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Redaktørens spalte
Så er sommeren ved at gå på held og
vi skal i gang med at danse igen. Jeg
glæder mig meget til at komme i gang
igen og jeg glæder mig også til at se
hvor mange nye dansere vi får i år,
både i min egen klub men også på
landsplan. Jeg har netop modtaget
Nyhedsbrev fra den europæiske sammenslutning af Square Dance forbund, og det ser ud til at antallet af
dansere falder over hele europa. Jeg
syntes det er ærgerligt at høre at flere
klubber må lukke ned på grund af
mangel på dansere, senest Country
Square Dancers, men hvad kan vi
gøre for at lokke flere til. Skal man
arrangere flere opvisninger for at gøre
opmærksom på Square Dancen eller
skal vi bruge medierne bedre når vi
arrangere vore stævner. Lokke dem
til at komme og dække begivenheden,
eller skal undervisningen foregå på en
helt anden måde.
En af de ting jeg savner fra dengang
jeg selv startede med at danse er at
callerne tager hånd om de nye dansere når der kommer indbydelse til det
første arrangement de kan deltage i.
Organisere fællestransport, tager med
danserne ud og derved sørge for at de
føler sig trygge.
Jeg har ikke de vise sten, men hvis I

når I lavede et tiltag
som virkede skrev et
indlæg i Highlights kunne andre få
glæde af jeres erfaringer. Har du en
mening om hvordan vi vender udviklingen så skriv til mig.
I min klub opfordrer bestyrelsen alle
medlemmer til at skaffe 1 nyt medlem hver. Denne opfordring vil jeg
gerne bringe videre til alle læserne.
Husk at hvis der ikke kommer nye
dansere til, uddør din klub og du bliver afskåret fra at dyrke denne fantastiske hobby. Husk vi har alle et ansvar.
Jeg har valg denne gang p.g.a. pladsmangel, at undlade resume fra afholdte bestyrelsesmøde. Er du
intresseret kan du henvende dig til din
formand og få en kopi af referaterne.
Min ide med at lave en læserservice
side ser ikke ud til at have nogen interesse, hvorfor den er skrinlagt indtil der er nogen som viser interesse
for den.
Med squarelig hilsen
Ruth
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Formanden har ordet
Hjertelig velkommen til en ny danse
sæson. Alle klubber er forhåbentlig nu
kommet godt i gang. Mange af os har
utålmodigt kigget i kalenderen siden
Maj og talt ugerne der var tilbage før
vi igen kunne komme i gang med øveaftnerne i square dance.
Ikke sådan at forstå at vi har ligget på
den lade side gennem sommeren. Der
har været utallige dansestævner rundt
omkring i det ganske land. –For
mange - synes nogle og noget må der
vel være om snakken når så forholdsvis få dansere vælger at deltage i det
som burde være ”årets dans” nemlig
Danish Convention. Vi var ca. 820
dansere som havde en formidabel god
oplevelse sammen med nogle glade,
veloplagte og dygtige callere . Alt
klappede i kraft af en fornem forberedelse og gennemførelse fra de arrangerende klubbers side. Tusind tak
for jeres store indsats. Vi som deltog
kan kun sige: synd for jer som ikke
var der. Forhåbentlig mødes vi til
næste års Convention i Vejle.
Som bekendt valgte vores mangeårige
formand på sidste repræsentantskabsmøde at træde tilbage.
Dit otium skal være dig vel undt Erling. Du har lagt mange års energi i
bestyrelsesarbejdet, først som menigt

medlem og derefter i næsten ufatteligt mange år
som formand. Der
skal herfra lyde en stor tak for din arbejdsindsats og dit engagement gennem alle årene
Forhåbentlig forlader du ikke helt
squaredansen, så vi glæder os til at se
dig på gulvet til nogle danse.
E t lille hjertesuk samt en stor bøn til
alle klubber:
Vores dygtige og meget tålmodige
kasserer er ved at være dybt frustreret over den slendrian nogle klubber
udviser omkring betalingsfrister for
kontingent til DAASDC. I skrivende
stund har 4 klubber endnu ikke betalt
forårets kontingent. Det er simpelthen
for dårligt.
Ligeledes savner næstformanden
klubbernes forståelse for betydningen
af rettidigt indsendte og korrekt udfyldte oplysningsskemaer. Disse skemaer er faktisk nødvendige for
DAASDC idet de er det statistiske
materiale vi skal bruge for at kunne
tilfredsstille flest mulige dansere. Vi
har fra flere klubber fået forespørgsler som vi ikke er i stand til at give
fyldestgørende svar på grundet ufuldstændigt udfyldte skemaer. Så, gør jer
Fortsættes på side 6

selv og alle en stor tjeneste – udfyld
og indsend skemaerne når I får dem.
Tak.
Vor fælles fornøjelse, square-dansen
har gennem de senere år været i stagnation, lad os derfor alle give en hånd
med så vi igen kan blive flere aktive
dansere. Lad os alle give hinanden en

”yellow rock” på det.
Mange squarlige hilsener – og endnu
engang Velkommen til en ny, god,
dansesæson.
Knud-Erik
President.

Tanker efter et repræsentantskabsmøde
Som medlem af Sydsjællands Square
Dance Club var jeg med til at gøre
klar til DAASDC´s repræsentantskabsmøde i Haslev, den 21.-3.-2004,
og overværede dette møde.
Det var et kedeligt og uinspireret
møde, hvor der var kommet nogle repræsentanter, som kun skulle gøre
vrøvl, og en del andre som passivt så
og hørte på, og til sidst nogle få som
prøvede at forsvare.
Det som var galt, var at man først lavede en stemning hvor alt blev gjort
negativt, ved at man bare brokkede
sig uden at være konstruktiv.
Det var ikke den kritik, der kom frem
på mødet, det var galt med, men den
negativitet som prægede den. Havde
det så været konstruktiv kritik, der
kom frem, så man havde noget at ar-

bejde videre på, så havde det været
fint. Nu var det bare negativt. Dette
var under beretningen, havde det været så negativt, som de få der sagde
noget gav udtryk for, så burde konsekvensen af det havde været, at man
gav bestyrelsen et mistillidsvotum, og
den måtte gå af. I stedet for vedtog
man bestyrelsens beretning, uden at
give den anvisninger eller ideer til
hvad det var klubberne ville.
Så kom man til regnskabet, og hvad
skete der så? man fortsatte i det negative spor, med kun at komme med
kritik, uden at der kom et eneste ønske om, hvad man skulle bruge forbundets penge til. Det eneste man
kunne blive enige om var, at der var
Fortsættes på side 10

Convention 2004 i Middelfart
Ja så er ca. 11⁄2 års hårdt arbejde og
en masse spekulationer overstået og
convention 2004 afholdt.
Har det så været det værd?
Ja bestemt. Det var en stor succes.
Selv vejrguderne artede sig vel.
Når vi nu sidder og ser tilbage, hvad
var så godt og hvad kunne have været bedre.
Danserne var kanon gode. Der var
en fantastisk stemning i alle 3 sale
hele tiden. Selvfølgelig kunne vi
godt have brugt flere dansere, men
hvornår kan vi ikke det? Det primære
er, at de dansere, som var der, havde
en god oplevelse og det mærkedes
tydeligt, at det havde de.
Open Air kunne have været
bedre. Det blev jo meget sent lavet om
til fredag
pga.

