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Gå in på Seniorernas hemsida òwww.seniorerna.orgò 
eller på òwww.facebook.com/seniorernaò 

om du vill veta mer om vår aktuella verksamhet.  

 

Square up  

Nr  2,  september 2022 

Klubbinformation  

Squaredansklubben Seniorerna 

 

Inledningen den 2 juni av sommarens Skuggan-danser blev en smula 
kylig, men òSotarnò var vªl fºrberedd. Lªngre fram blev det  

mestadels tjänlig väderlek. Se sid 14-16! 
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Medlemsärenden  
 

Nu i slutet på denna varma som-
mar 2022 noterar jag att vi har 
281  medlemmar i klubben.  

Vi hoppas att kommande verksam-
hetsår med ett varierat program av 

kurser på olika nivåer och välkom-
nande danser under året ska ge 

möjlighet för många nya vänner 
att upptäcka att squaredans är en 
trivsam och rolig aktivitet och att 

de vill bli medlemmar i vår klubb!  
Har du några vänner som du tror 

kan vara intresserade så passa på 
att bjuda in dem när det är prova 

på-dans den 12 september i Sund-
byberg! 
Sist, men inte minst, meddela mig 

om du har ny adress eller har änd-

rat ditt mobilnummer. Det är bra 

att vårt medlemsregister hålls upp-

daterat. 

 

Hélène, medlemssekreterare  

Tällberg ï ack så efterlängtade dagar. Och det blev så 

bra med dessa två välsjungande herrar, positiva dansare 
och fint väder. Mer om detta på annan plats i tidningen.  
 

Första Stora Skuggan-dagen, ni ser en bild i tidningen.  
Kallt och ruggigt var det men det kunde ju bara bli bättre 

framöver. Och så blev det utom den 21 juli då hettan var 
övermäktig. Många hittade tillbaka till Skuggan, dock totalt 
sett färre än före pandemin. Det är så vackert och fint där 

vid den lilla sjön mitt på Djurgården.  
 

Djurgårdsförvaltningen är en tillmötesgående partner som 
vi är tacksamma för. Vi i Seniorernas styrelse vill tacka alla 
inspirerande callers, glada dansare och alla i styrelsen som 

har ställt upp samt Kerstin Boettge med kameran alltid 
redo, under alla torsdagar på Skuggan. 
 

Alla klubbar har samma problem, vi har tappat många 
dansare/kursare/medlemmar, så vi skall vårda dem vi har 

och se till att satsa stort på Basic. Vi i Seniorerna skall 
òtapetseraò Sundbyberg med flyers om òProva p¬ò och jag 
ºnskar att m¬nga av oss òªldreò kommer att vara stºd till 

de nya den 12 september. Tror att deras första intryck av 
oss som klubb betyder mycket för att de skall komma igen 
till kursen. 
 

Nu är planeringen för höstens kurser och danser klar och 

finns att läsa i tidningen. Vi har lagt ner kurserna på 
onsdagar, det kändes som dubbleringar när Plus och A1 
hade gått sina 4 terminer. Utmaningen är att dansträna 

istället. Byta Sida ï det är väl spännande och utvecklande? 
 

Convention var i Flen, anordnad av klubben Violen. Det 

fanns många nyheter, bl a fick unga callers  träna. Eva har 
skrivit om sina iakttagelser från dessa dagar, rolig läsning. 

Och Kerstin Boettge ger andra iakttagelser. 
 

Fyrklöverdansen är inte aktuell i höst. Eftersom Panthers 

är tveksamma om att fortsätta så får vi ta en funderare 
hur vi skall göra med detta framöver.  
 

Jag är optimistisk inför höstens aktiviteter och med alla 
era goda krafter hoppas jag på en grupp nybörjare som 

upptäcker glädjen i klubben och dansen.  
 

Ha en fin och dansant höst! 
Leila 

Kära medlemmar! 

 

MINNESRUTA  
Hösten 2022 

 

Så verkar det som att vi kan göra en 
normal minnesruta igen! 

