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Redaktørens spalte
Så er efteråret atter over os eller skal man sige det fortsætter.
Det har da ikke været verdens bedste sommer men nu skal
vi
heldigvis alle i gang med at danse Square  Dans igen.
Jeg håber at der er rigtig mange nye dansere som starter op i dette efterår.
DAASDC har i hvert fald gjort deres til at vi alle gjorde en indsats for at
skaffe nye dansere. Rigtig godt initiantiv.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde alle nye dansere velkommen som
Highlights læsere. Håber I vil falde til i klubberne og skabe venskaber for
livet samtidig med at I får en masse motion og får grinet en masse.
Highlights er dansernes blad hvor man kan komme med kommentarer, fortælle om en danseoplevelse man har haft, god eller dårlig. Så længe det
handler om square dans er alle indlæg velkomne.
Desuden er det her forbundets bestyrelse skriver når de har informationer
som de gerne vil have ud til alle dansere.
De ”gamle” dansere vil jeg gerne opfordre til at tage jer godt af de nye dansere. Husk vi har alle været begyndere engang og er det i princippet stadig
hver gang vi starter på et nyt niveau.
Da jeg har besluttet at stoppe som redaktør af Highlights vil jeg gerne takke
jer alle for jeres opbakning og søde kommentarer gennem tiden. Det varmer
altid med lidt ros og skader ikke med ris når bare det er konstruktivt.
Jeg vil derfor opfordre jer til at hjælpe bestyrelsen med at finde en ny Highlights redaktør. Jeg skal gerne hjælpe vedkommende i gang.
Med squarelig hilsen
Ruth Nielsen
Redaktør

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


DEADLINES . . .

FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE
HIGHLIGHTS

Highlight udkommer 3 gange
årligt.
ca. 1. januar, deadline 1. dec.
ca. 10. april, deadline 9. marts
ca. 1. oktober, deadline 3. sept.

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

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

Alle meddelelser angående
klubbernes medlemstal,
adresser mm. skal gives til
kassereren på
treasurer@daasdc.dk

Meddelelse om antal blade i
hardcopy skal sendes til Tommy P.
Larsen

arrangement.oest@daasdc.dk
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Formanden har ordet
September 2011 ….. efterår og
dansesæson…

Så er sommeren gået, og den er vel gået godt i Square Dance sammenhæng.
Jeg kan ikke klage. Der har været en masse god dans, mange fornøjelser
med mange gode venner. Først og fremmest Danish Convention 2011 i Vamdrup. En stor fest med over 500 deltagere. Hvor var det godt gået af Sydjysk
Square Dance, Kolding. Et super arrangement. Og så gør I det igen i 2012.
Helt fantastisk. Vi glæder os allerede.
DAASDC kunne på Convention præsentere forbundets nye bannere. De lyste op mange steder. Og mange har allerede gjort brug af dem sidenhen.
Bannerne er lavet i let stof og kan ses langt væk. De er meget lette at sætte
op. Det kræver ikke den store tekniker eksamen, og de kan selvfølgelig frit
lånes.
Der blev også lavet en afstemning om et nyt LOGO, som er mere moderne
og tidssvarende. LOGOet skal i første omgang være et symbol for SquareDanceDanmark. Det LOGO, som vandt afstemningen er tegnet af en af vore
dansere. Igen fritid som bliver brugt for at glæde os alle. Hvorfor ” SquareDanceDanmark”? JO, det vil blive meget lettere at finde os under det navn.
For eventuelle nye dansere eller andre i omgangskredsen er det da mere
logisk at kigge efter SquareDanceDanmark end DAASDC. Men det betyder
ikke at vi sletter DAASDC. Det vil stadig være forbundets navn.         
I den forbindelse er vi godt på vej med den nye hjemmeside, som jeg har
skrevet om, så mange gange. Siden kommer til at hedde: www.SquareDanceDanmark.dk  og I vil allerede nu kunne følge med i dens udvikling. Der
bliver arbejdet på den så snart tid, energi og overskud er til stede. Man skal
huske på, at det er frivilligt arbejdskraft der ligger bag, og det kræver mange
timer. Der er nogle få, som engageret lægger mange kræfter og timer i at
arbejde på hjemmesiden. Uden dem ville regningen blive meget stor. SquareDanceDanmark.dk er under udarbejdelse, den er IKKE færdig. Hele ”motoren”, der ligger bag, er ny. En helt ny opbygning. Det er ikke kun forsiden
der er ændret. Hvis man vil ”kigge” lidt med, er det bedst at bruge Firefox
eller Chrome. Og ja, vi ved godt, at menu knapper hænger lidt i Explorer.
Vi ved også godt, at alle LINKS ikke virker, vi ved også godt at ikke alt


