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Formanden har ordet
Dansesæsonen 2009/10 er nu i gang
– nye udfordringer venter forude
– der skal læres nyt og der skal trænes i det der allerede er lært, så der er
noget at tage fat på, for alle dansere.

dansen, samt klubben
i det område, hvor de
bor - ja, mon så ikke
der er nogle der får lyst til at være
sammen med os der allerede danser
squaredance og til at lære de call der
Den 16. september 1989 blev for- skal til for at danse.
bundet stiftet, altså har forbundet 20
års jubilæum– og som der tidligere Sommeren hastigt er gået – der har
er gjort opmærksom på – Conven- været sommerdanse og vor Convention 2009 blev Forbundets jubilæ- tion i juni blev en stor succes – noget
umsdans.
der tales om, når dansere der deltog
mødes. Det var en Convention fuld
Der er sket meget i udviklingen af af godt humør, samt stor danseglæde
square dansen og opgaverne til for- – utroligt, at alle dansere blev ved
bundet er også blevet mangeartet med at have energi til at gå på gulvet
igennem alle årene. Der har gennem gennem 3 dage, men danseglæden
årene været valgt mange personer fra strømmede ud af dem og forplantede
Fortsættes side 
medlemsklubberne, til at klare alle
disse opgaver. Alle har været med til Indhold:
Bestyrelse m.m
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Der er gjort mange forskellige tiltag
for at få flere dansere i klubberne og
der er mange tilbud at vælge imellem, så det kræver ildsjæle og ideer
til at reklamere for squaredansen.
Hvis alle medlemmer i klubberne er
med til at gøre reklame for square
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DEADLINES . . .

FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE HIGHLIGHTS
INFO
ANSVH. REDAKTØR
LAYOUT
Ruth Nielsen(Run)
Kulbyvej 20, 4270 Høng
Tlf. 58 85 22 87
Email: highlights@daasdc.dk

Highlight udkommer 3 gange
årligt.
ca. 1. april, deadline 10. marts
ca. 1. oktober, deadline 6. sept.
ca. 1. januar, deadline 5. dec.

Redaktøren forbeholder sig ret
til at forkorte indlæg til bladet.
Indlæg modtaget efter
deadline vil blive
bragt i det følgende nummer!

Alle meddelelser angående
klubberne medlemstal,
adresser
skal gives til kasserer
Hugo Jørgensen

Meddelelse om antal blade i
hardcopy samt navne skal sendes
til Leif Lykkegård,
lykkegaard@ka-net.dk

ANNONCEPRISER
For reproklart materiale.

Medlemsklubber
			

Helside		
Halvside
Kvartside

Sort/hvid

Farver

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

800,475,350,-

Ikke medlemmer
Highlights HL+Hjemmeside
			
Sort/hvid

Highlights/HL+Hjemmeside
Farver

Helside pr. nr. 900,Halvside - 500,Kvartside - 300,-

1.100,-/1.350,625,-/ 875,400,-/ 650,-

1.150,750,550,-

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

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

Ved reproklart forstås at annonce leveres som PDF dokument.


Redaktørens spalte
meret af Highlights.
Jeg håber I vil fortsætte med at komme med
gode historier og debatindlæg og at
dette ikke blot er en enlig svale.

Så er efteråret atter over os og det
er tid at tænke på square dans igen.
Forhåbentlig er der kommet rigtigt
mange nye dansere til og til dem vil
jeg sige hjertelig velkommen til verdens sjoveste motionsform. Jeg håber at I, lige som vi andre vil blive
vilde med square dans og fortælle
vidt og bredt hvor sjovt det er. For at
I skal få en rigtig god start rundt om
i square dans klubberne har jeg på
side 29 valgt at bringe ”Grundloven”
for nye dansere. Det kan absolut anbefales ”gamle” dansere at læse den
også.
Til de nye dansere kan jeg oplyse at
allerede i november måned bliver
der arrangeret begynderdanse rundt
om i landet. Det er danse specielt arrangeret for jer og jeg kan varmt anbefale jer at tage ud til disse danse.
Det ar altid sjovt og der er en hyggelig stemning.

Jeg har i dette nummer valgt at
bringe et interview med en amerikansk caller lavet af redaktøren af
det svenske square dans blad SquareInfo. Jeg kunne godt tænke mig at
lave lignende artikler i fremtiden og
efterlyser derfor emner til sådanne
artikler. Kender du en caller eller en
klubformand eller en danser som du
mener er helt speciel og som du godt
kunne tænke dig at læse om så send
dit forslag til mig enten på mail eller
brev eller ring til mig.
Da dette er det sidste blad inden jul.
vil jeg ønske jer alle en rigtig god jul
og et godt nytår og på gensyn i det
nye år.

Det lader til at mine hjertesuk vedrørende manglende indlæg og debat
i Highlights har båret frugt. I hvert Med squarelig hilsen
fald er dette nummer på hele 32 sider Ruth Nielsen
hvilket er sjældent for oktober num- Redaktør.

Redaktørens spalte er kun et udtryk for redaktørens personlige holdninger og ikke nødvendigvis  et udtryk for bestyrelsens holdning.


råde, tænk jer om og byd gerne ind
på denne opgave.
Det kan da ikke passe at vor Convention ikke skal afholdes i 2011 – eller
stoppe.

Fortsat fra side 3

sig til de talere der kom udefra til
dansen lørdag aften, det blev en meget positiv oplevelse for talerne.
Der er stadig mange opgaver at tage
fat på – lige nu er en arbejdsgruppe i
gang med at komme med ideer til en
ny hjemmeside – bestyrelsen har besluttet, at vor hjemmeside skal være
mere spændende, det er et af vore
ansigter udadtil – hjemmesiden skal
også fungere med nye tiltag i form
af hurtig udmelding af nye ting, der
sker indenfor DAASDC, klubberne
og indslag fra danserne – måske vi
kan få en debatside i gang også.
Arbejdet er ved at være langt fremme
– og siden skal gerne være færdig inden jul.
Bestyrelsen har professionel hjælp
til opgaven, så det bliver spændende
at se, hvad tiden byder på, med vor
nye hjemmeside – vi skal jo alle tage
nye udfordringer med på vor vej.
Kig ind på vor hjemmeside, WWW.
DAASDC.DK, det er her du får de
sidste nye oplysninger om, hvad der
sker.

Der er arbejde i gang omkring Convention 2012  – herom kommer der
oplysninger på et senere tidspunkt.
Der arbejdes også med velkomstbrev til nye klubber – vor hvidbog
arbejdes der også med, den skal hele
tiden opdateres, da det er et arbejdsredskab for kommende Conventionværter. Arbejdsopgaver er der nok
af, til tider mangler der hænder til
at hjælpe med til, at opgaverne løses, men som jeg hører rundt om, er
det ofte samme problem der findes i
klubberne.