grundlovsdag og
det
var der
mange,
der ikke
var klar over.
Trods det,
var der alligevel
godt 10 squares nede på torvet foran
Kvickly, så det var fint. Apropos vejr-

guderne: Fredag startede med regn og
det fortsatte lige indtil ca. 15 min. før
danserne skulle ned i byen. Så skiltes
skyerne og solen skinnede, medens der var open air og
så regnede det ellers videre
om

aftenen.
Lørdag og søndag
var vejret godt.
Callerne var alle i god form ogs ø r gede for, at danserne fik brugt alle deres evner på dansegulvet, samtidig
med at de sørgede for sjov ind imellem, så alle kunne le og slappe af.
Danseprogrammet har vi fået meget
ros for både fra dansernes og
callernes side. De fleste dansere
syntes det var dejligt med 1 times programmer, så havde de
tid indimellem til at gå rundt, få en
kop kaffe og snakke eller danse et
andet program. Det eneste var
Mainstream 45 danserne, som nok
syntes, det var for længe, de ikke
kunne danse og der skulle man måFortsættes på side 8

VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I
COUNTRY OG WESTERN
ALT TIL SQUARE DANCE
ALT TIL LINE DANCE OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR
VI HAR ALT I SKØRTER, BLUSER, NEDERDELE, TRUSSER,
STRØMPEBÅND, SMYKKER, DANSESKO, STØVLER MED ELLER
UDEN FRYNSER

BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.
ÅBEN TIRSDAG, ONSDAG,TORSDAG, FREDAG KL. 12.30 - 17.30
LØRDAG KL. 9.00 - 12.00

ske have valgt 1⁄2 times programmer.
Overlapningen af callerne var alle
glade for. Det gav lidt sjov og spil
callerne imellem. Callerne var også
glade for det, idet de kunne varme op
sammen med en anden caller, inden
de tog over.
Hallen havde vi et rigtig godt samarbejde med. Vi fik også mange tilkendegivelser fra danserne om, at det var
gode haller at danse i. Gulvet var overalt træ og der var en god lyd. Desuden
er alle haller mere eller mindre under
jorden, hvilket gør, at der ikke bliver
så varmt.
Maden som hallen stod for var rigtig
god. Der var mange, der fortrød, at
de ikke havde bestilt mad i forvejen.

En del var heldige at få alligevel og
desuden havde de god cafeteriamad
til rimelige priser, så der var ikke nogen der sultede.
Økonomisk gav det også et pænt overskud, som fordeles mellem klubberne
og DAASDC efter en forudbestemt
fordelingsnøgle.
Alt i alt var det en god week-end, som
vi kun kan se tilbage på med tilfredshed.
Hermed en stor tak til alle for et godt
samarbejde og især til alle de dansere,
der var mødt op. Uden jer var det ikke
blevet en succes. Husk convention er
for danserne. Uden dansere ingen convention.

Lad os alle arbejde på at convention
bliver bedre år for år. Det kan kun
gøres ved, at der kommer kommentarer til dette års convention. Både
hvad der var godt og hvad der kunne
have været bedre.
Vi gjorde, hvad vi kunne og vi synes,
det var godt, selv om der selvfølgelig
er ting, der kan gøres bedre. Så hermed en opfordring til alle. Skriv jeres
mening til Highlights. Så kan de næste conventionværter tage jeres mening med i betragtning.
Endnu en gang tak til alle.
Conventiongruppen.

Biologilærerinden til klassen: - Man
skal aldrig kysse dyr. Det kan give
nogle meget farlige sygdomme.
Hvem af jer kender et eksempel på
det?
Lille Ole: - Det gør jeg! Min tante
havde f.eks. en hund, som hun
kyssede hele tiden .... Lærerinden: Ja, og hvad skete der så?
Ole: - Så døde hunden ....

Callers’ Society Denmark
CSD
Callers'
Society
Denmark

Caller School
NewsLetter
Website
Callerparade
Summer Dance
Caller Træf

Bestyrelse: Lotte Vangsgaard 9824 3663, Hans Jørgen Bugge 7564 3536,
Carsten Nielsen 9837 4430, Lars Foged 9740 3508, Max Fris 8626 0251
Indmeldelse kontakt: Kasserer Lars Foged -9740 3508 - eMail: larsfoged@mail.dk

Medlem af: CALLERLAB - DAASDC www.geocities.com/csd-denmark
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brugt for mange penge på møder. Ingen forslag om, hvad man ellers skulle
bruge pengene til. Negativt.
Så kom man til indkomne forslag, og
det var det punkt på dagsordenen,
hvor man havde den mest konstruktive debat. Dog var de forslag der var
fremsendt, udtryk for at nogle var fornærmet og følte at de var forbigået.
Da man kom til budgettet var stemningen den samme negativ, det eneste man kunne; var at skære ned på
det eneste som kan få forbundet til at
komme videre, nemlig at sige de ikke
måtte bruge så mange penge på møder.
Ansøgninger til Convention, der var
ikke nogle ansøgere om at få lov til at
lave Convention i år 2006, hvorfor
mon ?
Det næste punkt var oplæg til strukturændringer i forbundet, hvor der var
et oplæg som formanden redegjorde
for. Dette fejede man hurtigt af bordet og gad dårlig nok debatterer det.
Line dance hvad vil vi med dem og
hvad vil de med os? En hurtig og
uinspireret debat uden at sige noget
som helst, om hvad vi vil med line
dance.
Valgene vil jeg hurtig gå hen over, for
forbundet har den bestyrelse som repræsentanterne ønsker.
Eventuelt! nu var klokken mange så
det var hurtigt overstået.

Det jeg savnede var en konstruktiv debat om hvordan kommer square dancen videre.
På sidste års møde vedtog man at
sætte penge af på bugtet til at lave en
indsats for at få unge til at danse
square dance.
Hvad er der kommet ud af dette ?
Har CSD gjort sig nogle tanker om
hvordan man takler det ?
Har man drøftet i CSD om man har
undervisere der kan ta´ de unge ?
Har man i DAASDC gjort sig tanker
om hvem er de unge ?
Er clubberne gearet til at tage imod
de unge ?
Man snakkede om økonomi og syntes det var forkert at bestyrelsen havde
brugt så mange penge på møder som
man tilsyneladende ikke havde fået
noget for. I stedet burde man have forslået den nye bestyrelse at den på det
første møde de afholder skal finde ud
af hvad den vil for at få square dance
videre når man nu ikke selv havde
nogle forslag at give bestyrelsen og
give dem den tillid at de måtte bruge
de penge som de fandt forsvarlig til
dette brug. Det kunne være at lave noget for de14 – 18 årige eller gøre en
indsats for at de 30 - 40 årige får øjnene op for hvad square dance er for
noget. Vi har i mange år redet på en
bølge hvor de bare gik fremad, nu er
bølgen vendt og vi har tilbagegang.
Jeg tror ikke det er fordi der ikke er

nogle som vil danse square dance men
at vi er blevet for sløve til at gøre opmærksom på os selv. Det er ikke noget forbundet kan løse alene men i høj
grad noget klubberne må arbejde kraftigt på ude i de enkelte områder. Forbundet kan udveksle ideer mellem
klubberne og skele til hvad man gør i
andre foreninger for at få medlemmer.
Det kan også godt være at den måde
vi dyrker vores aktivitet på er forældet, for det man gjorde for ti år siden
kan man ikke gøre i dag alene af den
grund at vi i dag har mange flere programmer at danse på.
Det væsentligste for den nye bestyrelse er at vi bakker dem op og prøver at være inspirerende for dem og
komme med mange forslag, som de
så selv kan vælge imellem og tage de
ting op som de synes er gode at arbejde videre med.
Jeg vil slutte dette indlæg med at ønske den nye bestyrelse tillykke med
valget og håbe at de må kunne inspirerer hinanden til square dancen‘s

bedste og at de ikke vil komme ud for
en lige så negativ oplevelse på næste
repræsentantskabsmøde, som efter
dette, men at der må være en positiv
stemning og optimisme.
Jeg har ikke de vise sten og kan ikke
give løsningen på alle disse spørgsmål men jeg kan give et par forslag
til hvordan man måske kan løse
nogle af dem.
Med squarelig
Hilsen
Jørgen Nielsen

Kan du fortælle mig, Nicolai, hvor
mange verdenshjørner der er ?
Nikolai lagde hjernen i blød; men
pludselig fik han en lys ide:
- Verden har slet ingen hjørner, for
den er nemlig rund !

