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Årgång  30 
 
Nummer 1 
 
  2016 

Nytt år! 

Här sitter jag och tittar ut på ett gnistrande vackert vinterlandskap. 

Vad tänker ja på då? Att få Yellow Rocker klar till Arbogaadansen! 

Vi kan se tillbaka på ett år 

som för de flesta av oss inne-

hållit några trevliga upplevel-

ser med squaredansvänner. 

Grillfesten, Convention, Båt-

kryssningen och olika danser. 

För många har inte 2015 varit 

en lika trevlig upplevelse. Re-

kordmånga människor är på 

flykt. I olika frågor har de-

batten bland vanligt folk blivit alt mer polariserad och hatfylld. Jag 

har i alla fall upplevt  att bland squaredansare har det funnits en 

skyddad zon mot detta hat.  Låt oss hjälpas åt att bibehålla detta!  

Jag önskar er alla god fortsättning på det nya året med mycket  

squaredans  och andra trevliga upplevelser. 

Torbjörn 
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Detta händer i 

Riverbend ’s Square Dancers  

 

Yellow Rocker 

Medlemstidning för Riverbend’s Square Dancers 

Redaktör och ansvarig utgivare:  

Torbjörn Lindström tel  019-31 46 64, e-post torbjorn.orebro@telia.com 

 

För mer information se klubbens hemsida riverbends.se 

Årsmöte och  
Föreningsmöte 
Torsdag 18 februari. 
Kallelse  sid 4 
 
Himmetadansen 
Lördag 27 februari 
Flyer se sid 5 
 
Workshop A1 
Lördag 19 mars 
Flyer sid 7. 
 
Workshop C1 
Söndag 17 april 
Flyer sid 14 
 
Grillfest  
Söndag 28 maj 
Mer info senare. 

C2 Intensivkurs (i  samarbete med Västerås) 
Flyer se sid  15 

Söndag 17 januari (Arboga) 
Lördag 13 februari Västerås) 
Lördag 7 maj (Arboga) 

Söndag 28 augusti (Västerås) 
Söndag 16 oktober (Västerås) 
Söndag 16 oktober (Arboga) 

Träningskvällar 
 

Arboga 
kl 18.30—21.30 vid   
Ventilservice AB  Strängen 11 
Torsdag 14 januari * 
Torsdag 11 februari # 
Torsdag 25 februari * 
Torsdag 10 mars # 
Torsdag  7 april* 
Torsdag  21 april#  
* Högsta nivå Plus 
#Högstas nivå A1 (ingen Plus) 

 
Enköping 

kl 18.30—21.30 vid  
Västerledskyrkan Enöglavägen 41 
19 januari 
2 februari 
16 februari 
1 mars  
15 mars 
12 april 
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Att calla i Norge 

Helén och jag åkte på fredag morgon, det är c:a 37 mil att åka så vi räk-

nade med att åka hela dagen med några raster efter vägen. Vi skulle få 

bo hos Janne och Johs som bodde i utkanten av Oslo centrum. Tack 

vare vår fantastiska navigator så körde vi prick på adressen. Där mötte 

Janne oss, Janne är ett flicknamn i Norge, och sambon Johs på gårdspla-

nen. Ett stort äldre hus med två lä-

genheter och mycket tomt till. 

Det sociala löste sig omgående, 

Trevliga värdar som hade fixat mat 

och dryck, säng-plats och en härlig 

pratstund på kvällen. Och de 

förstod oss på svenska, vi förstod 

dem nästan utom när de pratade 

med varandra, då gick det fort.  

Lördagen kom och nu skulle vi se om de gör som vi. Så det var bara att 

köra igång med motivate och all 4 couples i en salig röra. Och de gjorde 

som vi. De gånger det inte funkade var att dansarna fick höra callen 

med en ny röst, arbogaengelska kan ju låta lite annorlunda än 

norskengelska. Det tog inte lång stund att få alla att förstå min dialekt 

och då var det bara och ösa på. Efter en Wrong Way Thar var det 16 

norska dansare i en hög, kanske var det fler, det såg ut så, så där såg 

jag likheten från oss svenska dansare. Då gick jag igenom Allemande 

Thar och Wrong Way Thar lugnt och stilla och konstaterade att där är 

vi alla dansare lika. 

Resten av dagen gnuggades hela A2-listan och jag kände att dansarna 

fick en bra genomgång på alla  callen. När vi var klara så kom en 

kommentar ”det var mye som vi ikke har gjort förut”. Det blev ju Spin 

The Windmill från facing line bland annat. 

Dagen var slut och jag också och vi tackade för oss och styrde hemåt. 