Et nyt analyse skema for 2009 er
også på trapperne, brug de oplysninger I får med dette skema til at tænke
jeres arrangement igennem – skemaet skal gerne give jeres bestyrelser et
fingerpeg om, hvor mange dansere
der tager ud til arrangementer og på
hvilke niveauer de danser, så skulle
Convention 2011  er der ingen der
det blive nemmere at finde frem til
har budt ind på – det er ved at hanetop den form for arrangementer
ste med at finde en vært for dette års
der giver flest dansere og hvilke niConvention – skal vi følge reglen for
veau I skal sætte på jeres flyer.
fordeling for afholdelse, er stedet
denne gang et sted i Sydjylland eller
Convention 2010 – jeg har fået flere
på Fyn – så kære klubber i det omhenvendelser vedr. datoerne for den

ne Convention – det slåes hermed
helt fast – Convention 2010 er:
4 – 6 juni 2010.
Der er en fejl i den flyer der er delt/
sendt ud, der står 2 forskellige datoer, men altså – første weekend i juni
2010 i Frederikshavn.

flere der kommer til et arrangement
– og arbejdet er jo lige stort om der
kommer mange eller få – støt op omkring hinandens arrangementer.
Hele bestyrelsen i DAASDC vil ønske alle dansere og bestyrelser en
god dansesæson 2009/10.

Opfordring: Tag ud til de danse der
arrangeres, det er dejligt for den ar- P.B.V.
rangerende klub at der kommer no- Jette Nielsen
gen til deres dans og hermed træffer
du/I jo også nye venner – få dejlige
oplevelser og næste gang din klub
afholder dans, så vil netværket til,
at flere kommer til jeres dans være
større. Danseglæden bliver større, jo


Danish Convention 2009

Danish Convention 2009 er nu vel
overstået – et arrangement ud over
det sædvanlige. DAASDC kunne
fejre sit 20 års jubilæum og havde
valgt at donere 25.000 kr. samt overskuddet fra convention.

ikke kun fungere med 3 personer, og
her vil vi godt takke alle de personer/
medlemmer fra de 3 klubber, Kalundborg, Fredensborg og Holbæk for
den store indsats, der blev lagt for
dagene.

Normalt er det en klub, der står som
arrangør, men i dette tilfælde var vi
3 personer, Bjørn Andersson, Leif
Lykkegård og undertegnede, som
stod for arrangementet. En meget
lille organisation, men også med
meget korte kommandoveje og
beslutningsprocesser. Det skulle vise
sig at være en styrke, men også et
stort arbejdspres. Et convention kan

Vi kan  ikke være tilfredse med DGIbyens café og restaurant. Caféen
lukkede, når der var brug for den – og
når der var åbent, var ventetiden uacceptabelt lang – og så løb man tør for
mad. Det får man ikke 5 kokkehuer
for. Vi har også hørt utilfredshed med
maden i restauranten – og at kritikken, i det mindste delvist, har været
berettiget. Vi skal beklage, at DGI-

Louisville

Diamond Caves

Grand Ole Opry

Efter årets succe med 50 deltagare i Long Beach satsar vi nu på Louisville 2010
Jag har satt ihop ett paket med resa på 15 dagar där du får allt serverat.
schemat är preliminärt eftersom programmet inte är helt klart för år 2010 än
Detta är vad som ingår
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Flyg tur och retur Köpenhamn – Louisville
Transfer och inkvartering på hotell i Louisville 8 nätter
Rundtur i Louisville med flodbåten Belle of Louisville
Dagstur med buss till Lost Caves och Diamond Caves
Inträde till Convention 2010 i Louisville
Afterparty på convention och massor av dans
Busstur och inkvartering i Nashville 4 nätter
Besök på Country Music Hall of Fame
Besök på Whiskey Distillery Jack Daniels
Inträde och underhållning på Grand Ol Opry
Buss till Memphis och inkvartering 2 nätter
Besök på Graceland, Elvis Presleys hem
Music när den är som bäst
Transfer till flygplatsen för hemresa
Alla inträden och avgifter ingår samt helpension under hela perioden.
Allt detta för totalt 23900 DK
Förutsättningen för detta är dock att minst 25 personer deltager.
Intresseanmälan

Elvis och Graceland

Är du intresserad av detta evenemang utan att binda dig.
Skicka mig ett mail att du är intresserad, så skickar jag ut mail till dig i höst och
först då behöver du bestämma dig om du skall med eller inte
Skicka en intresseanmälan senast den 25 Oktober till leif@lemamusik.se



byen svigtede på disse områder.

god og festlig stemning i alle haller
under
hele convention, og det vil vi
Til gengæld vil vi gerne takke DGIbyen for at stille lokalerne til rå- gerne takke såvel callere som dandighed uden beregning, ligesom sere for. Og det er vores håb, at alle
personalet i øvrigt knoklede for at få danserne er taget hjem igen med en
god oplevelse i bagagen.
tingene til at fungere.

Vi kan alle være stolte af dette arrangement, og jeg ved, at det har
givet genlyd i de øvrige europæiske
forbund, som en god ide, man måske
ville tage op i fremtiden.

Open Air om fredagen var et kanon
hit. Vi har hørt, at der var over 250
squaredancere på pladsen. Mange tak
til danserne for det flotte fremmøde,
og tak til New-Beat callerne, der
leverede en super præstation. CSD
(det danske caller forbund) sørgede
for, at der blev uddelt en masse brochurer til tilskuerne, og vi håber, at
det har givet mange nye dansere fra
Thyborøn til Tokyo.

Alle vores anstrengelser, sponsorernes hjælp samt dansernes entré har
givet et overskud på lidt over 40.000
kr. Det betyder, at checken kommer
til at lyde på over 65.000 kr. Overrækkelsen vil finde sted ved en ceremoni
på Rigshospitalets børnekræftafdeling fredag den 30. oktober 2009,
hvor vores formand Jette Nielsen og
undertegnede, vil overdrage checken
til Marianne Nielsen, som er direktør
for Børnecancerfonden.

Sponsoren for dette arrangement var
vognmandsfirmaet Johs. Rasmussen
fra Svebølle. En chauffør var kørt fra
Svebølle fredag eftermiddag for at
være i København i en time for derefter at køre retur – en kæmpe tak
til dem.

Udover ovennævnte sponsor var der På vegne af conventionudvalget
også mange andre sponsorer, som Claus Hansen
hver især har bidraget til det store
overskud, der som bekendt går til
Børnecancerfonden.

