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BESTYRELSEN I DAASDC
Formand:

Jette Nielsen
Coordinate Denmark

Sætervej 1
9520 Skørping

98 39 15 96
president@daasdc.dk

Næstformand: Sonja Svensson
Join Hands

Østerled 1B,
8700 Horsens

75 60 29 52
vice.president@daasdc.dk

Kasserer:

Günter Arnold
Hillerød Square Dancers

Holtebakken 5, Niverød
49 14 44 38
2990 Nivå
treasurer@daasdc.dk

Sekretær:

Erik Höiberg Pedersen
Fyn Square Dance Club

Nyborgvej 440A
5881 Skårup Fyn

62 23 22 40-29 41 94 05

secretary@daasdc.dk

Best. medlem Gudmund Hindberg
Main City Square Dancers

Gladsaxevej 65, 3. th.
39 67 15 48
2860 Søborg
boardmember@daasdc.dk

Suppleant:

Claus Hansen
Holbæk Square Dance Club

Storebjergvej 5
3390 Hundested

Revisor:

Bjørn Andersson

Sørens Alle´2B

Revisor:

47 59 10 21
2.suppleant@daasdc.dk

Fredensborg Square Dance Club 3050 Humlebæk

49 14 46 14
revisorl@daasdc.dk

Roskildevej 183
3400 Hillerød

48 24 11 55
revisoru@daasdc.dk

Eigil Haugaard
Hillerød Square Dancers

Revisor suppl.:Benja Nielsen
Kalundborg Square Dancers

Røsnæsvej 427
4400 Kalundborg

Homepage

Højtoften 33
9620 Ålestrup

Lars Christiansen
The Diamond

Klubhåndbog Erik Höiberg Pedersen
Fyn Square Dance Club

59 52 74 78
98 15 22 80
webmaster@daasdc.dk

Nyborgvej 440A 62 23 22 40 – 29 41 94 05
5881 Skårup Fyn
manual@daasdc.dk

Arrangements koordinator:
Nord:

Michael Fagerberg
The Diamond

Bogfinkevej 10
41 61 23 25
9000 Ålborg arrangement.nord@daasdc.dk

Syd:

Christian Wilkens
Belles & Beaus

Middelfartvej 134, Ore
29 70 71 15
5400 Bogense arrangement.syd@daasdc.dk

Øst:

Poul Erik Nielsen

Kildevænget 44

48 21 00 77

Fredensborg Square Dance Club 3320 Skævinge arrangement.øst@daasdc.dk

DAASDC:

Internet hjemmeside

http://www.daasdc.dk

Formanden har ordet
Velkommen til den nye klub: Hadsten Square Dance Club som nyt
medlem af DAASDC, samtidig skal
lyde et velkommen tilbage til DAASDC som medlem til Helsinge
Square Dancers.
Vi ser frem til et godt samarbejde
med de to klubber.
Bestyrelsen er nu i gang med arbejdet
i de nedsatte arbejdsgrupper, der blev
stiftet ved repræsentantskabsmødet i
marts 2006. Ting tager tid, resultater
kommer ikke uden arbejdsindsats, så
er der nogle der er iderige/kreative
og som brænder for at gå ind i arbejdsgrupperne, så tager vi med glæde imod henvendelser. Det drejer sig
om gruppen: Potentielle kommende
medlemmer, samt PR gruppen.
Vi har fået en henvendelse om samarbejde med CSD vedr. pr. arbejde,
for at få flere til at danse. Vi vil sammen gøre alt hvad vi kan, for at løfte
denne opgave. Samtidig er der andre
projekter i gang. Vi må og skal have
gang i square dansen i Danmark og
det ved fælles hjælp. Bestyrelsen ser
frem til et godt - konstruktivt samarbejde med CSD.
Det vigtigste er, at de ressourcer

der er, bruges de rigtige steder, og hvorfor
ikke så gå sammen og i fællesskab
løfte de opgaver, der berører begge
forbund.
Den næste store opgave vi alle skal
have taget fat på : klubberne skal
geares til at modtage nye dansere.
Vi skal have klubberne til at kigge
på strukturen i klubben, og kigge på,
om ikke der er kræfter til at starte
nye hold op.
Ikke alle klubber har udmeldt, at de
opretter begynderhold – gør klubberne ikke det, ja, så kommer der jo
heller ikke nye dansere til.
Tidligere dansere kan der også være
et potentiale i, at henvende sig til.
Mange er stoppet af forskellige årsager, når vi møder nogle tidligere dansere og spørger disse, om ikke de har
lyst til at danse igen, så er svaret ofte
– vi vil ikke til at starte forfra igen,
det har vi slet ikke lyst til, men er der
et dansehold, hvor vi kan komme
ind på, kunne det da godt være, at vi
kom. Men hvor er de hold – i hvilken klub findes sådanne hold.
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FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE HIGHLIGHTS
INFO
ANSVH. REDAKTØR
LAYOUT og DISTRIBUTION
Ruth Nielsen(Run)
Kulbyvej 20
4270 Høng
Tlf. 58 85 22 87

Email: highlights@daasdc.dk
TRYK
Jannerup offset a/s
5852 5222
OPLAG2300 STK.
Alle meddelelser angående
klubberne medlemstal,
adresser, samt antal blade
skal gives til kasserer Günter
Arnold

DEADLINES . . .

Highlight udkommer 4 gange
årligt.
ca. 1. februar, deadline 5. januar
ca. 10. april, deadline 10. marts
ca. 1. september, deadline 5.
august
ca. 1. december, deadline 4.
november

Indlæg modtaget efter
deadline vil blive
bragt i det følgende nummer!

ANNONCEPRISER

For reproklart materiale.

Medlemsklubber
Helside
Halvside
Kvartside

pr. nr. 600,-  
-   350,-               
-   200,-

Ikke medlemmer
Helside
Halvside
Kvartside

Highlights HL+Hjemmeside

pr. nr.
-   -   -

900,500,300,-

Rabat for 2 nr.             
Rabat for 4 nr.             
Side 3           
Næstsidste side

1.150,   750,   550,-

- 10 %
- 20 %
+ 30%
+ 20 %

Omslagssider kan leveres i 2 farver.
Tillæg 350,- pr. nr.
Optagelse på arrangementslisten er
gratis for alle klubber under forbundet.
For alle øvrige er prisen kr. 500,-. Ved
samtidig tegning af annonce i Highlights dog kun kr. 250,-.

Indhold:
Bestyrelse m.m
Side 2
Formanden har ordet
3
5
Redaktørens spalte
Tag til Convention
6
Referat fra Regionsmøde Nord
9
11
Tips og Ideer
Referat fra bestyrelsesmøde
12
Arrangementsliste
15
Square dancere bombarderet
19
Præsentation af den nye næstform. 22
Tanker om Squaredance og
Squaredansere
26
30
Medlemsklubber i DAASDC

Redaktørens spalte
Som I kan læse i formandens indlæg
har der været afholdt møde mellem
bestyrelsen og de eksterne hjælpere,
deriblandt også undertegnede. Nogle
af de ting som bestyrelsen ønskede
at ændre ved Highlights var blandt
andet at ”Formanden har ordet”
fremover skal placeres på side 3 og
Redaktørens spalte på side 5, hvilket jeg selvfølgelig ikke kunne have
nogen indvendinger til. Noget andet
som bestyrelsen ønskede var at artiklerne skal bringes i sammenhæng, det
må jeg sige kan være svært at overholde hvis man også skal holde fast
i sine annoncører. Jeg har dog prøvet
at overholde det i så vid udstrækning som det er muligt. Den tredje
ting som bestyrelsen ønskede var at
redaktørens spalte kun måtte bruges
til at give meddelelser om annoncering deadlines m.v., dvs. jeg måtte
ikke skrive min egen mening om tingene. Dette modsatte jeg mig og det
vil jeg vedblive med at gøre såfremt
der skulle være nogle som vil hindre
pressefriheden i Highlights.
Derudover ønskede bestyrelsen at der
blev læst korrektur på bladet. Sonja

Svenson meldte sig
til at gøre dette og
det vil jeg gerne sige tak
for, da det er svært at læse korrektur
på det man selv skriver, man ved jo
godt hvad der skal stå.
Julen nærmer sig med raske skridt og
vi har alle travlt med forberedelserne,
men jeg vil dog lige minde alle om
at tiden for repræsentantskabsmødet
også nærmer sig. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at minde jer om
at ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før
repræsentantskabsmødet, altså senest 18. januar.
Jeg vil gerne ønske alle Highlights
læsere en rigtig glædelig jul og et
godt og danserigt nytår.
Med squarelig hilsen
Ruth Nielsen

Redaktørens spalte er kun et udtryk for redaktørens personlige holdning.

