 

Vi startar hösten med Prova på,  mån-
dag 12/9  med Snuffe som caller och vi 

behöver många änglar som hjälper till. 
Se sidan 7. 
 

Redan två dagar senare, onsdag 14/9 

är det dags för sidobyte, dvs Byta sida  
med Roffe som caller. Nivån är Basic.  

Se sidan 7. 
 

Söndagen den 18/9 startar vi på rik-
tigt med Kick off . Niv¬erna ªr BMP och 

Micke Gerkman är caller. Se sidan 8. 
 

Kurserna startar alla veckan därpå. 

Se alla danser, kurser och tider på an-
nan plats i Square up! 

Anders, klubbmästare  
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Seniorernas kurser hösten 2022  

Kursavgiften är 550:- per termin. Vill du gå flera kurser tillkommer sammanlagt 250: -, allt per termin.  
 

Seniorernas plusgironummer för kursavgifter är 57 80 73 -  9. 
Även via swish  123 548 42 90.  

Kursavgiften skall vara erlagd senast  15 oktober.  
Glöm inte att ange kursnummer och ditt namn på inbetalningen!  

 

Anmälan görs vid första kurstillfället.  
 

På kurserna 4,5,6 7 och 8 kan man även strödansa för 70 kr per gång.  

Nivå  Nr  Dag  Kursledare  Start  Slut  Kursvärdar  

Basic  

 
Termin 1 Sundbyberg 

15.20ï 17.00 
 
Mainstream  

 
Termin 1 Sundbyberg 
13.30 ï15.15 

 

 
1 

 
 
 

 
2 
 

 

 

 
Tisdag 

 
 
 

 
Tisdag 

 

 

 

 
Leif Snuffe Eriksson/ 

Rolf Boettge 
 
 

 
Leif Snuffe Eriksson/ 

Rolf Boettge 

 

 

 
20/9 

 
 
 

 
20/9 

 

 

 

 
6/12 

 
 
 

 
6/12 

 

 

 

 
Meddelas senare 

 
 
 

 
Meddelas senare 

Plus  

 
Termin 2 Sundbyberg 

11.10ï 12.55 
 
Träning Sundbyberg 

9.20ï 11.05 
 
Variationer Drakenberg 

13.00 ï 14.45 

 

 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

 
 

 

 
Tisdag 

 
 

Tisdag 

 
 

Fredag 

 
 

 

 
Leif Snuffe Eriksson/ 

Rolf Boettge 
 

Leif Snuffe Eriksson/ 

Rolf Boettge 
 

Michael òSotarnò 

Lindberg 
 

 

 
20/9 

 
 

20/9 

 
 

23/9 

 

 

 
6/12 

 
 

6/12 

 
 

9/12 

 

 
Barbro Prada 

073 527 37 69 
 
Carina Rappe 

070 489 33 52 
 
Elisabeth Lindberg 

076 844 56 50 
Eva Larsson 

076 019 19 45 

A1 

 
Träning   Sundbyberg 

12.50 ï 14.35 

 

 
6 

 

 
Måndag 

 

 
Sven Andréason 

 

 

 
19/9 

 

 

 
5/12 

 

 
Kent Runnquist 

070 883 83 55 

A2 

 
Träning Drakenberg 

11.00 ï 12.45 
 
 

 
Variationer Sundbybg. 
11.00 ï 12.45 

 

 
7 

 
 
 

 
8 
 

 

 
Fredag 

 
 
 

 
Måndag 

 

 

 
Michael òSotarnò 

Lindberg 
 
 

 
Sven Andréason 

 

 

 

 
23/9 

 
 
 

 
19/9 

 

 

 

 
9/12 

 
 
 

 
5/12 

 

 
Ingegerd Grass 

073 310 64 77 
Anita Sugita 
08 87 74 93 

 
Kent Runnquist 
070 883 83 55 

 



 

Squaredansklubben Seniorerna   Square Up nr 2 2022   sidan 4 

     

 

