det var ”Callers 
night”. Våra underbara callers Svante och 
Sven, som verkligen bjöd på sig själva – 

varje dag i en hel vecka – stod då dessut-
om för underhållningen. 
Att de båda sjunger bra visste vi ju förut, 
men att de dessutom är goda underhållare 
fick vi veta då. Inte monologer av Strind-
berg precis, vilket man skulle kunna tro ef-
ter Svantes ihärdiga reklam för den höga 
kulturella nivån. Vi skrattade gott, nivån var 
lagom kulturell! 
En eftermiddag fick de som ville vara med 

om en guidad visning 
(Gösta Toreld, numera 
Ölandsguide) av en 
järnåldersboplats vid 
Skäftekärr. Mycket in-
tressant och en vacker 
plats, med ett litet mu-
seum, där man kunde 
lära sig en hel del.  
På kvällen gruppfoto-
grafering, så då skulle vi 
ha på oss våra bästa 
kjolar och skjortor. 44 
personer var vi. Kortet 
kunde dagen därpå kö-
pas i Blue Corner. 

Så gick veckan och alltför fort närmade sig 
avskedspartyt, där kursdeltagarna skulle 
stå för underhållningen. Jag hade lagt ut 
en lista, där man kunde skriva upp vad 
man ville bidra med. Och det var det fak-
tiskt flera som gjorde! Så efter att ha ätit 
Lufsa (jag trodde att det var en gångart, 
men det var alltså en maträtt) på fredags-
kvällen drog vi igång med roliga historier, 
sånger och sketcher på svenska, norska 
och engelska. Även denna kväll många 
skratt och mycket deltagande även från 
”publiken”, som fick sjunga med i allsång-
en. 
Vi körde mycket nöjda hem på lördagen 
med många glada minnen och många nya 
vänner, som vi kanske träffar igen på Böda 
eller någon annan dans någonstans i Sveri-
ge eller utomlands. 

Karin Sjöholm 

Vår seniorvecka på Böda 

Vädergudarna lät oss inte dansa på utedansba-
nan på hela veckan, men det gick minst lika bra 
på logen. 
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Där satt jag i bussen på väg hem från 
Sunne och kände mig så himla glad 
och nöjd. Bredvid mig satt en ny squa-
redansvän och runt i bussen fanns många 
nya bekantskaper.  
Det var fyra intensiva dagar med massor av 
dans, workshop, kulturella begivenheter, 
god mat, social samvaro och utesittande i 
den ljumma kvällen över ett glas vin med 
roligt prat och mycket skratt. Och ovanpå 
allt så hade vi dessutom tur med vädret.  
På bussresan dit stannade vi upp i Alster 
där Gustaf Fröding kom till världen och vi 
fick en mycket givande guidning om hans 

förutsättningar i livet och hans leverne. Jag 
tror många av oss fick en annan förståelse 
för hans verk.  
Under resan var det lätt att få kontakt och 
prata med alla deltagare. Det kändes bra 
för mig som ny i föreningen. Många hade 
dansat länge och jag fick mig till livs 
många ”gamla goa” historier. Och det fort-
satte förstås under alla dagarna. Helt klart 
är att jag har hittat mina förebilder hur li-
vet kan levas för att utstråla sådan glädje 
och vara så spänstig. Leve squaredansen – 
hurra!  
När det gäller dansen så blev jag säkrare 
på Plus tack vare alla vana hjälpande hän-
der. Tack! Danserna och workshopparna 
var så otroligt roliga och lärorika – tack 
Sven och Sotarn! För mig var det extra kul 
att träffa Sven igen. Han var en gång i ti-
den min squaredanslärare när jag började. 
Efter 9,5 års uppehåll så är jag nu tillbaka 
igen.  
En morgon klockan 6.10 stack min rums-
kompis och jag ut på en solig morgonpro-
menad. En underbar upplevelse att som 

Sunne-resan var mycket lyckad — i år också! 

Pampiga Hotell Selma Lagerlöf var vårt hem för fyra da-
gar med massor av dans, god mat och social samvaro. 