Et convention kan ikke fungere uden
callere. Vi var så heldige, at callerne
beredvilligt stillede op mod at få
dækket udgifter til transport, overnatning og bespisning. Der var en

Conventionudvalget



Invitation
Convention 2010
Det skulle glæde os alle i ”New partyet lørdag aften når vi har sat de
Friends” squaredancers , Gærum ved helstegte pattegrise til livs.
Frederikshavn at se jer alle til convention i Frederikshavn i dagene 4. Er der tid og kræfter  tilovers byder
5. og 6. Juni 2010.
Frederikshavn på mange oplevelserselvfølgelig først og fremmest TorConvention finder sted i ”Arena denskjolds Krudttårn, og vover man
Nord” som mange af jer vil huske sig op til badestranden finder man
Europas nordligste palmestrand- og
fra 2006.
Centret består af haller beliggende jo- den er god nok- der står faktisk
under samme tag og med ”arenaen” nogle hundrede palmer og venter på
at få besøg. Det vil føre for vidt at
som kernen i det hele.
Der er tilknyttet cafeteria, og vi har remse mere op- kom hellere selv og
lavet nogle gode aftaler med bestyr- se og oplev Danmark nord for Limeren omkring forplejning og åbning- fjorden.
stider. Lige som sidst kan byen byde
på adskillige former for overnatning Vi glæder os til at se jer- og håber
– lige fra super hoteller til ”primi” at rigtig mange vil tage imod denne
camp med mulighed for el-tilslut- invitation og  således også være med
ning.
til at gøre en god convention endnu
bedre.
Vore callervalg overrasker måske
nogle af jer, men frygt ikke, de er alle Mange ”square”lige hilsener og på
rigtig dygtige og glæder sig meget gensyn
til at gå på scenen og give os nogle    
gode danse.
     ”New Friends”  
Vi har også fundet 3 supergode  callere til Line-Dancerne, så vi tror og
håber der er lagt op til nogle rigtig
gode dansedage.
Da vi jo generelt er glade og festlige
mennesker, har vi igen hyret Thorbjørn med band til at spille ved after
10

Dance for a child’s chance.
Af direktør Marianne B. Nielsen, Børnecancerfonden.

Det var en glædelig overraskelse, da necancerfonden kan skabe bedre
DAASDC i 2008 kontaktede Børn- vilkår for børn med kræft og deres
ecancerfonden for at fortælle, at de familier i Danmark.
i forbindelse med deres 20 års jubilæum og den 18. Danish Square Efter aftale med DAASDC vil donaDance Convention i juni 2009, ville tionen på de 60.000 kr. blive brugt
samle penge ind til fonden under slo- til legeredskaber i fondens sommerganet ” Dance for a child’s chance”. huse i Dronningmølle og i Blokhus
samt til de unge som har kræft.
Mere end 60.000 kr. er sidenhen Og allerede i august var 30 unge menblevet doneret til Børnecancerfon- nesker i alderen 12-18 år på ungdomden fra DAASDC, penge vi er lyk- stur til Ribe. En dejlig tur med gode
kelige for, da fonden ikke modtager oplevelser, kammeratskab, dans,
offentlig støtte og derfor er afhængig glæde og erfaringsudvekslinger. En
af private donationer. DAASDC’s af de unge siger om turen:   ”UngFortsættes side 12
donation er medvirkende til, at Bør-

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. .30 - 7.30
LØRDAG KL. 9.00 - .00
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Dance for a child’s chance
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domsturen er en fantastisk måde at
møde andre unge, der har været ude
for det samme på. Det er en af de
bedste måder, at få snakket de ting
igennem, andre ikke forstår.”
Under mit korte besøg på Danish
Square Dance Convention oplevede jeg en utrolig glæde blandt deltagerne, en glæde der smittede og
bragte mig i godt humør.
Gode oplevelser og livsglæde er en
del af det vi i Børnecancerfonden
gerne vil give videre til kræftsyge
børn og deres familier, selvom de
befinder sig midt i en svær tid. Alle
familier som har et barn med en
kræftsygdom kan søge fonden om
et forkælelseslegat, som eksempelvis kan bruges til en udflugt eller en
kort rejse med den nærmeste familie,
spillemaskiner, computer m.m. Fonden støtter mange andre tiltag, nogle
eksempler kan være fester og socialt
samvær i børnekræftafdelingerne,
familie weekender, musikundervisning m.m.
200 børn og unge i Danmark får hvert
år kræft. For 30 år siden døde næsten
alle disse børn. I dag helbredes tre
ud af fire børn. Børn med kræft får
den bedste eksisterende behandling
i verden, men det er en kompliceret
opgave at behandle børn med kræft.
12

I Børnecancerfonden støtter vi den
forskning, som handler om at gøre
behandlingen af børn med kræft bedre. På den måde håber vi, at kunne
bidrage til at helbredelsesprocenten
bliver endnu højere end i dag. Vi
støtter også den forskning, som skal
sikre de ramte børn et godt liv, efter
at de er blevet raske. Og vi støtter
den forskning, som arbejder med at
finde årsagen til at børn får kræft.
Vores mål er at helbrede alle de børn,
der får kræft, og Børnecancerfonden
fortsætter sit arbejde indtil alle børn
der får kræft bliver raske, eller endnu
bedre, indtil det lykkes at forhindre
at børn får kræft.
Læs mere om fonden og støttemuligheder på www.boernecancerfonden.dk.

Åbent brev til DAASDC

Til bestyrelsen i DAASDC samt til
Region Øst Koordinator.

Vedr.: Ændring i Fællesaftale for
Region Øst/DAASDC
North West Square- og Linedancers vil
hermed indgive en anmodning om, at få
lavet en tilføjelse til ”Fællesaftalen” for
Region Øst.
Afsnittet:
Der må IKKE tilrettelægges andre
arrangementer i de weekender, der
afholdes ”Traditionsdans” (inkl. torsdag
og fredag)
Ændres til:
Der må IKKE tilrettelægges andre
arrangementer (herunder interne
klubdanse) i de weekender, der
afholdes ”Traditionsdans” (inkl. torsdag
og fredag).
Dette ønske, ud fra vores oplevelse
med hensyn til vores ”Traditionsdans”
(Første weekend i maj) i år 2. maj 2009,
hvor vi afholdt vores ”Søndersødans”,
(som har været indsat i Region Øst
kalender), så den kan ikke komme som
en overraskelse for nogen klubber i vores
region. Desværre måtte vi konstatere,
at to klubber havde slået sig sammen,
for at holde en fælles afslutning, og en
tredje klub holdt egen afslutning, samt
at en fjerde klub, holdt deres afslutning
aftenen før (fredag).
Det er en konstatering, at der er et fald
i tilslutningen af dansere til Squaredans,

og at der måske skal skæres ned på
arrangementerne pga. dette, da det er de
samme dansere, der skal bakke op om
alle de arrangementer, der bliver lavet
fra klubbernes side.
Derfor er det beklageligt, at der er klubber
som har egen ”Traditionsdans”, i de for
Squaredansens side ”gode weekender”,
(ikke respekterer) de klubber, der har
”Traditionsdans” i weekender, der
måske ikke er hélt lige så optimale.
For Squaredansen og sammenholdet
herinden for, vil vi derfor anmode om,
at vi ikke ”bekriger” hinanden, ved at
lægge klubdanse på samme dag, som
der foregår en officiel ”Traditionsdans”
i en anden klub.
Dette kan/er jo også en medvirkende
årsag til, at vi som enkelte klubber kan
stå/står til at få et underskud på budgettet
for dansearrangementet, hvilket vi
klubber jo helst ser ikke forekommer,
og på sigt ikke kan leve med.