Tag til Convention!

Med Ruths opfordring i sidste nummer vil vi gerne omtale sommerens
conventions.
Den største tilslutning havde Swedish
Convention i Ronneby ved Østersøen med ca. 1500 deltagere. Et fint arrangement trods den lille Ronnebyklubs startproblemer med opsætning
af skilte og registrering, men nogle
store lokaler, som netop kunne rumme de mange deltagere. Vi fik sig
nogle dejlige dage, ikke mindst med
forrygende dans selv på Mainstream
niveau til Tony Oxendine og Jerry
Story, som også deltager i Danish

Convention 2007, GLÆD JER!
Vi bemærkede også nogle af (de
mange) unge svenske dansere, som
morede sig vældigt med bl.a. at danse i en ”square” med 16 dansere +
flydende udskiftning med kun enkelte, sjove fejl. .
Samtidig var der gode camperings-

forhold tæt på dansestedet og mange
indkvarteret på bl.a. det flotte Ronneby Brunn Hotell for enden af den
flotteste ”svenske have” eller rettere
kæmpestore svenske Brunnpark med
søer, kilder, vandfald, klipper, skov
og blomster - skøn natur.
I kan også glæde jer til næste års
svenske convention i Sjöbo mellem
Lund og Ystad med flere kendte callere, som i 2007 holdes 3 uger før
Danish Convention i Hillerød.
Weekenden efter dansen i Ronneby
tog vi til 15th Danish Convention i
Frederikshavn. Også her var der en
fin stemning, trods ret få deltagere
(6-700) i de nye, store sale. Livlig

stemning og tilfredshed med gode
danse og godt styr på hele arrangementet med en stor indsats af New
Friends og Frederikshavn SDC’s
indsats. En stor og flot opvisning
også midt i byen med bl.a. Jet Roberts og James Wyatt. At tænke sig:
om lørdagen med temperatur over
det behagelige i Ålborg, havde man

her i Frederikshavn arrangeret havgus med temperatur på 18oC – perfekt til squaredansen. En rigtig flot
ceremoni med les Lanciers udvikling
til Modern Square Dance blev også
præsenteret af værterne til næste år
den 8.-10. juni i Hillerød.
Her hyggede vi os desuden med
mange deltagere fra Sydjysk (over
1/3) på Frederikshavn Vandrehjem

(med plads bestilt et år i forvejen!).

lig dans. Dog var lokalerne mindre
hensigtsmæssige med én alt for stor
hal (P), 2 varme sale (M og A), som
var for små, og C-dans på en skole
i nærheden. Gode muligheder for
at snakke med nye dansere og den
sædvanlige glæde ved at få og gi’ en
knus til de mange, som man træffer
igen. Desuden et par ekstra dage i
London naturligvis med fint vejr til
at studere den store by – og held med
at komme hjem igen, før lufthavnene
pludseligt blev lukket pga terrorrisikoen – noget, som desværre ikke alle
nåede.
Om vi er syge? Ja, måske, men vi
trives godt med denne squaredans,
der kun kan helbredes ved DANS,
DANS og mere DANS, som vi jo
også gerne vil se som en epidemi,
Se evt. fotos på www.sydjysksq.dk
/billeder

Snyd ikke dig selv for en kanonVi var dog 10 lokale deltagere, som squaredace-oplevelse!
Reserver
også vovede os til European Conven- overnatning/camping i god tid.
tion 4.-6. august i Hemel Hempstead Tag til convention i 2007!
tæt på London, blot 1 god times flyvning fra Jylland. Med deltagere fra Ninna & Egon, Sydjysk Square
mange lande, bl.a. en del ældre eng- Dance Kolding
lændere, mange tyskere, svenskere
og hollændere, og også en enkelt fra
Saudi Arabien... foruden ca. 30 danskere, tror vi – deltog vi også her i
mange gode squares med fornøje-

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
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
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.
Referat fra Regionsmøde Nord nr. 13
Tid:
Sted:
Mødeleder:
Referent

Lørdag, den 7. oktober 2006, kl. 11.00
Gærum Skole, Brønderslevvej 99, Gærum, 9900 Frederikshavn
Michael Andersen
Kirsten Muniz

Deltagere

Frederikshavn S.D.C. - New Friends Squaredancers - Nørresundby S.D.C.
Yellow Rock S.D.C - Østervrå S.D. - The Diamond - Square Up’ers
Coordinate Denmark - DAASDC

Fraværende
Med afbud
Fraværende
Uden afbud

Rold Skov S D
CSD
Brønderslev S.D.F - Løvvangens S.D. - Squaredance på Toppen
Triangle S.D.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Gennemgang af koordinationsliste/aftalen
4. Forslag der ønskes behandlet
5. Nyt fra DAASDC
6. Valg af koordinator
7. Næste møde.
8. Evt.

Fortsættes næste side
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1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af
referat

3. Koordineringsliste/aftale

4. DAASDC

5. Indkomne forslag
6. Valg af
koordinator
7. Næste møde

8. Evt.

Jette Nielsen fra DAASDC valgt.
Referat godkendt med bemærkning om, at noterede opgaver skulle påføres
en dato for hvornår opgaven senest skal være løst. Pålagte opgaver fra sidste møde ikke løst inden dette møde – noteret.
Dirigenten spurgte Juan (Frederikshavn) om han havde lavet oplæg til ændringer jf. sidste møde – p.t. intet,
Klubber der ikke eksisterer længere eller ikke er medlem af forbundet, skal
slettes fra listen og aftalen. (Michael retter inden udsendelse af referat – der
mailes ud senest om 2 uger)
Aftalen underskrives af alle klubber i nord – de der ikke var til stede, får
listen tilsendt pr. post til underskrift og videresendelse.
Forretningsordenen gennemgået – rettet - (Michael retter inden udsendelse
af referat – der mailes ud senest om 2 uger)
Listen gennemgået:
Øster Vrå ønsker B-dans i uge 6
Frederikshavn:
flytter Rødspættedans til januar
afvikler Mortensdans i uge 45
ønsker A-dans i uge 45 – 2008.
Squaredansens dag afvikles lokalt – evt. samarbejde mellem naboKlubber
Det danske convent skal påføres listen!
(Michael retter inden udsendelse af referat – der mailes ud senest om 2
uger)
Benefit dansen blev diskuteret – ikke afholdt i 2006 p.gr.a. div. problemer,
men meningen er, den skal afvikles søndagen efter squaredansens dag, og
overskuddet bruges til fremme af dansen og nye tiltag.
Alle klubber ønsker nye medlemmer – tiltag efterlyses!
Klubberne opfordres til at lægge flyers på nettet (sort/hvis), så alle har mulighed for selv at printe.
Jette Nielsen orienterede om stort arbejde med en ny men god bestyrelse.
Mange tiltag sat i søen – PR gruppe (samarbejder m/CSD)– hvidbog for
convent – hvidbog for bestyrelsesarbejde – div. arbejdsgrupper – folder
under ændring – ny bil-streamer på vej (gratis).
Europæisk Convent har fået indstillet 4 danske callere – afgøres senere
hvem der skal med.
Ingen – men Øster Vrå foreslog en folder rettet mod børn og unge.
Michael Andersen blev genvalgt for en 2-årig periode.
18. februar 2007 kl. 11.00
Nørresundby Square Dance Club
Multikulturhallen, Gl. Lindholm Skole
Nørresundby
Det opfordres at klubberne anvender forbundets mail-adresse.
Sker der vedtægtsændringer i klubberne, skal de indsendes til DAASDC
Husk også at meddele formandsskifte.