Dansen den går vid Frykens strand... 
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En eftermiddag åkte många till Karlstad och 
Lars Lerins konsthall – det lät som de var 
väldigt nöjda. Vi som stannade kvar works-
hoppade på plus och vi var verkligen super-
nöjda.  
Till slut så tog det slut. Efter dansen sista 
kvällen serverades vi vin och smörgås och så 
dök vår guide från kyrkan upp igen och drog 
nya skrönor och våra egna förmågor fort-
satte med sång och fina betraktelser.  
Tack alla som har möjliggjort denna resa 
med förberedelser och fint genomförande.  
Visst var det speciellt när vi vinkade hejdå till 
varandra där i bussen? Jag ser fram emot en 
ny klubbresa nästa år. Innan dess så ses vi 
igen på danser, på kurser och på facebook.  

Bibbi Bager 

stockholmstös gå i en ”riktig” skog och efter 
viss hjälp av fem morgonpigga värmlänning-
ar hittade vi till den fantastiska utsikten över 
Fryken. Vilken underbar vy vi fick uppleva! 
Rekommenderas – om vi nu kommer tillbaka. 
Vi alla besökte Sunne kyrka. Så katedral-
liknande och enormt vacker den var! En rik-
tig storstadskyrka mitt på landsbygden. 
Märkligt. Egentligen inte så konstigt för den 
var menad att en gång i tiden bli områdets 
domkyrka, men befolkningen avtog allt mer 
och Karlstad blev till slut vinnaren.  
Men jag förstår att den kallas Fryksdalens 
domkyrka. Den har en mycket vacker interiör 
och en rolig detalj är att den nuvarande pre-
dikstolen har en öppning och därunder 
kunde vi se den gamla predikstolen intakt. 
Så smakfullt att bygga in den gamla istället 
för att riva när en ny mäktigare predikstol 
krävdes! 
Kyrkans historia kan härledas till 1200-talet 
och efter det har den under årens lopp brun-
nit ner, byggts upp, byggts till, byggts om 
och renoverats. Vår guide berättade på sin 
värmländska och sitt karakteristiska sätt 
även om traktens barn Selma Lagerlöf, Gö-
ran Tunström och andra lokala personer. Ja 
det var länge sedan jag hörde så många 
skrönor. Undrade du också hur mycket som 
egentligen var sant?  

Sunne-resan var mycket lyckad — i år också! 

I lilla salen ”Löven” körde Sotarn workshop Plus  
och A2. 

Till Värmland nästa år igen? 
Det har visat sig näst intill omöjligt att till klubbresan nästa år hitta ett nytt boende som även kan 
erbjuda två danslokaler som rymmer oss. Efter omfattande sökningar har vi inte hittat något vettigt 
alternativ till Selma Lagerlöf i Sunne.  
Vi har fyra kriterier som måste uppfyllas:   
 Rimligt pris på boende och mat    
 Tillgång till två danslokaler som är tillräckligt stora   
 Max 40 mil från Stockholm    

 Två callers som är villiga att följa med. 
Selma har offererat oss en vistelse den 18 – 21 maj 2015 som visserligen är dyrare än i år men kan 
accepteras som rimlig. Nu vill vi gärna ha synpunkter från hugade klubbresenärer! Vi har tänkt oss 
tre danspass tisdag-onsdag för dem som vill. 
Skall vi satsa på Värmland än en gång?  Hör av dig till klubbmästare Ragnar och tala om vad du 
tycker!  Tel 08-36 46 04,  e-post pirag@tele2.se 
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29 maj  

Rojne Eriksson var toppen och alla dansade av hjärtans 

lust. Medryckande 50-talsrock var helt rätt. Vi hade tur 

med med fint väder även om det blåste lite kallt runt 

hörnet. I dag dansade vi B36 upp till Mainstream. Extra 

roligt att flera ograduerade vågade sig hit och även de 

som just fått sina nya, blanka badgar. Många erfarna 

dansare hjäpte tlll och då gick det så bra. Svanarna var 

kvar i dammen med sina fjolårsungar. En härlig dag på 

Skuggan med 61 dansare.  

5 juni 

Torsdagarna under sommarhalvåret har en magisk inverkan på  

squaredansare. 