Vi håber, dette brev kan være med til, at
vi kan undgå dette i fremtiden, og derfor
anmoder vi om, at dette brev kommer
med i næste udgave af HIGHLIGT,
så det bliver officielt for alle klubber i
Danmark. Vi ser gerne, at det er medfulgt
af en kommentar fra DAASDC og
Region Øst koordinatoren.
På vegne af bestyrelsen i
North West Square- & Linedancers
Marianne Ziegler Christiansen
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Svar til North West Square- & Linedancers
Fra Region Øst koordinator
Tommy P. Larsen

Efter hurtigt at have “vendt” jeres
forslag et par gange, vil jeg godt
lade forslaget følge af et par kommentarer:
1. Når der fra en eller anden klub
planlægges med et ”åbent” arrangement, der dermed ønskes optaget på
arrangementslisten, samt hvortil der
ønskes uddeling af flyers og andet, er
tingene forholdsvis enkle at håndtere
for koordinatoren, idet disse arrangementer jo fremsendes via koordinatoren, som derved har mulighed for
at afvise dem/gøre opmærksom på
eventuelle konflikter.
2. Hvis en klub ønsker at afholde et
eller andet internt arrangement, det
være sig sæsonafslutning, generalforsamling, bestyrelsesmøde, callertræning eller andet, er det ikke helt
så enkelt at kontrollere/holde øje
med, da det jo ikke er sikkert, at der
bliver ”skiltet med” arrangementet
udadtil, hvorfor koordinatoren i sådanne tilfælde ikke umiddelbart har
mulighed for at gribe ind.
3. Fra og med foråret 2008 er der på
hvert region Øst-møde blevet uddelt
kalendere indeholdende markering
for de weekends, der afholdes tradi14

tionsdanse i den enkelte medlemsklub - minimum 2 år ud i fremtiden
(fra og med efteråret 2008 minimum
3 år ud i fremtiden).
Dette betyder, at klubberne altid har
mulighed for at kontrollere, om der
er noget planlagt traditions-arrangement i den pågældende weekend,
man i givet fald ønsker sit interne arrangement.
Endvidere er der fra efteråret 2008
på koordinatorens foranledning
blevet indlagt datoer for regionens
traditions danse minimum ét år ud
i fremtiden på DAASDC’s arrangementsliste - uanset, om klubberne
har planlagt dansene eller ej - men
udelukkende taget fra den kalenderoversigt, der uddeles på regionsmøderne.
Dette er med virkning fra indeværende uge (uge 21) yderligere
udvidet - i følge anmodning hos
DAASDC’s webmaster - til at gælde
samme periode som de uddelte kalendere - nemlig minimum 3 år ud i
fremtiden (i skrivende stund er der
indlagt Region Øst-traditionsdanse til og med hele 2011).
På denne måde burde alle klubber
have et værktøj, der skulle være enkelt at bruge i forbindelse med øvrig
planlægning af arrangementer.

Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Kontakt

Oktober
Autumn Dance
AFLYST
PÅ GENSYN I 2010

03-okt-09

03-okt-09

?

New Friends SquareDancers
?

Jan
29 72 13 16
@

?

Wild West Square Dance
03-okt-09

13.00-21.00

M - P - A1 - A2
Christer Bern
Den Allersidste 5-Klub Dans
Christian Wilckens
Fourfeldtskolen
Nordre Fovrfeldvej 1
6710 Esbjerg V

Sydkystens Square Dancers
09-okt-09

10-okt-09

19.00-21.45

14.30-19.30

  Fredagsdans
Strandgårdsskolen, Samlingssalen
Ishøj Søvej 200
 2635 Ishøj
Sydsjællands Square Dance Club
Fødselsdagsdans
Nordskovskolen, Bækvej 14
4690 Haslev

Arne
98 46 18 71
@

Søren
30 24 72 29
@

B-M-P
Bjørn Andersson

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03
@

P - A1 - A2
Bjørn Andersson

John
55 54 71 38
22 47 76 10
@

Gulvets Niveau
Jan Wigh Nielsen

Bjarne
21 65 66 40
@

B - M - P - A1 - A2
Søren Lindergaard
Thomas Paul

Per
30 31 28 97
@

Hjørring Square Dance
15-okt-09

19.00-22.00

Fællesdans
Den Gamle musikskole
Skolegade 4
9800 Hjørring

Ocean City Square Dancers
17-okt-09

14.00-21.00

Fødselsdagsdans
Solrød Skole
Højagervænget 29
2680 Solrød Strand
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Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Kontakt

P - A1 - A2 - C1
C1 - C2 - evt. C3A
Ian McConnell
Bjørn Andersson

Hanne
86 16 31 05
@

M - P - A1 - (A2)
Bent Husted

Gytha
35 14 53 64
60 92 53 63
@

Oktober
Midtjysk Square Dance
24-okt-09
25-okt-09

13.00-21.00
10.00-15.00

Midtjysk Jamboree 2009
Haldum-Hinnerup-skolen
Svinget 4
8382 Hinnerup
Belles & Beaus Square Dance Club

25-okt-09

13.00-17.00

Søndagsdans
Parkvejens skole
Nølevvej 4
8300 Odder
  Hedens Squaredansere

25-okt-09

13.00-17.00

25-okt-09

13.00-17.00

November
01-nov-09 13.00-17.00

Søndagsdans på Heden
Østre Skole
Jyllandsgade 10
7430 Ikast
Slagelse-Zealand Square Dancers
Søndagsdans
Slagelsevej 50, Høng
Big River Square Dance Club
Søndagsdans i Big River
Mejrup Kultur & Fritidscenter
Elkjærvej 26, Mejrup
7500 Holstebro

Gulvets niveau
Tommie Jørgensen
Carsten Toldbod

Birgit
97 25 09 10
@

Gulvets Niveau
Tommy P. Larsen

Ruth
58 85 22 87
@

B-M-P
Lokale Callere

Knud
97 42 32 67
25 14 54 62
@

M - P - A1 - A2 - C1
Bronc Wise
Henning Pedersen

Juan
24 22 84 18
@

M - P - A1 - A2
Barry Sjolin
James Wyatt
Lars-Inge Karlsson

Bent
75 95 44 58
Birthe
27 34 07 84
@

Frederikshavn Square Dance Club
07-nov-09 10.00-20.00

Mortensdans 6
15 Års Fødselsdagsdans
Ørnevejens Skole
Ørnevej 1A
9900 Frederikshavn
Program
Sydjysk Square Dance Kolding