Söndag 18/9  

Kl 13 - 16 

Kick Off  

B M P  

 

Allaktivitetshuset  

Sturegatan 10  

Sundbyberg  

  

Caller 

Micke  

Gerkman 

 

Entré 100 kr  
Tag med eget kaffe, 

husets cafeteria  

är stängd  

 

Lördag 8/10  

Kl 13 - 16 

Oktoberdans  

M P 

 

Allaktivitetshuset  

Sturegatan 10  

Sundbyberg  

  

Caller 

Vainor  

Törnquist  

 

Entré 100 kr  
Tag med eget kaffe, 

husets cafeteria  

är stängd  

 

Lördag 12/11  

Kl 13 - 16 

Novemberdans  

A1 A2  

 

Allaktivitetshuset  

Sturegatan 10  

Sundbyberg  

  

Caller 

Sven  

Andréason 
 

 

Entré 100 kr  
Tag med eget kaffe, 

husets cafeteria  

är stängd  

 

Lördag 10/12  

Kl 13 - 16 

Nobeldans  

B* B M P  

 

Allaktivitetshuset  

Sturegatan 10  

Sundbyberg  

  

Caller 

Robert  

Milestad  

 

Entré 100 kr  
Tag med eget kaffe, 

vi bjuder på kaka  

Dansa med Seniorerna hösten 2022  

 

 

Har du en avdankad dator?  
 

Vet du inte hur du ska bli av med den?  
 

Vi har en vän som samlar in gamla datorer, reparerar och renoverar dem samt egenhändigt 

transporterar dem till Lettland, där de kommer till nytta igen i landets skolor.  
Han hämtar gärna din gamla dator så att du slipper allt besvär med den.  

Ring Elisabeth och Stig Malmström, 08-87 82 23, så förmedlar vi kontakten!  
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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.  
 
 

Allaktivitetshuset  Sturegatan 10, Sundbyberg  

 T-bana Blå linjen mot Hjulsta, eller pendeltåg mot Bålsta, station 
Sundbybergs centrum resp Sundbyberg, utgång Sturegatan. Alt 

busss 515 från Odenplan, stannar utanför porten. Eller ta 
Tvärbanan till Sundbybergs centrum, ta gångtunneln under 
järnvägen och gå ett kvarter upp till Sturegatan.  

Tag med eget kaffe. 
 
 

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

mitt emot stationen. Tag med eget kaffe . 
 
 

 

Drakenbergssalen  Lignagatan 8  

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

 

Kvarntorpsgården  Näsby allé 72  

 T-bana (Mörbylinjen) till Danderyds sjukhus. Buss 610, 629, 639 
eller 670 till Roslags-Näsby trafikplats. Tag med eget kaffe. 

 

 

Seniorcenter i Täby centrum  
      Gångväg till Seniorcenter: 

Från utgång F i centrumanläggningen gå rakt fram till Biblioteksgången. 
Sväng sedan höger ca 40 meter. Sväng vänster genom parkområdet (stor 
plaskdamm på höger sida). Vägen svänger svagt åt vänster och Du ser 

Seniorcenterbyggnaden. Ta hiss 1 tr upp. Vägen skyltas. 
Kommunikationer: 
Roslagsbana: H¬llplats òTªby Centrumò efter ¥sterskªrslinjen eller   
H¬llplats òTibbleò efter K¬rstalinjen Alternativ: T-bana till Mörby C, 
därefter buss till Tibbleskolan eller Täby.  

 
 

 

Spånga  Folkan   Spångavägen 353  

 T-bana Gröna linjen, stn Brommaplan, eller pendeltåg till Spånga 
station. Buss 117 från Brommaplan eller från Spånga station. Stig 

av bussen vid hållplats Spånga Folkets Hus. 11 minuter från 
Brommaplan, 3 minuter från Spånga station. 

