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BESTYRELSEN  I  DAASDC
 

Formand Knud Erik Christensen Skallerupvej 540, Sønderlev 98 90 17 82 
 Yellow Rock SDC 9800 Hjørring  president@daasdc.dk 
 
Næstformand Erna Nielsen Humlevænget 21 56 31 20 10
 Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev vice.president@daasdc.dk 
 
Kasserer Günter Arnold Holtebakken 5, Niverød  49 14 44 38 
 Hamlet Grand Square 2990 Nivå treasurer@daasdc.dk 
 
Sekretær Erik H. Pedersen  Nyborgvej 440 A 62 23 22 40 
 Fyns Square Dance Club 5881 Skårup, Fyn secretary@daasdc.dk 
 
Best. medlem Juan Dohn-Berg Hedelundsvej 3, Elling 98481993 
 Frederikshavn Square Dance Club 9900 Frederikshavn Frederikshavn@daasdc.dk 
 
Suppleant  Claus Hansen Storebjergvej 5 47 59 10 21 
 Holbæk Square Dance Club 3390 Hundested claus.hansen@post1.tele.dk 
 
Suppleant Poul Erik Nielsen Kildevænget 44 48 21 00 77
 Fredensborg Square Dance Club 3320 Skævinge poen@post8.tele.dk 
 
Revisor  Bjørn Andersson Sørens Allé 2B 49 14 46 14 
 Fredensborg SDC 3050 Humlebæk bjorn.andersson@post3.tele.dk 
 
Revisor  Eigil Hangaard Roskildevej 183 48 24 11 55 
 Hillerød Square Dancers 3400 Hillerød eigil.hangaard@mail.dk 
   
Revisor suppl. Benja Nielsen Røsnæsvej 427 59 52 74 78
 Kalundborg Square Dancers 4400 Kalundborg mojak@get2net.dk 
 

Homepage  Lars Christiansen              Højtoften 33    98 15 22 80 

                           Rold Skov SD & The Diamond 9620 Aalestrup webmaster@daasdc.dk   
 
Klubhåndbog Erling Pedersen Løkkensvej 625,Baakholm 98999022 
 Yellow Rock SDC 9480 Løkken manual@daasdc.dk 
 
Arrangements Koordinator : 
Nord Erling Pedersen Løkkensvej 625,Baakholm 98999022 
 Yellow Rock SDC 9480 Løkken arrangement.nord@daasdc.dk 
   

Midt / Syd Christian Wilckens Rosensgade26,1th 8654 4011 
 Belles & Beaus Square Dance Club 8300 Odder  arrangement.syd@daasdc.dk 
  
Øst Poul E. Nielsen Kildevænget 44 48 21 00 77
 Fredensborg SDC 3320 Skævinge arrangement.oest@daasdc.dk 
 
DAASDC   internet hjemmeside http://www.daasdc.dk 
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Så står vinteren igen for døren. Vin-
den tuder derude men vi sider varmt
og lunt i vore stuer, men sider vi lidt
for lunt og godt. Er det derfor vi ikke
får nye dansere. Er der ingen der læn-
gere gider rejse sig fra sofaen og løs-
rive sig fra fjernsynet for at komme
ud blandt rigtige mennesker i stedet
for at se dem på TV.
Jeg ved det ikke, men kan i hvert fald
efter at have snakket med flere klub-
ber konstatere at mange har måttet
opgive at lave begynderhold i år. Til
gengæld er der mange klubber som
har startet linedance hold op og her
strømmer danserne til.
Kendetegnet for disse dansere er at
de fleste er kvinder, mange af dem
enlige eller også gider deres mænd
ikke at danse. Min pointe med dette
er, at hvis vi vil hverve nye dansere
er her en målgruppe som vi til dels
har overset. Øvelsen går derfor efter
min mening ud på at tilrette Square-
dancen så den bliver et attraktivt al-
ternativ til Linedance, evt. ved at la-
ve rene pige hold. Det vil kræve en
del nytænkning også fra underviser-
ne, men hvis man læser artiklen af
Alan Houkes på side 25 kan man
måske hente noget inspiration.

Jeg håber der er nogle
som vil gøre forsøget og jeg bringer
gerne jeres erfaringer, gode som dår-
lige her i Highlights.
Når nu vi er inde på Linedancere, er
der så slet ingen Linedancere som
læser Highlights og syntes det er for
dårligt at bladet ikke indeholder no-
get for dem. Jeg vil gerne opfordre
alle Linedancere til at skrive til mig
om hvad de mener ville være relevant
for dem. Dette skulle jo gerne være
et blad for alle medlemmer eller hvad
syntes I.
Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle
en rigtig glædelig jul og et godt nyt-
år.

Yellow rock

Ruth Nielsen
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Fortsættes på side 6

Efteråret er over os med rusk og regn
i stride strømme; næsten ikke til at
bære. Men inden døre - der er lunt og
godt, ikke mindst de aftener hvor vor
fælles interesse, squaredansen kalder
os af huse.
Man kan komme aldrig så efterårs-
deprimeret , men hvad sker, når der
calles ud: mundvigene kravler opad
og pludselig er verdens fortrædelig-
heder som blæst væk; vi har det godt
, griner, pjatter, sveder.
Men, for der er et men. Vi ville så
gerne dele vor glæde med flere. Jeg
har deltaget i de 3 regioners efterårs-
møder, og overalt meldes der om vi-
gende tilgang. Den generelle holdning
er, at man stort set ikke aner hvad der
kan gøres. Opsøgende ungdomsar-
bejde er der hverken kræfter eller
overskud til
Jeg har dog kendskab til en lille hånd-
fuld seje vendelboklubber som pus-
ler med tanken om et fælles
ungdoms tiltag. Det bliver spænden-
de at høre mere om.
Til gengæld er der stor glæde over ,og
forventning til, den almene fælles-
folder som DAASDC har fremstillet
og som skulle være klubberne i hænde
sammen med dette nr. af Highlights.
Det er vort store håb at den kan blive
til nytte og fremgang for klubberne.

Folderen kan stå alene, men det er vor
tro, at det vil være en god ide at sup-
plere den med en lokal klubfolder. Så
herfra skal lyde : God held og frem-
gang i klubberne
En del klubber overvejer om det kun-
ne være en god idé at forsøge at starte
nye hold op her i Januar.
Tanken lyder fristende, især set på den
baggrund at vi i efteråret blot er ét til-
bud ud af mange. Der er stadig mange
lune eftersommer dage - og aftener
forude, lysten til indendørs aktivite-
ter er måske endnu ikke så påtræn-
gende som senere på året. Så hvorfor
egentlig ikke forsøge sig med et
forårshold.
Som modargument skal dog fremhæ-
ves, at de som eventuelt starter nu, i
hvert fald i en periode kommer til at
hænge i luften uden rigtig at kunne
deltage i dansestævner. Bliver ”for-
års” holdene en succes findes der sik-
kert hen ad vejen også en god løsning
på det. Vi overlader det i første om-
gang til klubberne, enkeltvis, men
helst i lokalt samarbejde, også at klare
dette.



Der har netop været afholdt møde
mellem de europæiske organisationer.
En stor del af mødet omhandlede na-
turligt nok kommende Conventions.
Førstkommende europæiske Con-
vention 2006 finder sted i England i
Hemel Hempstead, som er beliggende
tæt på Stanstead airport. Netop dertil
er der lavpris fly fra Danmark, Så det
er måske en god idé allerede nu at
planlægge en rejse til England. Danse-
programmet starter ved Mainstream,
hvilket jo giver mange mulighed for
at kunne danse med. Næste Convent-
ion herefter (2008) afholdes i Tysk-
land i Mainz. Inden da afholder det
tyske forbund dog 50 års jubilæum i
September 2005.
Mens vi er ved convention. Forbere-
delserne i Vejle forløber planmæssigt,
og alt tegner til at vi har an stor og
god danseoplevelse at se frem mod.
MEN, skal denne convention ikke
være den sidste, er det på høje tid at
en eller flere klubber vover pelsen og

spytter i næverne for at arrangere
Danish Convention 2006. I skrivende
stund har endnu ingen klubber meldt
sig på banen. Kan det virkelig være
rigtigt at ingen har lyst og overskud
til at videreføre denne stolte og gode
tradition? Nej, vel ! Kom nu vi ven-
ter i spænding. Tilbudet gælder alle
uanset geografisk placering.
Det er tid for mig at slutte nu. Mens I
læser dette er juleforberedelserne sik-
kert allerede godt i gang, Gåsen går
snart sin sidste tur før den skal på
bordet med gyldent ,sprødt , skind og
hvide gamascher på benene. Fra
DAASDC´s bestyrelse og underteg-
nede skal her udtales ønsket om en
rigtig god Jul og et godt Nytår til jer
alle.