Knappt hinner de vakna förrän de försöker få kontakt med vädergudar-

na. De blickar upp mot himlen, studerar molnens form, deras gråtoner 

och gör en beräkning av hur mycket vatten som ryms i molnen och om 

det är risk för regn över Skuggans sommarpaviljong. Tror man att regn 

och squaredans sammanfaller i tid, ja, då är det dags att anropa vä-

dergudarna, lägga en smörgås i offerskålen och be om nåd. 

Så förskonades vi den 5 juni från nederbörd. 57 dansare kunde i stället 

glädjas åt att dansa kluriga tippar på B- och M-nivå till Roland Danielsson i högform. 

Liksom djuren i djungeln har sina vattenhål har squaredansarna sitt  
på Stora Skuggan. Varje sommartorsdag samlas de kring sitt vattenhål  

för att släcka sin brinnande danstörst...  
 

I mindre och större grupper kommer dansarna. Då de möts börjar en trevlig hälsningscere-
moni av både verbalt och kroppsligt slag.  Långt innan vi tog klivet ned från träden i Afrikas 
djungel visste vi att båda sätten att hälsa var viktiga för att hålla i hop gruppen och stärka 
sammanhållningen. Vi stärker vår gemenskap och samhörighet med glada hejande och mycket 
kramande. Vår inre drog, oxytocin, bubblar över och får oss att må bra och bli vänligt inställda 
till både oss själva och varandra. 
 

Varje torsdag har vi varierat dansnivåerna, från B36 till A1, med tyngdpunkten på de lägre ni-
våerna. Det har visat sig bra för när vi haft lägre nivåer, kommer många. Våra callers har varit 
duktiga och entusiastiska vilket bidragit till den glads stämningen. Ibland har de lyckats få Ba-
sic lite klurigt, vilket är roligt. 
 

Efter tre timmar vid vattenhållet varje torsdag är vi dansare mycket nöjda och otörstiga och  
med  förvissningen om att nästa torsdag inte är långt borta vandrar vi hemåt i solig högsom-
marvärme. 

Ingegerd Jacobsson 
hade rustat sig för 
busväder. 
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3 juli  
En så rolig och lärorik dans i dag på Stora 
Skuggan!  
Växlande väder. Det riktiga regnet kom 
först när vi skulle gå hem. 
Jättetack till vår caller Sven Andréason! 
Det var trångt men hjärtligt på 
dansbanan. Extra roligt att så många 
ograduerade dansare passade på att träna 
Basic 36! De fick mycket beröm av Sven 
som sa att de dansade galant. Nyttiga 
lärdomar blev det även för mer vana dansare: Callet "Circle" innebär "cirkulera 
vänster" om inget annat sägs. Då var det bara en square som gjorde rätt. 

26 juni              Plus och A1 
Idag var vädret perfekt för 
dans. För första gången, så 
vitt känt, hade vi en ut-
ländsk caller, Barry Sjolin 
från Kanada. Det var Stefan 
Sidholm som förmedlade 
den kontakten och som 
också körde Barry till dans-
banan. Barry visade sig vara en mycket 
trevlig bekantskap, han callade lyhört och 

10 juli.  49 personer dansade till Janne Wiklund på nivåer-
na Basic och Mainstream. Flera av Seniorernas nygradue-
rade medlemmar var där, liksom gästdansande callers: 
Sven och Snuffe som förgyllde dansen ytterligare. Varmt – 
nästan 30 grader. Många klurigheter. 

12 juni 

Bra väder nästan hela tiden. Just när vi skulle fika kom regnet och ås-

kan dundrade. Vi tänkte att kraftledningen strax intill skulle ta hand om 

eventuella blixtar så de 70 dansarna lät sig inte störas och snart kom 

solen tillbaka. Dansen gick fort och flinkt med Micke Gerkman som call-

ler. Programmet var Mainstream och Plus, dansglädjen var på topp. 

Krisztina och Richard från North Carolina gästade oss. Richard har dan-

sat squaredans i 53 år. Vi hade även fem dansare från München på be-

sök. Efter sista tippen var golvet fortfarande fullt. Då bjöd Micke på en extra singing call.  