 
 

 

Träffpunkten Allén  Landsvägen 60, Sundbyberg  
 Tunnelbanans blå linje mot Hjulsta eller pendeltåg mot 

Kungsängen/Bålsta, station Sundbybergs centrum. Alternativt 
Tvärbanan eller buss till Sundbybergs torg. 
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Övriga danser och kurser inom Fyrklövern  

 

Näsbyparks Squaredanceklubbs kurser i Kvarntorpsgården hösten 2022  
 

 Torsdagar  fr.o.m. 15/9  

Callers Rolf Boettge alt Leif òSnuffeò Eriksson 
A1   10.00-11.30 
P     11.35-13.05 

M    13.30-15.00 
B     15.05.16.35 

Varje kurs 90 minuter 
Torsdagskurser 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 
20/10, 27/10, 2/11, 10/11, 17/11 24/11 1/12, 

8/12. 13 ggr  

 

Näsbyparks Squaredanceklubb  
 

Öppna danser hösten 2022  
 

i Kvarntorpsgården, Näsby Allé 72, Täby  
 

 

 
Onsdagarna 7/9 o 14/9 kl 12 -16. Kostnad 100 kr. 
 

Öppet Hus, prova på B och Avrostning B M P. 
 
 

Onsdagar  klockan 13.00-16.00. Kostnad 100 kr. 
 

26/10 Oktoberdans      P    Calle Brun®r 
23/11 Novemberdans   P, A1   Robert Milestad 

 
 

Dansansvarig:  

Kerstin Larsson 073-329 12 58 

 

Huddinge Square Swingers  
Öppna danser hösten 2022  

 
 

Torsdag 8 september 13.00 - 16.00  

Kickoff-dans  B M P   caller Robert Milestad 

Fredag 14 oktober 13.00 - 16.00  
B M P   caller Rojne Eriksson 

Fredag 11 nov 13.00 -  16.00  
(preliminªrt - se Huddinges hemsida) 

 
 

Alla danser i ABF-huset,  
Kommunalvägen 26, Huddinge 

Dansansvarig: Björg Halvarsson, 070-475 01 71 

 

Huddinge Square Swingers  
Kurser hösten 2022  

 
 

Tisdagar: Caller Calle Brunér  
start 13/9, slut 29/11, 12 kurstillfällen  
 

09.30-11.15  Mainstream danstrªning. 
11.20-13.05  Basic termin ett 

 
 
Torsdagar: Caller Sven Andréason  

Stat 15/9, slut 1/12, 12 kurstillfällen  
 

09.30-11.15  A2 danstrªning 

11.20-13.05  A1 danstrªning 
13.35-15.20   Plus danstrªning 
15.20-17.10   Plus termin 2 

 
 

Kursansvarig: Karin Netz, 073-983 22 98 

Måndagar fr.o.m 12/9  

A2 workshop  10.00-11.30        Caller Calle Brunér 
Plus  m workshop  11.35-13.05     ò        ò      ò 
 

M workshop 13.30-1500    Callers Rolf Boettge alt 
Byta sida  15.05-16.35         Leif òSnuffeò Eriksson 
 

Varje kurs 90 minuter 
Måndagskurser 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 
17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 
5/12. 13 ggr. 

Kursavgift 550:- per termin för kurs Basic nybörjare och 750: - per termin för övriga kurser.  

För den avgiften får du gå hur många kurser du vill under terminen.  
Kursansvarig är Marianne Gentzel, 070-489 54 04. 

 

Panther Squares, Täby  
Adventsdans i  Seniorcenter  
Lyktgränd 2-4 vid Täby Centrum, 

söndagen den 4 december .kl 13 -16.  
Caller (prel) Svante Jordeskog. 

Kostnad 50 kr. 

Medtag kaffekorg och/eller frukt!  
 

Gångväg till Seniorcenter: 
Från utgång F i centrumanläggningen gå rakt fram till  

Biblioteksgången. Sväng sedan höger ca 40 meter. 
Sväng vänster genom parkområdet (stor plaskdamm på höger sida). 
Vägen svänger svagt åt vänster och Du ser Seniorcenterbyggnaden.  

