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Årgång  30 
 
Nummer 2 
 
  2016 

Då går åter en sommar mot sitt slut även om termometern idag visat 

en temperatur nära 30 grader.  

Jag hoppas du haft en trevlig sommar. 

För mig har det varit en varierad sommar med hårt arbete i trädgår-

den, med avbrott för en vecka med lata dagar med sol, och bad i  

havet. Dessutom lite squaredans. Med andra ord en bra sommar!  

Att vi går mot höst och mörker är bara att acceptera. En ljuspunkt är 

att våra danskvällar  startar den 15 september. Innan dess ska vi ha 

ett välfyllt öppet hus den 8 september. Du är väl en av dem som 

lyckas locka med en hel drös av vänner och bekanta, som blir 

helfrälsta på squaredans.   

Jag hoppas vi får en trevlig squaredanshöst i klubben med mycket 

skratt och lite nya kunskaper. 

 

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 

Öppet hus  
Torsdag  8 september. 
 
Workshop C1 
Söndag 2 oktober 
Flyer sid 3 
 
Föreningsmöte 
Torsdag 20 oktober. 
Kallelse  sid 15 
 
Intensivkurs A2 
Lördag 15 oktober 
Lördag  26 novenber 
Flyer sid 6. 
 
Julavslutning 
Torsdag 8 december 
Mer info senare. 

C2 Intensivkurs (i  samarbete med Västerås) 
Flyer se sid  19 

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

Arbogadansen 
Lördag  7 januari 2017 
Flyer sid 17 

 
Träningskvällar 
kl 18.30—21.30 vid   
Ventilservice AB  Strängen 11 

 

Torsdag 15 september * 
Torsdag  29 september # 
Torsdag 13 oktober * 
Torsdag 27 oktober # 
Torsdag  10 november* 
Torsdag  24 november#  
 
* Högsta nivå Plus 
#Högstas nivå A1 (ingen Plus) 
Obligatorisk föranmälan! 
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Lite squaredans under första delen av året. 
Fjord Frolickers jamboree 8-10 april 

I år var det dags för den 11 gången till jamboree i Skui. Samma glada 

gäng åkte som vanligt i en hyrd minibuss. Detta år var bussen utrustad 

med diverse nymodigheter såsom varningsljud om man kom för nära 

sidlinjerna eller missade att blinka vid filbyte. Det blev en hel del oljud 

från bilen och chaufförerna. Traditionsenligt så åt vi i Grums och fi-

kade i Töcksfors och sov på Haraldsheim. Årets callers var ganska exo-

tiska eller kanske inte… Det var i alla fall Jesper Wilhelmsson och To-

mas Hedberg. De bjöd på en del klurigheter. Årets aktivitet innan dan-

sen startade på lördagen var ett besök på Nobels fredsmuseum. Där 

kunde man läsa om alla pristagarna genom åren. Efter besöket styrde 

vi mot dansen för att dansa, äta gott och ha roligt. Afterpartyt i år var 

hemma hos ett par medlemmar. Så efter en del snirklande på smala 

gator var vi framme vid ett stort hus. Där blev det lite tilltugg och 

dryck samt lite frågesport innan färden gick mot vandrarhemmet och 

sängen. På söndagen for vi hem och avslutade som vi brukar med fika 

på Karlsson och Lindströms café. Nöjda och belåtna efter en trevlig 

helg.  

 

Vårdansen i Enköping 

Lördagen den 16 april var det medlemsresa till vårdansen i Litslena. Ett 

glatt gäng från klubben åkte dit och dansade. Årets caller var Jerry 

Jestin. Han bjöd på många klurigheter och det blev en hel del skratt. I 

pausen blev det lite kassler och potatisgratäng som smakade gott. Efter 

inhämtade av lite nya krafter var det dans igen. Vi ser nu framemot 

nästa års vårdans med lite nya klurigheter.  