Glædelig Jul
Knud-Erik.





09.11.2004

Det strømmer ikke ind med tilmeldin-
ger, men vi ved at mange allerede har
besluttet sig. Tilmelding kræver at
man indsætter penge på Convention
kontoen, og de fleste vil vente med at
betale til så sent som mulig.

Jeg har dog et par store ønsker vedr.
tilmelding. Den første er at man kun
tilmelder personer under samme tag
på samme skema, den anden er at man
ikke venter til sidste øjeblik med at
tilmelde sig.

De sidste mange Convention har det
givet problemer når flere end 1 fami-
lie skrev sig på samme tilmeldingsli-
ste. Det skyldes at man kun har adres-
sen på den første person og ikke alle
fra samme skema kommer samtidigt.
Har man ikke samme efternavn så kan
man ikke vide om det er nogen der
bor sammen, og så skal der i princip-
pet pakkes en kuvert pr. person. Gør
det lettere for os, tilmeld kun perso-
ner der bor på samme adresse på ske-
maet.

Kan vi lave en løbende registrering
så er det lettere for os, frem for at alle
tilmelder sig dagen før 1. maj.
I skrivende stund er der 21 tilmeldte,
2 fra USA, 4 fra Tyskland, 4 fra Sve-
rige og 11 fra Danmark. Der bliver
dog booket på Vejle Camping, på ho-
teller og spejderhytter, og med disse
tal (som er et skøn) er vi oppe på næ-
sten hundrede.
Vejle Center Hotel ligger lige ved si-
den af dansestedet og her får de før-

ste 100 tilmeldte en klækkelig rabat.
Det er først til mølle men Vejle Cen-
ter Hotel har bedt om at overnatsboo-
king (de første 100) sker til mig. Kom-
mer tallet tæt på de 100 vil jeg be-
gynde at kigge på om disse folk også
har tilmeldt sig conventet ellers risi-
kerer de at tabe hotel-pladsen (den
med rabat) igen.
Vi har desuden opdaget en beklage-
lig fejl i flyeren. Primi camping er sat

til kr. 110 pr. nat. Det er kr. 110 for
begge dage i alt. Nu er det heldigvis
den rigtige vej, så der vil være nogen
som bliver glade.
Vi har haft en del forespørgsler på
hoteller, vandrehjem m.m. så derfor
har vi lavet en kraftig opdatering af
dette, således at man på hjemmesiden

Convention 2005 bulletin nr. 2



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

kan se alle overnatningsmuligheder
samt pris og kort til dansestedet, så
man ved hvor langt væk det er. På
Rosborg Skole vil der være mulighed
for 130 personer at overnatte. Rosborg
ligger lige ved siden af Vejle Centret.
Damhaven Skole som ligger blot 300
m fra Vejle Centret er booket, så må
det vise sig om vi får brug for denne
skole også.

Der er rigtig mange opgaver endnu,
men det er sjovt, og I kan roligt be-
gynde at glæde jer.

På Bredballe Square Dancers vegne

 Hans Pitters



Det ville være en god ide at afprøve
vort glimrende forslag vedrørende de
7-8 lange „Maratondanse“.
 
Vi må se kendsgerningerne i øjnene,
at gennemsnits squaredanserne er op-
pe i årene og de fleste vil gerne nøjes
med 3-4 timers dans og synes måske
ikke meget om at betale for mere end
de er i stand til at deltage i, - at betale
for hele arrangementet fra kl. 13 til
21.
Kunne dansen ikke deles op i to de-
le? - Så folk havde mulighed for at
betale for hele arrangementet, eller
have mulighed for at deltage enten før
eller efter spisningen for halv pris evt.
lidt ekstra.

Ordningen vil også gavne mange an-
dre udover kun dem der ikke kan hol-
de til længere end 3-4 timers dans.
For eksempel de stadigvæk erhvervs-
aktive i blandt os, som har svært ved
at møde op allerede kl. 13 -14 på en
lørdag eftermiddag. Så vælger de
måske at blive helt væk. Og så er der
også andre igen, som af forskellige
grunde kan være forhindret i at være
med både om eftermiddag og hele af-
tenen med, men kun har mulighed for
at være med på en af delene.

Vi er næsten overbevist om, at der sta-
digvæk vil være mange , som vil kom-
me til hele arrangementet. - Og der
vil nok være lidt flere til stede ved
starten, men så senere, efter spisnin-
gen, ville der ske en sund og behage-
lig udskiftning af nye dansere til alles
glæde og tilfredshed.

Med venlig hilsen
Solveig og Michael Horvath
Sydkystens Square Dancers

Et forslag til afprøvning.
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Caller Træf

Medlem af: CALLERLAB - DAASDC www.geocities.com/csd-denmark

Indmeldelse kontakt: Kasserer Lars Foged -9740 3508 - eMail: larsfoged@mail.dk

Bestyrelse: Lotte Vangsgaard 9824 3663, Hans Jørgen Bugge 7564 3536,
Carsten Nielsen 9837 4430, Lars Foged 9740 3508, Max Fris 8626 0251

BÖDABADEN DANCE RESORT PÅ ÖLAND!
Nogen, men ikke alle, ved formodent-
ligt at Bödabaden Dance Resort på
Öland i Sverige skal skifte ejere fra
årsskiftet. Efter 20 år bag kulisserne
har Inger og Gösta besluttet sig til at
lade nye, friske kræfter overtage an-
lægningen.
Det er os, Maria Rundberg fra Stock-
holm og Johnny Jørgensen fra Køben-
havn. Vi er begge linedance-instruk-
tører og har i flere år drevet Stock-
holms næststørste linedance-klub. Nu
har vi imidlertid taget chancen og
overtager Bödabaden fra næste sæson.
I skrivende stund har vi netop vinket
farvel til denne sæsons sidste gruppe

og nu begynder freden at lægge sig
over Norra Öland og Bödabaden. Det
har været en hektisk sæson for os. Vi
har arbejdet hårdt som almindelige
„slaver“ for at lære rutinerne, lære at
danse square dance (nu kan vi NÆ-
STEN Mainstream!), lære gæsterne at
kende og meget, meget mere. Det har
været hårdt til tider, men hele tiden
vældigt skægt. Det er vor opfattelse
at alle årets gæster har haft en god og
underholdende ferie. Kan det være
anderledes efter det enorme arbejde
som hele personalestyrken med flere
har lagt i Bödabadens 20 års jubilæ



ums-revy? Det tror vi absolut ikke kan
være tilfældet.

Nu kommer vores næste udfordring:
Hele vinteren igennem skal vi forbe-
rede os til næste sæson og sørge for
at alt på anlægningen er i orden. Som
vi har lovet alle sommerens gæster,
bliver det ikke så store forandringer
til næste år, men det kan meget vel
tænkes at vi lave lidt småforandrin-
ger alligevel. Til det bedre, selvføl-
gelig!  Vi har allerede begyndt med
förberedningerne og det første resul-
tat af det er næste års program som i
kan se andetsteds i dette blad..