Vi var hemma ungefär strax efter midnatt och hade ett härligt minne 

med oss från Oslo. 

 

Sten och Helén. 
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Härmed kallas du till årsmöte med 
Riverbend´s Square Dancers. 

 
När: torsdag den 18 februari 2016 

Kl: 18.30 
Var: Stefans jobb, Strängen 11  

Härmed kallas du till föreningsmöte med  
Riverbend´s Square Dancers. 

 
När: Torsdag den 18 februari 2016 

Direkt efter årsmötet. 
Var: Stefans jobb, Strängen 11 

Medlemsavgiften!  
Medlemsavgiften är som vanligt 120 kr och betalas in på  

bankgiro 273-3855, senast sista februari. 

men helst före årsmötet.  

Detta för att ni ska ha rösträtt i omröstningar på årsmötet.  
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Fredagen den 4 september for ett glatt gäng från klubben till Kil och 

Solstadansen. Vi hade alla bokat rum på Kils vandrarhem. Väl framme 

där fixade vi i ordning rummen innan vi gick ned till köket. Där fixade 

vi med lite fredags-

mys. Vi hade bland 

annat paj, kex, ost, 

grönsaker m.m. Vi 

mumsade och pra-

tade och hade en 

mycket trevlig fre-

dagskväll tillsam-

mans. På lördags 

eftermiddagen bör-

jade dansen. För-

middagen spende-

rade vi med att 

bland annat titta lite på omgivningen runt vandrarhemmet, njuta av 

utsikten över Fryken och åt lite rester från dagen innan. Sedan gjorde 

vi oss i ordning och åkte till danshallen. Årets callers var Barry Sjolin, 

Stefan Sidholm och Leif Andersson. Det var dans i två hallar med allt 

från Basic till A2. Många klurigheter och skratt bjöds det på. Vid halv 

sex var det dags för middagen. Denna ingår i entrén. Det serverades en 

trerätters meny med bland annat en skaldjurstoast. Maten var mycket 

god! Efter middagen fortsatte dansen en stund till med ännu fler klu-

righeter. När dansen var slut for vi tillbaka till vandrarhemmet och du-

kade upp lite kex, ost och frukt. Vi pratade och hade trevligt innan vi 

gick och la oss. Efter söndagens frukost var det dags att börja packa 

samt städa våra rum. När detta var klart så for vi till danshallen för lite 

mera dans innan vi for hemåt igen. Vi hade en mycket trevlig och rolig 

helg tillsammans! Nu ser vi framemot Solstadansen 2016!  

Yellow Rock från ett gäng med glada Kils resenärer genom Kristina 

Solstadansen 2015 
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Aktuella danser i närheten 
 
 
 

Här kan du se en del av danser-

na som arrangeras i vår i närhet.  

(Våra egna danser är inte med 

här.)  

Ta en kik i på danslistan i 

Squareinfo så hittar du fler dan-

ser! 

 
 

 
 

 

 

Datum Plats 

Tid 

Lör 16 januari Fagersta, Folkets Hus B

  15:00-20:00 

Lör 06 februari Örebro, ÖSD:s klubblokal 

Radiatorvägen 7 

  10:00-16:30 

Lör 13 februari Västerås, Bäckbyskolan

  14:00-17:00 

  17:30-20:30 

Sön 14 februari Örebro, ÖSD:s klubblokal 

Radiatorvägen 7 

  10:00-16:30 

Sön 06 mars Örebro, ÖSD:s klubblokal 

Radiatorvägen 7 

  10:00-16:30 

Lör 12 mars Eskilstuna, Dansens Hus, 

Rinmansgatan 12

  15:00-20:00 

Fre 25 mars Örebro, Universitetet

  12:00-20:00 

Lör 26 mars 12:00-19:30 

  20:00-0:00 

Sön 27 mars 10:00-13:30 

Lör 16 april Enköping, Litslena Bygde-

gård, Enköping 

  14:00 - 17:00 
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Dans 

Nivå 

Klubb 

Caller 

, Folkets Hus B-salen Tjugodagsdansen Mountain Team Square Dancers 

B M P A1 Tomas Hedberg 

, ÖSD:s klubblokal 

Radiatorvägen 7 

Nivådans 

OBS Föranmälan! 

Örebro Squaredancers 

Plus/Tomas Hedberg 

A2/Ingvar Pettersson Plus & A2 i 2 hallar 

, Bäckbyskolan Allahjärtans-dans Västerås Square Dance Club 

A1-A2 Freddie Ekblad 

B40-M-P-   

, ÖSD:s klubblokal 

Radiatorvägen 7 

Nivådans 

OBS Föranmälan! 