står på lige linier. Alt skal tastes ind på ny. Der er intet fra tidligere der kan
bruges. Der arbejdes på sagen, og der arbejdes hårdt. I er velkommen til at
kommentere den nye side, komme med input, gerne på mail, enten til mig
eller til Hanne Frost fra bestyrelsen. Så vil vi lade det gå videre til de meget
kompetente mennesker, der arbejder på siden.
I forbindelse med Convention 2011 havde vi booket VideoWorks til at optage og lave en DVD fra lørdag. Den skulle beskrive stemningen, vise dansen,
glæden og det sociale omkring convention. Vi har fået mange positive reaktioner på den. Det sjove er, at VideoWorks ikke vidste en masse om squaredance på forhånd, men alligevel formåede de at synkronisere DVD’en, så
callere og dansere fulgtes ad. Det var godt gjort. Nu ved de, hvad det drejer
sig om, så mon ikke vi skal invitere dem til næste år?
Nu har de fleste klubber startet deres sæson. Jeg håber inderligt, at mange
har arbejdet i klubberne med det formål at få nye medlemmer. Jeg kender til
flere tiltag. Har hørt fra nogle klubber om alternative forsøg. Dog forbavses
man ind imellem. Flere store klubber har fravalgt at forsøge at starte begynderhold. Mon ikke man på et senere tidspunkt skulle give det en chance.
Evt. motivere de ”gamle” dansere, om at være med til at gøre et forsøg. Kan
man sammen med sin clubcaller henvende sig til singleklubber i området,
arrangere et besøg og ad den vej finde nogle, som vil kunne få stor glæde af
at lære squaredansen at kende. Når danserne ikke kommer til os, må vi jo
komme til dem. Kunne man sammen få lov at besøge en større arbejdsplads,
evt. komme med et indslag til teambuilding, personaleseminarer, o.lign. Det
gælder om, at både bestyrelse, caller og dansere samarbejder og er aktive,
både for egen klub og for modern squaredance. Som det er i erhvervslivet:
”Det hjælper ikke at krybe i et musehul i krisetider, tværtimod. Her skal
man reklamere, ekspandere og vise sig frem.” I de ”fede” tider går alt jo
bare opad og fremad. Der skal man nok klare sig. Og det kan vi vel overføre
direkte til os….
I midten af august kom der mail fra Tjekkiet. De afholder Europæisk Convention 2012 i Kladno, Tjekkiet. Kort afstand til Prag og til lufthavn så vidt
jeg har forstået. Der er ikke kommet flyer endnu, da det er en sen udmelding,
men mon ikke snart vi hører noget. Europæisk Convention i forbindelse med
ferie i og omkring Prag lyder vel ikke værst. Hvor er det godt, nogen har
meldt sig.
Vores egen Danish Convention 2012 er jo helt på plads og i meget trygge


hænder hos Sydjysk Square Dance, Kolding. Det varer ikke længe inden flyer er klar og alt er på plads. Men hvad med 2013? Mon ikke vi får en chance
for at komme på besøg på Sjælland? Der er sket så mange positive tiltag i
forbindelse med Convention og dermed er det blevet noget lettere at arrangere end før i tiden. Det behøver ikke at være en enkelt klub, som alt hænger
på. Man kunne få et godt samarbejde flere klubber imellem og det kunne jo
udvikle sig yderligere til glæde for alle. Jeg har hørt i min øresnegl, at der
bliver budt ind på Convention 2014 fra jysk side…. Det bliver spændende.
Husk at checke vores www.DAASDC.dk for nye tiltag og oplysninger. Jeg
prøver hele tiden at fortælle om hvad der sker, og hvad vi arbejder med.  Vi
har flere skibe i søen. Bl.a. arbejder DAASDC sammen med VideoWorks
om at lave en kort DVD som skal bruges til PR, samt mindre DVD klip, som
kan bruges på nettet. Vi har et ad hoc udvalg som arbejder på en folder til
afløsning af den blå. Det er meningen, at vi med tiden har et opdateret PR
materiale, som alle klubber frit kan benytte.
Alle vores referater fra møder bliver lagt ud på hjemmesiden. Følg med i
nyheder, som dukker op på forsiden. På den nye hjemmeside, er der en ”
Nye dansere”. Her kan man finde de klubber, som har meldt ind, at de starter
begynderhold. Vi håber, at klubberne husker at opdatere deres egne hjemmesider. Vi forsøger at holde gang i vores FaceBook gruppe. Tilmeld dig
gruppen, brug den, kom med kommentarer. Det er for alle dansere. Følg med
på vores ”gamle” hjemmeside: www.DAASDC.dk   og tag et kig engang
imellem på den nye: www.SquareDanceDanmark.dk
Med dette ønskes alle en rigtig god dansesæson.
Lotte Vangsgaard