 19 juni blev det inställt, regn och kallt, men Snuffe, callern, var förstående. 

lagom fort, väntade snällt in, 
och han sjöng gudomligt! Han 
var dessutom mycket lättsam 
att prata med. Drygt sextio per-
soner hade kommit, därav en 
hel del från andra klubbar. 
Plötsligt dök en röd bil upp; det 
var Sotarns röda sotarbil och 
efter ett tag kom även Sven 

Andréason. Båda var med och dansade. 
Stämningen var på topp.  



 

Square Up nr 2 2014    sidan 18 

 

17 juli  
Torsdagen den 17 juli var det åter en rolig och fin Skug-
gandans. I brännande sol utan svalkande vindar var vi 63 
pigga pensionärer som glatt svängde runt på dansbanan 
anförda av den alltid uppskattade Janne Wiklund. På pro-
grammet stod M och P. Janne introducerade en ny variant 
av ”teacup chain” från lines. Svårt? Inte alls! Lätt som en 
plätt, om man redan var bekant med varianten. 

7 augusti blev en fantastisk 
”skuggandag” trots att den 
började med regn, blixt och 
dunder på tidiga förmiddagen. 
Men det lugnade sig och blev 
uppehåll och alldeles lagom 
varmt och skönt. Vi var 38 som dansade Plus och A1 under Sven Andréasons skickliga ledning. 

På bilden vederkvickar sig Margareta Jagraeus samt Ann-Marie och Jan Källse med något flytande i värmen. 

24 juli  
Leif "Snuffe" Ericsson är en fantastisk caller att förmedla livs- 
och dansglädje. Programmet var Basic-Plus. Snuffe var extra 
tydlig i sitt callande och det behövdes i denna bedövande 
värme. Alldeles efter kafferasten blev det en överraskning. 
Plötsligt hördes ett plingande och rätt vad det var kom 
"Ukululens vänner" upp på scen och kompade Snuffe när han 
callade Tom Dooley. Vi tyckte att ukulele passar utmärkt till 
squaredans. "Ukulelens vänner" är en väldigt nystartad 
grupp entusiaster. Det var urpremiär på Stora Skuggan. De 
fick stormande applåder. Vi vill gärna se mer av dem! 

31 juli  
Tack Roland Danielsson och alla entusiastiska dansare! 
Särskilt roligt att så många nyligen graduerade och ett 
gäng ännu inte graduerade hade letat sig fram till 
dansbanan. Roland trixade med B36 så man undrade 
om det verkligen var B36. Några omtagningar och se-
dan gick det galant. Härligt väder hade vi också.  
Här fikar Kerstin Åström på fiket intill. 
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28 augusti 
Den här dagen var det B M B P, Olle Nils-
son callade. MEN pressläggningen av tid-
ningens septembernummer gjorde att vi 
inte hann med någon berättelse och bild 
därifrån. Här har vi dock Olle från en av 
danserna 2013. 

21 augusti 
 Lite kyligare än tidigare i sommar, men med lite dans så var 
det lagom. Och solen tittade fram då och då. Rojne hade åkt 
ända från Västerås och det ska vi vara tacksamma för. Även 
den något lättare Basic blev rolig, för det gick fort. Och gick 
det lite fel, så stan-
nade Rojne upp och 
vi övade under lugn 
ledning. Mycket bra! 
Drygt 40 dansare 
kom. Den här dansen 

är den sista som 
kommer med i detta 
nummer, därav hel-
bilden på alla dan-
sare, som vi tog i 
kaffepausen. 

14 augusti  
Idag totalt 74 dansare, totalt. Kanske  sommarens re-
kord hittills. Lite strul med datorer i början, men igång 
kom vi och roligt hade vi. 7 squarer samtidigt, man 
fick verkligen passa sig, så man inte hamnade i squa-
ren bredvid! Det var M P M A1 och flera kanske kände 
sig litet "rostiga". Karin, den ansvariga vid kassalådan,  
visste nu vilka som var den enes fru eller den andras 
man. Men det visste hon verkligen inte, när hon var 
där för första gången för en del år sedan. Men nu är 

det som en andra familj och man blir så glad bara av att träffa alla sina vänner där. 
Man hinner ju inte prata så mycket, för man skall ju dansa och ta betalt och bjuda 
callern på mat och kaffe! Och prata medan man dansar går ju absolut inte. Det kan 
ju sabba hela squaren. En underbar dag, kort sagt! 