Som alle kan se i programmet, har vi
hvad square dansen angår ikke ændret
specielt meget. Alle Sveriges bedste
callers kommer igen næste år og som
sædvanligt får vi besøg af en række
gæstetcallers fra USA og Tyskland.
Desværre kan Thorsten Geppert ikke
komme næste år, men vi har i stedet
engageret en anden tysk caller, Joa-
chim Rühenbeck. Det bliver Joachims
første besøg på Bödabaden og det ser
vi frem til. Og så får vi Bronc Wise
tilbage. Det er flere år siden han var
her sidst, og han har efter hvad vi har
hørt fra gæsterne i år været savnet.

Hvad de andre dansetyper på pro-
grammet angår, har vi ændret lidt.

Line dansen har fået en ekstra uge i
slutningen af sommeren, og i ugen
efter midsommer får vi besøg af Eng-
lands absolut bedste Line Dance ko-
reograf, Maggie Gallagher. De andre
dansetyper, Clogging, Round Dance
og International folkedans fortsætter
som tidligere med samme instruktø-
rer og cuers, men på grund af for lille
interesse for kurset i Irlandsk dans, er
vi desværre tvunget til at skippe den i
2005. Derimod satser vi på to – for
Bödabaden – nye dansetyper.

Den første er Partner Line Dance el-
ler Pattern Partner Dance som det
også kaldes. Det er lidt af en blanding
mellem Line Dance og Round Dance.
Man lærer forkoreograferede danse
som man danser selv uden hjælp fra
en cuer. Det gør at man i modsætning
til Round Dance kan danse Partner
Line Dance hvor og hvornår som helst
man får lyst. I andre lande danser man
lige så meget Partner Line Dance som
„almindelig“ Line Dance og ofte sam-
tidig med det. I Sverige har det ikke
været specielt udbredt tidligere, men
med næste års kursus håber vi at kun-
de ændre det. Vi holder selv kurset og
alle kan vara med. Det er ikke noget
krav at man allerede danser Line
Dance, for vi starter helt fra grunden.

Nyhed nummer to er Latinamerikansk
dans. Vi har allieret os med en af Sve-



riges bedste sportsdansere og instruk-
tører, Tony Irving, som egentlig kom-
mer fra England. Han og hans norske
partner Ingrid-Beate Thompson skal
undervise i fem latinamerikanske ryt-
mer i den uge de er her, nemlig Salsa,
Cha-Cha, Samba, Tango og Rumba.
De har lovet os at deres kursus, som
også retter sig mod nybegynder, kom-
mer til at ha ét grundprincip: ALLE
kan danse – og det spiller ingen rolle
om man aldrig har taget et dansetrin i
hele sit liv.
Vi er glade for at vi nu skal overtage
Bödabaden „for alvor“, og vi ser frem

til næste sæson med store forventnin-
ger. Vi håber og tror at vi kan klare
det lige så godt som Inger og Gösta,
og vi håber på at gense en masse gla-
de gæster og forhåbentlig lige så man-
ge nye ansigter.

Samtidigt vil vi gerne takke Inger og
Gösta for al deres støtte gennem sæ-
sonen 2004, og vi ønsker dem held
og lykke i fremtiden. De er nu og for
altid Bödabadens konge og dronning.

På gensyn,
Maria & Johnny
Nye „Bödabaddare“

Lindegård Hest og Rytter
Brøndbyvester Boulevard 6, 2690 Brøndby
Norrevej 15, 4970 Rødby, Tlf. 54 61 50 01

Åbningstid:

Vi tilbyder alt i
Western Fashion

Old Style Western Fasion,
Line Dance Fasion,

Square Dance Fasion til
absolut

konrurrencedygtige priser

Web adr.: www.Lindegaardactiv.dk, E-mail: info@Lindegaardactiv,
Du kan også ringe på tlf. 54 61 50 01 og aftal tid eller bestil katalog

pris kr. 25 til porto.

Åbningstid: Brøndby: Fredag 12.00-19.00, Lørdag 10.00 - 14.00,
Rødby : Mandag - fredag kl. 10.00-17.00Lørdag kl. 10.00 - 14.00



DANS PÅ BÖDABADEN, ÖLAND 
 
 

Velkommen 
Til Bödabaden Dance Resort på Nord-Öland, hvor du som sædvanligt kan kombinere din ferie med dans, sol, 
bad, udflugter og hyggeligt fællesskab. 
I år har vi et endnu større dansudbud end nogensinde og kan tilbyde hele spektret af ”Western-danse” oog lidt 
til, nemlig kurser i Square Dance, Line Dance, Partner Line Dance (nyhed), Round Dance, Clogging, 
Internationel folkdans og Latinamerikansk dans (nyhed). Som det fremgår af vor detaljerede kursusprogram 
har vi både nybegynder- og mere avancerede kurser. Vi har præcis som tidligere sørget for at engagere alle vore 
”gammelkendte” svenske callers og instruktører samtidigt med at vi fået fat på helt nye kræfter som aldrig har 
været på Bödabaden tidligere. 
 

Anlægningen og aktiviteterne 
Hotelrum med WC/brusebad i forsk. prisniveauer Dans-, fest- och restaurantplads for op til 170 pers. 
Attraktive gæstestuer på området Western ”Saloon” for fest og underholdning 
Husvogne og campingstuer til hyre Country og Dans-arrangementer for offentligheden 
Campingområde med el, WC, brusebad, vaskerum Fodbold-, volleyball-, basketball- & boulebaner 
Soluppvarmet udendørspool med sauna Tennis, minigolf, go-cart og Western Shop i nærheden 
Legeplads med gynger og trampolin En 18-huls og to 9-huls golfbaner i nærheden 
To udendørs- og to indendørs dansegulv 200 m til fantastisk 12 km lang sandstrand – Ölands bedste 
 

Booking 
Hvis vi har din adresse i vor database vil du automatiskt få tilsendt 
den nye brochure for 2005 med tilmeldingsblanket. Har vi din rigtige 
adresse? Andre som vil ha brochuren kan skrive, faxe, maile os eller 
bestille den på vor hjemmeside. 
 
Booking skal gøres skriftligt, via e-mail eller via hjemmesiden, men 
vi svarer naturligtvis gerne på spørgsmål i telefonen. 
Vi har en meget gunstigt afbestillingsforsikring som alle burde ta for 
at undgå problemer ved uforudsete hændelser. 
 
På vor hjemmeside – www.bodabaden.se – finder du programmet, 
prislisten, senaste nyt og du kan til og med booke kurserne der. 
 
 
Vor booking åbner 1 december 2004 klokken 07:00. 
PS: Bekræftelse på bookinger modtaget i december blir først udsendt efter jul og nytår! 
 
Vi ønsker alle rigtigt hjerteligt velkommen 

Maria Rundberg & Johnny Jørgensen 
 

Bödabaden Dance Resort 
Böda 2416 
S-380 74 Löttorp, SVERIGE 
Tlf: 0046 485 220 12 – Fax: 0046 485 56 33 44 
E-mail: info@bodabaden.se 
Hjemmeside: www.bodabaden.se   

 



DANSEPROGRAM ÖLAND 2005 
     

UGE DATO KURSUSTYPE FORKUNDSKABER CALLER / CUER / INSTRUKTØR 

12 25/3-28/3 Line Dance, novice/interm. Mindst 3 terminer Caisa Jansson & Maria Ringborg 

19 *) 7/5-14/5 Line Dance, novice Mindst 3 terminer Inga-Lill Arrehed 

20a *) 14/5-21/5 Line Dance, lederkursus 3-4 terminer Inga-Lill Arrehed 

20b *) 14/5-21/5 A1 repetition af sidste halvdel Hele A1 Anders Blom 

21a *) 21/5-28/5 M53 repetition & dans Hele M53 Svante Jordeskog & Anders Blom 

21b *) 21/5-28/5 M69 repetition & dans Hele M69 Svante Jordeskog & Anders Blom 

22a *) 28/5-4/6 Internationel Folkedans Vals, Polka, Schottische Kurt & Lis Hallberg 