Nye bannere

DAASDC og CSD har fået lavet nye bannere, disse blev taget i brug første gang til
Convention 2011.
Disse bannere kan frit lånes til brug ved opvisninger og anden PR.
DAASDC’s bestyrelsesmedlemmer har dem til udlån. Kontakt os – send en e-mail så vi
kan aftale nærmere.



Præsentation af 2 nye bestyrelses medlemmer i DAASDC
Svend-Erik Mosegaard Hansen, Hedens Square dansere
Hvem er jeg?
Jeg hedder Svend-Erik Mosegaard Hansen og jeg er 53 år. Jeg arbejder som graver ved Isenvad kirke, som ligger 6 km. fra Ikast.
I min fritid er jeg aktiv i flere forskellige foreninger og bestyrelser. Jeg danser squaredance i Hedens Squaredansere i Ikast, hvor 
jeg lige er begyndt på A2 lyn-indlæring. Jeg er på 30. år gift med
Linna, som er kasserer i klubben.
Hvordan kom jeg i gang med squaredance?
Min kone forsøgte, de første år vi var gift, at overtale mig til at danse folkedans,
men jeg har altid været betænkelig ved at skulle danse, og måske nok været lidt
skræmt ved at skulle bevæge mig ud på et dansegulv, for jeg syntes ikke, det var 
noget for mig.
Da vores børn var små, var vi nogle gange med på KFUM og KFUKs familielejr i
Sæby, her sluttede vi i flere år med en festaften, den sidste aften, hvor Claus Sørensen kom og lavede squaredance først med børnene og senere med de voksne.
Efter at jeg her havde prøvet squaredance en del gange, kunne Linna i 2005 lokke
mig med til at prøve i Ikast, og i dag vil jeg ikke undvære det.
Hvad betyder squaredance for mig?
Jeg danser fordi det giver mig en sprudlende glæde, udfordringer, en masse gode
grin, og det er sjov motion. I squaredance møder jeg en masse dejlige mennesker,
og der opstår mange gode venskaber, som jeg ikke vil være foruden.
Hvorfor sagde jeg ja, til at stille op til DAASDC?
Jeg valgte at stille op til DAASDC’s bestyrelse, netop fordi jeg ønsker, at flere skal
opleve glæden ved at danse squaredance, og hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at nogen vil ind i bestyrelsesarbejdet og lave et stykke arbejde. Jeg har selv
fået så mange fantastiske oplevelser gennem squaredance, og det har jeg lyst til,
at endnu flere skal have.
Fremtidsvisioner
Jeg tror, at vi sammen kan få flere til at danse squaredance, men det kræver indsats og villighed fra alle os, der nyder at danse. Som enkeltpersoner skal vi bruge
en hver lejlighed til at fortælle om, hvad squaredance giver os. Som klub er det en
god ide at tilbyde opvisninger i centre, på gågader, torve, campingpladser, arbejdspladser, til byfester, messer, personalefester, fødselsdage eller andre mærkedage



eller steder, hvor mange mennesker mødes for at hygge sig. Det kan også være en
kombination af opvisning og mulighed for selv at prøve.
Mit håb og ønske er, at mange klubber får startet begynderhold op, så nye dansere
kan komme i gang, og fylde op nede fra. Hvis vi ikke snart får vendt tilbagegangen
af dansere, vil der komme til at mangle dansere, til at erstatte dem, der stopper i
vore klubber, og derved vil vi kommer til at lide en langsom død.
Jeg tror også, at vi på sigt kan have glæde af at samarbejde på tværs af klubber, så
vi kan henvise til andre klubber, der tilbyder de niveauer, vi ikke selv kan tilbyde.