Tips og Ideer
Til alle som laver flyers for deres
klub.
Ofte modtager jeg annoncer til Highlights i word format. Det er der ikke
noget galt i, men problemet med
word er at det ikke altid vises ens
på forskellige maskiner med det resultat at annoncen måske ikke altid
ser ud som ønsket når den kommer i
bladet. Derfor vil jeg anbefale jer at
downloade et program som hedder
CutePDF Writer. CutePDF Writerer et program som kan konvertere
næsten alle documenter til en PDF

fil. Programmet kan downloades fra
denne Web adresse:
http://www.cutepdf.com
Programmet er et freeware program,
hvilet betyder at man kvit og frit kan
downloade og bruge det. Programmet bliver installeret som en printer
og vælges ved at vælge Filer > Print
eller Ctrl + P og vælge Cute PDF i
printer listen.
Ved at bruge dette værktøj sikrer I at
det I ser er det i får.
God fornøjelse.
Computer nørden
Run

Callers’ Society Denmark
CSD
Callers'
Society
Denmark

Caller School
NewsLetter
Website
Callerparade
Summer Dance
Caller Træf

Bestyrelse: Carsten Nielsen 9837 4430, Hans Jørgen Bugge 7564 3536,
Lars Foged 9740 3508, Ruth Pedersen 8664 2686, Max Fris 8626 0251
Indmeldelse kontakt: Kasserer Lars Foged - 9740 3508 - eMail: larsfoged@mail.dk

CSD er medlem af: CALLERLAB - DAASDC

www.csd-denmark.dk

Bestyrelsesmøde 10.september 2006
Sted:
Join hands Square Dancers klubhus, Enggade 6A. 8700 Horsens
Tid: 10.00 til 14.00
Referat:
Deltagere:

Sonja Svensson
Jette Nielsen, Günter Arnold, Gudmund Hindberg,
Erik H Pedersen, Claus Hansen og Sonja Svensson
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af ordstyrer.
Konstituering/ valg af vicepresident
Valg til styregruppen i DGI
Behandling af ansøgning fra Helsinge
Samarbejdet i bestyrelsen
Forslag
Michael Andersen/Diamond er kommet med et forslag til en speciel bjælke til 10 års deltagere på Convention.
7. Spørgsmål fra Egon Sydjysk vedr. optagelse på arr. listen
8. Arbejdsopgavefordeling i bestyrelsen:
President/Jette-Convention 2006 nylig afholdt
Convention 2007
Svare på mails
Helsinge sagen
Indkaldelse til bestyrelsesmøder
Skrive dagsorden- gerne sammen med bestyrelsen
Newletter info/Ron
Forefaldende opgaver
Indlæg til Highlights
Kontaktperson vedr. rettelser til hjemme siden
Besvare telefonopkald
Indkaldelse til bestyrelsesmøder.
Lave dagsorden.
Repræsentant for DAASDC i koordinering Nord.

Secretary/Sonja
Skrive referater fra bestyrelsesmøder
Hvidbog- sammen med arbejdsgruppen
Support formanden.
Erik
Få styr på alt det gamle der ligger og roder
Lave system, der er nem at finde rundt i vedr.
de mange beslutninger, der er taget for det
Kommende arbejde.
Pakke til erhvervsarkivet
Lave ”køreplan” for conventionarbejdet for
Forbundet
Få registreret alt det forbundet ejer af
Flag, edb m.m.
Alt scannes ind vedr. forbundet
Arbejdsgruppen for kommende potentielle
Medlemmer sammen med Claus
Rep. For DAASDC Koordinering region syd
DGI – sammen med Jørgen Nielsen
Ajourfører håndbogen.

Økonomi/Günter:

Økonomistyring
Sender regninger ud på annoncer m.m.
Conventionbadges m.m.
Udsendelse af medlemsafgift
Ajourføre medlemslisten

1

suppl/Gudmund
Rep. For DAASDC i region øst i
arbejdsgruppen. Ansvar for PR. gruppen
Rep. I den politiske styregruppe i DGI danselandsstævne 2007.

2

suppl/Claus

Arbejdsgruppen for potentielle nye medlemmer
Rep. For DAASDC vedr. Convention 2007/ Hillerød
Produktion af streamer
Organisationsplan for DAASDC

Arbejdsopgaverne er fordelt ved tidligere bestyrelsesmøder, disse opgaver kan omfordeles, men for at det kan gå bedst
muligt, må vi finde de ressourcer frem den enkle har til at løse opgaverne bedst muligt.
9. Convention 2006:
Convention.
10. Convention 2007

Hvordan gik den? Er der noget vi skal være OBS på til næste år?
Drejebog for tilrettelæggelse af Convention, hvad er DAASDC`s opgaver før, under og efter

Kontrakt + budget, dette skal være i orden nu/ underskrevet.
Claus er kontaktperson fra DAASDC
Jette har kontrakten til Hillerød vedr. underskrivelse.

11. Arbejdsgrupperne:
Gudmund/PR er I kommet i gang?
Sonja/Hvidbog Convention er I kommet i gang?
Erik/Claus Potentielle medlemmer hvor står I?
12. Økonomi:
Hvordan ser vor økonomi ud?
Betaling af lån til Frederikshavn + New Friends
Orientering vedr. hvor mange badges der er tilsendt Conventionværterne.
13. Fællesmøde:

Her skal der være et færdigt oplæg fra bestyrelsen på alle arbejdsretningslinier
til de personer der er med i DAASDC`s arbejde.

14. Indlæg Highlights:
Der skal skrives et indlæg til bladet vedr. vedtægterne i klupperne og såfremt der
Er vedtægtsændringer/ny formand skal disse rapporteres til forbundet.
15. DGI

Til orientering:
Fællesmøde DAASDC, CSD, DGI for kommende samarbejde, Poul Erik har
Foreslået et sådan møde.
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Arrangementsliste December 2006 - Februar 2007
Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

December

.

.

.

Tlf-kontakt

New Friends SD
01-dec-06

19.00-22.00

02-dec-06

13.00-21.00

03-dec-06

13.00-17.00

27-dec-06

14.00-21.00

28-dec-06

19.00-22.00

28-dec-06

19.00-23.00

Juledans
Gærum Skole
Brønderslevvej 99, Gærum
9900 Frederikshavn
Roskilde SDC

Gulvets niveau
Jette Christensen

Arne
98 46 18 71

Gulvets niveau og callers
kunnen
Per Berg
Klubcallere

Maryanne
24 28 17 10
Per
24 42 97 63

Juledans
Multikulturhallen
Lindholmsvej 65, 9400
Nørresundby

M - P - A1 - A2
Poul Nielsen

Tove
98 23 10 32

Yellow Rock SDC

M45 - M - P - A1
Bengt "Bula" Ericsson (S)
Jan Wigh Nielsen

Conny
98 91 11 10

M - P - A1 - A2
Einar Sølvsten
Ib Bendtsen

Eva
86 85 14 05

M - P - A1
Søren Lindergaard
(Christensen)

Maryanne
24 28 17 10
Per
46 56 46 02

16.00-18.00 M53
Helle Rotne
Hans Pitters
19.00-22.30 M - P
Tommy Larsen

Hans
75 81 45 56

Nytårs Line Dance
Hældagerhallen
Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Øst

Hanne Pitters
Birthe Tygesen

Kirsten
75 72 48 85

.