 

Sommaravslutning med Vipsen´s 

14 maj var vi (mamma, pappa och jag) inbjudna till Vipsen´s som-

maravslutning. Vi började dagen med att besöka Oxelösunds marknad 

och göra inköpen till kvällens knytis. Därefter for vi i väg till dansloka-

len. Kvällen började med dans till Krister och Jörgen.  
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Det blev en hel del skratt och vi fick lära oss en nytt, lokalt call som hette 

fel håll Lars. Nu vet vi hur det går till. Efter dansen åt vi och klubben 

bjöd på fika. En riktigt härlig avslutning.  
 

Convention i Linköping 

Helgen 4-6 juni var det dags för årets Convention som bjöd på lokala 

callers och några mer välkända. Vi dansade bland annat till Bronc Wise 

som fick hela danshallen att dansa så tyst som det bara gick till What a 

beutiful noice. När sen Bronc tog i mer på den sången så blev det full 

action igen. Det var fantastiskt att uppleva detta. Tänk att det går att få 

squaredansare så tysta. Vi var ganska många från klubben som hade 

begett oss dit. Åtta av medlemmar bodde tillsammans på ett vandrar-

hem i Ljungsbro. Vi hade en egen ingång och rummen låg runt ett ge-

mensamt utrymme som bara vi hade tillträde till. Vi hade dessutom 

möjlighet att utnyttja gymmet och en simbassäng. Den gympa som gjor-

des förutom dans var bland annat bordlyftning, brottning till duschen, 

avslappningsövning samt skrattövningar. En mycket trevlig och rolig 

helg!  
 

Sommardans i gamla Linköping 

Söndagen den 3 juli passade vi (mamma, pappa, Christer och jag) på att 

besöka Linköping igen. Denna gång var det sommardans på dansbanan 

i gamla Linköping. Innan dansen började gick vi runt lite och tittade på 

omgivningen. Det är verkligen fint där. Vi kan rekommendera ett besök 

dit om ni inte redan har varit där. Kvällens caller var Krister Pettersson. 

Kvällen bjöd på regn, sol, dans, skratt och många reverse av olika slag. 

Man fick verkligen tänka till och fundera på höger och vänster. Många 

förväxlingar blev det. Men kul hade vi! 

Ja, det här var några av squaredanshändelserna under första delen av 

detta år. Nu ser jag framemot bland annat dansen i Kil i september. 

 

Yellow rock från Kristina  
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När andra arbetade 
Under första arbetsdagen i klubblokalen var vi på Fjord Frolickers Jam-

boree något som inte kan missas. 

Vad som kändes mer pinsamt för oss var att även under arbetsdagen 

var vi bortresta.  

Vi hade sedan långt tillbaka bokat biljetter till Galenskaparnas 

”Spargrisarna kan rädda världen” i Göteborg. Det blev en tidig avresa 

med tåg. Redan vid  Örebro Södra påbörjades resan i galenskapernas 

tecken. En tjej trodde hon skulle fira sin 50-års dag med sin man, en  

väninna och hennes man i Göteborg. Vid Örebro Södra gick männen av 

och ett fnittrigt kom-

pisgäng med party-

hattar ersatte dem. 

Man blev riktigt av-

undsjuk på deras 

champagnefrukost 

med räkbomb! 

  Väl i Göteborg tog 

vi spårvagnen till 

Stigbergslidens 

vandrarhem för att 

lämna av packning-

en. Det gick inte att 

checka in ännu.  

Sedan vidare med 

spårvagn mot Göteborgs Botaniska Trädgård. Före botaniska blev det 

en fika vid Slottsskogen. Ett Slottskogen som inte var lugnt och stilla 

som vi räknat med. Hög musik, mängder av folk i joggingkläder, här 

och där grupper som gjorde olika uppvärmningsprogram. På andra 

sidan av dammen vi satt, vid var startområdet för Tough Viking loppet. 

Vi såg början av banan som bestod av en mycket lång nästan lodrät 

uppförsbacke. Det skulle vara en av de enklaste utmaningarna efter  

banan. För oss kändes bättre att sitta och njuta av kaffe och morotskaka. 