Örebro Squaredancers 

Jesper Wilhelmsson 

A1 

, ÖSD:s klubblokal 

Radiatorvägen 7 

Nivådans  

OBS! Föranmälan! 

Örebro Squaredancers 

Tomas Hedberg 

A2 

, Dansens Hus, 

Rinmansgatan 12 

Marskatten Eskilstuna Con Amore Dancers 

P A1 P A2 Ingvar Pettersson 

, Universitetet Påskfestivalen Örebro Squaredancers 

Thomas Bernhed 

Jack Borgström 

Tomas Hedberg 

Ingvar Pettersson 

 Jesper Wilhelmsson 

B, P, A1, A2, C1, C2 

B, P, A1, A2, C1, C2 

Afterparty 

B, P, A1, A2, C1, C2 

, Litslena Bygde-

gård, Enköping 

Vårdansen Pepparrötterna 

A1 A2 Jerry Jestin 

http://www.orebrosquaredancers.se
http://www.vsdc.se
http://www.orebrosquaredancers.se
http://www.orebrosquaredancers.se
http://www.conamore.se
http://www.orebrosquaredancers.se
http://www.pepparrotterna.dinstudio.se
http://www.orebrosquaredancers.se
http://www.vsdc.se
http://www.orebrosquaredancers.se
http://www.orebrosquaredancers.se
http://www.conamore.se
http://www.orebrosquaredancers.se
http://www.pepparrotterna.dinstudio.se
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När det känns som mörkast och tristast på hösten brukar vi ta tåget till 

Stockholm för en teaterweekend. I år blev det en blåsig och regnig helg 

i slutet av november. Vi brukar bo på vandrarhemmet på Skeppshol-

men. En perfekt utgångspunkt i centrala 

Stockholm, lugnt och tyst, fin utsikt och 

en kort promenad från Kungsträdgården.  

Efter att installerat oss i vandrarhemmet 

och taget en snabb middag var det tid att 

ta sig till fredagskvällens föreställning 

Ladykiller på Oscarsteatern. Busslinjen 

som passerar vandrarhemmet skulle gå 

dit. Vi kom till busshållplatsen i god tid, 

men såg en buss på bron in mot centrum. 

Displayen vid busshållplat-

sen visade att nästa buss 

skulle komma om fyra mi-

nuter. Tiden stegades ner till 0 och slog om till 22 minuter. Vi väntade 

tills det stod 10 minuter. Ingen buss! Nu började det bli ont om tid. Det 

blev en snabb rush i mot Kungsträdgårdens T-bana. Några minuter se-

nare var vi framme vid T-centralen. Där finns en mängd olika upp-

gångar. I vilken riktning skulle vi gå?  Vi valde rätt men i brådskan gick 

vi åt fel håll på gatan. När vi äntligen var framme var det inte många 

minuter tills föreställningen skulle börja. Carita gick till garderoben 

med ytterkläderna och jag hämtade de förbeställda pausfikabiljetterna. 

Jag stod en bra stund och väntade vid dörren parkett höger.  

Ingen Carita! Till sist gick jag in och trängde mig fram till platsen mitt i 

raden. Ingen Carita! Efter en liten stund 

kom Carita från vänstersidan! Vi hade 

mittplatserna så den ena var parkett hö-

ger och den andra vänster. Föreställ-

ningen var en typisk engelsk fars med 

förutsägbart innehåll och med en mängd 

förvecklingar och fantastiska skådespe-

larinsatser. 

 

 

En teaterweekend i Stockholm 

Utsikt från vandrarhemmet 
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Under lördagen brukar vi gå på något museum. I år började vi med 

Aquaria vattenmuseum på Djurgården ett stenkast från Skeppshol-

men. Snabbt och bekvämt med Djurgårdsfärjan. Från färjan till museet 

började det regna rejält så vi var genomvåta när vi kom fram. Det 

första vi mötte i museet var regnskog med ett simulerat åskregn! Sen 

blev det rena natta! När det ljusnat kunde vi fortsätta genom regnsko-

gen till akvarier med fiskar och vattendjur av en mängd arter. Verklig-

en barnvänligt med blad annat en glastunnel genom en del av ett av 

akvarierna. Utomhus finns också en laxtrappa där öringar från Öster-

sjön tar sig upp för att leka. Nu var det 

lite försent på säsongen att ser några 

klättrande öringar. 