.

Juledans på Tværs
Klublokalerne, Præstemarksvej 10F
4000 Roskilde
Nørresundby SDC

Affedtningsdans
Lundergårdsskolen
Nordens Allé 15, 9800 Hjørring
Salten SD
Nytårsdans
Toftebjerg Medborgerhus
Røllikevej 3, 8653 Them
Roskilde SDC
Nytårs Dans
Klublokalerne, Præstemarksvej 10F
4000 Roskilde
Bredballe SD

29-dec-06

16.00-22.30

Nytårsdans
Hældagerhallen
Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Øst
Bredballe SD

30-dec-06

17.00-21.30

Januar

.

Kalundborg SD
06-jan-07

12.00-21.30

13. Esbern Snare Festival
Nyrup Hallen / Nyrup Skolen
Nyrupvej 99, 4400 Kalundborg

M45 - M - P - A1 - A2
Maarten Weijers (NL)
Robert Milestad (S)
Lone Blume (DK)
Tommy P. Larsen (DK)

Anne
59 50 85 04

Arrangementsliste December 2006 - Februar 2007
Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Januar

.

.

.

Østjysk SDC

M53 - M - P - A1 - A2
Poul Nielsen
Carsten Nielsen
Klub callere

Annita
87 22 34 66
Tommy
28 29 37 61

M45 - M69 - P
Finn Gregersen

Marianne
48 18 43 39

M45(53) - M - P
Tommy Larsen

Kirsten
40 87 85 99
Inge
43 90 72 27

M23 - M - P - A1 - A2 - C1
Thomas Samuelsson (DK)
Christer Bern (S)
Carsten Toldbod (DK)

Juan
98 48 19 93

07-jan-07

12-jan-07

12-jan-07

12-jan-07
13-jan-07

13.00-17.00

Nytårsdans
Nordre Skole
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg
North West SD

Fredagsdans
19.00-22.30 Syvstjerneskolen, Skovløbervangen
1
3500 Værløse
Sydkystens SD
Fredagsdans
19.00-21.45
Vejlebroskolen
Vejledalen 1, 2635 Ishøj
19.00-22.00
13.30-21.30

Frederikshavn SDC
Rødspættedans
Frederikshavn
Granny's S&LD

14-jan-07

13.30-17.00

Strictly Dancing
Sorø Kultur & Fritidscenter
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Svendborg SDC
20-jan-07

12 års Fødselsdagsdans
13.00-21.00
S.G. Hallen, Johs. Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Svendborg SDC

20-jan-07

13.30-20.30

Begynderdans
S.G. Hallen, Johs. Jørgensensvej 10
5700 Svendborg
Næstved SD

20-jan-07

13.30-21.00

Troldedans 2007
Kildemarksskolen
Kildemarksvej 67, 4700 Næstved

M & Intro til Plus
Lone Blume

Tlf-kontakt

Lone
51 84 15 50

Tilmelding er nødvendig

M45 - M53 - M - P - A1 A2
Carsten Nielsen (DK)
Frank Bathelt (D)
Klub callere:
Kurt Krøyer
John Vestergaard
Niels Jørgen Hviid

Pia
62 22 00 40
Hanne
62 28 12 77

M23 (Gulvets niveau)
Kurt Krøyer
John Vestergaard
Niels Jørgen Hviid

Pia
62 22 00 40
Hanne
62 28 12 77

M45 - M - P - A1
Lars-Inge Karlsson
Thomas Samuelsson

Hanne
21 66 98 26

M23 - M45 - M - P - (A1)
Reine Storberg (S)

Jørn
98 83 41 94

Brønderslev SDF

21-jan-07

13.00-17.30

Vinterdans
Brønderslev Bibliotek
Skolegade, 9700 Brønderslev

Arrangementsliste December 2006 - Februar 2007
Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Januar

.

.

.

28-jan-07

13.00-17.00

Djurs SDC
Søndagsdans
Rosmus Skole
Bispemosevej 5, 8444 Balle
Granny's S&LD

M23 - M - P - A1
Einar Sølvsten
Mathilde Vinter
Leif Broch

28-jan-07

13.30-17.00

Februar

.

03-feb-07

B

03-feb-07

13.00-21.00

09-feb-07

09-feb-07

09-feb-07

Strictly Dancing
Sorø Kultur & Fritidscenter
Frederiksvej 27, 4180 Sorø
.
Herning SD
Vinterdans
?
Main City SD

10-feb-07
11-feb-07

10.00-18.00
10.00-18.00

11-feb-07

13.30-17.00

Mogens
86 38 64 74

Lone
51 84 15 50

Tilmelding er nødvendig

.
?

Allan
97 22 51 76

M45 - M - P - A1 - A2
Lars-Inge Karlsson
Bengt "Bula" Ericsson
Krister Pettersson

Eli
29 40 20 30
Gudmund
22 46 38 69

M45 - M69 - P - A1
Nicola Hartmann

Marianne
48 18 43 39

M45(53) - M - P
Finn Gregersen

Kirsten
40 87 85 99
Inge
43 90 72 27

FREDAGS SQUAREHYGGE
Pedersborg Skole
Rustkammervej 76, 4180 Sorø

M53 - M - P
Bjørn Andersson

Lone
51 84 15 50

Fyn Square Dance Club
DGI - Fyn Dans og Musik

lørdag: A2 - A1 - P
søndag: M - M45
Lars Inge Karlsson
Rene Styrbæk
Ejner Sølvsten

Erik
62 23 22 40
29 41 94 05

Copenhagen Square Fun
2007
Kedelhallen, Nyelandsvej 75A
2000 Frederiksberg
North West SD

Fredagsdans
19.00-22.30 Syvstjerneskolen, Skovløbervangen
1
3500 Værløse
Sydkystens SD
Fredagsdans
19.00-21.45
Vejlebroskolen
Vejledalen 1, 2635 Ishøj
Granny's S&LD
19.00-22.00

Plus & Intro til A1
Lone Blume

Tlf-kontakt

Inspirationsdans
Højby Skole
Nørrelunden 20, 5260 Odense
Granny's S&LD
Strictly Dancing
Sorø Kultur & Fritidscenter
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Plus Dancing
Lone Blume
Tilmelding er nødvendig

Lone
51 84 15 50

Arrangementsliste December 2006 - Februar 2007
Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Februar

.

.

.

17-feb-07

Roskilde SDC
Valentinedansen
14.00-21.00 Gundsølille Hallen, Store Valbyvej
248 A
Gundsølille, 4000 Roskilde

18-feb-07

13.00-17.00

18-feb-07

Østjysk SDC, Silkeborg Kreds
Fastelavnsdans
?