Ta hiss 1 tr upp. Vägen skyltas. 
 

Kommunikationer:  
Roslagsbana: H¬llplats òTªby Centrumò efter ¥sterskªrslinjen  

eller  H¬llplats òTibbleò efter K¬rstalinjen  

Alternativ: T -bana till Mörby C  
därefter buss till Tibbleskolan eller Täby.  
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dvs att som dam dansa herre, som herre dansa dam?  

Det är lätt att lära och roligt att kunna!  

Kom då till Allaktivitetshuset,  

Sturegatan 10 i Sundbyberg  

onsdagen den 14 september 2022  

klockan 13 - 15 i Lilla salen!  

Instruktör: Rolf Boettge. Nivå Basic.  

Kostnad 50 kr.  
Två timmar går fort när man har roligt, så det blir ingen kafferast,  

bara en kort paus för en slurk ur vattenflaskan.  
 

VÄLKOMMEN!  
Har du frågor så ring Leila Lindström, 070 -718 46 94!  

 

Vill du pröva på att  

óBYTA SIDAó? 

 

Vad vore klubben utan nybörjare?  
 

Tag med en vän eller två och kom till höstens  

prova på - dans! 
 

Måndagen den 12 september 2022 kl 12 - 14 i  

Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg.  

Caller Leif óSnuffeó Ericsson.  
 

Dansen är gratis -  ta med inneskor.  

Ingen kafferast, men en kort paus för en klunk ur vattenflaskan.  

Välkomna! 
 

Vår nybörjarkurs börjar veckan därpå,  

tisdagen den 20 september kl 15.20 - 17.00. 

Frågor? Ring Naemi Hedlund, 073 -433 53 95.  
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Alla  ªr hjªrtligt vªlkomna till 

Seniorernas  
 

Kick Off  
Söndagen den 18 september 2022 kl. 13 - 16  

i Stora salen,Allaktivitetshuset,  

Sturegatan 10, Sundbyberg.  

Program B  M  P.   Kostnad 100 kr  

Caller Michael Gerkman  

 

Det kändes som lilla Convention när dan-

sare från många olika klubbar strömmade 

in till dansen söndagen den 8:e maj på All-

aktivitetshuset med Robert Milestad 

òRobbanò  som caller. L¬ngt fºre kl 13 hade 

vi squarat up. Och som mest var vi 8 squa-

rer. Hela golvet gungade när vi satt i gång 

dansen. 

Det var roligt att så många nygraduerade 

var där på sin första dans. De behövde ald-

rig sitta och jag hoppas att de njöt av dan-

sen som vi och fick mersmak. 

Eva Granat 

Som lilla Convention...  
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Här nedan följer kort vad som gäller i 

Squaredansklubben Seniorerna. 
 

Vi har ett medlemsregister med namn, 
adress, telefon/mobilnummer, samt moder -

klubbsinfo och e-postadress. 
 

Medlemsregistret, med namn, adress och 

telefonnummer, distribueras till medlem -
marna endast i ett nummer per år av 

klubbtidningen Square Up. Tidningen läggs 
även ut på hemsidan men där tas inte 
medlemsregistret med. 
 

E-postadresserna  anvªnds endast fºr att 
ge snabb och viktig information från styrel -

sen till alla medlemmar (till exempel om 
paus i verksamheten under pandemin) eller 

specifik information till vissa kursdeltagare 
om den aktuella kursen. E-postadresserna 
används inte för generella utskick. 
 

I  personregistret  finns ªven personnum-
mer, eftersom en del arrangörer av våra 

danser kräver detta för sin hantering.  

Regler för hantering av uppgifterna i regist -
ren enligt ovan samt personuppgifterna 
finns dokumenterade i klubbens handbok. 

Det är medlemssekreteraren som kontinu-
erligt hanterar och uppdaterar dessa regis-

ter.  
 