22b *) 28/5-4/6 Plus repetition af sidste halvdel Hele Plus Svante Jordeskog & Anders Blom 

23a *) 4/6-11/6 Plus dans & variationer Hele Plus Svante Jordeskog & Anders Blom 

23b *) 4/6-11/6 Square Dance Nybegynderkursus Ingen forkundskaber Svante Jordeskog & Anders Blom 

24a *) 11/6-18/6 A1 dans med A2 Introduktion Hele A1 Christer Bern & Anders Blom 

24b *) 11/6-18/6 A2 repetition & dans Hele A2 Christer Bern & Anders Blom 

25a 18/6-25/6 A1 dans med A2 Introduktion Hele A1 Christer Bern & Anders Blom 

25b 18/6-25/6 Clogging Nybegynder + Øvede Nyb: Ingen / Øvede: Basic Cortina Thoss (D) 

26a 25/6-2/7 Line Dance, novice/interm. Mindst 3-4 terminer James Nyström & Maggie Gallagher (UK) **) 

26b 25/6-2/7 Round Dance, nybegynderkursus Ingen forkundskaber Birgitta & Åke Grahm 

27a 2/7-9/7 A2 dans (75% computer card) Hela A2 Jack Borgström & Johnny Preston (USA) 

27b 2/7-9/7 Partner Line Dance – NYHED Ingen forkundskaber Johnny Jörgensen & Maria Rundberg 

28a 9/7-16/7 C1 dans (75% computer card) Hele C1 Joachim Rühenbeck (D) & Jack Borgström 

28b 9/7-16/7 M53 dans Hele M53 Robert Björk & Jack Borgström 

29 16/7-23/7 M69 dans Hele M69 Stefan Sidholm & Richard Björk 

30 23/7-30/7 Plus dans Hele Plus Stefan Sidholm & Ingvar Pettersson 

31 30/7-6/8 Plus DBD dans God og sikker Plus Kenny Reese (D) & Ingvar Pettersson 

32 6/8-13/8 A1 DBD dans God og sikker A1 Kenny Reese (D) & Anders Blom 

33a 13/8-20/8 Line Dance, interm./adv. Mindst 4-5 terminer Bosse Wallin & Ola Södergren 

33b 13/8-20/8 Latinamerik. dans – NYHED Ingen forkundskaber Tony Irving (UK) & Ingrid-Beate Thompson (N) 

34a 20/8-27/8 Plus DBD dans God og sikker Plus Bronc Wise (USA) & Dave Wilson (USA) 

34b 20/8-27/8 Round Dance, Phase IV+V Phase IV Susie & Gert-Jan Rotscheid (NL) 

35 *) 27/8-3/9 M54-69 Introduktion M54, helst mer! Freddie Ekblad & Anders Blom 

36 *) 3/9-10/9 Plus Introduktion God M69, helst noget Plus Svante Jordeskog & Anders Blom 

37a *) 10/9-17/9 Line Dance, let novice Mindst 1 termin Inga-Lill Arrehed 

37b *) 10/9-17/9 A1 Introduktion God Plus, helst noget A1 Robert Milestad & Anders Blom 

39 ***) 30/9-2/10 Line Dance, novice/let interm. 2-3 terminer Lena Clark & Johnny Andersson 

     

 *) Kurser primært for seniorer, men alle aldre er dog velkomne, undervisning på svensk 

 **) Maggie er her søndag til onsdag - James tar sig af resten af tiden  

 ***) Ölands høstfest - Country & Western fest med live country musik!  

     

OBS VIGTIGT: Ved tvivl om forkundskaber og valg af kursus: 
RING TIL OS eller snak med din instruktør! 

Det er bedre med for hæje kundskaber end for lave! 

     

Ret til ændringer forbeholdes! 

 

BOOKING FRA OG MED 1 DECEMBER 2004 



Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Tlf-kontakt

December . .  .  

05-dec-04 13.00-17.00 

Herning SD 
Søndagsdans 

Snejbjerg Skole 
Skolesvinget 3, Snejbjerg 

7400 Herning 

M45 - M - P 
Torben Bundgaard 

Ole 
97 14 17 99 

05-dec-04 13.00-17.00 

Østjysk SD Århus Omegn

Julehyggedans 
Skjoldhøjskolen 

Skjoldhøjvej 9, 8381 Tilst 

M53 - M - P - A1 
Einar Sølvsten 

Max Fris 

Poul 
86 24 78 81 

Preben 
86 98 72 84 

10-dec-04 19.00-21.45 

Sydkystens SD 
Fredagsdans 

Vejlebroskolen 
Vejledalen 1, 2635 Ishøj 

Gulvets niveau 
Leif Ekblad 

Eva 
43 54 36 59 

10-dec-04 19.00-22.00 

Vordingborg SDC 
Goose Tower Fredagsdans 

Iselingeskolens festsal 
Chr. Richardts Vej 33 

4760 Vordingborg 

M23 - M53 - P 
Finn Gregersen 

Carrie 
55 34 25 04 

27-dec-04 14.00-22.00 

Yellow Rock SDC 

Affedtningsdans 
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 19.00-23.00 

Roskilde SDC 
Nytårsdans 

Gundsølille Hallen 
Store Valbyvej 248, Gundsølille 

4000 Roskilde 

M - P - A1 
  

Maryanne 
32 52 45 21 
24 28 17 10 

28-dec-04 C Salten SD ? 
Bjarne 

86 84 81 93 

29-dec-04 19.00-22.30 

Bredballe SD 

Nytårs Dans 
Hældagerhallen, Bredballe 

Vejle Nord 

M45 gulvets niveau - M 
Poul Nielsen 

Hans 
75 81 45 56 

Lars 
75 83 64 89 

Januar . .  .  

02-jan-05 13.00-18.00 

Østjysk SDC 

Nytårsdans 
Nordre Skole 

Nylandsvej 16, Silkeborg 
 

M53 - M - P - A1 - A2 
Carsten Nielsen 

Poul Nielsen 
Klubcallere 

Annita 
87 22 34 66 

John 
86 96 12 87 

14-jan-05 19.00-21.45 

Sydkystens SD 
Fredagsdans 

Vejlebroskolen 
Vejledalen 1, 2635 Ishøj 

 
 

Gulvets niveau 
Tommy P. Larsen 

Eva 
43 54 36 59 

Arrangementsliste 2004/2005



Arrangementsliste 2004/2005



Arrangementsliste 2004/2005
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Tlf-kontakt

11-feb-05 19.00-21.45 

Sydkystens SD 
Fredagsdans 

Vejlebroskolen 
Vejledalen 1, 2635 Ishøj 

Gulvets niveau 
Finn Gregersen 

Eva 
43 54 36 59 

13-feb-05 13.00-17.00 

Yellow Rock SDC 

Søndagsdans 
Lundergårdskolen 

Nordens Alle 15, 9800 Hjørring

M45 - M - P 
Jens Hyttel 

Ib 
98 98 21 32 

19-feb-05 
20-feb-05 

14.00-21.00 
11.00-16.00 

Roskilde SDC 
Valentine Dance 
Gundsølille Hallen 

Store Valbyvej 248, Gundsølille 
4000 Roskilde 

M35 - M45 - M53 - P - A1 
søndag: A2 tuff - A1 
Krister Pettersson (S) 
Ingvar Pettersson (S) 

Maryanne 
32 52 45 21 
24 28 17 10 

Robert 
46 36 79 94 

25-feb-05 19.00-22.30 

North West SD 

Fredagsdans 
Syvstjerneskolen 

Skovløbervangen 1, 3500 
Værløse 

Gulvets Niveau 
Nicola Hartmann 

Marianne 
48 18 43 39 

Karin 
44 66 18 90 

26-feb-05 13.00-21.00 

Bredballe SD 

7. Windmill Dance 
& 

Begynderstævne 
Vejle Centret - Idrættens Hus 
Willy Sørensens Plads 5, 7100 

Vejle  
Dans i 3 Haller 

M30 - M45 - M - M ext. - P - P ext. - 
A1 

Dave Preskitt (D) 
Leif Ekblad (S) 

Birthe Madsen (DK) 
Helle Rotne (DK) 
Hans Pitters (DK) 

Hans 
75 81 45 56 

Lars 
75 83 64 89 

Marts . .  .  