Roskilde SDC
Valentinedansen
11.00-16.00
Klublokalerne
Præstemarksvej 10F, 4000 Roskilde
Bredballe SD

24-feb-07

13.00-21.00

25-feb-07

11.00-17.00

25-feb-07

12.30-17.30

9. Wind Mill Dance
Vejle Centret Idrættens Hus
Willy Sørensens Plads 5, 7100
Vejle
Bredballe SD
Wind Mill Line Dance
Vejle Centret Idrættens Hus
Willy Sørensens Plads 5, 7100
Vejle
Sydsjællands SDC
Begynderstævne 2007
Lysholm Skole, aulaen
Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Tlf-kontakt

M45 - M - P - A1
Nils Trottmann (D)
Bjørn Andersson
Finn Gregersen

Maryanne
24 28 17 10

M - P - A1
Klubbens Callere

Britta
86 82 98 74
Tommy
28 29 37 61

A1 - A2
Nils Trottmann (D)
Bjørn Andersson

Maryanne
24 28 17 10

M53 - M - P - A1
Bengt Bula Ericsson (S)
Leif Ekblad (S)
Birthe Madsen (DK)
Hans og Helle (Klubcallere)

Hans
75 81 45 56

Susanne Mose
Hanne Pitters
Birthe Tygesen
Hanne Johansen

Kirsten
75 72 48 85

M23 --» M69
Finn Gregersen
Else Nyberg Nielsen

Bent
55 54 68 31

Tak for de mange dejlige mails vi
modtager for vort arbejde, der varDer er også medlemmer, der kommer mer og giver nye kræfter til det fortmed ideer til at arbejde videre med, satte arbejde.
til gavn for klubberne/danserne, dej- Vi har i september haft møde med
ligt at der er en interesse for, at vi koordinatorerne, webmaster og realle skal udvikle os.
daktør – der er nu udarbejdet samarBestyrelsen er altid åben for nye ide- bejdsretningslinier for disse. Vi haver/tanker – der kan komme vor inte- de et godt konstruktivt møde, hvor
resse for square dansen til gode, in- også nye ideer opstod. Vi arbejder i
gen skal holde sig tilbage med ideer, øjeblikket videre med disse, og når
tag telefonen eller send en mail med vi har lidt mere omkring disse tiltag,
din ide/ideer til bestyrelsen.

Fortsat fra side 3

Formanden har ordet

Fortsættes side 20

Square Dancere bombarderet med potteplanter
På BT’s hjemmeside kunne man den
8. august læse at nogle af Roskilde
Square & Line Dance Club’s square
dansere dagen før var blevet udsat
for bombardement med potteplanter. Årsagen var, at samtidig med en
Square dance opvisning på Stender
Torvet i Roskilde var der en demonstration mod krigen i Libanon, som
bl.a. var rettet imod USA og drabene
på små børn.
Demonstranterne følte at Square
dance var uforenelig med deres demonstration, som en af arrangørerne,
Chalak Kader. iflg. BT udtalte ” Det er
som at holde begravelse og fest sam-

tidig”. Sandheden er jo
nok, at det
der tirrede
demonstranterne
var
at det var AMERIKANSK Square
Dance.
Ole Løike fra Roskilde Square Dance Club udtaler iflg. BT ”Vi syntes
nok, vi kunne have været der begge
to uden at genere hinanden, men det
er ikke særlig rart når der pludselig
bliver kastet potteplanter efter os,
fordi vi kommer med vores amerikanske musik.”
Fortsættes side 21

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

Præsentation af den nye næstformand

Jeg har fået
til opgave at
skrive et lille
indlæg hvor
jeg fortæller
lidt om mig
selv og mine tanker for mit arbejde
i DAASDC bestyrelse. Først vil jeg
sige at jeg er glad for at jeg blev
valgt til bestyrelsen, glad for at der
var nogle der stemte på mig fordi de
tror og forventer at jeg kan gøre en
forskel.
Dette er også mine intentioner, da
jeg ved at jeg har nogle ressourcer
som kan komme bestyrelsen og derved de enkle klubber til gode. Mine
tanker omkring min funktion i bestyrelsen er at være med til sammen
med de øvrige bestyrelsesmedlemmer at løfte opgaverne i samlet flok,
at viderefører et godt stykke arbejde
men også tilføre nye ideer og visioner for fremtiden. Alt dette kan ikke
gøres uden alles medvirken, så derfor glæder jeg mig også til at indgå i
samarbejde med de forskellige klubber og derved være med til at gøre
Square Dance mere synlig i dagens
Danmark.
Lidt om mig selv:

Har danset Square dance siden 1999
og kommer fra Join Hands i Horsens
hvor jeg også sidder i bestyrelsen.
Har to døtre og to dejlige børnebørn.
Arbejder til daglig med Sindslidende
hvor mine primære opgaver er samtaleterapi samt udviklingsterapi. Og
når jeg rigtig skal slappe af tager jeg
i min kolonihave. Det var lidt om
mig og hvad jeg går og laver.
Hilsen Sonja Svensson.

Fortsat fra side 18

Formanden har ordet

så melder vi straks ud på hjemmesiden, hvad der sker.
Så alle opfordres til at bruge hjemmesiden flittigt – det er her, de nye
informationer kommer hurtigst til at
ligge – da vi jo ikke udsender bladet
Highlights hver måned.
Nu da julen hastigt nærmer sig, vil
hele bestyrelsen ønske alle en rigtig
glædelig jul, samt et godt nytår.
Tak for de mange gode timer, vi
har haft sammen i året 2006 der nu
hastigt rinder ud, og vi ser frem til
et nyt år, med ligeså mange dejlige
danseoplevelser som i 2006.
Med venlig hilsen
Jette Nielsen

Fortsdat fra side 19

Roskilde Politi erkender sin andel af
miseren. Demonstrationen var blevet anmeldt torsdag og således lovlig, men også square dancerne, som
var hyret af Stjernebutikken, var på
stedet i overensstemmelse med reglerne.
Enden på historien blev at Roskildes
Square dancere måtte flytte deres
opvisning til et andet sted i byen.
Run

Hos købmanden
-De må ikke ryge her, sagde købmanden.
-Jamen jeg har købt cigaretterne
her, så må jeg vel også ryge dem
her.
- vi sælger også wc-papir, men det
bruger de vel ikke før de kommer
hjem! svarede Købmanden
Fattige børn
Alle børnene var fattige undtagen
Frode han kunne sin fars pinkode......

Polen - Gdansk

Hotell Dom Tancerza
28 juli – 4 aug 2007

4 -11 aug 2007

A1-dans med A2 intro
(Förkunskap: god A1)

C1-dans
(Förkunskap: C1)

Plus dans med A1 intro
(Förkunskap: god plus)

A2 dans med C1 intro
(Förkunskap: god A2)

callers
Christer Bern (S) och Thomas Samuelsson
Pris: 3 400 Sv.Kr

Kom till Polen med oss och bli glatt överraskad

Begränsat antal
deltagare

Priset avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/te i danspauserna, transport mellan färja och hotell,
guidad tur i Gdansk, Afterparty samt frukost och middag. Enkelrum finnes mot tillägg 400:- Sv.Kr/vecka
Anmälan och förskottsinbetalning 900 Sv.kr senast 1 april 2007.
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
Mera info på hemsidan:

www.aspdance.com

Hanna Tenenbaum 040 21 25 11
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö
hannainsweden@yahoo.com
Lars Olofsson
040 23 42 11
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö
lars.g.olofsson@telia.com

Fortsat fra side 13
16. Næste møde dato:

Vi skal tænke os godt om vedr. datoer for møderne, da det er svært at få alle med,
Men vi skal gøre vort yderste for at alle kan deltage.

17. Eventuelt.


1.

Valg af ordstyrer:
Claus Hansen blev valgt.

2.

Konstituering/valg af vicepresident: Sonja Svensson blev valgt som vicepresident og Gudmund
Hindberg indgik i bestyrelsen.

3.

Valg til styregruppen i DGI:
Jette orienterer om arbejdet i gruppen, at der er ca. 1 til 2 møder om året som foregår på Sjælland.
Opfordrede Gudmund til at tage opgaven, hvilket han sagde ja tak til..

4.

Behandling af ansøgningen fra Helsinge:
Jette har modtaget Klubbens vedtægter, disse vil blive gennemgået hvorefter der tages stilling til
medlemskabet og klubben vil få besked herom inden for bestyrelsens tidsramme. Vi mangler forsat
oplysninger fra denne klub i forhold til medlemskabet.
Der er ligeledes kommet en ansøgning fra Hadsten med ca. 50 medlemmer som ønsker at blive
optaget i forbundet, de har fremsendt deres vedtægter som der også vil blive taget stilling til og gives
en tilbagemelding på. Besked om optagelse gives indenfor bestyrelsens tidsramme.