I Botaniska var det mest vårblommor.  

Morotskaka vid Slottsskogen 
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Rhododendronblomningen hade inte riktigt kommit igång som vi hop-

pats på. 

  En av höjdpunkterna blev i stället 

Skunkkallorna, gula och vita som i 

Botaniska spontant bildat en hybrid 

gräddskunkkalla. 

  Efter Botaniska var det hög tid för 

mat. Vi hittade en indisk restaurang 

intill Järntorget - Maharani. Vi fick 

beskedet att det var fullbokat om två 

timmar, men om vi tyckte tiden tills 

dess räckte var vi välkomna. Vi små-

skrattade, två timmar för att äta!  

Vi valde en avsmakningsmeny med 

fyra förrätter, fyra varmrätter och 

dessert. Utan paprika för Carita – 

inget problem.  Några av rätterna var 

mycket goda, andra var helt obeskrivligt delikata. Det här var ingen 

mat man kastade i sig. Det gällde verkligen att njuta av varje tugga. 

Efter drygt en och en halv timma fick jag kasta i mig det sista av des-

serten och springa till vandrarhemmet för att hinna checka in innan 

receptionen stängde. Efter en kort vilopaus spårvagn igen, nu till tea-

tern.  Galenskaparna är ju alltid Galenskaparna, men en del kändes 

som gamla skämt i ny förpackning. Totalt var det en trevlig föreställ-

ning, med mycket skratt! 

  Söndagen började med spårvagn till Järnvägsstationen och en prome-

nad via Trädgårdsföreningen till Röhsska museet. En stor del av  

museet var stängt för renovering, men målet var en tillfällig utställning 

om Lisa Larsson. Mycket intressant! En annan utställning var  

”Bara det bästa – ur Tonie Lewenhaupts donation av modedräkter”.  

Över hundra år av skapelser av de största modeskaparna. Efter det  

dagen soppa, mycket god, vegetarisk och ekologisk, vid museets cafe-

teria. Sedan var det tid att gå mot stationen för hemresa.  

Carita och Torbjörn 

Skunkkalla 
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LiTHE Blås på Convention 
Vi valde att gå på pubkvällen på Convention  Efter en liten vickning 

kom de instormande. Studentorkestern LiTHe Blås med baletten  

Blåsyran.  

Här följde en fartfylld 

föreställning, där instru-

menten inte alltid använ-

des på förväntat sätt .  

Blåsyran stod för dans-

nummer av varierande 

stil och komplexitet. Det 

förekom också en del ak-

robatik eller mer eller 

mindre lyckade försök till 

akrobatik. Mellan låtarna 

var det mellansnack, i 

form av långa nästa ohör-

bara haranger om något ämne som var helt främmande för samman-

hanget och ibland på främmande språk. Dessa avbröts abrupt av kraft-

fulla inledningar på nästa låt. Trots att musikerna blandade spelandet 

med diverse upptåg, blev det blev en härlig blandning av bra musik och 

skratt. Ni som inte var där gick verkligen miste om, en fantastisk under-

hållning i musikaliteten och lekfullhetens tecken. 

 

Carita och Torbjörn 
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A to og breiflabb 
Genom åren har vi fått allt fler vänner bland norska squaredansare.  