Go for it Vejle!
Af Marianne Pedersen,
Roskilde Square Dance
Club

Indrømmet - Det var med blandede
forventninger jeg for andet år i træk
drog af sted til Danish Convention - i
år i Middelfart. Jeg vovede endda at
medbringe en førstegangsdeltager,
men lovede ikke andet end masser af
dans og ømme ben søndag eftermiddag.
I år valgte jeg camping-modellen frem
for sidste års overnatning på skolen.
Og jeg synes jeg var forberedt på det
værste! Men omvendt, tænkte jeg, så
kunne intet overgå sidste års tortur
med kun iskoldt vand i hanerne - og
hundeæde i nøje afmålte portioner.
Jeg, der stadig er spejder oplever ellers ikke mig selv som særlig sart men convention 2003 i Hobro vil desværre blive husket som et mislykket
forsøg på at lave overlevelseslejr. Og
det selvom der også var masser af
herlig dans.
En stille start
Efter at have fundet Lillebæltshalllen
blev vi mødt af beredvillige hjælpere,
der hurtigt fik os guidet til campingområdet, mindede os om open airdansen og udleveret vores kuverter.
Det tegnede allerede godt, men jeg

styrede min begejstring. Vi slog teltet op og drog afsted til dansen foran
Kvickly. Ups tænkte jeg ... da jeg opdagede hvor få vi var, ihukommende
sidste års næsten endeløse optog gennem Hobro. Mon vi er så få der vover at deltage efter Hobro ... tænkte

jeg midt i hyggelig square med både
jyder og bornholmere.
Men dette års stævne havde grundlovsdag og dermed bylukning at
kæmpe med lørdag, så jeg forstår godt
flytningen af open airdansen til fredag, hvor kun ganske få dansere
kunne nå frem. - eller måske prioriterede at nå frem?
Ærgerligt synes jeg - der lever af PR
og reklame, og måske er forudindtaget - men det er klubbernes overlevelse at der kommer nye dansere til
og derfor synes jeg vi squaredancere
skal være meget mere synlige i rækken af foreningstilbud.
Tilbage i hallerne, der i øvrigt var
pyntet og forsynet med stole og borde

sludder. Det er vel netop til de helt
store stævner, at vi har råd til at invitere de udenlandske? Eller er det mig
der ikke forstår, eller bare har dansesko er er store nok?
Synd for dem der blev væk, eller blev
Callere & dans
opfordret til det af den grund. De
Der var i mine øjne valgt en stjerne- snød sig selv for herlig, herlig dans!
besætning til callerprogrammet. Der
var variation og noget for enhver Resultatet
smag og glidende skift hver time, så- Jeg havde ømme ben hin søndag efdan at ny caller på scenen blev intro- termiddag - og derudover sad jeg tilduceret af den tidligere og at de sam- bage med en ualmindelig god oplemen gav et par tip inden programmet velse i hele kroppen. Det var slet ikke
skiftede niveau. 10 point for logistik- nødvendigt at tælle på plus- og
ken og stort plus for callersammen- minusregnskabet ved aftenkaffen. Ingen tvivl om, at vi havde været udsat
sætningen.
Jeg hørte i en af de få pauser jeg til- for et yderst vellykket arrangement
lod mig selv, at nogle havde boycuttet med fin forplejning og stor serviceconvention fordi der var satset på vilje. Tak for det til alle implicerede
næsten udelukkende udenlandskae i Middelfart! I har knoklet for alle os
callere. Ja, undskyld jeg måtte høre andre - tak!!
det to gange før jeg forstod magen til Go for it Vejle - jeg kommer og mine
forventninger er
tårnhøje næste
år! Der er noget
at leve op til!
gik dansen lystigt. Jeg noterede endnu
et lille plus. Ved sengetid fredag var
mange, rigtig mange dansere nået
frem og jeg havde nu svært ved at
overse min begejstring!

PS: Nej - jeg
vandt ikke noget
i lotteriet - men
jeg havde noget
på hjertet!

DAASDC´s
Repræsentantskabsmøde 2004,
Lysholmskolen, 4690 Haslev.
Søndag d. 21.03.2004

Kl.12.00

Dagsorden

1
2

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere

4
5
6

Regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til
godkendelse
Behandling af ansøgninger om Convention
Oplæg til strukturændringer
Valg af formand På valg er: Erling Pedersen Modtager ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er : Kurt K. Nielsen Modtager ikke genvalg
Valg af suppleanter
På valg er: Claus Hansen og Poul Erik Nielsen
Valg af intern revisor
På valg er: Bjørn Andersson Modtager genvalg
Valg af intern revisor-suppleanter
På valg er Benja Nielsen
Eventuelt.

3

7
8
9
9a
10
11
12
13

Forbundets beretning til godkendelse

REFERAT:
Pkt.1: Valg af dirigent: John Nygaard fra Østjysk SDC. Valgtes
enstemmigt
Mødet blev erklæret lovligt indvarslet

Pkt. 2: Knud-Erik ( sekretær) valgtes som referent. Herefter valgtes Claus
Hansen & Juan Dohn Berg som stemmetællere.
Pkt.3: Forbundet aflagde beretning v. formanden, Erling W. Pedersen, til
godkendelse.
Beretning udsendt ved tidligere lejlighed.. Indlæg fra
conventiongruppen vedlægges som bilag.
Beretningen affødte en del kritiske kommentarer, bl.a. :
Repræsentantskabsmødets afsides placering.
Det store antal bestyrelsesmøder samt medlemmernes manglende
indblik i møderesultaterne. Svar: Klubberne formodes at være
velunderrettede om bestyrelsens virke da alle referater fra
bestyrelsesmøderne er fremsendt til klubberne.
Beretningen godkendtes herefter.
Pkt.4: Regnskab, v/ kasserer Günter Arnold, til godkendelse udsendt ved
tidligere lejlighed.. Der stilledes kritiske spørgsmål vedrørende det
store antal bestyrelsesmøder og de dermed Forbundne, høje,
transportomkostninger. Telefonmøder blev foreslået brugt i visse
sammenhænge.
Regnskabet godkendtes herefter.
Pkt.5: Indkomne forslag: 2 forslag var fremkommet. CSD. Ønskede dog
at frafalde deres forslag da Poul Nielsens forslag var mest
vidtrækkende. Hvorefter forslag nr. 2. fra Poul Nielsen blev sat til
debat med efterfølgende afstemning. ( forslaget, i 4 delpunkter)
vedlægges som bilag.
Debatten åbnedes med en meget lang diskussion om
udvælgelseskriterier for conventioncallere. ( dansk / etnisk dansk)
Der efterlystes en definition på „ Danish Convention“ . Er den for
dansere eller callere, eller måske begge parter??
Herefter stemtes der skriftligt om forslagets 4 punkter enkeltvis.
Resultaterne blev:
Forsl. 1: For: 9.
Imod: 15
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Slagelse-Zealand Square Dancers præsenterer
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Kontaktperson: Ruth Nielsen, tlf. 58 85 22 87

Arrangementsliste 2004
Dato
September

10-sep-04

kl.