07-nov-09 13.00-21.00

Koldinghusdans
Arena Syd
Idrætsvej 3
6580 Vamdrup
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Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Kontakt

November
Hillerød Square Dancers
07-nov-09 13.30-21.00

13-nov-09 19.00-22.00

Slotsdans
Skanseskolen
Østervang 124
3400 Hillerød
Big River Square Dance Club
Fredagsdans i Big River
Mejrup Kultur & Fritidscenter
Elkjærvej 26, Mejrup
7500 Holstebro

M - P - A1 - A2
Nils Trottmann
Tommy P. Larsen

Niels
48 24 17 75
@

P - A1
Lars-Inge Karlsson

Knud
97 42 32 67
25 14 54 62
@

B-M-P
Finn Gregersen

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03
@

P - A1
Mathilde Winter
Einar Sølvsten
Ib Rasmussen

Lisbeth
86 98 23 37
@

Sydkystens Square Dancers
13-nov-09 19.00-21.45

  Fredagsdans
Strandgårdsskolen, Samlingssalen
Ishøj Søvej 200
 2635 Ishøj
Hadsten Square Dance Club

14-nov-09 14.00-19.00

15-nov-09

Løvfalds Dans
Hadsten Skole
Festsalen
Hadbjergvej 14
8370 Hadsten
Hillerød Square Dancers
Begynderstævne
Fyn Square Dance Club
15 års fødselsdagsdans

21-nov-09 13.00-21.00

15 Jahre Geburtstagtanz
Højby Skole
Nørrelunden 20, Højby
5260 Odense S

B

B - M - P - A1 - A2
Paul Bristow
Lars-Inge Karlsson
Linda Bang
Peter Styrbæk
Rene Styrbæk

Niels
48 24 17 75
@

Niels Ove
30 66 30 37
62 63 20 96
@

Vordingborg Square Dance Club
21-nov-09 14.00-21.00

Goose Tower Dance
Marienberg Skole, Kantinen
Parkvænget 12
4760 Vordingborg
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B _ M _ P _ A1 - A2
Bertil Carlsson
Finn Gregersen

Carrie
55 34 25 04
@

Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Kontakt

M - P - A1 - (A2)
Mathilde Vinter

Gytha
35 14 53 64
60 92 53 63
@

November
Belles & Beaus Square Dance Club
22-nov-09 13.00-17.00

Søndagsdans
Parkvejens skole
Nølevvej 4
8300 Odder
Djurs Square Dance Club

28-nov-09 13.00-21.00

28-nov-09

Juledans
Rosmus Skole
Bispemosevej 5
8444 Balle
Greve Square Dance Club
Begynderstævne

December

Hjørring Square Dance
27-dec-09 13.30-21.00

Affedtningsdans 2009
Lundergaardskolen
Nordens Alle 15
9800 Hjørring

Gulvets niveau - P
- A1
Mathilde Vinter
Einar Sølvsten
Leif Brock
B

B - M - P - A1 - A2
Henning Pedersen
Jan Wigh Nielsen

Bjarne
21 65 66 40
@

M - P - A1
Bjørn Andersson

Maryanne
24 28 17 10
Jens
72 20 30 34
@

M - P - A1 - A2
Carsten Nielsen
Poul Nielsen

Janni
86 24 78 81
@

Roskilde Square og Linedance Club
28-dec-09 19.00-23.00

Januar

03-jan-10

13.00-17.30

09-jan-10

?

Nytårsdans 2009
Klublokalerne
Præstemarksvej 10 F
4000 Roskilde
Østjysk Square Dance Club
Nytårsdans
Nordre Skole
Nylandsvej 16
8600 Silkeborg
Frederikshavn Square Dance Club
Rødspættedansen
?
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Mogens
86 38 64 74
61 74 17 06
Kaj
86 33 47 52
@
Hans
43 90 07 09
@

?

Juan
24 22 84 18
@

Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Kalundborg Square Dancers

B - M - P - A1 - A2 C1 - C2
Freddie Ekblad
Tommy P. Larsen
Thomas Bernhed
Henrik Alberg

Kontakt

Januar

09-jan-10

12.00-21.30

Esbern Snare Festival
Nyrup Hallen / Nyrup Skolen
Nyrupvej 99
4400 Kalundborg
Sydkystens Square Dancers

15-jan-10

  Fredagsdans
19.00-21.45
Strandgårdsskolen, Samlingssalen
Ishøj Søvej 200
 2635 Ishøj

Svendborg Square Dance
Club
15 års Fødselsdag
S.G. Hallen
Johs. Jørgensensvej 10
5700 Svendborg

B-M-P
Tommy P. Larsen

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03
@

B - M - P - A1 - A2
Nils Trottmann
Søren Lindergaard
Clubcallere

Pia
24 65 23 68
Kristen
40 18 18 51
@

16-jan-10

13.00-21.00

17-jan-10

?

Brønderslev Square Dance Forening
?

?

23-jan-10

?

Næstved Square Dancers
Fødselsdagsdans
?

?

24-jan-10

13.00-17.00

Big River Square Dance Club
Søndagsdans i Big River
Mejrup Kultur & Fritidscenter
Elkjærvej 26, Mejrup
7500 Holstebro

Anne
59 50 85 04
@

B-M-P
Lokale Callere

Jørn
98 83 41 94
@
Hanne
21 66 98 26
@
Knud
97 42 32 67
25 14 54 62
@

Sæt jeres flyer i
Square Dance Highlights
				

så bliver den set
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Svar til North West Square- & Linedancers
Fra DAASDC Formand
Jette Nielsen

Hej Marianne
Tak for din henvendelse - jeg vil
her besvare din henvendelse.
Det er sådan, at der findes 3
forskellige koordineringsaftaler een for hver region. Der har ikke
tidligere kunnet findes en ensartet formulering for alle 3 - så alle
3 er strikket sammen efter det regionen har ønsket. Det er før min
tid som president.
Det er sådan, at koordinatoren
vælges i den region han er tilhørende og det er klubberne der
vælger ham/hende.
Du kan på DAASDC’s hjemmeside under blanketter/formularer
finde håndbogen og heri ligger
aftalerne for hver region.
Vi i bestyrelsen i DAASDC opfordrer hermed til, at de vedtagne
regler for regionen overholdes det med at respektere hinandens
danse er meget vigtigt, hvorfor
skal der ellers arbejdes med vedtagelser/forslag på møderne.
Jeg har været en del papirer igennem og jeg kan ikke finde sank20

tionsmuligheder, hvis ikke det vedtagne overholdes, men det skal
vel heller ikke være nødvendigt
med en sådan, bestyrelsen kan
ikke se, at nogle klubber kan være
interesseret i at skade en anden
klub, ved at lægge arrangement
oveni denne klubs arrangement
Det er jo de samme dansere vi
alle ser til arrangementer.
Det kan ikke skrives klart nok kan
jeg læse ud af din mail:
- RESPEKT for hinandens danse samt det vedtagne på koordineringsmøderne.
Jeg opfordrer dig/Koordinatoren i
Øst, til at tage dette op på mødet
i region ØST i september - jeg
sender kopi af dette svar til Tommy Larsen og vor vice president
i forbundet - Claus Hansen/Holbæk - Claus hører også under region Øst - han er DAASDC’s rep.
i øst samt formand for Holbæk
Med venlige hilsener
Jette Nielsen