Ut i regnet och spårvagn till Hallwylska 

museet. Vi trodde vi hade tur - Kom  

några minuter före nästa visning. Men 

visningen reda var fullbokad. I väntan 

på nästa visning gick vi till NK där vi 

hamnade vid en show med Petra Mark-

lund.  Hallwylska museet är ett överklasshem från förra sekelskiftet 

där ägarinnan Wilhelmina von Hallwyl nästan från början planerade 

att hemmet skulle bli ett museum. Allt katalogiserades och hon skap-

ade regler för den museistiftelse som skulle ta över hemmet efter hen-

nes död. En intressant bild  av livet i sekelskiftessocieteten. 

Lördagskvällens förställning var Tomas von Brömsens (sista) revy på 

Intiman. En fantastisk blandning av humor och alvar! 

Han gav också prov på sitt fantastiska klarinettspel!  

Söndagens väder var inte bättre men vi tog ändå en 

tur på Kungsträdgårdens och Gamla Stan julmark-

nader. Jag vet inte om det vädret, men de kändes inte 

speciellt imponerande. En härlig upplevelse var däre-

mot fikat i ett källarvalv vid Stortorget i Gamla Stan 

före hemresan. Mörkt, trångt, mysigt och gott.  

Torbjörn och Carita 

 
 

Hallwylska Stora Salongen  

 foto Ingalill Snitt 
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Den 11 november lämnade vi 

Sverige för en långweekend i 

Berlin. Huvudsyftet med 

resan var att hälsa på Lena 

(Carinas dotter) som jobbade i 

svenska kyrkan där.  Många 

av våra squaredansvänner 

föreslog att vi skulle kontakta 

en squaredansklubb när vi nu 

besökte ett annat land. 

Så på torsdag morgon beslöt vi att leta reda på en klubb som hade dans 

den kvällen eftersom att Lena ändå skulle jobba. Vi sökte på Internet 

och fann att Havel Town Squares dansade mainstream på 

torsdagkvällar men att man måste kontakta dem i förväg för att få 

komma dit och dansa. Ringde dem och försökte på dålig tyska förklara 

att vi ville komma dit och dansa på kvällen. Vi var välkomma. Så när 

kvällen kom tog vi tunnelbana och buss för att  komma till deras lokal. 

Lokalen var katolska kyrkan i Berlin. 

Havel Town Squares visade sig vara en mycket liten klubb med 16 

medlemmar och 4 callers. Två av callerna hade nyligen lärt sig calla 

men de backades upp av de två mer erfarna caller som ställt upp för att 

inte klubben bara skulle ha ovana callers. Under vår kväll där varvade 

de två nya callerna varandra. Dansarna blev inte fler än att det räckte 

till drygt en square men vi byttes av. Varje tip avlöses av en lång paus 

så det blev inte många tippar under kvällen men istället blev det tid för 

socialt umgänge. De flesta var dock dåliga på engelska så det var 

framför allt callerna och en av dansarna vi umgicks med. Med oss som 

minne från kvällen fick vi varsin dangel från klubben vilket kanske 

vore något att ta efter om vi får gästdansare till oss.  

Tomas som vi talade med berättade att följande helg skulle de ha en 

stordans för klubbens egna medlemmar där samtliga callers skulle 

medverka för klubbens 16 dansare.  Två square max och 4 callers. 

Squaredans i Berlin 
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I Berlin finns 13 olika square- och rounddansklubbar samtliga 

nivåklubbar dvs klubben har en nivå och inte mer. Sju av de 13 klubbarna 

dansar enbart mainstream.   

Vill man gå upp en nivå så måste man alltså byta klubb.  Medlemmarna i 

Havel Town Squares ansåg att det primära för dem var att träffas och ha 

kul och inte gå upp i nivå. Ganska lika vår klubb eller hur? Kanske vi 

skulle fundera på att göra en medlemsresa till Berlin ett år och hälsa på 

dem? 

Resterande tiden i Berlin tillbringade vi  med att titta på alla 

sevärdigheter som man måst se när man besöker en så pass historiskt 

känd stad och naturligtvis att umgås med Lena. 

 
Carina, Stefan, Elliot, Maja och Inger.  
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Vilken drömsituation eller hur, lite 

annorlunda situation mot vår. 
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Välkommen med bidrag till nästa  

Yellow Rocker! 
 

Skicka gärna ditt bidrag med e-post till  

torbjörn.orebro@telia.com  

Det går naturligtvis lika bra att lämna bidrag 

på någon av klubbens aktiviteter.  
 

Nästa tidning kommer när jag fått minst två bidrag. 

Redaktören 

Lösningar på klurigheterna i förra 

numret.   

Skidorna: 

1,44 m. 

 

Husen efter en gata  

Vita Huset ligger i Washington, 

D.C., USA  

 

Vad är det? 

Ingenting 

Klurigheter 

Till det här numret har jag inte 

klurat fram några klurigheter. 

Har du några till nästa nummer? 