Tack Skuggan för i år!Tack Skuggan för i år!  
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Där var deltagare från minst 16 olika län-
der, men de flesta verkade vara från Dan-
mark, Tyskland och Sverige. Vi dansade i 
fem olika hallar + en 6:e för Round dance. 
Inte mindre än 17 callers hade engagerats, 
samt dessutom fyra cuers för Round dance. 
Sverige representerades av Freddie Ekblad 
och Micke Gerkman, medan vår gamle be-
kant Anders Blom var representant för 
Tyskland. 
Det var lite svårt att hålla isär alla dessa 
callers; man hann ju inte med alla, men de 
var alla mycket duktiga och kom med roliga 
och annorlunda grejer, och det blev mycket 
bra dans. Särskilt rolig var kanske tjecken 
Jirka Scobak, som callade med hela krop-
pen som kompensation för att det var nå-
got svårt att höra vad han sa. Dansen gick 
väl rätt snabbt, men knappast fortare än på 

t.ex. Convention i Västerås. Tyvärr var jag 
den enda deltagaren med Seniorernas bad-
ge, såvitt jag kunde se (dock inte den enda 
medlemmen från vår klubb), men förhopp-
ningsvis kan det bli fler nästa Convention, 
som kommer att äga rum i England. En kul 
upplevelse var det och roligt att öva upp 
sina språkkunskaper lite. 
Att komma till Convention underlättades av 
att Göran Wetterqvist den här gången lik-
som tidigare hade ordnat en bussresa. Den 
var kombinerad med en liten rundtur i nor-
ra Tyskland med bl.a. Lübeck, (där vi i ho-
tellbaren såg Tyskland vinna fotbolls-VM). 
Vi var drygt 40 personer med på bussre-
san, och det blev förstås en mycket bra 
sammanhållning på bussen, och vi hade 
väldigt roligt. 

Kerstin Söderling 

Europeiska Convention i Ikast 2014 

Vartannat år anordnas en europeisk squaredansconvention någonstans i Europa. 
2012 ägde den rum i Prag, och nu i år arrangerades Convention i den lilla staden 

Ikast på Jylland av Hedens squaredansklubb tillsammans med danska  
squaredansförbundet. 

Pampig invigning med fanor i parad. 
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Lördag 18 oktober 2014 kl 12-16 
Idrottshögskolan bakom Stadion, Stockholm 

T-bana Stadion - Gratis parkering på Valhallavägen 

Servering  i Cafeteria Fyrklövern. 

Second hand-försäljning av squaredanskläder och tillbehör. 

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

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

Squaredansklubben Seniorerna 
Huddinge Square Swingers 

Näsbyparks Squaredanceklubb 
Panther Squares 

Stora Seniordansen 

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

Callers: Sven Andréason, Roland Danielsson, Robert Milestad. 

Linedance nonstop i fyra timmar i egen stor sal. 

Helena Schoegje Lucky Line med Giggi Wänqvist. 

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

 

 

Fyrklöveralliansen: 
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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 2015. 

 

 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 2014 fastställdes att  
medlemsavgiften 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  
och på klubbens Facebooksida. 

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

En kall men trevlig dag i Trosa 
 

Den 14 juni var det dans i Trosa 
anordnad av SateLlite. Vi var 
några sugna dansare som 
samåkte med Ella och fick en 
mycket trivsam utflykt. Trosa 
marknad pågick för fullt och nere 
vid hamnen, som var fylld med 
semesterbåtar, ligger dansbanan. 
Robert Milestad callade med den 
äran och lockade upp tre till fyra 
squarer beroende på nivå som 
var Basic – A1. Det var full fart 
med höga tjoanden, ju fortare 
det gick desto bättre höll vi vär-
men. Stämningen var hög och 
solen gassade hela tiden. I pau-
sen åt vi god strömming. En här-
lig dag! 
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SQUAREDANSKLUBBEN  SENIORERNAS  STYRELSE  2014 
 