05-mar-05 
13.00 – 
21.00 

Old Town Dancers 
Andedans 

Skjoldhøjskolen,  
Skjoldhøjvej 9 - 11, 8381 Tilst 

M23 – M – Plus – A1 
Lars-Inge Karlsson [S] 

Carsten Nielsen 
Einar Sølvsten 

Henrik Svendsen 

Kurt 
kura@tdc.dk 

05-mar-05 
06-mar-05 

? 
Fredensborg SDC 
Fødselsdagsdans 

?   

11-mar-05 19.00-21.45 

Sydkystens SD 
Fredagsdans 

Vejlebroskolen 
Vejledalen 1, 2635 Ishøj 

Gulvets niveau 
Leif Ekblad 

Eva 
43 54 36 59 

12-mar-05 
13-mar-05 

  
West Coast SDC 

West Coast Fun 2005 

Nils Trottmann (D) 
Thorsten Hubmann (D) 

Henrik 
22 64 55 86 

19-mar-05 
20-mar-05 

? 
Kalundborg SD 

Esbern Snare Festival 
?   

23-mar-05 
24-mar-05 
25-mar-05 

19.00-22.00 
10.00-21.30 
10.00-15.30 

Callers’ Society Denmark 
Callerparade 2005 

Himmerlandsfonden, Tranum 
Strand 

M - P - A1 
Ca. 20 forskellige CSD callere 

Lotte 
98 24 36 63 

Lars 
97 40 35 08 

 



Stadig ledige pladser til 

 

 7 dages  

SQUARE DANCE 

OPHOLD PÅ FEJØ 

 
Sommer 2005 

 
 

Uge 26 ( 26 juni – 2 juli 05 ): A1 Dance   
(Paul Bristow, GB)  ( Forkundskab: have gennemgået hele A1 ) 
 

Uge 27 ( 3 – 9 juli 05 ): Plus Dance 
(Lorenz Kuhlee, D & Lone Blume, DK) ( Forkundskab: have gennemgået hele Plus ) 
 
Uge 28 ( 10 – 16 juli 05 ): Mainstream Dance 
(Lorenz Kuhlee, D & Lone Blume, DK) ( Forkundskab: have gennemgået hele M ) 
 
Kost og logi, samt ca. 30 timers dans for blot 2725 kr. pr./pers. 
 
 

TILMELDING samt indbetaling af depositum sen. 15. Feb. 2005 

Kontakt Lone Blume for yderligere info samt for udlevering af flyer. 

Tlf.: (+45) 5184 1550 , e-mail: LB@LoneBlume.dk 

 

Minimum / Maksimum deltagere pr. uge 32 / 52 

 

Man er først sikret plads, når indbetaling af depositum har fundet sted. 



Referat fra Koordineringsmøde Region Øst 

 
Tid: Søndag d. 3. oktober 2004 kl. 10.00 
Sted: Solrød Skole, Højagervænget 33, 2680 Solrød Strand 
Mødeleder Koordinator Poul Erik Nielsen 
Referent Karin  Madsen, Ocean City Square Dancers 
Deltagere Fredensborg Square Dance Club 

Granny’s Square Dancers 
Hillerød Square Dancers  
Holbæk Square Dance Club 
Kalundborg Square Dancers  
Main City Square Dancers 
North West Square Dancers 
Næstved Square Dance Club 
Ocean City Square Dancers 
Sydkystens Square Dancers 
Sydsjælland Square Dance Club 
Vordingborg Square Dance Club 
DAASDC 
CSD 

Fraværende Bornholm Square Dance Club 
Greve Square Dance Club  
Hamlet Grand Squares  
Helsinge Square Dancers 
Jarlen af Bothwell´s Square Dancers 
Møn Square Dance Club 
Roskilde Square Dance Club  
Slagelse – Zealand Square Dancers 

 
Dagsorden: 1. Velkomst  

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
3. Koordinering/Debat emner. 

Convention 2006 Sjælland? 
Forbundsfane Logo? Bruges til Festivaldanse? 
Ungdomsfolder. 
Oplæg fra Jørgen Nielsen til ”Fællesaftale” 

4. Indkomne forslag 
5. Nyt fra CSD 
6. Nyt fra DAASDC 
7. Næste møde – sted – dato. 
8. Evt.  

 
Erna havde bedt om at få analyseskemaerne på dagsordenen, dette er ikke sket. Punktet behandles 
under pkt. 6. nyt fra DAASDC. 
 
1. Velkomst Poul Erik bød velkommen og undskyldte, at mødet ikke var afholdt på den 

aftalte dato d. 12.9. Flytning af et møde skal meldes meget hurtigt ud, da 
datoen er fastlagt ½ år i forvejen. 

2. Godkendelse af 

referat fra forrige 

møde 

Fredensborg Square Dancer klub er ikke nævnt som værende til stede i refe-
ratet, hvilket de var. 
I referatet er nævnt, at Fredensborg bryder aftaler, men også andre klubber 
bryder også aftalen.  
Poul Erik står nævnt som medlem af gruppen, der skal lave oplæg, dette er 
ikke tilfældet, men Hans fra Roskilde er formand for gruppen. 
Referatet blev godkendt med ovennævnte rettelser. 



3. Koordinering/ 

Debat emner 

 

 

Convention 2006.  Sjælland ? 

Kan Convention 2006 afholdes på Sjælland? Det kan kun lade sig gøre, hvis 
klubberne Sydsjælland, Vordingborg og Næstved går sammen. Alle 3 klub-
ber undersøger hjemme og melder tilbage før 1. november til Poul Erik Der 
deltager ca. 1000 dansere og der skal bruges ca. 50-60 som frivillige. 
 
Forbundsfane Logo ? Bruges til Festivaldanse ? 

DAASDC har søgt om en fane og modtaget en fra Danmarkssamfundet. Der 
skal være DAASDC’S logo på og Danmarkssamfundet har regler for, hvor 
det skal sidde. Logoet kan enten broderes på i guldtråd eller trykkes på – det 
er muligt at få trykt i guld. DAASDC bestemmer, om logoet skal broderes på 
eller trykkes på. Fanen bruges til Convention og DAASDC’s officielle frem-
træden, f.eks. repræsentantskabsmøde, men ikke til traditionsdanse.  
 
Ungdomsfolder 

Ungdomsfolderen, som er under udarbejdelse, blev diskuteret og det blev 
besluttet, at den ikke skal laves, idet uddeling af en sådan folder beregnet til 
ungdommen ikke forventes at give nye dansere. 
Til gengæld er der udarbejdet en generel folder om Square Dance og denne 
folder deles ud til alle klubber, som så sammen med klubbens eget PR-tiltag 
kan deles ud. Folderen skal være til målgruppen ”unge voksne”. I folderen er 
der lavet mulighed for, at hver klub kan sætte labels med eget logo/navn osv. 
Sådanne labels kan bestilles gennem SDC, som også oplyser priser på labels.  
Se endvidere under pkt. 6. 
 
Foreningen er ikke nået langt med samarbejdet med DGI. Der savnes noget 
debat omkring DGI – hvad tilbyder de os? Poul-Erik meddeler, at der er no-
get i gang, men det har taget tid, fordi der har været kommunikationsvanske-
ligheder. DGI har et danseudvalg, hvori en person står for Square Dance, 
Poul Frederiksen. I udvalget sidder Carsten, Jørgen og Poul-Erik. Vi har cal-
lerforsikring og bestyrelsesforsikring via DGI. 
 