Klub/sted

.

.

19.00-21.45

Sydkystens SD
Fredagsdans
Vejlebroskolen
Vejledalen 1, 2635 Ishøj
Hedens SD

11-sep-04

13.00-21.00

Septemberdans på Heden
Østre skole
Jyllandsgade 10, 7430 Ikast
Dans i 3 sale.

17-sep-04
18-sep-04

18.30-23.00
13.30-21.30

Holbæk SDC
Rainbow Festival
Stenhus Gymnasium
Stenhusvej 20, 4300 Holbæk
Østjysk SDC

18-sep-04

14.00-21.00

Lilleå Dansen
Hadsten Skole
Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten
Dans i 3 sale.

New Friends SD
25-sept-04

14.00-22.00

Høstdans
Gærum Skole

Niveau/caller

Kontakt

.
Gulvets niveau

Eva
43 54 36 59

M45 - M - P - A1
Bente "The Ole Lady" (S)
Carsten Nielsen
Oda Daniel
Brian Jensen

Carsten
97 15 56 34

M45 - M - P - A1 - A2 C1 (lørdag)
Dave Wilson (USA)
Paul Bristow (GB)
Thomas Samuelsson (DK)

Claus
47 59 10 21

M53 - M - P - A1
Søren Christensen
Carsten Toldbod
Leif Broch
Ib Rasmussen

Lisbeth
86 98 23 37

M23 - M53 - M - P - A1
Søren Christensen
Jens Hyttel
Jette Christensen

Arne
98 46 18 71

M45 - M - P - A1
Lars-Inge Carlsson
Poul Nielsen

Bjarne
97 41 11 74

Big River SDC
25-sep-04

13.00-21.00

25-sep-04

?

7. River Valley Dance
Mejrup Kultur- og Fritidscenter
Elkjærvej 26, Mejrup
7500 Holstebro
Møns SDC
Klintedans

?

Join Hands
29-sep-04

19.00-22.00

Sensommerdans
Klubhuset
Enggade 6A, 8700 Horsens

M-P
Nasser Shukayr (USA)

Oktober

.

.

.

Birthe
20 86 86 56

Wild West SD

02-okt-04

13.00-21.00

Wild West Dance
Bryndum skole
Bryndumvej 14-16, Tarp
6715 Esbjerg N

M45 - M - P - tuff P - A1
Bengt "Bula" Eriksson (S)
Rene Styrbæk

Flemming
75 29 71 28

Arrangementsliste 2004
Dato

kl.

Klub/sted
Slagelse - Zealand SDC

01-okt-04
02-okt-04

19.00-22.30
10.00-21.00

Luffe Festival
Nymarkshallen, Østre Alle
Slagelse

Niveau/caller

Kontakt

Fredag M45 – M – P - A1
Lørdag formiddag M45 – M - P
Lørdag M – P – A1 – A2

Marine Ramsby (S)
Reine Hjärtström (S)
Finn Gregersen
Hans Jørgen Hansen
Kurt Krøyer

Ruth
58 85 22 87

Yellow Rock SDC
03-okt-04

13.00-17.00

Søndagsdans
Lundergårdskolen
Nordens Alle 15, 9800 Hjørring

08-okt-04

19.00-21.45

Sydkystens SD
Fredagsdans
Vejlebroskolen
Vejledalen 1, 2635 Ishøj

09-okt-04

14.00-21.00

Næstved SD
Fødselsdagsdans
Kalbyrisskolen
Ved skolen 16, 4700 Næstved

M45 - M – P

Ib
98 98 21 32

Gulvets niveau

Eva
43 54 36 59

M23 - M45 - M - P
Leif Ekblad (S)
Tommy P. Larsen (DK)

Henrik
55 72 49 42
Hanne
21 66 98 26

M53 - M - P - A1
Freddie Ekblad
gæstetip af klubcaller

Maryanne
24 28 17 10
Per
46 56 46 02

Roskilde SDC
Feriedans
Gundsølille-Hallen
Store Valbyvej 248, 4000
Roskilde

12-okt-04

19.00-23.00

16-okt-04

13.00-22.00

Frederikshavn SDC
10 års Fødselsdagsdans
Ørnevejens skole, Ørnevej 1
9900 frederikshavn

M53 - M - P - A1 - A2
Carsten Nielsen
Carsten Toldbod

Juan
98 48 19 93

14.00-21.00

Ocean City SD
Fødselsdagsdans
Solrød Skole
Højagervænget

M45 - M - P - A1
Thomas Samuelson
Bente Mahrt
Finn Gregersen

Ole
43 90 99 20

M - P - A1 - A2
Anders Blom (S)
Nils Trottmann (D)

Ingelise
86 98 75 33

16-okt-04

Midtjysk SD
Midtjysk Jamboree
Rønbækskolen
Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup

23-okt-04

13.00-21.00

24-okt-04

13.00-17.00

KLM SD
Fællesdans
Mettesvej 40, Hjørring

M(begynder) - M - P - (A1)
Henning Pedersen

Bjarne
98 91 16 40

29-okt-04

19.00-22.00

North West SD
Fredagsdans

?

Karin
44 66 18 90

M53 - M – P

Carrie
55 34 25 04

29-okt-04

19.00-22.00

Vordingborg SDC
Goose Tower Fredagsdans
Iselingeskolens festsal
Chr. Richardts Vej 33
4760 Vordingborg

Arrangementsliste 2004
Dato

kl.

Klub/sted

Niveau/caller

Kontakt

Sydsjællands SDC
M - P - A1 - A2
Robert Björk (S)

Bent
55 54 68 31

Juelsminde SD
Søndagsdans
BKI-Center Barrit Sognegård

M45 - M - P
Arne Pedersen
Asker Brunn Andersen

Birgitte
75 69 47 96

13.00-17.00

Djurs SDC

Leif Broch
Einar Sølvsten

Tina
86 32 37 59

.

.

.

30-okt-04

14.00-21.30

31-okt-04

13.00-17.00

31-okt-04
November

13 års Fødselsdagsdans
Nøddeskovskolen, 4700
Næstved

Sydjysk SDK
06-nov-04

13.00-21.00

Koldinghusdans 2004
Bramdrupdam Hallerne
Bramdrupskovvej 110
6000 Kolding
Hillerød SD

06-nov-04

13.30-21.00

Slotsdans 2004
Kulsvierskolen
Jespervej 148, 3400 Hillerød

M45 - M - P - A1
Reine Storberg (S)
Thomas Samuelsson

Henning
75 93 38 48

M45 - M - P - A1
Kenny Reese (D)
Lars-Inge Karlsson (DK)
Tommy P. Larsen (DK)

Frede
48 26 64 25
Niels
48 24 17 75

M45 - M - M(ext)
Christian Wilckens

Flemming
75 29 71 28

M43 - M - P - A1 - A2
Kenny Reese (D)
Lars-Inge Karlsson
Torben Bundgaard

Bent
23 81 62 94

Wild West SD
07-nov-04

13.00-17.00

Workshop
Sædding Skole
Tarphagevej 74, 6710 Esbjerg V
Fyn SDC

13.00-21.00

10 års Fødselsdagsdans
Pontoppidanskolen
Skovvej 2, 5672 Broby

13-nov-04

14.00-21.00

Vordingborg SDC
Goose Tower Efterårsdans
Festsalen, Iselingeskolen
Chr. Richardts Vej 33
4760 Vordingborg

M53 - M - P
Leif Ekblad

Carrie
55 34 25 04

13-nov-04
14-nov-04

?