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 Sisko Fransson Larsbergsvägen 49  4 tr 08-767 21 28 

 sisko.fransson@telia.com 181 38 Lidingö 0768-26 21 28 
 

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  
 

Kursverksamhet  Britt-Marie Ekman Vintervägen 7 - 
 brittamariaekman@gmail.com 186 31 Vallentuna 0703-36 44 62 
 

 Karin Sjöholm Lädersättravägen 95 08-583 573 92 

 karin.sjoholm1@comhem.se 176 70 Järfälla 0702-71 69 35 
  

  Kerstin Söderling Se ovan 
 

Dansverksamhet, Birgitta Jansson Furusundsgat. 15,  LGH 1607 08-771 95 77 

uppvisningar birgittaj5@gmail.com 115 37 Stockholm 0704-85 91 83 
 

 Gunnel Gahmberg Se ovan 
  

Klubbmästare Ragnar Gillberg Kärvbacken 7 08-36 46 04 
 pirag@tele2.se 163 55 SPÅNGA 0730-30 78 98 

____________________________________________________________________________________ 
 

Redaktör   Kurt Åberg Se ovan 
för Square Up kurt.aberg@telia.com  

 
I redaktionen: Stig Malmström Tacitusvägen 7  08-87 82 23 

 stig.malmstrom@telia.com 168 56 Bromma  0706-62 18 60 

 
Redaktör för vår hemsida www.seniorerna.org Göran Berg 08-774 28 78 

  7742878@gmail.com 
 

Berit 

Pia 
Ragnar 

Gunnel 
Kerstin 

Birgitta 

Britt-Marie 

Karin 

Kurt 
’Sisko 

mailto:g.gunnel@comhem.se
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FÖRENINGSPOST 
 

Pia Gillberg 
Pia invaldes i Seniorernas styrelse 2001 och 
är sedan dess klubbens medlemssekrete-
rare. Pia har också tjänstgjort som biträ-
dande kassör i tio år. Pia har ett stort och 
varmt intresse för squaredansen och arbe-
tar ständigt för dess utveckling. Med sitt 
vänliga, lugna sätt är hon uppmuntrande 
och omhändertagande. Pia är något så 
ovanligt som en människa som både besit-
ter hög kompetens inom ekonomi och ad-
ministration och som samtidigt har en 
ovanligt god förmåga att verkligen med en-
gagemang, empati och människokärlek se 
och möta varje dansare så att han eller hon 
känner sig välkomnad och delaktig i vår ge-
menskap. Pia förtjänar därför verkligen att 
uppmärksammas för allt det goda hon gjort 
och gör för vår squaredansgemenskap! 
 

Ragnar Gillberg 
Ragnar har, från den dag för tretton år se-
dan då han tog plats i styrelsen, med iver 
och stort engagemang ägnat mycket tid 
och arbete åt att skapa och vidmakthålla 
intresse för squaredans. Han är fortfarande 
en outtröttlig stöttare för klubbens verk-
samhet. Ragnar bidrar i hög grad till att Se-
niorerna är en så stor och populär klubb 
med en bred verksamhet. 
Ragnar har genom åren haft flera uppdrag 
inom styrelsen. Under tio år var han kas-
sör, vice ordförande och klubbmästare 
samtidigt. Som klubbmästare arrangerar 
Ragnar på ett professionellt sätt våra om-
tyckta klubbresor, Knutsdansen och Tolla-
redansen. Ragnar månar alldeles extra om 
nybörjarna, som han alltid ser och stöttar. 
På så sätt bidrar han till den så viktiga ny-
rekryteringen av dansare. 

Utmärkelser på årsstämman  
vid Swedish Convention 2014 

Svenska Squaredansförbundet tilldelade Pia och Ragnar  Gillberg varsitt förtjänst-
tecken för deras mångåriga och stora insatser för squaredansen. 

Ragnar och Pia ses här längst till vänster i raden av dekorerade. Ragnar och Pia ses här längst till vänster i raden av dekorerade. 