 Vi publicerar bilder och filmer  p¬ v¬r 

hemsida  www.seniorerna.org,  p¬ Face-
book samt i vår klubbtidning  Square Up, 
som även läggs ut på hemsidan. Fotogra-

fen som tar bilder och/eller filmar för att 
lägga ut dessa enligt ovan ska berätta det-

ta för deltagarna på kursen/dansen. Vill du 
inte vara med på bild har du möjlighet att 
undvika detta!  
 

Styrelsen  ªr ytterst ansvarig fºr tillªmp-
ningen av GDPR. 
 

Sammanfattning av GDPR för Squaredans-

klubben Seniorerna, Stockholm sommaren 

2022. 

Personuppgiftslagen GDPR  
trädde i kraft i maj 2018  

Vad menas  
med  

moderklubb?  
 

Moderklubben är den klubb som betalar 
din årsavgift till Squaredansförbundet. Du 
får riksförbundets tidning Square Info som 

kommer ut fyra gånger per år, och  du har 
en andrahandsförsäkring genom Folksam. 

Du kan vara medlem i flera klubbar men 
bara ha EN moderklubb. Du kan välja eller 
byta moderklubb, men ofta är det den 

klubb du graduerades i. 
 

 

Kerstin Söderling  
dekorerad  

 

Kerstin Söder-

ling fick ta emot 
förbundets för-
tjänstmärke vid 

Convention i 
Flen. Motiver-

ingen lydde 
òKerstin ªr en 

sann pedagog i 
alla sina åta-
ganden med 

hjärta för klub -
ben och squaredansen. Hennes kunskap 

och känsla för organisationen är en källa 
för oss andra att fort sätta vårt arbete i 
klubbenò. 

§ 

http://www.seniorerna.org/
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Dansa i 4 dagar med muntra kamrater och 

igen få känna den där samhörigheten med 
andra. 
Träffa de nyaste dansarna och de som går 

på andra kurser än man själv gör. 
Platsen var vacker och boendet bekvämt. Vi 

dansade i en ljussal som påminde om San 
Quentinfängelset i trä med sina längsgå-

ende balkonger på insidan.  

Andra salen var en gympasal som lyckligt-
vis INTE luktade sockiplast.  

 
Våra callers gjorde sitt bästa för att vi 

skulle f¬ kul. Micke ò Sotarnò Lindberg har 
numera nya tillªgget òMr Crossfireò (d¬ han 

lärde ut 15 av de 16 sätt man kan göra det 
callet på).  
En förkylning flög på Mathias Alfredsson 

redan vid ankomst men han stod ut med 
både den och oss i alla 4 dagarna. Skön 

musik och så småningom en alltmer hes 

men skönsjungande röst. De sjöng båda 

väldigt fint tillsammans och försökte sätta 
griller i huvudet på oss så att även de 
själva fick ett gott skratt då och då.  

 
En sak är säker, det är aldrig för sent att 

lära nytt vilket är det som gör squaredans-
en så härlig. Tack till Mathias för visuali-

seringen av definitioner, flaggstänger kan 
anvªndas till mycketé 
 

Maten var över förväntan 
god och personalen an-

strängde sig verkligen för 
att vi skulle vara nöjda.  

Det fanns mycket ledig-
heter mellan passen så 
att man hade tid för pro-

menader, bad och solning 
i det vackra vädret. 

 
Leila körde vattengympa-
pass med de som ville två 

gånger. Det var även hon 
som körde stolsgympa på 

tisdagen samt stoslgympa 

på onsdagen.Verkade i 

alla fall vara samma sak. 

Den fºrsta g¬ng vi s¬g digé 
Tällberg  

 

Det var en sommardagé. Med flera p¬fºljande.  
Humöret var på topp när man äntligen kunde få träffas på en klubbresa igen.  

Skönt med en paus , kanske efter att ha lärt in 15 sätt av 16 att genomföra ett call.  
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En skön gympa för småmuskler, med klas-
sisk musik som uppskattades av många. 