Bornholm SDK
Klubweekend
Småbørnsfløjen på Nexø skole

M - P - A1 - A2
Thomas Bernhed (S)

Steen
56 97 40 21

P - A1
Christian Wilckens

Flemming
75 29 71 28

13-nov-04

Dans i 3 haller

Wild West SD
Workshop
Sædding Skole
Tarphagevej 74, 6710 Esbjerg V

14-nov-04

13.00-17.00

19-nov-04

19.00-22.00

North West SD
Fredagsdans

?

Karin
44 66 18 90

20-nov-04

13.00-21.00

Belles & Beaus SDC

M - P - A1 - A2 - C1

Christian

Arrangementsliste 2004
Dato
21-nov-04

kl.

Klub/sted

10.00-15.00

Østjysk SDC
1. Twin Dance
Skovbakkeskolen
Tværgade 12, 8300 Odder

Niveau/caller

Kontakt

Dave Wilson (USA)
Stefan Förster (D)
Carsten Nielsen (DK)
Christian Wilckens (DK)

86 55 15 41
John
86 96 12 87

Tina
86 32 37 59

Dans i 3 haller

27-nov-04

13.00-21.00

Djurs SDC

Leif Broch
Einar Sølvsten

27-nov-04
28-nov-04

?

Granny’s SD
Autum Dance

?

December

.

.

.

03-dec-04

19.00-22.00

North West SD
Fredagsdans

?

19.00-21.45

Sydkystens SD
Fredagsdans
Vejlebroskolen
Vejledalen 1, 2635 Ishøj

19.00-22.00

Vordingborg SDC
Goose Tower Fredagsdans
Iselingeskolens festsal
Chr. Richardts Vej 33
4760 Vordingborg

M53 - M – P

Carrie
55 34 25 04

27-dec-04

14.00-22.00

Yellow Rock SDC
Affedningsdans
Lundergårdskolen
Nordens Alle 15, 9800 Hjørring

M24 - M45 - M - P - A1
Carsten Nielsen
Søren Christensen

Doris
25 67 34 73
Ib
98 98 21 32

28-dec-04

C

Salten SD

?

Bjarne
86 84 81 93

19.00-23.00

Roskilde SDC
Nytårsdans
Gundsølille Hallen
Store Valbyvej 248, Gundsølille
4000 Roskilde

10-dec-04

10-dec-04

28-dec-04

Gulvets niveau

M - P - A1

Bredballe SD
29-dec-04

19.00-22.30

Nytårs Dans
Hældagerhallen, Bredballe
Vejle Nord

M45 gulvets niveau - M
Poul Nielsen

Sæt jeres flyer i
Square Dance Highlights
så bliver den set

Karin
44 66 18 90
Eva
43 54 36 59

Maryanne
32 52 45 21
24 28 17 10
Hans
75 81 45 56
Lars
75 83 64 89

Convention 2005
Først en stor tak til Middelfart-arrangørerne for 3 dejlige dage. Dejlige
haller, gode callere, smilende arrangører, tørvejr til open air !!, vi er
brugte og ser tilbage på en god convention. Tak for det.
Convention 2005 arbejder på at gøre
det lige så godt og helst bedre. Om
det kan lade sig gøre må vise sig. Alle
klubber burde nu have fået convention flyeren, hvis ikke henvend jer og
I vil få tilsendt. Nogen skal måske
også have flere flyere tilsendt. Vi prøver at få flyeren til at ligge ved de største danse.

Campingpladsen får man mulighed
for at få strøm, og der arbejdes på at
sætte et partytelt op også, så man kan
hygge sig der sammen. På skolen Rosborg Gymnasium spises morgenmad, hvilket er godt da det også er her
hvor mange kan sove i klasseværelser. Bemærk at vi har næsten 800 maDe første har allerede meldt sig til. I drasser som vi får stillet til rådighed
skrivende stund er der tilmeldt 6 dan- !! Det skulle vist være nok.
skere, 4 tyskere og 2 amerikanere !!
Kvittering for tilmelding er ikke helt Vi vil lave en mindre flyer målrettet
på plads - det arbejdes der på. Tilmel- mod line danserne og de traditionelle
ding online er heller ikke helt på plads. dansere. Disse 2 grupper vil danse i
Download excel tilmelding skema, Rosborg hallen som ligger ved skoudfyld denne og send den.
len. Line danserne formiddag og eftermiddag, traditionelle om aftenen til
Vi har lavet en aftale med Vejle Cen- et rigtigt orkester. Svarende til et rigter Hotel, som ligger lige ved siden af tigt trad. bal.
hallerne, så vil man overnatte på ho- Der arbejdes også på at svømmebatellet, så nævn mit navn ved kontak- det i Vejle Centret kan være åben til
ten til convention, så er der en klæk- vores brug nogle timer. Dette afhænkelig rabat, dog kun til 100 værelser. ger lidt af om der er svømme-stævner
på det tidspunkt.

Logoet „Square Dance for hjertet“ kan Vi skal her afslutte med at sige, at vi
allerede
nu
ses
under glæder os allerede til at se jer alle i
arrangementslistem som roterende Vejle.
hjerter. Det er utroligt hvad den
webmaster kan !!
Og logoet er selvfølgelig baggrundsfarven når man klikker sig ind på convention 2005.
Hans Pitters
Vær opmærksom på at der også er en Bryggervangen 13
lille gevinst mulighed. Der trækkes 3 7120 Vejle Øst, DK
præmier blandt dem der har tilmeldt Tlf. 7581 4556 / 2083 2656
sig inden 1. maj.
Email: hpi@bitas.dk
Vi vil løbende udbygge Daasdc convention side, med diverse oplysninger om overnatningsmuligheder m.m.

Til Salg
Hilton AC – 300
Højtaler (Director)
Stativ m. beslag
Div. ledninger.
Samlet pris: kr. 6.000,-

Dan Sound Educational
Kassette m. variabel hastighed
CD afspiller
Microfon m. ledning
Samlet pris: kr. 1.000,-

To højtalere med stativbeslag
Jamo power 250 watt
2 stativer – store
amerikanske.
Samlet pris: kr. 1.000,Henvendelse til: Contry Square Dancers v/ Børge Christensen,
Strandengen 10, 4571 Grevinge.
Tlf: 59 65 96 73, E-mail: connni-boerge@get2net.dk