5.

Samarbejdet i bestyrelsen:
Jette ville gerne have haft at de nye bestyrelses medlemmer havde fået en lille bog f.eks. om
bestyrelsens arbejdsretningslinier, (denne ide om en lille bog vil blive taget op på et senere tidspunkt.)
Jette vil prøve at arbejde videre med ideen.
Der blev talt om vigtigheden i at vi i bestyrelsen holder os til det vi nu engang er sat til, at vi ikke ude
i klubberne kommer med forskellige udmeldinger, men at alle siger og handler ud fra det der er blevet
besluttet. At de arbejdsopgaver vi har fået er dem vi skal arbejde med og ikke alle andres. At det er
vigtigt for samarbejdet at vi hver enkel melder tilbage hvis vi har nogle opgaver vi ikke kan få ordnet
således at de ikke bliver glemt, men kan varetages af andre i bestyrelsen.
Aftalt at når ferien står for døren så koordinere vi inden i bestyrelsen således at der altid vil være 1
eller 2 der står til rådighed hvis noget bestyrelsesarbejde er påtrængende.

6.

Forslag: Michael Andersen/Diamond er kommet med et forslag til en speciel bjælke til 10 års
deltagere på Convention:
Vedtaget at der laves en sådan 10 års bjælke og at alle som kan fremvise at de har deltaget i
Convention igennem 10 år får den foræret. Günter vil komme med et oplæg omkring
udseendet/udformningen af bjælken.

7.

Spørgsmål fra Egon Sydjysk vedr. optagelse på arr. Listen:
Alle ikke medlemmer kan købe sig annonceplads i Highlights og på DAASDC hjemmesiden, såfremt
annoncen ikke strider mod formålsparagraffen i DAASDC. Jette sender Egon et skriftlig svar.
Referat fra Repræsentantskabsmødet omkring dette emne skal omformuleres så det står mere klart
hvad reglerne er.

8.

Arbejdsopgavefordeling i bestyrelsen:
President/Jette:
Der kommer rigtig mange henvendelser fra klubberne rundt omkring, disse drejer sig om alt muligt,
lige fra små hverdagsting til større bestyrelses spørgsmål. Vi fik en drøftelse om der mon rundt
omkring i klubberne hvor der indimellem kommer bestyrelsesmedlemmer med mindre erfaring i

foreningsarbejdet kunne have brug for undervisning/kursus i disse ting. Aftalt at vi ser på dette og
prøver at finde en mulighed hvor alle tilgodeses.
Claus forslog om man på DAASDC hjemmeside måske kunne oprette en form for brevkasse således
at medlemmerne på denne måde kunne komme med relevante spørgsmål til hinanden om de
problemer de i hverdagen står med i klubberne. Dette vil blive drøftet med hjemmesidens webmaster.
Erik:
Er kommet godt i gang med gamle sager, mangler dog forsat nogle ting fra 1989 til 92. Erik får resten
af gamle ting som skal scannes og derefter sendes i arkivet. Erik er færdig med de ting han har fået.
Skal herefter have registeret hvad der er af ting som forbundet ejer.
Jette efterlyser et referat fra DGI møde om hvem der skal Calle på Danselandstævnet
Claus:
Påbegynder arbejdet vedr. arbejdsgruppen nu. Der har været nogle problemer med farverne på de
streamer der er fortrykt, dette vil blive ordnet. Bestyrelsen besluttede at bruge nogle PR midler på
streamerne og derefter sende dem ud til klubberne uden beregning således at Square dancen bliver
endnu mere synliggjort.

9. Convention 2006:
Günter: Økonomien derfra ser god ud Conventionværterne afregnede kr. 6.704 – til DAASDC.
Erik: Der var en rigtig god stemning der, og al arbejdet forløb godt.
Jette: Måske det ville være en ide at vi får lavet en form for drejebog til bestyrelsen om hvad vi skal
være med til før og under Convention. Erik vil se på dette.

10. Convention 2007:
Alt er for nuværende på plads og Claus vil deltage i alle møderne.
11. Arbejdsgrupperne:
Gudmund: Ikke kommet i gang med PR gruppen endnu, men har kontaktet DGI om et tilskud, men
dette indebære at DGI skal have alle oplysninger om udgifter m.m. men da dette endnu ikke er på
plads ses tiden an.
Jette forslog at der tages kontakt til CSD som har nogle midler der muligvis kan søges.
Gudmund tager kontakt til de andre i gruppen og aftaler det videre forløb i PRgruppen, Gudmund vil
til næste bestyrelsesmøde havde et oplæg med.

Sonja: Hvidbogsgruppen er kommet godt i gang, vi har nu så meget materiale at vi kan begynde at
sætte det sammen til noget
Brugbart.

med til næste møde.

Erik/Claus: potentielle medlemmer. Vil i næste uge finde ud af de forskellige opgaver og har noget

12. Økonomien ved Günter:
Denne er fin. På nuværende tidspunkt er der et overskud på kr. 23.465 og budgettet overholdes.. Erik
har talt de badges op der er tilbage fra Convention 2006 og afregning for salget er foretaget.
13. Fællesmøde:
Bestyrelsen gennemlæste og godkendte oplæg omkring retningslinier for koordinatorer, redaktør og
webmaster i DAASDC.
Fremlægges for de involverede på fællesmødet umiddelbart efter bestyrelsesmødet.
14. Indlæg Highlights:

Fortsættes side 28

Dette var nogle spørgsmål vi i Join Hands Horsens var blevet stillet over for, da flere
havde spurgt om det ikke snart var på tiden at klubben startede sådan et hold op.
Forespørgselen var kommet fra flere handicappede og sindslidende som havde haft
Square dance på de aktivistcentre de kommer på, og deres glæde over det at danse
Square dance samt lære nyt var lige så stor som alle andres og det at høre til og
komme i en klub var et stort ønske fra dem.
Vi besluttede i klubben at selvfølgelig er Square dance for alle når bare man var
mobil nok til at kunne danse. Vi har nu i Klubben oprettet et handicaphold og hvor de
der underviser også til dagligt arbejder med handicappede og sindslidende.
Dette fordi denne gruppe især har behov for genkendelighed og i starten behov for
tryghed i, at det er de samme mennesker, der er omkring dem.
Vi kender alle dette med, at dansen spreder glæde og det at stå i en Square der går
godt eller går ned ofte får smilet frem på vores læber, det er helt det samme for vores
handicap gruppe, men samtidigt skal det opleves at være sammen med dem i disse
situationer, især når det går godt og se den stolthed i deres kropssprog og øjne, det er
guld værd. Og når der er noget der er rigtig svært hvilken iver og opmærksomhed de
så udstråler ja, det er en ren fornøjelse at være med til.
Så vores konklusion om Square dance er for alle så har vi i klubben erfaret,
at dansen er for alle, der er mobile og som nyder samværet med andre i en Square.
Med Square hilsen Sonja Svensson Join Hands Horsens

Meddelelser fra bestyrelsen
Opfordring til alle medlemsklubber
Efter henvendelse til DAASDC’s
bestyrelse, har bestyrelsen diskuteret forholdet til offentlige
myndigheder. Vi skal i den forbindelse opfordre alle medlemsklubber
til at have ordnede forhold overfor
alle offentlige myndigheder, da det
er den enkle klubs ansvar.
PBV.