 
Att vara senior inom squaredansen, hur de-

finierar man det? Är det att ha uppnått ett 
visst antal levnadserfarna år eller är det 
antalet dansade år? Jag, Fia, graduerades 

för 15 år sedan och har, med några korta 
u p p e h å l l , 

dansat se-
dan dess. 

Tillhör van-
ligtvis inte 
de yngsta 

men inte 
heller de 

äldsta om vi 
går efter 

l e v n a d s å r 

inom dansen. 
Därför var det 

en lite an-
norlunda upp-

levelse att 
vara näst 
yngs t  på 

klubbresan. En 
resa som inne-

höll otroligt 
mycket skratt 
och många 

chanser till både nya bekantskaper likväl 
som kunskaper. 

 
Sista kvällen hade vi ett trevligt ordnat 

samkväm och Anders Eklund underhöll oss 
med visor som han samlat i ett häfte till oss 
så vi kunde sjunga med. Några sånger var 

väl kända, ett par stycken lite mindre. Se-
dan blev det lottdragning och vinsterna, 

som var gjorda av Anna-Karin Lagerberg, 
var många och välgjorda och gjorde vinnar-

na glada. 
Över huvud taget en mycket trevlig och väl 
organiserad resa även om bussen hem blev 

någon timme försenad pga av hinder i trafi-
ken. Vad gör väl det när man sitter i lugn 

och ro i säkra händer på chauffören 
òPoppensò trygga buss med goda kamrater. 
 

Gunilla verkar lite osªker: òKanske blir p¬ 
igen nªsta ¬r!ò men jag, Fia, ªr, om inte 

något oväntat eller oplanerat inträffar, till-
baka 8-11 maj nästa år för nya skratt, be-

kantskaper och kunskaper. Innan dess hop-
pas vi att vi ses på olika danser! 

Gunilla Lundgren och Fia Norén 

 
Lotteri- 

vinsterna 
var många 

och  
välgjorda. 

Leilas traditionella stols-
gympa samlade även i 
år många deltagare. 

Arrangörerna  
Hélène och  

Anders efter en 
väl genomförd 

klubbresa. 
Skönt med en paus , kanske efter att ha lärt in 15 sätt av 16 att genomföra ett call.  
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Äntligen kunde vi åka på squaredanscon-

vention igen. Denna gång i Flen, under 
pingsten när landet är som vackrast och 

nästan allting står i blom.  
 

Det var dans i fem salar, varav en var av-
sedd för B och M i lite långsammare tempo. 
Det var tydligen populärt för trots att det 

var den näst minsta lokalen, så var det där 
de flesta tycktes vara. Det var ovanligt 

många callers denna gång och det var väl-
digt kul att få dansa till dem. Mike Sikorsky 
och Johnny Preston från USA och Ralf Rein-

hardt från Tyskland har vi ju inte tillfälle att 
dansa till så ofta, så de var naturligtvis po-

pulära. 
 

Vi hade väldigt roligt och dansade från Ba-
sic till A2, till både manliga och kvinnliga 
callers. Särskilt kul var det att så många 

kvinnliga callers var där; Hanna Tenen-
baum, Tove Höjer, Vainor Törnqvist och 

Gunilla Hammarlund, alla väldigt duktiga. 
Flera härliga ungdomscallers var också på 

plats och när de callade gick det undan 

värre på dansgolvet. Men såå roligt! 
 

Som vanligt var det stämma i samband 
med convention. Vi fick också veta att det 

blir Salmon Town Dancers i Halmstad som 
ordnar convention nästa år.  
 

Det var också utdelning av förtjänsttecken 
och det är med stor glädje jag gratulerar 

Kerstin Söderling som fick en fin, välförtjänt 
utmärkelse. 
 

Men tänk ändå, när den ena dansvännen 
efter den andra dyker upp från olika land-

sändar med ett stort varmt leende, då blir 
man glad ända in i själen. Och det är då 

man inser hur social denna dans är och hur 
fantastiskt kul det är att åka till andra klub-
bar än hemmaklubben och dansa. Och sen 

träffas man igen på Convention i någon an-
nan stad i Sverige. Vilken glädje! 