Kirsten Böhm, Sydkystens Square Dancers
Hvem er jeg?
Mit navn er Kirsten Böhm. Jeg er 63 år og danser i Sydkystens
Square Dancers (Sjælland). Jeg har danset i 10 år eller mere, 
men er ”kun” nået til A2-intro. Udover at sidde i DAASDC’s
bestyrelse, er jeg sekretær i vores egen klub, ligesom jeg har 
andre, frivillige bestyrelsesposter samt sidder som domsmand 
i Østre Landsret. Jeg er gift med Viggo som er formand for klubben.
Hvordan startede det?



Det hele startede med at min mand fik en hofteoperation. Så var det, for ham, slut
med at spille badminton på turneringsplan. Jeg fortsatte et par år endnu indtil han
havde fået sin 2. hofteoperation. Nu skulle der gøres noget. Motion skulle vi have
og til nogle badmintonfester havde vi prøvet at danse square dance. Sådan noget
med at der kommer en person og fortæller en masse og siger hvad man skal gøre.
Det var  egentligt meget sjovt. Da så en lille annonce i lokalavisen lokkede med 
square dance sådan lige rundt om hjørnet, lå det lige til højre benet, at det skulle
vi prøve. Det viste sig at være traditional square dance. Desværre – eller heldigvis
– kørte holdet kun 1 år. Så måtte vi ud og søge en anden klub. Og det blev så Modern Square Dance hos Sydkysten. Det har vi aldrig fortrudt.
Hvorfor danser jeg stadig?
Jamen det gør jeg fordi det er en sport der giver sved på panden, motionerer
mave- og lattermusklerne samt holder hjernen i gang. Sidst men ikke mindst: Man
møder en masse dejlige mennesker som man kan have det sjovt og hyggeligt med.
Square dance skaber venskab på tværs af grænserne.
Hvorfor DAASDC?
Fordi jeg tror, at jeg med min deltagelse i bestyrelsen kan være med til at udbrede
kendskabet til square dansen og alle de oplevelser det kan medføre. Samtidig skal
der være en jævn fordeling af klubbernes repræsentation.

•



Kontakt bestyrelsen:
Finn Kristensen 29472241
Poul E. Sørensen 48795419
Carsten Toldbod 40371437
Bent R. Husted 28727595
Ninna Jessen 50916167

•



Indmeldelse:
Kontakt formand Finn Kristensen
eller e-mail: board@csd-denmark.dk

CSD er medlem af: CALLERLAB & DAASDC
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Den flotteste Square Dance video ever!

Kommer hjem fra job, finder en lille brun boblekuvert fra hvem? Spændende,
spændende. I kuverten lå en fin lille DVD med titlen “Danish Convention 2011”
og mærket med DAASDC’s og Sydjysk Square Dances logoer.
Det var så den længe ventede DVD-optagelse fra årets convention i Vamdrup - som
jeg rent faktisk slet ikke skulle have deltaget i!
Jeg vidste godt, at der var noget på vej, for vores dygtige bestyrelse i DAASDC
havde jo benyttet foreningens Facebook-profil til at holde os alle up-to-date :-)
Lige så snart fruen var taget af sted på aftenvagt, røg DVD’en i maskinen. Det tog
lidt tid, for jeg ser ellers aldrig DVD-film, og jeg vidste rent faktisk ikke, hvordan
maskineriet virkede ;-). Den aften fik jeg kold (og sen) aftensmad.
Jeg har set mange optagelser af square dance i tidens løb. Amatøroptagelser, “professionelle” optagelser, korte og lange optagelser af vidt
forskellig kvalitet. Men DENNE slår alle tidligere sete optagelser.
Den er klippet rigtigt flot, så man får et tydeligt billede af, hvordan callere og dansere er afhængige af hinanden. Der er indsat nærbilleder af callerne i kanten af
billederne, samtidig med at den store skærm viser dansegulvet. Rigtig fin detalje
og helt synkront. Videoen er ikke kronologisk “sand”, men den er rigtig godt komponeret, så der opstår en sammenhæng og kontinuitet imellem de forskellige danseindslag suppleret med nogle gode interviews. Umiddelbart virker det også som om,
at producenterne har haft fokus på, at få vist så mange af deltagerne som muligt.
Det er lidt synd for de dansere, som ikke lagde en “hund” for denne DVD (jeg
havde faktisk selv problemer med at skaffe kontanter, indtil jeg opdagede, at Arena
Syd selvfølgelig har en dankortmaskine :-). Og det er meget synd, at producenten
(VideoWorks! Bare til orientering) ikke har reklameret lidt for sig selv på skiven.
Til jer, der ikke nåede at bestille en DVD. Der kommer efter al sandsynlighed en
chance igen næste år!
Med Squarelig hilsen
Bent Husted, ØSDC & CSD
PS. Jeg vil lige benytte lejligheden til at undskylde, at jeg ikke kom og callede, som
det var annonceret i programmet. Der var givet besked til arrangørerne i god tid,
men et eller andet sted har der været hul i kommunikationsnetværket.
Årsagen var, at jeg fik et gavekort til en ballonflyvetur til min 60-års fødselsdag,
og den havde været svær at få gennemført. Så valgte de lige netop convention-lørdagen til den! Æv! Og for at det ikke skal være løgn, blev turen aflyst kl. 15 om
eftermiddagen. Dobbelt ÆV! SÅ var det jo, at jeg susede af sted de 120 kilometer
til Vamdrup og fik danset så meget, jeg kunne :-). Det lykkedes mig endda at snige
mig ind på videoen sammen med alle I andre dejlige square-dance-venner :o)
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Dansglädje.se – hvad er det?