Fortsat fra side 13

Forsl. 2. For: 7
Imod: 17
Forsl. 3: For: 20
Imod: 3
Blank: 1.
Forsl. 4: For: 8
Imod: 14
Blank: 2.
Forslag 1. 2. 4. forkastet.
Forslag 3 Med følgende ordlyd blev
vedtaget:
Der skal afsættes mindst 1 time om lørdagen – midt på dagen og ikke
i spisepauserne – hvor det alene er danske callere der er på scenen i
alle haller. De danske callere, der caller på convention må ikke
anvendes…
Det vedtagne forslag er gældende fra d.d. 21.03.2004.
Conventionværterne 2004/05 forsikrede begge at dette ikke ville volde
problemer.
Pkt. 6: Budget, fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til godkendelse.
Som ved gennemgangen af regnskab var det ligeledes her det
estimerede budget for udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder i
det kommende år der sprang i øjnene. Mødeudgifter for bestyrelsen
skal nedbringes til ønskelige 25.000 DKR. fra og med 2005.
Kørselsudgifter reduceres til statens laveste takst pr. kørt km.
Kontingent og medlemsafgift fastholdes uændret.
Bestyrelsen pålægges at arbejde for forbedring af forbundets
økonomi.
Budgettet godkendtes herefter.
Pkt.7: Behandling af ansøgninger om afholdelse af convention:
Ingen ansøgninger modtaget. Alle opfordres til at gå i tænkebox.
Definition på „ Dansk Convention“ og hvad det er, blev endnu en
gang bragt på bane.
Det blev pålagt bestyrelsen at arbejde hurtigt for at finde
conventionvært ( er) for 2006. Værter efterlyses fortrinsvis i region
Øst , hvis ingen melder sig er tilbuddet åbent for alle
squaredanceklubber.
Pkt.8: Oplæg til strukturændring. (Bestyrelsens oplæg)
Fortsættes på side 22

Mødte ingen interesse hos de fremmødte. Det overlades derfor til
regionerne at diskutere forslaget, og eventuelt træffe beslutninger
derom. Se vedlagte bilag.
Pkt.9a: Valg af formand:
Knud-Erik Christensen ( sekretær i DAASDC ) valgtes. Der var
ikke andre kandidater.
Pkt.9b: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Erik Pedersen, Svendborg blev valgt for 2 år.
Juan Dohn Berg, Frederikshavn, blev valgt for 1 år. ( resten af
K.E. ‘s valgperiode )
Pkt.10 Valg af Supleanter:
Genvalg af Claus Hansen og Poul-Erik Nielsen
Pkt.11 Valg af Intern revisor
Genvalg af Bjørn Andersson
Pkt.12 Valg af intern revisorsuppleant:
Benja Nielsen – Fraværende – men gav telefonisk tilsagn under
mødet.
Pkt.13 Eventuelt
Highlights redaktør fremlagde debatoplæg omkring Linedance og
evt. placering i organisationen
Sekretæren svarede på spørgsmål om udsendelse af landsdækkende
PR. materiale. Materialet forventes færdigt til udsendelse før
sæsonstart 2004.
Adskillige ønskede/krævede en meget mere central placering af
repræsentantskabsmødet fremover.
Til slut takkede den nye formand for fremmødet og for den aktive
deltagelse i mødet.
Fortsættes på side 24

Bestyrelsen konstituerede sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde
således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best.medlem
1. suppleant
2. suppleant
Referent

Knud-Erik Christensen
Erna Nielsen
Günter Arnold
Erik Pedersen
Juan Dohn Berg
Claus Hansen
Poul-Erik Nielsen
Dirigent

BESTYRELSENS BERETNING 2003

Medlemsstatus
Medlemsantallet af klubber er øget fra 58 til 61 klubber i det forgangne år
Vi har mistet er Gl. Aaby SD der er blevet nedlagt. Vedsted Happy
Dancers,Øster Vrå SD, Helsinge SD og Juelsminde er til gengæld kommet
til. Endvidere har vi haft kontakt til en spirende klub i det østjyske med ca.
40 dansere. Klubbernes medlemstal har i perioden vist en stigning, hvor vi
nu tæller 4416 dansere på landsplan. Heraf manglede der ved årsskiftet at
være betalt for 416 dansere
Mødeaktivitet
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder i regnskabsåret 2003. Vi har
samtidig deltaget i alle regionsmøder og diverse Convention
styregruppemøder. Endelig har vi deltaget i to årlige Fælleseuropæiske

forbundsmøder , der denne gang blev afholdt i Barmstedt og i Hamborg.
Bestyrelsen har samtidig afholdt to samarbejdsmøder med CSD samt et
fællesmøde med koordinatorer og webmaster. Vi har endvidere deltaget i et
indledende samarbejdsmøde med DGI.
Bestyrelsen har arbejdet med følgende emner i perioden:
Highlights
Vores nye redaktør er gået på med krum hals med videreførelsens af vort
kulturskrift hvilket ikke har gjort bladet dårligere. Vi ved at den
redaktionelle opgave er stor og krævende, men Ruth har klaret den til fuld
tilfredshed. Vi tror på at hun med tiden vil kunne bringe stor fornyelse til
bladet, Så det virkeligt bliver dansernes blad. Alt afhænger dog af at hun
får materiale at arbejde med.
Regionalt Samarbejde
For at styrke det regionale samarbejde omkring kommunikation og
arbejdsfordeling, har der været afholdt et fællesmøde imellem de regionale
koordinatorerer og webmasteren og DAASDC‘s bestyrelse, om
arbejdsgangen mellem web-masteren og de regionale koordinatorerer. Der
arbejdes fortsat med at forbedre kommunikationen i organisationen. Det
blev ved denne lejlighed fastslået at koordinatorer og webmaster er en del
af forbundets opbygning. Som følge af kommunernes nedskæringer i
tilskuddene til aftenskoleundervisningen, har vi afholdt et skatteseminar
vedrørende skattefri omkostningsdækning af ulønnede undervisere i de tre
regioner med Registreret Revisor Birthe Madsen.
Statistik
For at være på forkant med udviklingen inden for Square Dance, har vi
udsendt det årlige analyseskema. Da disse skemaer skal kunne bruges til
fremtids planlægning, er det nødvendig at alle klubber udfylder og returner
skemaerne rettidigt.
EDB Anskaffelser.
I forbindelse med ny redaktør blev der anskaffet ny hardware med
tilhørende opdateret software .så hun fuldt ud teknisk skulle kunne løfte
Fortsættes på side 28

opgaven. Der er til sekretærbrug indkøbt 1 stk. bærbar PC.
Håndbogen
Er udgået i papirform og søges videreført elektronisk som videndatabase i
en mere relevant form på vores hjemmeside. Afgående formand har lovet
mig at videreføre hvervet i samarbejde med vores webmaster.
Internationalt Arbejde
Vi har deltaget i to årlige møde imellem nationale forbund i England
(BAASDC), Tyskland (EAASDC) ,Sverige (SAASDC) og Holland
(NVSD). med det formål at styrke samarbejdet på tværs af grænserne.
SAASDC har siden Europæisk Convention i København glimret ved deres
fravær , dette forventes dog rettet op på efter deres Generalforsamling i maj
, hvor formandsskifte forventes.
Næste møde forventes afholdt til efteråret i Sverige.
I det forløbne år er det lykkedes at få rundsendt Euronews , et internt
udvekslingsorgan af ideér målrettet til de nationale forbund.
Artikler herfra med relevans for danserne kan læses i uddrag i Highlights.
BAASDC er gået i gang med de indledende forberedelser til EU
Convention 2006 i England.
To steder er på tale til afholdelsen. Det ene sted er i nærheden af Stanstead
nær London.
Hvis det bliver dette sted vil der blive foranstaltet buskørsel fra lufthavnen
til Conventet .
EAASDC har indvilget i at afholde stævnet i 2008
Efter forlydende vil 2004 være sidste år for afholdelsen af GSI stævnet .
Derefter overgår stævnet til Staterne.
Forslaget til retningslinjer for afholdelse af Europæisk Convention blev
drøftet og rettet til. Forbundene enedes ligeledes om at friholde weekenden
for Europæisk Convention for al stævneaktivitet i landene omfattet af
samarbejdet.
Forbundet har besluttet sig at tilslutte sig CALLERLAB ADA ( Associated
Dancer Association) – En til CALLERLAB tilsluttet Danser Organisation.
Med det formål at videregive kommunikation fra Callerlab til forbundene
og med tiden blive et talerør for danseorganisationerne overfor callerlab.
Et direkte tiltag som en følge af De Europæiske forbunds møde med Mike
Jacobs ( Bestyrelsesformand i Callerlab).

