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De som i lördags ville njuta
av det vackra vädret ute vid
Elfviks gård hörde nog till sin
förvåning svängig country-
musik och glada ”yiihaa-
utrop” från ladan. Ännu mer
överraskade blev förmodli-
gen också de �esta om de
även stötte på en och annan
cowboy eller cowgirl… 

Förklaringen till detta
mystiska fenomen var den
stora countryfest som för
första gången samordnades
mellan Lidingös square-
dansklubb, ”Ocean Waves”,
och ”Saltsjö squaredancers”.
När över åttio danssugna och
förväntansfulla ”vilda väs-
tern - personer” samlas på ett
ställe är det bra med en she-
ri� som kan styra och ställa
och som tur var fanns på
plats hela sex personer med
detta höga ämbete. 

Marie Fernulv var en av de i
festkommittén som �ck bära
sheri�stjärnan på bröstet. 

– Redan i januari �ck vi
idén till det här samarrange-
manget som vi kallar ”Salt
Wave mix”. Nu hoppas vi på
att detta ska bli starten på en
mångårig tradition, säger
Marie samtidigt som hon fyl-
ler i resultatlistan från de

många tävlingar som festgäs-
terna gått igenom. 

Det var nämligen inte bara
squaredans i ladan som lock-
ade denna dag utan även
massor av västerninspirera-
de tävlingsmoment. Bland
annat så kastades det en hel
del stövlar, lasson och häs-
tskor. Dessa slängdes hit och
dit och hamnade både långt,
högt och mittiprick. 

– Vi har självklart också en
tävling mellan de olika klub-
barna. Meningen var först att
denna �nal skulle avgöras ge-
nom livs levande grodhopp-
ning men vi �ck inte tag i
några grodor och det �ck bli
dragkamp i stället, berättar
Marie som senare även kun-
de tillägga att Lidingölaget
vann. 

Plötsligt överröstades alla
skratt och uppmuntrande
”yiihaa” av ett signalhorn och
de �esta släppte då kvickt allt
de höll på med och gick upp
till ladan. Nu vankades det
nämligen äntligen square-
dans till livebandet Cold
Mountain. 

När LT lämnade ”västern-
idyllen” slog fortfarande de
�esta klackarna i taket till den

glada musiken och festen
hade bara börjat… Gästerna
hade att se fram emot en lång
dag och natt med chili con
carne till middag samt lekar,
musik och dans och åter
dans. 

För alla som, e�er att ha
läst detta, blir sugna på att
dra på sig cowboybootsen
och svänga runt till äkta
countrymusik kommer det
�er tillfällen.

– Ocean Waves startar en
nybörjarkurs i squaredans i
början av september och vi
kommer även att ha ”prova
på tillfällen”, lovar Marie.       
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Yiihaa! på Elfvik
Vilda och glada cowboys och cowgirls från Lid-
ingö och Saltsjös squaredansklubbar förvandlade
i lördags Elfviks gård till rena rama vilda västern.
Kan det bli annat än full galopp när över åttio
dansglada festprissar släpper loss till live coun-
trymusik? Obligatoriska västerninslag som lasso-
och hästskokastning, grillning och chili con carne
fanns självklart med på programmet.

Ovan: Lars Forsström
fångade efter några försök
sin tjur.

Från vänster:
Festdeltagarna dansade
till livebandet Cold Moun-
tain i ladan.
Myriam Lagerstedt var rik-
tigt pro�sig i stövelkast-
ningen.
Marie Fernulv, Carl-Johan
Brunér och Karin Wid-
strand i festkommittén
agerade sheri�er.