Portræt af nyt bestyrelsesmedlem

Jeg hedder Kristen Dam
Foged. Er 59 år.
Jeg har deltaget i ConvenJeg begyndte at danse
tion siden 2004 i MiddelSquare –dance i 2000 , er
fart, det er en oplevelse jeg
nu nået igennem A1, men
mener alle Square dansere
har pt. ingen intentioner om
bør unde sig selv at deltage
at komme videre.
i.
Jeg danser i Svendborg,
hvor jeg blev valgt i bestyrPå repræsentantskabsmødet
elsen i 2006, efterfølgende blev jeg i år , kom Jette og opfordrede mig
valgt til formand i 2007.
til at komme ind i DAASDC´s bestyrelse, det kom noget bag på mig,
I Svendborg er jeg kendt som man- det var så absolut ikke derfor, jeg har
den med hatten, der er måske andre deltaget i disse møder de sidste par
rundt i klubberne der så ved hvem år.
jeg er.
Fortsættes side 23
21

CALLERPARADE 2010

Callerparade 2010 vender
tilbage til rødderne, nemlig
Tranum Strand Kursus- og
Feriecenter, hvor det hele
begyndte.
I første omgang var det meningen at
forsøge at afholde arrangementet på
Sjælland. Planerne var så langt fremskredet, at efter 3 år i Stoholm, har
Callers’ Society Denmark besluttet,
at der skal ske noget nyt med CALLERPARADE.
Der var forflyers fremme i påsken. Vi
blev der gjort opmærksom på, at der
var 2 traditionsdanse lige før og efter
påsken. Dermed ville vi komme til
at træde andre klubber over tæerne,
hvilket vi naturligvis ikke ønskede.
Vi undersøgte så mulighederne flere
steder på Fyn. Det lykkedes ikke at
finde et sted, som var økonomisk attraktiv.
Efter en del snak frem og tilbage
besluttede vi at undersøge mulighederne for at vende tilbage til Tranum.
Centret har siden sidst fået trægulve
i flere lokaler. En vægtig grund til at
vi i sin tid flyttede fra Tranum var
netop gulvene.
CSD’s ønske er at prøve at genskabe
fornemmelsen af ”en-stor-familie”
som tidligere var kendetegnende for
Callerparade. Af samme grund har vi
forsøgt at holde prisen nede, så det
giver alle muligheden for at være

22

med.
Vi har, efter nyheden kom ud, fået
mange positive tilbagemeldinger.
Det gælder folk fra hele Danmark
Det er alle tiders mulighed til en
kombineret danse- og påskeferie ved
Vestkysten.
Nu håber vi så danserne også bakker
op om Callerparade 2010.
Download flyer og følg forberedelserne på www.csd-denmark.dk
Callers’ Society Denmark
Formand, Mads Nielsen

+ /A1
A2 / C1

Polen - Gdansk
Hotell Dom Tancerza

2010

24 – 31 juli

31 juli – 7 aug

Plus dans med DBD

A2 dans med DBD

A1-dans med DBD

C1-dans

Thomas Samuelsson
Christer Bern

Thomas Samuelsson
Christer Bern

( Förkunskap: God Plus )

( Förkunskap: god A2 )

( Förkunskap: God A1 )

( Förkunskap: hela C1 )

Thomas Samuelsson (Dk) - Christer Bern (S)
Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, tur i Gdansk
samt frukost och middag och härligt afterparty med traditionell polsk mat och dryck.. Enkelrum finnes,
tillägg 550:- Sv.Kr/vecka
ANMÄLAN TILL
Hanna Tenenbaum 040 21 25 11
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö
hannainsweden@yahoo.com

Förskottsinbetalning 1200 Sv.kr till
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 Tel: 59 46 53 97, jytho@mail.dk
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum
Pris inkl. 300:- anmälningsavgift som ej återbetalas vid avbokning

Lars Olofsson
040 23 42 11
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö
lars.g.olofsson@telia.com

efter den 1 maj 2010

Pris: 4 300 Sv.Kr

Mera info på hemsidan:

www.aspdance.com

Begränsat antal
deltagare

Portræt af nyt bestyrelsesmedlem
Fortsat fra side 21

Jeg er så på et bestyrelsesmøde ble- at være Country, men ind i mellem
bliver vi da udsat for noget der er
vet valgt til sekretær.
forfærdeligt både at høre på og danse
Jeg undrer mig en hel del over, hvor- til.
for Square Dansen har tilbagegang,
når Line dansen kan blive ved med Det med musikken er måske noget vi
at trække nye dansere til, kan det skal have en debat i gang om?
mon hænge sammen med at Country musikken også forsvinder mere MVH
og mere, hvilket jeg mener er en stor Kristen
skam, musikken var i hvert tilfælde
medvirkende til, at jeg begyndte
at danse Square. Men der er længe
imellem vi oplever en caller der
bruger rigtig kodrivermusik, det behøver selvfølgelig ikke udelukkende
23

Kære klubber
Eftersommeren og tiden for den
nye dansesæson i klubberne er
over os alle. Derfor skal I alle
være opmærksomme på, at der
nu udsendes opkrævning for efteråret.
Der ønskes samtidig udfyldt et
nyt analyseskema, bemærk den
ændrede form det er i nu. Det er
væsentligt forenklet, så alle klubber og DAASDC hermed skulle
kunne bruge det mere ved fremtidig planlægning og danse i klubberne.
Bemærk ligeledes tidsfristen for
betaling, samt oplys venligst hvis

24

der er ændringer i klubbestyrelserne. Ellers er det ikke nemt at
brevveksle med de enkelte klubber. Ligeså er det vigtigt, at alle
har ajourført deres mail adresse.
Sidst nævnte er en stor hjælp til
de enkelte klubber også.
Med disse ord ønskes I alle en
god efterårs sæson
Venligst
kassereren i DAASDC
Hugo Jørgensen
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Portræt af en Caller
Mød Mike Sikorsky – manden med hofterne.