Dansk Convention 2003
Planlægning og udførelse af det praktiske arbejde var til kryds og slange.
Synd at kun 931 betalende squaredansere og 72 linedansere deltog – En
klar udfordring til de kommende værter i 2004
Convention 2004
Alt er klappet og klart og vi venter kun på danserne.
CSD samarbejde
Vi har i den forløbne afholdt to samarbejdsmøde med CSD vedrørende .
-

Ungdomsarbejde
Fremstilling af PR folder til brug for klubberne og i
ungdomsarbejdet.
Drøftet kriterier for danske callere til dansk Convention.
Organisering af gigantopvisninger ved store Events ( Tallships
Race , Musikfestivaler m.v.)

Løbende opgaver:
- Iværksætte landsdækkende PR. Kampagner
- Hjælpe nye klubber i opstartsfasen
- Vedligeholde forbundets hjemmeside
- Følge relevant lovgivning vedrørende klubberne og videregive
resultaterne til disse
- Forhandle med relevante organisationer
HANDLINGSPLAN 2004 – 2006
1. Afholde Danish Convention i 2004
2.
Produktudvikle Highlights og DAASDC‘s Hjemmeside
3.
Udbygge oplysningsarbejdet for nye klubber..
PBV Erling Walther Pedersen

Convention 2004 i Middelfart
Nu går sommeren på held og jeg sidder her med minderne fra sommerens
store dans. Dansk Convention 2004 i
Middelfart. Jeg havde fornøjelsen at
snakke med en masse dansere fra hele
landet, lige fra Bornholm til Vest Jylland. Fra Bornholm havde 26 dansere
taget turen over Østersøen, Sjælland
og Fyn og var ankommet fredag eftermiddag til Middelfart. De var alle
indkvarteret på den nærliggende skole
hvor de hyggede sig gevaldigt om aftenen efter dansen.
Bredballe var også pænt repræsenteret, men de skulle jo også gøre reklame for næste års Convention i
Vejle. Det gjorde de flot ved at ca. 10
af klubbens medlemmer iført klub trøjer kom gående ned gennem salen,
viftende med Flyerne over hovedet. De garanterede alle,
at næste års Convention bliver mindst
lige så godt.
Nu må vi
ikke håbe
de har taget
munden
for
fuld.
En ting som de kan få
svært ved at overgå, er
maden. Alle jeg talte med ro- ste den i
høje toner, så selvfølgelig var jeg nødt
til at efterprøve deres påstande. Så jeg

kontaktede registreringen hvor servicen var helt i top, trods travlhed var
der tid til at svare på alverdens spørgsmål. Til mit held havde de en madbillet til salg. Det viste sig at dem jeg
havde snakket med, ikke
havde overdrevet. Det var
virkelig lækker mad, veltilberedt, så indbydende ud, smagte
fantastisk og der
var rigeligt af
den.
Jeg havde desværre
kun mulighed for at deltage om lørdagen, men fra jeg
kom til jeg gik mødte jeg kun
glade og tilfredse dansere. Selvfølgelig var der nogle som mente at visse
ting kunne være gjort bedre eller an-

derledes, men ingen var sure eller
negative.
Også de callere jeg talte med syntes at der var en rigtig god stemning hos danserne og det smitter jo som bekendt af på
callerne, som alle leverede
en fantastisk præstation.
Jeg siger Convention-gruppen tak for en uforglemmelig dans.
Run

Danish Convention 2004
Hurra nu er det hele vel overstået.
Værterne kan slappe lidt af igen og
finde sig selv. Der er igen tid til familien.
Et kæmpe arbejde har det været, der
er brugt mange timer til at få det hele
afviklet.
Der har været en virkelig god tilslutning og en enorm danseglæde, der
ikke er set og oplevet meget længe.
Det gør godt at tænke tilbage på.
Mange forhindringer og diverse tiltag
er forekommet undervejs, en del bemærkninger er hørt i krogene. Jeg har
oplevet enkelte klubber der ikke havde
convention flyer i deres flyer mappe,
selvom der direkte blev spurgt efter det
flere gange.
CSD valgte ikke at deltage med callere,
hvilket de meddelte Convention Gruppen, trods det at de først havde tilkendegivet det modsatte ifølge mundtlig
aftale. Det blev selvfølgelig taget til
efterretning.
Dog ville de gerne have deres egen flyer
lagt frem, hvilket er helt i orden, og
klart til det bedste for danserne, så CSD
formanden kom og sørgede for at de
blev lagt på flyer bordet under convention.
Det er i sidste ende danserne vi alle
bør tænke på. For uden dansere ingen klubber eller callere.

Convention skal gerne være til fornøjelse for alle.
Derfor skal der også lyde en stor og
hjertelig tak til de danske callere der
deltog på Conventet.
Tilbage står så en hel masse ubesvarede spørgsmål, der kort kan sammensættes til en enkelt tese:
Hvorfor skal der være alt det brok
og kævl i visse square danser kredse?
Er der virkelig et udtrykt ønske fra de
pågældende sider, at alt skal gå efter
bestemte personers hoved? Skal der
ikke være plads til os alle?
Eller er det en total misforståelse? Eller måske blot ønsketænkning fra min
side?
DAASDC og ikke mindst Lars WEB
har gjort et stort arbejde for at holde de
forskellige klubber underrettet om antal tilmeldte, samt mange andre oplysninger fra Convention Gruppen. Der
har været en lind strøm af information
til hjemmesiden, men desværre har
udbyderen af daasdc’s hjemmeside,
ikke altid været optimal, flere gange har
vi oplevet mangler og nedbrud fra
udbyderens side. Det beklager vi selvfølgelig.
Ved gennemgang af tilmeldingslisterne, kan deltagerantal og fordeling
på de enkelte klubber ses.

De deltagende klubber skal have en
stor tak for deres tilslutning og store
opbakning til dette års Convention.
De fraværende klubber ved slet ikke,
hvad de er gået glip af.
Derfor må vi alle håbe, at der bliver
tale om et godt Convention i 2005 i
Vejle, uden alt det ovenfor nævnte
bøvl! Så square danserne kan samles på landsplan, og opleve en festlig
dans.
Ellers ender det med en stille død for
square dansen, ikke mindst for sådanne arrangementer i fremtiden.
Der bliver ikke mange tilbage til at
udføre det store arbejde, der kræves
for et godt forløb, især ikke når de
arrangerende klubber bliver set ned

på og voldsomt kritiseret for deres
arbejde.
Nok engang en stor og hjertelig Tak
for den opbakning og tilslutning
Conventet, på trods af alle odds, har
fået. På gensyn i Vejle i 2005.
Hugo Jørgensen.

MEDLEMSKLUBBER I DAASDC
Belles & Beaus Square Dance Club

Herning Square Dancers
Vagn Bønnerup, Gl. Kirkevej 19

Ove Madsen, Gosmersvej 61
8300 Odder

86 55 41 89

m.