Dels genom våra besök på Fjord Frolickers Jamboree, men även genom 

att träffas på olika danser i Sverige.  Speciellt har några från Horten og 

Omegn  Squaredancers  har varit flitiga gäster på ÖSDs danser. Därför 

har vi funderat att bjuda igen och åka på en dans i Horten. Det har 

känts väldigt långt att åka, så det har inte blivit av.  I år firade Horten-

klubben 35-års jubileum med en dans i maj. Kanske det skulle vara mo-

tivering att komma sig för. Vid Fjord Frolickers Jamboree hade de också 

en flyer om helgträning på A2 helgen före jubiléet. Vi funderade myck-

et, A2, eller jubileet, eller är det för långt att åka. Dagen efter sista an-

mälningsdag för A2 träningen, bestämde vi oss och mailade anmälan 

till A2 träningen.  På flyern stod att alla skulle bidra till Fellesbord.  Vad 

innebar det?  Ingen bekräftelse kom och inga svar på frågorna i vår an-

mälan.  Ett par dagar före dansen bestämde vi att ringa och kolla. Flera 

försök utan svar till både kursledare och ordförande. När jag började 

tycka det var i senaste laget fick Carita svar. Det blev ett långt samtal 

med mycket skratt.  Vi hade mailat till kursledaren som vidarebefordrat 

vår anmälan till ordförande som klickade svara, och skickade bekräf-

telse och svar på våra frågor som hamnade hos kursledaren. (Jag tycker 

jag känner igen fenomenet)  Vi var så välkomna och skulle inte behöva 

bidra till fellesbordet (mat och fikabröd). 

  Träningen skulle vara två timmar på fredagen och fem timmar var-

dera på lördagen och söndagen. 

   Vi valde att ta fredagskvällen som restid och övernattade vandrar-

hemmet i Töcksfors. Jag passade på att fråga i receptionen hur lång res-

tid man ska beräkna till färjeläget för färjan från Moss till Horten. Två 

timmar blev svaret.  På lördagsmorgonen tog vi till lite extra och åkte 

två och en halv timma innan avgångstiden för färjan vi behövde åka 

med för att komma i tid till dansen. Precis när vi kom fram till färjeläget 

gick färjan - turen en timma före den vi planerat åka med.  Efter en trev-

lig båtresa över Oslofjorden var vi i Horten. Det hade varnats för köer 

på grund av vägarbeten i Horten, dessutom borde det vara mitt i lör-

dagsrusningen, men vi hade ju gott om tid.  



13 

Efter några minuter var vi utanför Horten på väg till Nykirke Bygdehus, 

en trevlig bygdegård i ett litet samhälle några km utanför Horten.   

  Det blev en lång och nervös väntan innan träningen kom i gång.  

Hur avancerat skulle det vara? Kursledaren Kjell Haughem startade 

upp lite lugnt, med de call som gicks igenom under fredagen. En hel del 

strulade, men det var inte bara vårt fel. Call efter call lades till och alltef-

tersom växte vårt självförtroende.  

  Ett fellesbord dukades upp med framför allt goda smörgåsar. 

Lite mer dans och träningen var slut dagen.   

  Ett annat par bad om tips på matställen i Horten, de fick förslaget 

Fishland. Vi åkte efter varandra mot Horten. Vi valde att checka in vid 

hotellet, de åkte mot centrum.  Efter att tagit det lugnt en stund åkte vi 

in till centrum för kvällsmat. Efter en promenad genom centrum i regn 

och blåst hamnade vi vid Fishland. En liten välbesökt restaurang i en 

sjöbod vid hamnen. När vi fått ett bord såg vi det andra paret resa sig 

från ett annat bord. De var mycket nöjda med maten. Vi valde något 

som verkade obekant och spännande - brei-

flabb. (Vi skulle senare få veta att det är 

marulk på svenska).  En rätt som förutom den 

mycket goda fisken innehöll en mängd goda 

tillbehör!  Inte billigt men prisvärt!  

  Söndagen börja de med hotellfrukost. När var klara och skulle gå kom 

det norska paret från restaurangen på lördagen. Före dansen hann vi 

med en kort bilrundtur i och promenad vid Gamle Horten -

Karljohansvern med doft av hav!  Dansen fortsatte med flera call och 

självförtroendet växte allt mer. I pauserna blev det trevliga samtal med 

de norska dansarna. Språkbarriärerna krympte allt mer. Ibland kom 

man till och med på sig att använda norska ord!  De norska dansarna 

hade svårt att förstå, hur vi kunde åka från Örebro till lilla Horten en-

bart för att träna A2, när de inte ens har en riktig caller. För oss  var det 

precis vad som behövdes och vi var helt nöjda med Kjells insatser. 