Oplæg fra Jørgen Nielsen til ”Fællesaftale” 

Den nuværende fællesaftale bibeholdes, idet den fungerer ganske udmærket. 
Det er i øvrigt den fællesaftale, som har fungeret bedst. Hvis en klub vil bry-
de aftalen, skal dette aftales med koordinatoren.  
Aftalen sendes ud sammen med referatet én gang om året. 
  
Klubben Country Dancers er nedlagt, hvilket bevirker, at den første weekend 
i januar er fri til traditionsdans. Kalundborg har denne fra 2006. Herefter 
bliver der en ledig weekend i marts måned, som North West ønsker at drøfte 
internt, hvorefter der meldes tilbage til koordinatoren.  

4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag 
5. Nyt fra CSD Der var intet nyt fra CSD 
6. Nyt fra DAASDC I folderen skal der tales om programmer og ikke niveauer. Den enkelte klub 

meddeler til Erna, hvordan labels skal se ud. Priserne bliver meldt ud sam-
men med forslag til bestilling af labels. Folderen blev godkendt.  
  
Statistik over analyseskemaer blev udleveret, der mangler stadig tilbagemel-
ding fra flere klubber. Analyseskemaerne bruges dels til statistik og dels til 
afregning af codak-afgift. Hvis man ikke har dokumentationen i orden, kan 
man idømmes bøde fra Kodak, mindst én klub er idømt en bøde på 50.000 
kr., derfor skal man indsende til DAASDC. Vi betaler ikke kodak-afgift til 
vores undervisningsaften, men til opvisninger/festivaller/arrangementer. An-
det er antal deltagere på hold. Analyseskemaet gennemgås på næste regi-
onsmøde og udfyldes og afleveres. Analyseskemaerne sendes ud sammen 



 

GSI Caller School 
(free of charge) 

10 – 14 July 2005 

GSI World 
Square Dance Festival 

15 – 17 July 2005 

Kockums Fritid  -  Malmö  -   Sweden 

Deborah Carrol Jones 
Tony Oxendine  -  Larry Letson 

Jerry Story  -  Tommy Morgenroth 
Jon Jones  -  Ingvar Pettersson 
Paul Bristow  -  Kenny Reese 

Information and registration  Caller School 
Pre-registration required, limited space 
Hanna Tenenbaum 
Möllevångsgat 20 A 
S-214 20 Malmoe    Sweden 
Tel: +46 70 683 53 01       
GSI2005@telia.com 

Information and registration  Square Dance Festival 
Pre-registration: Full weekend 300 SEK (33 EUR) 
Lars Olofsson 
Friisgat 41 
S-214 21 Malmoe     Sweden 
Tel: +46 70 527 20 37           
lars.g.olofsson@telia.com 

http://www.grandsquareinc.com - http://www.energysquares.com 

MS – C1 
3 days 
3 halls 

Caller 
Clinic 
5 days 

med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet til formanden. Der er enkelte 
rettelse til farveangivelsen på oversigten.  
 
Oversigt over klubbernes mailadresser cirkulerede og blev tilrettet.  
 
På et tidligere møde er fælles forsikring på musikanlæg blevet drøftet – og 
konklusionen er, at hver klub taler med sit eget forsikringsselskab. Klubben 
kan vælge at være selvforsikret. Hillerød stiller deres aftale med Topdan-
mark til rådighed for evt. fælles aftale eller mulighed for andre klubbers lig-
nende aftale. Der er ikke flertal for en fælles aftale.  
 
Callerkontrakter: der ligger en standardkontrakt på nettet også til undervis-
ning og festivaller. Jørgen er behjælpelig, hvis der skal opstilles regnskab til 
skattevæsenet. 

7. Næste møde – 

sted – dato 

Mødet blev aftalt til søndag d. 20. februar 2005 kl. 10.00 i Roskilde. Da 
Roskilde ikke var repræsenteret på dette møde, skal Poul Erik aftale mødet 
med Roskilde.  

8. Evt. Den af Erna udarbejdede skabelon til referater bliver anvendt fremover.  
 
 

  



Fra danser til
danser
Tips & Ideer

Jeg har modtaget følgende spørgsmål
fra en danser.
Hvad gør man for at få sit skørt til at
vedblive med at være stift også efter
mange gange vask, og hvordan stiver
man skørtet igen, hvis stivelsen er
blevet vasket ud.

Er der nogle af
jer som har et godt
råd så send det til mig på
mail adressen
Highlights@daasdc.dk eller pr. post til
Ruth Nielsen, Kulbyvej 20, 4270
Høng.Svarene vil blive bragt i
kommende nummer af Highlights.

Med Squarelig hilsen
Ruth Nielsen



Sammendrag fra bestyrelsesmøderne i
DAASDC

 A1 
A2 

Thomas Samuelsson (Dk) Christer Bern (S)  
Polen - Gdansk – Hotell Dom Tancerza 

                                                                  (Balettskola med hotell) 

med 

Begränsat 
antal 

deltagare 

Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, transport mellan färja 
och hotell, guidad tur i Gdansk samt frukost och middag. Enkelrum finnes, tillägg 400:- Sv.Kr/vecka 
 

Förskottsinbetalning 900 Sv.kr senast 1 april 2005. 
Sverige : Postgiro  442 16 44-8   (Glöm ej ange namn) 
 

442 1644-8 SEK, IBAN SE40 9500  0099 6018 4421 6448, BIC NDEASESS 
 

Danmark: Kontakta Thomas Samuelsson 
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum 
(Vid betalning från utländsk bank tillkommer 50 SEK per betalningstillfälle) 
 

Mera info på hemsidan:  http://www.aspdance.com/ 

Pris   3100 Sv.Kr 

23 - 30 juli 2005  A1 - dans                    (Förkunskaper: Dansat full A1) 
23 - 30 juli 2005  A2 dans m C1-intro   (Förkunskaper: Dansat full A2) 

Hanna Tenenbaum  +46 40 233532 
Möllevångsg 20C, 214 20 Malmö 
hannainsweden@yahoo.com 
 

Lars Olofsson          +46 40 234211 
Friisgatan 41, 214 21 Malmö 
lars.g.olofsson@telia.com 

På bestyrelsesmødet d. 11. september
blev bl.a. økonomien gennemgået.
Budgettet er i det store hele overholdt
og der var et overskud på kr. 16,75.
Convention 2004 regnskabet blev
forelagt. Der var et overskud på kr.
18.684,63 som er blevet delt mellem
forbundet og de 3 deltagende klubber
i forhold til præsterede arbejdstimer.
Det blev også besluttet at PR folderen
som man tidligere har drøftet skal
sættes i produktion og den vil blive
udsendt til klubformændene i løbet af
december måned.

Ungdomsfolderen blev drøftet og
Knud Erik oplyste at den lige nu lå
hos Carsten Nielsen. Bestyrelsen ville
gerne se det endelige udkast hvilket
Knud Erik ville sørge for at de fik
inden den går i trykken. Erna ønskede
tillige at man prøvede at ændre
konceptet en smule, således at man
også tager ungsomsklubberne med i
målgruppen.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til
søndag d. 28. november.

Run



Hvordan får vi nye medlemmer

I det seneste nummer af Euro Nyt hav-
de Stor Britanien valg at bringe et ind-
læg fra Alan Houkes. Han giver en ny
indfaldsvinkel til vores almene pro-
blem, nemlig hvordan vi stopper fal-
det i antallet af dansere.
Jeg har valgt at bringe hele indlæget
her da det måske kan give inspiration
til klubberne.

Problemet:
Vi er ikke i stand til at tiltrække nok
nye kunder til at vedligeholde og øge
vores kundeunderlag.

Nødvendig handling:
1. Gennemgå vores produkt.
2. Identificere potentielle nye

kunder.
3. Lave en salgspakke, der kan

tiltrække vores målgruppe.