Af Jessica Dhyr.
Oversat af Ruth Nielsen

Mike Sikorsky er en caller der har
været med i squaredans længe,
nærmere bestemt i 39 år. I midten
af juni var han en af callerne på
Svensk Convention i Østersund og
Square Info benyttede lejligheden
til at spørge ham om squaredansens
fremtid og hvad det egentlig er
der sker med hans hofter når han
synger.
Mike har været i Sverige et utal af
gange gennem hans 39 år lange
caller karriere. Og han værdsætter
virkelig at calle her. Det han især
værdsætter hos os er at vi virkelig
kan lide det vi gør og at vi formidler
det på dansegulvet når vi ses. Han
syntes også at svenske squaredansere
er meget dygtige og det mener han
beror på at vi er priviligerede, da vi
har så mange utroligt dygtige callere
her. Han uddeler virkelig roser til de
svenske callere.
”Jeres måde at danse på, påvirkes
positivt af at I har så mange dygtige
callere og det er ikke alle forundt.”
udtaler han.

en fremtid. Han
ser lidt forundret
på mig, men
svaret kommer
prompte.
”Selvfølgelig
tror jeg det.
Desuden ser vi netop nu en opgang
i USA og Sverige og Europa plejer
at ligge 5-10 år efter os, så det
kommer også her selvom I lige nu
har nedgang.
Desuden mener han at squaredans
er
verdens
bedst
bevarede
hemmelighed. Vi er for dårlige til at
markedsføre vores hobby og livsstil.
Den mest effektive måde at gøre det
på, er at tale med folk.
”Når du fortæller nogen om at du
danser squaredans og der tændes
julelys i dine øjne når du beskriver det,
kan noget slå den markedsføring?”
spørger han.
Han siger også at vi skal tænke os
om når vi planlægger opvisninger
og nybegynder hold. Rigtigt mange
steder i verden tænker man lidt
bagvendt.   Man har en opvisning i
juni, men der begynder ikke noget
Verdens bedst bevarede
nyt hold før i september. Hvem kan så
hemmelighed.
Jeg kan ikke lade være med at spørge huske hvor sjovt det var dengang?
ham om han tror at squaredansen har
26

Hofterne.

Mike skriver også tekster og musik
som ikke har med squaredans at gøre
men han foretrækker squaredans.
Han mener det gør mere for et
menneske end noget andet. Det er
Aerobics, teamwork og frem for alt
de endorfiner kroppen udskiller ved
berøringen med forskellige hænder
under et tip og her kommer vi så ind
på hans hofter. De som har danset til
Mike ved at hans hofter og ben på
scenen, er noget som gør, at man
knap har tid til at danse, øjnene kan
ikke lade være at stirre på ham på
scenen.
Mike siger ”Det er bare noget der
kommer når jeg caller det er ikke
påtaget. Jeg føler virkelig musikken
og samtidig vil jeg gøre danserne
glade. Sidder de og ser på skal
de se et show. Men jeg vælger jo
også musikken efter mit humør
og danserne på gulvet. Jo gladere
danserne virker desto mere kører
mine hofter”.

endevende sin taske for at finde
kammen og føntørreren. For tiden
har han bl.a. en knald rose tandbørste
og en knald orange hårtørrer. På den
måde går det lidt lettere. Han kan lide
at rejse, men hader lufthavne mest
af alt. Men trods livet i kufferten og
lufthavnene er det aldrig faldet ham
ind at stoppe med at calle.
”Når jeg ligger i graven vil jeg
formentlig råbe ” Hey wait, I have
one more tip I would like to do”.

Helikopterslægten.

Mike har ingen danse booket i
Sverige i den nærmeste tid, men
under Convention fik han i det
mindste forespørgsel på en dans om
nogle år. Endda i Norrland. Til sidst
afslører han at trods dybdegående
slægtsforskning så nedstammer han
ikke fra helikopterslægten Sikorsky.
Men på den anden side så har han jo
fået sig et navn helt på egen hånd.

Fakta om Mike:
Navn: Mike Sikorsky
Knald rosa tandbørste.
At leve et liv som heltids caller i 39 Alder: 54 år
år er stærkt gjort. Især når man ca. Bor: Apache Junktion, Arizona
halvdelen af årets 365 dage er på Erhverv: Heltids caller gennem de
rejse. Mike afslører at han har fundet sidste 39 år
på en smart måde at leve i en kuffert
på.
I starten så alle hans ting nogenlunde
ens ud, hvilket betød at han måtte
27

Lev 10 år længere!
En ny undersøgelse viser, at Square
Dance kan tilføje 10 år til dit liv.
Dr. Arron Blackburn påstår: “Det er
åbenlyst, at Square Dancing er den
perfekte form for motion. Den kombinerer alle de positive aspekter af
intens fysisk aktivitet uden negative
elementer.”
Undersøgelsen var baseret på de
fysiske undersøgelser, der viser, at
både kvindelige og mandlige Square
Dancere kan forvente at leve fint
over 80 år eller mere.
Bevægelserne i Square Dance
forøger hjertefunktionen som en-

hver god aerobic øvelse. Alle de
hurtige retningsskift både løsner og
strammer musklerne op. Dog ikke
så meget, at det virker skadeligt. Når
man ikke bevæger sig i Square Dancen, så klapper man i hænderne eller
tripper med fødderne, hvilket alt i alt
medvirker til en god og langvarig
kondition.
Efter CALLERLABS Press Release -August 1998.
Frit oversat af Max Fris den 30.09.98.

Nedbrudte Squares - Lost Squares
I 1986 introducerede CALLERLAB en procedure for hvordan, Lost Squares, Sammenbrudte Squares bliver samlet op igen. Små ændringer blev vedtaget i 1987.
Metoden til at komme tilbage i dansen, efter en square er brudt sammen, bør være en fast
standard indlæring i undervisningen i alle CALLERLAB Programmerne.
Metoden er følgende
Dansernes ansvar

Callerens ansvar

01. Gå straks til Home Position.

01. Holde øje med eventuelle
sammenbrudte Squares, der har formet
Lines parallelt med salens sider.

02. Head Lady tager sin Corners hånd, og
Head Couples bakker, således der formes
Lines parallelt på Sides Position.

02. Få de øvrige Squares på Lines i et
normalt Boy/Girl Arrangement.

03. På Callerens kommando:
Everybody go Forward and Back, træder
man ind i dansen igen.

03. At give kommandoen:
Everybody go Forward and Back med
en kraftig stemme som et signal til, at de
sammenbrudte Squares kan være med igen.
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“Grundlov” for nye dansere
(Bill of Rights)
Følgende “Grundlov” for nye dansere blev vedtaget af CALLERLAB Education Committee ved CALLERLABS Convention i Reno i 1988.
Nye dansere har ret til:
01.

at modtage undervisning der er både lærerig
og socialt underholdende.

02.

at blive behandlet på en venlig og respektfuld
måde af både underviser(e) samt sponsorer
(klubber).

03.

at opnå erfaring ved også at danse til andre
callere, og om muligt at danse med andre dansere fra andre undervisningshold, inden Graduering.

04.

at modtage gode råd og vejledning om den
rette Square Dance påklædning.

05.

at modtage undervisning og praktisk erfaring i
brugen af de vedtagne definitioner, timing og
styling, der er gældende for hvert Call.

06.

at modtage information omkring Square Dancens historie og herkomst.