Hemresan blev en sträckkörning, med ett sent kvällsmål vid Rasta i 

Grums. På Convention dansade vi faktisk A2 och det gick riktigt bra, 

 

Carita och Torbjörn  

Marulk 
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En dansvecka i Åmål. 
I slutet av juni 2015 var det två dansveckor på C1 och C2 i Åmål. Den var 

i IFK Åmåls föreningslokal, en bra lokal med kök och duschar mm. 

I år 2016 var det på samma plats en dansvecka med C1, C2 och C3a. 

Uppdelningen var 31 timmar C1, 24 timmar C2 och 11 timmar C3a. Det 

var två callers, Jesper Wilhelmsson och Thomas Bernhed, och cirka 80 

dansare. Som mest var det 8 squarer på golvet samtidigt. Schemat var 

ordnat så man hade ledig tid för att se sig omkring vilket då alla dans-

programmen var i block om 3 timmar.  

 

Helén och jag var där med husvagnen. Vi bodde intill lokalen, vilket tio 

andra bostadsfordon också gjorde. Då vi bara dansade C1 så var vi också 

”kaffekokare”, med andra ord, vi hjälpte arrangörerna, Björn och Yvonne 

som dansade C2, med att serva dansarna med kaffe, te, bullar och det 

som behövdes. Vi bryggde upp 33 halvkilos paket med kaffe, kransar 

och bullar räknade vi inte men det var mycket. Köket var bra utrustat 

med 3 minuters diskmaskin och 5 minuters kaffebryggare. 

 

För att gå över till dansen, att träna C1 i 31 timmar på en vecka är jobbigt 

men ack så kul. Det är nog en av de jobbigaste semestervecka vi har 

gjort, så när kvällen kom var man ganska slut i både ben och huvud. 

Men dagen därpå var det full rulle igen. Så var det hela veckan. På tors-

dagseftermiddagen tog våra callers paus på så då callade jag C1 för 5 

squarer. 

 

Söndagen när vi började slutade med ett välkomstparty, en buffé med 

blandad mat. Under veckan så fick lunchen bli ute på stan för tiden var 

så att endera dansade vi eller bryggde kaffe. Det sista gav en flaska vin 

och beröm från dansarna som tack. Det första fick vi ingen flaska för men 

det gör inget.  
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Veckan gick och avslutningsdagen kom. Dansen pågick fram till 19.00. 

Avslutningsparty var det förstås och då serverades olika sorters pajer 

med sallad och egen medtagen dryck. Det blev också underhållning av 

tre musikanter, sång, gitarr och bas, som spelade kända countrylåtar. 

Om man sätter 80 squaredansare i en lokal så kan ni ana hur mycket 

prat det blir och det blev det.  

 

Ett arrangemang med tre dansprogram, två caller och bara en lokal kan 

låta omöjligt men det funkade så otroligt bra. Callers var taggade, ti-

derna hölls perfekt och dansarna var på plats, rotationsprogrammet 

funkade och kaffebryggaren gick varm, med andra ord, perfekt. 

 

Helén och Sten 

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

 
När: Torsdag den 20 oktober 2016 

Kl 18.30 
Var: Stefans jobb, Strängen 11 

Vad har styrelsen för sig? 
Du vet väl att du kan läsa styrelseprotokoll  

under Fliken Rapport från styrelsen på hemsidan. 

Kontakta någon i styrelsen om du inte känner till lösenordet. 
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Sommardans på Råön 
Som vanligt var vi en vecka under semestern vid vår favoritplats vid 

havet utanför Strömstad. I år hade vi planer att åka på en sommardans 

i Stenungsundstrakten, 

men nästan 13 mil bort! 