Til klubberne under
DAASDC:
HUSK:
Når der sker ændring af formand eller kasserer skal dette meddeles til
kassereren i DAASDC Günter Arnold, Holtebakken 5, Niverød, 2990
Nivå, tlf. 49 14 44 38, mail adr. treasurer@daasdc.dk
Det er for at vi kan rette vores kartotek til således at alt herfra havner de
rigtige steder.
Det samme er gældende hvis der
foretages ændringer i klubbens vedtægter.

Mail adr:
Til de klubber der ikke har en
DAASDC adr.
Bestyrelsen vil opfordre klubberne
til at få en DAASDC adr.
Der ligger en blanket på hjemmesiden der skal bruges, den findes under
linket medlemsservice.
Det vil hjælpe meget med en DAASDC adr. så er der kun en person
der skal rette, som det er nu er der ti
der skal rette.
Hvis der sker ændring med hensyn
til hvem der skal modtage informationer fra DAASDC, skal det også
meddeles kassereren.
På vegne af bestyrelsen
Erik Höiberg Pedersen
Sekretær DAASDC

I ØSCD’s Nyhedsblad har man kunnet læse nedenstående indlæg som
jeg med tilladelse fra skribent bringer her i bladet, da det giver stof til
efter tanke.
Run

Tanker om Squaredance
og Squaredansere
For nogen tid siden mødte jeg en tidligere square dancer. Jeg var naturligvis interesseret i at høre, hvorfor
hun var holdt op med at danse, og
hendes svar kom prompte: Der var
for megen klikedannelse!
Kort efter mødte jeg så en anden tidligere square danser, da talen faldt
på square dance, var hendes første
reaktion: Der er for megen klikedannelse! Hun var en habil og erfaren A2-danser, som havde besluttet at starte op igen efter et par års
pause, men hun følte sig frosset ud
i en grad, så hun med tårer i øjnene
gik hjem og med egne ord er tabt
for square dance for altid. Danserne
havde deres faste pladser i squaren
og på gulvet, og det skulle hun ikke
komme og blande sig i. Hun havde
ellers megen lyst til at starte igen
og synes stadig, at square dance er
sjovt, men hun sætter aldrig sine ben
på et square dance-gulv igen. Det er
da bare brandærgerligt.
Desværre stemmer disse to udsagn

meget godt overens med min egen
opfattelse. En opfattelse, jeg længe troede, jeg var ene om, men jeg
har efterhånden talt med adskillige
tidligere dansere, som næsten alle
er kommet med den samme forklaring på, hvorfor de var holdt med at
danse. Har vi virkelig råd til at miste
dansere på den konto, når der ikke
kommer mange nye til?
Hvad er det, der er sket med vores
dejlige fritidsfornøjelse, som tidligere handlede om hygge og socialt
samvær og om at have det sjovt, men
som i dag mere handler om, hvem der
kan komme igennem flest niveauer
på kortest mulig tid. Er det ikke ved
at være på tide, at vi erkender dette
problem og alle – callerorganisationer, klubber, callere/undervisere OG
dansere - forsøger at dæmme op for
denne udvikling. Den hænger nok
til dels sammen med, at vi lever i et
“jeg”-fikseret samfund, men inden
for square dance er vi jo afhængige
af, at der er andre at danse med, og
derfor kan vi ikke bare opføre os,
som om de andre dansere ikke kommer os ved. Senest måtte jeg til vores dejlige sommerdans med Johnny
Preston og Bronc Wise i Randers
både på gulvet og i omklædningsrummet lægge øre til adskillige dansere, som beklagede sig over, at der
ikke var nogen at danse med i A2C1-hallen, fordi squarene var luk-

kede. En kunne berette, at hun ikke
længere kunne få sin mand med til
square dance af samme årsag. Jeg
synes, det er meget pinligt at høre
gæster til vores danse beklage sig
på denne måde. Besøgstallet til vore
danse har længe været faldende. Det
er der naturligvis mange årsager til,
men det kunne da godt tænkes, at
dette er en af dem, og en, som vi alle
kan bidrage til at få fjernet.
Da jeg startede med at danse square
dance for over 10 år siden, lærte vi
ikke blot callene, men også hvordan
man opfører sig som square dancer, og at vi alle har et ansvar for, at
ALLE og ikke blot en selv får en god
dans. Desværre er det min opfattelse,
at alle disse “udenomsinstruktioner”

ikke længere bliver videreformidlet til nye dansere, og alting bliver
flydende. Hvis man kan tale om en
square dance-ånd, vil jeg sige, at det
er den, der ikke længere bliver givet
videre. Her har underviserne en helt
afgørende rolle, idet de allerede fra
første øveaften bør indprente danserne, at square dance er et fælles foretagende, og at man f.eks. ikke blot bliver stående i den samme square og på
samme sted gang efter gang. Det er
uvenligt og giver en dårlig stemning.
Brug af computerkort er ofte en god
idé, så kan ingen blive stående fastklistret til samme sted. Det gør det
også lettere at få dem med, der kommer alene, og som måske har svært
ved at komme ind, når alle parrene

nægter at danse med andre. Til danse
har callerne overblikket, og de kan
jo godt se, når squarene er låst, og
der står dansere udenfor, som ikke
får lov at komme med. Som dansere
er vi veldresserede til at følge deres
ordrer, så en venlig opfordring til at
bryde squarene op, vil tit være en
god idé. Først og fremmest er det jo
op til os dansere at tage ansvaret for
hinanden. En eller to lukkede squares
på et gulv med 3-4 squares påvirker
stemningen i meget negativ retning,
og mon ikke de dansere, der kommer
til at stå uden for en stor del af tiden,
tænker sig om en ekstra gang, før de
kører måske hundredvis af kilometer
og bruger en hel lørdag og et ikke
uanseeligt beløb på at komme til den

næste dans? Almindelig pli tilsiger
at alle danser med alle og lader alle
komme til. Tidligere var det også almindelig square dance-pli. Det er det
desværre ikke længere.
Der udfoldes store bestræbelser på at
udforme PR-tiltag for at skaffe nye
dansere. Mon ikke en del af PR-indsatsen burde gå indad? Vi kan alle
gøre vores til, at få nogle af de gamle
square dance-dyder tilbage, så vi måske undgår at miste flere dansere på
grund af klikedannelse og “snobberi”, og så square dance-miljøet igen
kan komme til at virke tiltrækkende
for nye dansere.
Helle Stevn
Østjysk Square Dance Club

Fortsat fra side 23
Når der rundt omkring i klubberne kommer nye vedtægter samt ny formand/næstformad skal dette
meldes til bestyrelsen så det altid er ajourført. Erik vil sætte et oplæg sammen til næste udgave af
Highlight.
15. Fællesmøde med DAASDC – CSD - DGI:
Der er endnu ikke kommet nogen tilbagemeldinger om nyt møde samt dagsorden.
16. Næste møde:
Den 12. november kl. 10.00 i Join hands klublokaler Horsens
17. Eventuelt:
Bestyrelsen er blevet bedt om at indstille fem danske callers til Europæisk Convention 2008.
Bestyrelsen er enig om, at dem der kan blive indstillet skal være medlem af CSD på
indstillingstidspunktet.
Jette valgte til dette punkt på dagsorden ikke at stemme, da hun valgte at sige, at hun var inhabil i
forhold til valg af callers
Til dette arrangement.
DAASDC indstiller callers til værtslandet for den kommende Europæisk Convention 2008 som
finder sted i Tyskland.
Det er så op til Conventionværterne (Tyskland) selv at vælge dem de skal bruge. DAASDC
indstiller kun.

Referent: Sonja Svensson.
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Dans i 3 sale fra M45A2.
Dans fra 12.00 til 21.30.
Lækker Esbern Snarebuffet. Skal forudbestilles.