Som nævnt ovenfor, så er “Grundloven” vedtaget af CALLERLABS medlemskreds. Vi opfordrer alle Callere og Square Dancere i fællesskab til at lægge
morskab og venskab ind i Square Dancen.
Vi håber I alle får det sjovt! - Husk: Venskabet i Square Dancen er din største
belønning.
Efter CALLERLABS Press Realease - August 1998.
Frit oversat af Max Fris den 30.09.98.
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Medlemsklubber i DAASDC
Belles & Beaus Square Dance Club
Gytha Nielsen, Købmagergade 38, Gylling
8300 Odder
60 9 53 63

M.

Hedens Squaredansere
Birgit V.H. Kristensen, Bjørn Nørgårdsvej 14
7430 Ikast
97 5 09 0

9

Big River Square Dance Club
Knud Kyed Søndergaard, Vembvej 5
7500 Holstebro
97 4 3 67

M.

Niels Madsen, Præstevænget 18
3400 Hillerød
48 4 7 75

43

M.

Thomas Jensen, Toftegårdsvej 16
9700 Brønderslev
98 99 43 58

56

M. 9

M.

M.

Benja Nielsen, Røsnæsvej 427
4400 Kalundborg
59 5 74 78

96

M.

Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6
930 Hjallerup
60 86 34 4

0

M.

Eli Hansen, Rebæk Søpark 3, 16, 1605
650 Hvidovre
9 40 0 78

4

Hanne Anholm Hansen, Slotslyngen 18
80 Århus V
86 6 3 05

M. 0

M.

Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk
9900 Frederikshavn
98 46 8 7

5

M.

7

M.

56

M.

7

M.



North West Square- & Linedancers
M.

Flemming Flyhn, Vesterbo 69
3500 Værløse
44 48 07 3

84

Næstved Square Dancers

Jan Hansen, Liliendalsvej 34
600 Glostrup
9 7 3 6

Hanne N. Mach, Birkehegnet 161
4700 Næstved
 66 98 6

M. 09

Greve Square Dance Club

M. 3

M.

3

M.

39

Nørresundby Square Dance Club
M.

Tove Sigh, Søndre Alle 6Skoleparken
9460 Brovst
98 3 0 3

36

Hadsten Square Dance Club
Lisbeth Rasmussen, Norgesvej 52
8370 Hadsten
86 98 3 37

34

New Friends Squaredancers

Granny's Square- & Linesdancers

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228
670 Greve
43 90 07 09

M.

Midtjysk Square Dance

Fyn Square Dance Club
Torben B. Poulsen, Longvej 16
576 Vester Skerninge 5 54 3 86

46

Main City Square Dancers

Frederikshavn Square Dance Club
Helle Jacobseb, Kertemindegade 25
9900 Frederikshavn
48 4 0 35

M.

Løvvangens Square Dancers

Fredensborg Square Dance Club
Dorte Westergaard, Enebærhaven 308
980 Kokkedal
49 4 3 00

59

Kalundborg Square Dancers

Djurs Square Dance Club
Mogens Andersen, Bønnerupvej 13
8585 Glesborg
86 38 64 74

Karina Dalgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A
4300 Holbæk
0 78 67 8
M.
Birthe Simonsen, Ægirsgade 4, st. tv.
8700 Horsens
75 60 8 30

6

Coordinate Denmark
Jette Nielsen, Sætervej 1
950 Skørping
98 39 5 96

3

Join Hands

Callers' Society Denmark
Mads Nielsen, Søvejen 10, Række Mølle
6900 Skjern
97 36 8 08

M.

Holbæk Square Dance Club

Brønderslev Square Dance Forening
Jørn Christensen, Horsermosevej 81
9740 Jerslev
96 83 4 94

M. 7

Hjørring Square-Dance

Bredballe Square Dancers
Hans Pitters, Bryggervangen 13
70 Bredballe, Vejle Ø 75 8 45 56

59

Hillerød Square Dancers

Bornholm Square Dance Klub
Lene Due, Smørengevejen 16
370 Åkirkeby
56 97  08

M.

Ocean City Square Dancers
M.

Per Hertz, Postboks 45
680 Solrød
56 7 53 97

30

30

M. 03

Medlemsklubber i DAASDC
Old Town Dancers
Henrik Svendsen, Orøvænget 38
838 Tilst
8 4 48 57

Sydsjællands Square Dance Club
Bent Holm, Kildegaardsvej 2,Fensmark
4684 Holmegaard
55 54 68 3

M. 3

Penguins
Arne Pedersen, Frydenslund 1
875 Gedved
86 9  83

M.

M.

M.

4

M.

Søren Loft Mikkelsen, Darumvej 38
6700 Esbjerg
30 4 7 9

36

M.

Klaus V. Sørensen, Trollhättanvej 22, st.mf.
9800 Hjørring
5  07 63

33

M.

57

M.

6

M.

3

M.

69

M.



Janni Thye, Fejøvænget 18
838 Tilst
86 4 78 8

Sydjysk Square Dance Kolding
Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8
7000 Fredericia
75 95 44 58

M. 04

Sydkystens Square Dancers
Inge Kold Sørensen, Olsbæk Strandvej 9
670 Greve
43 90 44 86

M.

3

M.

0

M.

88

Østjysk Square Dance Club

Syddjurs Square Dance Club
Inge Marie Rasmussen, Kolindvej 3
840 Rønde

30

Østervrå Square Dance

Svendborg Square Dance Club
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge
5700 Svendborg
40 8 8 5

M.

Wild West Square Dance

Stoholm Square Dance Club
Merete Kortsen, Strandvejen 9A
7800 Skive
97 5 70 90

4

Linda Vejling, Houlindvej 16, Sdr.Tørrin
760 Lemvig
3 44 57 97

M. 85

Squaredance på Toppen
Aksel Pedersen, Lærkevej 26
998 Aalbæk
98 48 88 38

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3, Bakkebøll
4760 Vordingborg
55 34 5 04
M.

West Coast Square Dance Club

Slagelse-Zealand Square Dance Club
Ruth Nielsen, Kulbyvej 20
470 Høng
58 85  87

36

Vordingborg Square Dance Club

Silkeborg Modern Square Dance
Britta Thorsø, Anemonevej 8
8600 Silkeborg
6 70 0 49

M.

Finn E. Sørensen, Bjørnebakken 20
3400 Hillerød
5 3 33 40

0

Salten Square Dancers
Eva Stenholt, Skærskovvej 77
8600 Silkeborg
86 85 4 05

8

Trade By Square Dancers

Roskilde Square Dance Club
Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.
4000 Roskilde
46 37 5 74

M.

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10
9000 Aalborg
 8 07 3

8

Rold Skov Square Dancers
Hugo Høyer, Anlægsvej 17
954 Suldrup
98 37 80 09

4

The Diamond

Piraterne
Finn Glargård, Tangetvej 300
9830 Tårs
98 93 3 00

M.

M.

40
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