1. Gennemgang ved hjælp af 5P
 planen.

Produkt:
Vores produkt er Square Dance, dette
produkt er så godt, at kunderne burde
oversvømme os i deres iver for at del-
tage.
Pris:
Meget attraktiv. Vi må have i tanker-
ne, at nye kunder måske tror, at tøjet

er dyrt, hvis de bliver udsat for de
mere kunstfærdige udstyr, som nogle
dansere har på.
Pakken:
Vi er nød til at sikre, at nye kunder
gradvist bliver introduceret til de me-
re avancerede kostumer. a) se pris
ovenfor, b) Voldsomme farver og stil
kan tage modet fra nye kunder, som
måske endnu ikke har opdaget deres
fulde udadvendte potentiale.
Præsentation:
Alle nye kunder kommer for at danse
square dance. Det er vigtigt at sikre,
at de får deres ambitioner opfyldt.
Fra den første aften skal de danse og
dansen skal være en behagelig ople-
velse, indlæringen skal være korrekt
og omhyggelig. Tiden til at indlære
må være flexibel, for at sikre at trine-
ne sidder fast.
Nye kunder skal indlemmes i den so-
ciale struktur i gruppen fra dag 1.
Navneskilte (lav nogle midlertidige til
at begynde med) gør det muligt at til-
tale nye kunder med deres navn og
involvere dem i samtalen.
Indlæring af begreber ved hjælp af
metoden Fortæl, Vis, Gå igennem,
Udfør, Øv om og om, vil gøre at ind-
læringen bliver præcis.



People (Folk):
Hvis vi har de 4 første P’er på plads,
har vi chance for at sælge vort pro-
dukt til det femte P, People(folk).

2. Identificere nye kunder.

Det er nødvendigt at identificere mål-
gruppene, som vi kan tilbyde livsfor-
stærkende aktivitet.

Unge:
Der er mange unde som ikke har bold-
øje eller atletiske evner. Dette er de
unge mennesker som ikke kom på
holdet i skolegården, eller ikke har
noget ønske om at deltage, fordi de
erkender deres manglende evner el-
ler de ikke er konkurrence mennesker.
Vi kan tilbyde dem en aktivitet, hvor
de kan vise deres evne for at væge sig
med ynde og elegance og udføre
mangfoldige instruktioner i en ikke
konkurrencepræget hold situation.

Ældre
enlige:
Der er et stigende antal mennesker i
den næste aldersgruppe efter ungdom-
men, som engang var en del af et par,
men som nu igen er alene. Ofte træn-
ger disse mennesker til et socialt mil-
jø, i en ikke konkurrerende situation,
med ligesindede. Disse mennesker er
ofte følelsesmæssigt skadede og har
behov for at blive behandlet med stor

venlighed. Vores aktivitet kan med al
respekt tilbyde dem alt dette.

Seniorer: Disse mennesker, er den
gruppe som er blevet bedsteforældre
i eller lige omkring tres års alderen.
De er af forskellige årsager ikke øn-
skede som babysitter til deres børne-
børn. De får indimellem pligt besøg
af deres børn og ved meget sjældne
lejligheder får de pligtbesøg af deres
børnebørn. Disse mennesker anses af
deres familie for at have overlevet sig
selv.
De behøver noget at tage sig til, no-
get som kan hjælpe dem med at hol-
de dem mentalt årvågne/raske, noget
som er god fysisk træning, noget som
er socialt stimulerende.
Vores aktivitet tilbyder alt dette.
Det er vigtigt at indse, at disse grup-
per ikke vil være rede til at blive blan-
det. De blander sig ikke, de vil ikke
mixes.
En udvej er afdelings muligheden. I
har en paraplyorganisation organise-
ret med en moderklub som hovedor-
ganisation, en ungdomsafdeling eller
en single afdeling eller en senior af-
deling eller alle tre.
Alle mødes ved specielle lejligheder.
Der vil opstå et flow mellem de for-
skellige afdelinger.
Husk at det er hvad vi tilbyder nye
dansere som er vigtigt. Hvis vi giver



dem hvad de ønsker, får vi hvad vi
ønsker.
Målgruppe og måden at tiltrække nye
dansere vil variere fra land til land.

3. Undervisningspakke.

Denne kan være i form af skriftlige
tekniske informationer med en video
som visuel hjælp. Start med meget
basale begreber, især de begreber som
er selvforklarende sammen med bånd
med singing calls til at øve de begreber
som er blevet demonstreret.
På den måde lærer man begreberne til
at lave et singing call og så laver man

singing callet. Man gør det indtil man
gør det rigtigt.
I singing call som bruges til at under-
vise nye dansere er det vigtigt, at
strukturere tippet således: Begre-
berne i åbningen, midten og afslut-
ningen er de samme og de 2
kombinationen i første og anden halv-
del skal alle være de samme.
Pres ikke for mange trin ind i hver
sektion, levn plads til at trække vej-
ret.
Tilføj nye begreber under hensynta-
gen til at undgå begreber som ligner
hinanden i samme lektion. F.eks. ind-
lær ikke Weave the ring og Right and
left grand i samme lektion eller Star



Tirsdag den 28. december 2004
Kl. 19.00 – 23.00

Gundsølille Hallen - Gundsølille

Store Valbyvej 248 - Roskilde

Cafeteriet er åbent 

Pris: kr. 80,-

Program: M69 - Plus - A1

through og California twirl i samme
lektion.
Hvis I giver folk hvad de ønsker til
en pris de er villige til at betale, kan
man tiltrække alle de kunder man be-
høver.
Undervisningspakken er designet til
at gøre det muligt for lærer som un-
derviser men ikke danser square dan-
ce, at undervise unge mennesker. For-
håbentlig er pakken tilstrækkeligt
omfattende til at ligesindede grupper
med kun lidt assistance, er i stand til
at lære de grundlæggende begreber.
Det allervigtigste: Enhver gruppe, der
bruger undervisningspakken skal ha-
ve adgang til support pr. telefon. Op-
lys mindst 2 numre.
Forklar opstillingen af squaren ved
hjælp af labels som sættes på gulvet
som hjælp ved at vise Head ladies,
Head men, Side ladies, Side men og
center af squaren. Jo mindre de nye
dansere behøver at huske, jo nemme-
re vil det være at få dem til at danse.
Hav en tegning af opstillingen på si-
de et af jeres flip-over materiale.
Forklar Åbneren, midten og afslut-
ningens begreber. Forklar at mænde-
ne altid går til deres start position og
tager damerne med efter tur og slut-
ter med deres oprindelige partner.
Sørg for helsides diagrammer af alle
begreber som I vil undervise i en lek-
tion sammen med en skriftlig defini-
tion af begreberne. Husk, nogle men-



nesker lærer fra det skrevne ord, nog-
le fra billeder og nogle ved at udføre
det, men de fleste lærer fra forskelli-
ge kombinationer af alle 3 dele.

Eksempel: Undervis Do-sado. Alle-
mande your corner by the left, right
pull by, left pull by, curtesy turn, cir-
cle left og right og star by the left og
right.
Lav 2 singing calls hvor alle disse
begreber bruges. Udlær det første
singing call og dans det. Udlær det 2.
singing call og dans det.
Fortsæt med at tilføje begreber i kom-
binationer som giver god koreografi,
f.eks. Pass through og California twi-
rl. Fortsæt med at lave singing calls
med vægt på de nye begreber.
Vær de nye danseres ven og lad dem
have det sjovt.

At lave en danselektion:
Brug den første serie af begreber til at
korigrafere singing call. Gå singing
callet igennem og derefter dans det.
Tilføj 2 calls mere og lav 2 singing
calls mere, hvor alle calls der er un-
dervist i er med. Gå det igennem og
dans disse calls.
Gentag processen 3 gange mere. Det-
te bør være dans nok til en lektion og
ikke mere end de nye dansere kan ka-
pere. Denne model kan bruges til en
Hoe Down eller en hver anden en
gangs begivenhed.

Anden lektion – Gentag første lekti-
on, men brug kun 1 singing call fra
vært par. Derefter tilføj 2 begreber
mere ad gangen, tilføj i alt 6 begre-
ber og brug de nye calls i alle singing
calls.
Fortsæt med at de begreber de har
lært genopfriskes i begyndelsen af
hver lektion og tilføj nye begreber i
et tempo som de nye dansere finder
acceptabelt.
Brug musik som passer til gruppen.