26

Big River Square Dance Club
97 41 11 74

57

m.

86

m.

219

Brønderslev Square Dance Forening
98 83 41 94

21

9440 Aabybro

m.

10

115

4500 Nykøbibg Sj

59 30 31 05

m.

48

8700 Horsens

75 60 18 30

m.

84

7130 Juelsminde

75 69 47 96

m.

27

m.

34

m.

27

Benja Nielsen, Røsnæsvej427
86 32 37 59

m.

57

49 14 22 87

59 52 74 78

Svend Sabroe, Valstedvej 21, Valsted
m.

118

Frederikshavn Square Dance Club

3240 Nibe

98 35 53 03

KLM (Kom Li' Mæ') Square Dance

Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Elling
98 48 19 93

4400 Kalundborg

Klarup Square Dancers

Ingeborg V. Nielsen, Hvedevænget 62

Henning Pedersen, Karolinesvej 33 F
m.

18

Fyn Square Dance Club

9800 Hjørring

98 90 38 08

m.

25

m.

23

m.

98

Løvvangens Square Dancers

Mogens K. Nielsen, Gærupvej 20

Dion Nielsen, Vårstedvej 148
62 65 20 20

m.

83

Granny's Square Dancers

9260 Gistrup

98 13 08 98

Main City Square Dancers

Berta Thomsen, Tuelsøvej 4

Jimmy Sparre Rørbech, Kastrupvej 118
57 83 02 82

m.

139

Greve Square Dance Club
43 90 07 09

2300 København S

21 24 67 52

Midtjysk Square Dance

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

Leon Buur Pedersen, Himmelbjergvej 112, Laven
m.

41

Hamlet Grand Squares

8600 Silkeborg

86 84 10 64

m.

45

55 81 74 09

m.

35

m.

18

m.

88

Møns Square Dancers

Lars Søndergård, Postboks 105

Anne Troelstrup, Fanefjordgade 12
49 20 30 62

m.

86

Hedens Squaredansere

4792 Askeby

Nordvestfyns Square Danse Club
Randi Hansen, Svendstrupvej 14

Carsten Petersen, Falkevej 5
97 15 56 34

m.

63

Helsinge Square Dancers

5500 Middelfart

64 40 31 34

North West squaredancer

Leise Kampmann, Dommerengen 6
3200 Helsinge

109

Kalundborg Square Dancers

Fredensborg Square Dance Club

7430 Ikast

m.

47 59 10 21

Birgit Gundersen, Kystvej 16
m.

Tina Willmann, Fuglsangvej 91

3060 Espergærde

3390 Hundested

Juelsminde Square Dancers

Djurs Square Dance Club

2670 Greve

11

Birthe Simonsen, Mimersgade 5A, 2.th.
98 39 15 96

Callers' Society Denmark

4180 Sorø

m.

86 99 67 88

Join Hands

Lotte Vangsgaard, Ulvehusvej 31, Birkelse

5600 Fåborg

8543 Hornslet

John Sørensen, Mosbyvej 23
m.

Jette Nielsen, Sætervej 1

9900 Frederikshavn

188

Jarlen af Bothwell's Square Dancers

Coordinate Denmark

3980 Kokkedal

m.

Claus Hansen, Storebjergvej 5
75 81 45 56

Jørn Christensen, Horsemosevej 81

8500 Grenå

48 24 17 75

Holbæk Square Dance Club

Hans Pitters, Bryggervangen 13

9520 Skørping

3400 Hillerød
John Carlsen, Langager 19

56 97 40 21

Bredballe Square Dancers

9740 Jerslev

73

Hjortshøj Square Dance Club

Steen Fuglsang, Saxesgade 13

7120 Bredballe, Vejle Ø

m.

Niels Madsen, Præstevænget 18
m.

Bornholm Square Dance Klub
3720 Åkirkeby

97 17 81 48

Hillerød Square Dancers

Bjarne Hummelmose, Nordsvinget 2
7500 Holstebro

6920 Videbæk

48 79 72 50

Marianne Christiansen, Højstedgårdsvej 29
m.

34

3660 Stenløse

48 18 43 39

Næstved Square Dancers

Vedsted Happy Dancers

Henrik Lundsberg, Læskovvej 225

Niels Ove Jensen, Stationsvej 81B

4632 Bjæverskov

55 72 49 42

m.

74

Nørresundby Square Dance Club
m.

23

m.

69

m.

227

m.

185

86 84 81 93

39

m.

227

m.

19

98 48 88 38

m.

15

m.

38

m.

90

m.

72

m.

43

55 77 68 50

m.

156

98 13 58 93

m.

15

m.

15

Squaredance på Toppen
Stoholm Square Dance Club
Merete Kortsen, Olgavej 74
9752 7090

Svendborg Square Dance Club
Hanne Predstrup, Landevejen 134
62 28 12 77

Sydjydsk Square Dance Kolding
Henning Juhl Thomsen, Polluxvænget 13
75 93 38 48

Sydkystens Square Dancers
Eva Pastoft, Østergården 38
43 54 36 59

Sydsjællands Square Dance Club
Lars H. Olsen, Erantisvej 12, 1.tv.

The Diamond
Michael Andersen, Bogfinkevej 10

Triangle Square Dancers
Lars Dalskov, Damvejen 6,Ø. Uttrup
9220 Aalborg Øst

98 98 21 32

m.

58

9800 Hjørring

98 96 99 95

m.

48

9440 Åbybro

m.

54

m.

191

98 24 23 52

John Nygaard, Tverfaldet 4
98 31 18 12

Aksel Pedersen, Lærkevej 26

9000 Aalborg

9760 Vrå

Østjysk Square Dance Club

Birtha Larsen, Kystvej 51, Egense

4700 Næstved

48

Vagn Nielsen, Skipper Clementsvej 6
58 85 22 87

Square Up'ers

2635 Ishøj

m.

75 29 71 28

Åbybro Square Dance Forening

Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

7000 Fredericia

6823 Ansager

Klaus Sørensen, Lønstrupvej 20C
m.

Slagelse-Zealand Square Dance Club

5883 Oure

49

Østervrå Square Dance

Bjarne Johnsen, Toftegaardsparken 17

7800 Skive

m.

22 64 55 86

Ib Rasmussen, Grønnerupvej 7
32 52 45 21

Salten Square Dancers

9982 Aalbæk

6980 Tim

Yellow Rock Square Dance Club

Maryanne Jensen, Møldrupvej 9

9280 St. Vorde

46

Flemming Johannesen, Lindegade 23
86 25 33 15

Roskilde Square Dance Club

4270 Høng

m.

55 34 25 04

Wild West Square Dance

Jan Jansen, Koppelsvej 14

8653 Them

4760 Vordingborg
Henrik Gaarde, Mejlbyvej 3

43 90 99 20

Old Town Dancers

2770 Kastrup

23

West Coast Square Dance Club

Ole Sørensen, Postboks 1

8220 Brabrabd

m.

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3, Bakkebøll
98 17 94 51

Ocean City Square Dancers
4622 Havdrup

98 26 99 27

Vordingborg Square Dance Club

Bente Jacobsen, Højmarksvej 43
9492 Blokhus

9440 Aabybro

98 15 50 56

8450 Hammel

86 96 12 87

14 DANISH CONVENTION
TH

Square dance
for hjertet

Ålborg

Århus

Vejle
København
(Copenhagen)

Kolding
Odense

JUNE
3. - 4. - 5.
2005

VEJLE