  En fin kväll, motorväg 

nästan hela vägen och 

Mathias Alfredsson som 

caller fick oss att be-

stämma oss att åka. Resan 

gick bra, men vi blev kon-

funderade när vi fick 

stanna vid en grind till en 

hästhage. Vi var inte ensamma så vi följde kön och var snart framme 

vid en välfylld parkering.  

Snart såg vi bekanta ansikten. Råön är lite av en gammeldags festplats 

med utedansbana under tak på en halvö med badplats och båtbrygga. 

På scenen stod en obekant caller. Det var arrangörsklubben Bygdegillet 

Stenungsunds clubbcaller Martin Jansson. Han callade med bra flyt och 

lite småklurigt. Efter en halvtimma var Mathias på plats. (Det hade bli-

vit ett missförstånd med den lite udda starttiden 18.30.) Farfyllt och hög 

stämning! Fyra squarer på golvet på alla nivåer utom A2 där det nätt 

och jämt gick att få ihop två squarer. Jodå vi dansade A2. Det var näst-

an enbart lokala dansare. I en square uppmärksammades att det var 

långväga besökare ända från Trollhättan. Då hade de inte hunnit lägga 

märke till oss! I pausen fick vi en pratstund med Martin Jansson.  

Han berättade bland annat att klubben, där squaredansen bara är en 

del, för  symbolisk summa övertagit Råön av kommunen mot att sköta 

anläggningen. Några andra aktivitetern på Råön är traditionellt mid-

sommarfirande och danskvällar med modernt och gammeldans.  

Som alltid när man har trevligt gick kvällen fort. Under hemresan i 

skymning, när kvällsdimman smög in från fält och vattendrag, kunde 

vi konstatera att dansen var klart värd den långa resan. 

 

Carita och Torbjörn 

Råöns utedansbana 
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Blåbergens Pub & Restaurang 
En mysig pub med bord både inomhus och utomhus, ekologiskt och 

närproducerat, lugnt läge på landet och dessutom squaredans. Kan det 

verkligen kombineras på en och samma plats.  Jo faktisk!  

Örebro Square Dancers hade arrangerat en sommardans vi Blåbergens 

Pub & Restaurang i Röcklinge straxt utanför Örebro.  

Caller var Richard Björk (med munspelet i beredskap). Innan dansen 

börjat fick vi flera kära återseenden av gamla ÖSDare, som vi inte sett 

på länge. Dansen var på två utedansbanor, den ena med hög kant utan 

räcke. Det kändes lite pirrigt då och då när man inte riktigt visste hur 

långt det var till kanten. Men det gick bra, ingen föll över kanten.  

Rickard beklagade sig att han 

var lite ringrostig, och vid ett 

par tillfällen när det brakade 

ihop totalt, sa han skrattande 

”Så går det när man är ring-

rostig”. Men stämningen var 

hög i de cirka fyra squarerna 

hela eftermiddagen!  Allt ef-

tersom eftermiddagen gick 

dök det en efter en upp fler ÖSD callers som åskådare,  

Ingvar Petterson, Jesper Wilhelmsson, Robert Björk (som skyllde på att 

han behövde se till, att brorsan skötte sig.) och Tomas Hedberg.  

”Sista tippet” vad de alla på scen och callade!  Richard lovade att bjuda 

på en runda på puben, om de stannade på scenen och callade ett tip till.  

Det blev ett tip till, med alla callers. 

Nästan alla andra stannade kvar efter dansen för middag på puben.  

Vi valde att åka hem. Det är bara att hoppas att denna dans kommer 

tillbaka nästa år igen! 

Carita och Torbjörn 
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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 

Klurigheter 

Jag har inte hittat några klurigheter för det här numret. 

 

Här kommer i stället ett självupplevt pro-

blem från i somras. 

Jag skulle göra ett bra underlag för ett 

litet växthus. 

För detta grävde jag en grop som var 3 x 

3 m och 15 cm djup. 

Gropen fylldes med stenmjöl som packa-

des för att få ett hårt och stadigt  un-

derlag. 

Hur  mycket stenmjöl gick det åt? 