 
Kerstin Boettge 

Convention i pingsthelgen   -  ur två olika synvinklar  

Kerstin Boettge, som har varit med om många conventions, var den här gången 

särskilt imponerad av att arrangören, Squaredanskubben Violen i Flen,  
lyckats engagera så många skickliga callers.  
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Den 4-6 juni hade jag förmånen att delta i 

2022 ¬rs convention i Flen. Imponerande 
att lilla Flen arrangerade detta stora evene-

mang med ca 600 dansare och tack till 
Squaredansklubben Violen med Bengt Erik 

och Astrid i spetsen! 
 
Kjolarna  

Jag kunde konstatera att squaredanskjolar-
nas era inte alls är förbi eller ens i avta-

gande, som man annars kan få för sig på 

våra vanliga danser, Nej, det vara mängder 
av vida vackra kjolar, inte bara på de van-

liga damdansarna, utan väldigt många av 
de vänsterdansande damerna ville också 
känna sig fina och svänga med kjolarna.  

Alla hade förstås inte hela kitet med under-
kjolar och allt och långbyxor förekom 

också. Det kunde bli litet rörigt att identifi-
era vänster- och högerdansare men vänster 
och höger är ju fortfarande desamma och 

band, lilla vändbara knappen boy/girl eller 
tecknet att fästa upp en flik av ytterkjolen i 

midjan för att visa att man är vänsterdan-
sare användes flitigt. 

 
Slow dance  
En av salarna användes för slow dance, det 

vill säga långsammare tempo. Där dansa-

des B/M omväxlande med B/P. Det var nog 

den minsta salen men för det mesta myck-
et folk och kunde vara bra fart där också 

beroende på vilken caller som var igång. 
Roligt för att alla kunde vara med  och en 

nyhet i conventionsammanhang som i alla 
fall jag hoppas blir kvar.  
 

Callers  
Det var jättero-

ligt att få prova 
på att dansa till 
så många olika 

duktiga callers. 
Jag räknade till 

fyra kvinnliga 
callers (nio 

manliga). Dess-
utom lansera-
d e s  s e x 

òungdoms-
callersò, dvs 

k o m m a n d e 
förmågor, som 

callade i en av 
salarna på kväl-
larna. Härligt 

att man tänkt på återväxten inom caller -
kåren! 

 
Halmstad nästa gång  
Kom till nästa convention i Halmstad, det är 

en fantastisk fest. 
Många tror att man bara dansar i gäng som 

man känner.  Ja, det är färstås kul att 
känna några innan, men prata ihop er så ni 

är fler som åker från klubben. Och jag 
kunde nog inte se att folk drog sig för att 
bjuda upp även okända. 

Eva Nordenskjöld 

Convention i pingsthelgen   -  ur två olika synvinklar  

För Eva Nordenskjöld var det första gången hon var med om en Convention.  

Hon var inte mindre imponerad av arrangemangen. Eva fäste sig särskilt vid  
de vackra squaredanskläderna som många visade upp.  
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   Stora Skuggan   sommaren 2022  

2 juni . Regnet stod som spºn i backen och solen lyste enbart 

med sin frånvaro när sommardanserna startade den 2 juni.  
Michael Sotarn Lindberg kom plikttroget och callade Mainstream 

och Plus för de tappra dansare som trotsat regnet. Det blev bara 
en square, men alla hade klätt sig i varma kläder och sitt bästa 

humör och dansdagen blev väldigt trevlig.  

23 juni . Torsdagen fºre midsommar callade Rolf Boettge M och 

A1 för tre squarer. Roligt var det och knepigt. Hur gör man nu 
Grand Square när Sides ska göra Star Thru när de möts? Det var 

nog svårast för Heads som skulle göra som vanligt. 

30 juni.  Vi var fyra squarer, njºt av Robbans callning men till slut 

hjälpte inte vindpustarna mot solvärmen. Han kan både krångla 
till det och räta ut det. Väldigt roligt!  