Allan Houkes

Et hjertesuk fra kasseren vedr.
danseafgifter
Igen i år oplever jeg, at klubberne
(især efter formands- eller kasserer-
skifte) prøver at indføre nye regler for
medlemsbetaling.
Eks.: en klub betaler i foråret for 227
medlemmer, på hjemmesiden oplyser
man, at klubben har 300 medlemmer,
men her til efteråret betaler man kun
for 100 squaredansere.
Lad mig slå det fast én gang for alle:
der skal betales medlemsafgift for
ALLE medlemmer i klubben.
Squaredansere såvel som line-
danserne, dansene i aftenskoleregi og
passive medlemmer i klubben.

Pbv.

Günter

kasserer DAASDC



MEDLEMSKLUBBER I DAASDC
Belles & Beaus Square Dance Club

2686 55 15 418300 Odder

Annie Wilkens, Sct. Annagade 2, Gylling

m.

Big River Square Dance Club

5797 41 11 747500 Holstebro

Bjarne Hummelmose, Nordsvinget 2

m.

Bornholm Square Dance Klub

8656 95 01 253700 Rønne

Birger Andersen, Asavej 7

m.

Bredballe Square Dancers

21975 81 45 567120 Bredballe, Vejle Ø

Hans Pitters, Bryggervangen 13

m.

Brønderslev Square Dance Forening

2198 83 41 949740 Jerslev

Jørn Christensen, Horsemosevej 81

m.

Callers' Society Denmark

11598 24 63 369440 Aabybro

Lotte Vangsgaard, Ulvehusvej 31, Birkelse

m.

Coordinate Denmark

1098 39 15 969520 Skørping

Jette Nielsen, Sætervej 1

m.

Djurs Square Dance Club

5786 32 37 598500 Grenå

Tina Willmann, Fuglsangvej 91

m.

Fredensborg Square Dance Club

11849 14 22 873980 Kokkedal

Ingeborg V. Nielsen, Hvedevænget 62

m.

Frederikshavn Square Dance Club

1898 48 19 939900 Frederikshavn

Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3,  Elling

m.

Fyn Square Dance Club

8362 65 20 205600 Fåborg

Mogens K. Nielsen, Gærupvej 20

m.

Granny's Square Dancers

13957 83 02 824180 Sorø

Berta Thomsen, Tuelsøvej 4

m.

Greve Square Dance Club

4143 90 07 092670 Greve

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

m.

Hamlet Grand Squares

8649 20 30 623060 Espergærde

Lars Søndergård, Postboks 105

m.

Hedens Squaredansere

6397 15 56 347430 Ikast

Carsten Petersen, Falkevej 5

m.

Helsinge Square Dancers

3448 79 72 503200 Helsinge

Leise Kampmann, Dommerengen 6

m.

Herning Square Dancers

7397 14 17 997451 Sunds

Ole Andersen, Rønne Allé 1A

m.

Hillerød Square Dancers

18848 24 17 753400 Hillerød

Niels Madsen, Præstevænget 18

m.

Hjortshøj Square Dance Club

1186 99 67 888543 Hornslet

John Carlsen, Langager 19

m.

Holbæk Square Dance Club

10947 59 10 213390 Hundested

Claus Hansen, Storebjergvej 5

m.

Jarlen af Bothwell's Square Dancers

4859 91 35 214500 Nykøbibg Sj

John Sørensen, Mosbyvej 23

m.

Join Hands

8475 60 18 308700 Horsens

Birthe Simonsen, Mimersgade 5A, 2.th.

m.

Juelsminde Square Dancers

2075 69 47 967130 Juelsminde

Birgit Gundersen, Kystvej 16

m.

Kalundborg Square Dancers

3459 52 74 784400 Kalundborg

Benja Nielsen, Røsnæsvej 427

m.

Klarup Square Dancers

2798 35 53 033240 Nibe

Svend Sabroe, Valstedvej 21, Valsted

m.

KLM (Kom Li' Mæ') Square Dance

2598 90 38 089800 Hjørring

Henning Pedersen, Karolinesvej 33 F

m.

Løvvangens Square Dancers

2398 13 08 989260 Gistrup

Dion Nielsen, Vårstvej 148

m.

Main City Square Dancers

9821 24 67 522300 København S

Jimmy Sparre Rørbech, Kastrupvej 118

m.

Midtjysk Square Dance

4586 84 10 638600 Silkeborg

Leon Buur Pedersen, Himmelbjergvej 112, Laven

m.

Møns Square Dancers

3555 81 74 094792 Askeby

Anne Troelstrup, Fanefjordgade 12

m.

Nordvestfyns Square Danse Club

1864 40 31 345500 Middelfart

Randi Hansen, Svendstrupvej 14

m.

North West squaredancer

8848 18 43 393660 Stenløse

Marianne Christiansen, Højstedgårdsvej 29

m.



Næstved Square Dancers

7455 72 49 424632 Bjæverskov

Henrik Lundsberg, Læskovvej 225

m.

Nørresundby Square Dance Club

4198 17 94 519492 Blokhus

Bente Jacobsen, Højmarksvej 43

m.

Ocean City Square Dancers

6943 90 99 204622 Havdrup

Ole Sørensen, Postboks 1

m.

Old Town Dancers

22786 25 33 158220 Brabrand

Jan Jansen, Koppelsvej 14

m.

Roskilde Square Dance Club

18532 52 45 212770 Kastrup

Maryanne Jensen, Amager Landevej 52B, 2.

m.

Salten Square Dancers

3986 84 81 938653 Them

Bjarne Johnsen, Toftegaardsparken 17

m.

Slagelse-Zealand Square Dance Club

22758 85 22 874270 Høng

Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

m.

Square Up'ers

1998 31 18 129280 St. Vorde

Britta Larsen, Kystvej 51, Egense

m.

Squaredance på Toppen

1598 48 88 389982 Aalbæk

Aksel Pedersen, Lærkevej 26

m.

Stoholm Square Dance Club

3097 52 70 907800 Skive

Merete Kortsen, Olgavej 74

m.

Svendborg Square Dance Club

9062 28 12 775883 Oure

Hanne Predstrup, Landevejen 134

m.

Sydjydsk Square Dance Kolding

7275 93 38 487000 Fredericia

Henning Juhl Thomsen, Polluxvænget 13

m.

Sydkystens Square Dancers

4343 54 36 592635 Ishøj

Eva Pastoft, Østergården 38

m.

Sydsjællands Square Dance Club

15655 77 68 504700 Næstved

Lars H. Olsen, Erantisvej 12, 1.tv.

m.

The Diamond

1598 13 58 939000 Aalborg

Michael Andersen, Bogfinkevej 10

m.

Triangle Square Dancers

1598 15 50 569220 Aalborg Øst

Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup

m.

Vedsted Happy Dancers

2398 26 99 279440 Aabybro

Niels Ove Jensen, Stationsvej 81B

m.

Vordingborg Square Dance Club

4655 34 25 044760 Vordingborg

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3, Bakkebøll

m.

West Coast Square Dance Club

4922 64 55 866980 Tim

Henrik Gaarde, Mejlbyvej 3

m.

Wild West Square Dance

4875 29 71 286823 Ansager

Flemming Johannesen, Lindegade 23

m.

Yellow Rock Square Dance Club

5898 98 21 329760 Vrå

Ib Rasmussen, Grønnerupvej 7

m.

Østervrå Square Dance

4898 96 99 959800 Hjørring

Klaus Sørensen, Lønstrupvej 20C

m.

Åbybro Square Dance Forening

5498 24 23 529440 Åbybro

Vagn Nielsen, Skipper Clementsvej 6

m.

Østjysk Square Dance Club

19186 96 12 878450 Hammel

John Nygaard, Tverfaldet 4

m.
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