Se flyer og vor hjemmeside www.kalundborg
squaredancers.dk

Maarten Weijers
Robert Milestad
Lone Blume &
Tommy P. Larsen
Kalundborg Square Dancers på festudvalgets vegne og yderligere oplysninger:

Anne Esbensen - Tlf. 59.50.85.04 evt. (arbejde) 59.53.49.05 eller E-mail: anes@kalundborg.dk

Medlemskluber i DAASDC
Belles & Beaus Square Dance Club

Hedens Squaredansere

Rene Pedersen, Karen Jeppesgade 15

Birgit V.H. Kristensen, Bjørn Nørgårdscej 14

8300 Odder

86 55 15 41

S.

20 L.

7430 Ikast

Big River Square Dance Club

Helsinge Square Dancers

Knud Kyed Søndergaard, Vembvej 5

Leise Kampmann,

7500 Holstebro

97 42 32 67

S.

48 L.

48 79 72 50

Bornholm Square Dance Klub

Herning Square Dancers

Lene Due, Smørengevejen 16

Riikka Jensen, Søbjergvej 54

3720 Åkirkeby

56 97 22 08

S.

74 L.

7430 Ikast

97 25 09 83

Bredballe Square Dancers

Hillerød Square Dancers

Hans Pitters, Bryggervangen 13

Gerda Bech, Violvej 4

7120 Bredballe, Vejle Ø 75 81 45 56

S.

65 L. 154

3450 Allerød

48 17 16 17

S.

54 L.

S.

10 L.

S.

30 L.

S. 243 L.

Brønderslev Square Dance Forening

Holbæk Square Dance Club

Jørn Christensen, Horsermosevej 81

Claus Hansen, Storebjergvej 5

9740 Jerslev

96 83 41 94

S.

15 L.

3390 Hundested

47 59 10 21

S.

91 L.

Callers' Society Denmark

Jarlen af Bothwell's Square Dancers

Carsten Nielsen, Hulvejen 95

John Sørensen, Mosbyvej 23

9530 Støvring

98 37 44 30

S. 120 L.

4500 Nykøbibg Sj

59 91 35 21

S.

Coordinate Denmark

Join Hands

Jette Nielsen, Sætervej 1

Birthe Simonsen, Mimersgade 5A, 2.th.

9520 Skørping

98 39 15 96

S.

10 L.

8700 Horsens

75 60 18 30

S.

Djurs Square Dance Club

Juelsminde Square Dancers

Mogens Andersen, Bønnerupvej 13

Birgitte Gundersen, Kystvej 16

8585 Glesborg

86 38 64 74

S.

41 L.

7130 Juelsminde

75 69 47 96

S.

Fredensborg Square Dance Club

Kalundborg Square Dancers

Ingeborg V. Nielsen, Hvedevænget 62

Benja Nielsen, Røsnæsvej 427

3980 Kokkedal

49 14 22 87

S. 106 L.

4400 Kalundborg

59 52 74 78

S.

Frederikshavn Square Dance Club

Løvvangens Square Dancers

Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Ellinge

Dion Nielsen, Vårstvej 148

9900 Frederikshavn

98 48 19 93

S.

15 L.

9260 Gistrup

98 13 08 98

Fyn Square Dance Club

Main City Square Dancers

Mogens K. Nielsen, Gærupvej 20

Eli Hansen, Buskager 20, 3. th.

5600 Fåborg

62 65 20 20

S.

85 L.

2720 Vanløse

29 40 20 30

20 L.

79 L.

10 L.

41 L.

S.

28 L.

S.

72 L.

Granny's Square- & Linedancers

Midtjysk Square Dance

Berta Thomsen, Tuelsøvej 4

Leon Buur Pedersen, Himmelbjergvej 112, Laven
8600 Silkeborg
86 84 10 64 S. 49 L. 5

4180 Sorø

57 83 02 82

S. 110 L. 44

Greve Square Dance Club

Møns Square Dancers

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

Anne Troelstrup, Fanefjordgade 12

2670 Greve

43 90 07 09

S.

36 L.

4792 Askeby

55 81 74 09

S.

Hadsten Square Dance Club

New Friends Squaredancers

Lisbeth Rasmussen, Norgesvej 52

Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk

8370 Hadsten

86 96 23 37

S.

34 L.

9900 Frederikshavn

98 46 18 71

S.

31 L.

22 L.

Medlemskluber i DAASDC
Nordvestfyns Square Danse Club

Sydjysk Square Dance Kolding

Peter Madsen, Kærbyvej 29

Egon Rosendal, Slotsallé 11

5466 Asperup

64 42 28 01

S.

22 L.

6000 Kolding

75 53 10 15

S. 101 L.

North West Square- & Linedancers

Sydkystens Square Dancers

Marianne Christiansen, Ellekær Vænge 5, Slagslunde
3660 Stenløse
48 18 43 39 S. 59 L. 62

Inge Kold Sørensen, Olsbæk Strandvej 9

2670 Greve

43 90 44 86

S.

26 L.

Næstved Square Dancers

Sydsjællands Square Dance Club

Hanne N. Mach, Birkehegnet 161

Lars H. Olsen, H.C. Lumbyesvej 166 C

4700 Næstved

21 66 98 26

S.

39 L.

Nørresundby Square Dance Club
Tove Sigh, Søndre Allé 6

9460 Brovst

98 23 10 32

S.

54 L.

4700 Næstved

55 77 68 50

9000 Aalborg

41 61 23 25

Trade By Square Dancers
Finn E. Sørensen, Bragesvej 25

S. 102 L.

3210 Vejby

25 32 33 40

Old Town Dancers

Triangle Square Dancers

Lis Therkildsen, Ranunkelvej 329A

Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup

8471 Sabro

39 66 88 08

S.

88 L. 130

S.

22 L.

S.

50 L.

S.

14 L.

The Diamond

Ocean City Square Dancers
43 90 99 20

62 L.

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10

Ole Sørensen, Postbox 1

4622 Havdrup

S.

9220 Aalborg Øst

98 15 50 56

Rold Skov Square Dancers

Vordingborg Square Dance Club

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3, Bakkebøll

9541 Suldrup

98 37 80 09

S.

19 L.

4760 Vordingborg

55 34 25 04

S.

41 L.

Roskilde Square Dance Club

West Coast Square Dance Club

Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

Linda Vejling, Houlindvej 16, Sdr.Tørrin

4000 Roskilde

46 37 15 74

S. 104 L.

7620 Lemvig

23 44 57 97

S.

Salten Square Dancers

Wild West Square Dance

Eva Stenholt, Skærskovvej 77

Jens Frandsen, Tjæreborg Stationsvej 5

8600 Silkeborg

86 85 14 05

S.

39 L.

6731 Tjæreborg

75 17 50 29

S.

50 L.

37 L.

Slagelse-Zealand Square Dance Club

Yellow Rock Square Dance Club

Marianne Brender, Asgårdsvej 21

Niels Chr. Pedersen, Jerupvej 602

4200 Slagelse

58 26 33 33

S.

51 L. 84

9870 Sindal

98 93 06 33

S.

32 L.

Square Up'ers

Østervrå Square Dance

Britta Larsen, Kystvej 51, Egense

Klaus V. Sørensen, Trollhättansvej 22 st. mf

9280 St. Vorde

98 31 18 12

S.

15 L.

9800 Hjørring

51 22 07 63

S.

Squaredance på Toppen

Østjysk Square Dance Club

Aksel Pedersen, Lærkevej 26

Tommy Larsen, Runevej 19

9982 Aalbæk

98 48 88 38

S.

10 L.

Stoholm Square Dance Club
Merete Kortsen, Olgavej 74

7800 Skive

97 52 70 90

S.

34 L.

Svendborg Square Dance Club
Hanne Predstrup, Landevejen 134

5883 Oure

62 28 12 77

S.

60 L.

8210 Århus V

86 24 38 82

41 L.

S. 148 L. 14

Vild med …
Square Dance