Det er navnet på en svensk hjemmeside og organisation der har Jack Borgström,
Rickard Björk, Robert Björk og Stefan Sidholm som ankermænd, og de er
drivkræften der sørger for at Böda Baden stadigvæk eksisterer, hvor vi square
dansere kan få en fantastisk danseoplevelse.
Vi deltog i A1 dans i uge 27 og det gav virkeligt meget – vi troede at vi blot skulle
op og danse; men hold da helt op hvor der var mange spændende variationer der
krævede brug af de ”små grå” uanset vejret. Vi var 72 dansere, heraf 8 tyskere, 62 
svenskere og 2 danskere - rigtig meget kom derfor til at foregå på svensk, hvilket en
gang imellem gav pudsige formationer ;-) Vi var tilmed så heldige, at grundlæggerne
af Böda Baden (Inger og Gösta Toreld) deltog som dansere, og en aften underholdt
de med lysbilleder og historier fra en svunden tid. Uanset vejret – der bød på
skandinavisk sommervejr fra enkelte regndryp til bagende sol – dansede vi ude på
det store trægulv, hvilket var vidunderligt. Programmet var 2 timers workshop hver
formiddag og 2½ times dans om aftenen – fra kl. 11 til 18 havde vi fri til at gøre
lige hvad fantasien bød.
Det er vores opfattelse, at rigtig mange danske square dansere gennem tiden har
haft gode oplevelser på Böda Baden; måske skulle du overveje at genopdage
”suset”, og er du blandt dem der endnu ikke har nået at opleve Böda Baden, så kan
vi kun opfordre til, at du/I tager det med i jeres overvejelser. Programmet for 2012 
er allerede planlagt med hvilke niveauer der danses i hvilke uger, senere følger
navnene på callerne.
Kun ved at vi deler vores glæde ved square dansen med hinanden kan du og jeg
bidraget til, at der også i overmorgen findes square dance i Danmark og forhåbentlig
også er et Böda Baden, hvor chancerne for at opleve den verdensdans, som square
dansen er – nemlig at træffe dansere fra andre nationer.   Kan vi ”smitte” vores
omgivelser med vores danseglæde og stoppe
nedgangen og med lidt held
vende situationen til, at der begynder at
komme flere nye
dansere – så har vi en win-win situation 
Jo – danseglæden er tilbage på Böda
Baden. Vil du høre mere om dans på
Øland – så besøg www.dansgladjen.
se, og spørg dem du kender, der har
deltaget tidligere.

Yellow rock – vi ses i en square
somewhere.
Ellis og Torben Nielsen, Fredensborg Square
Dance Club
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Arrangementsliste Oktober 2011 - Februar 2012
Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Oktober

.

.

.

01-10-11

07-10-11

15-10-11

21-10-11

22-10-11
23-10-11

28-10-11

30-10-11

Arne
98 46 18 71

New Friends SquareDancers

01-10-11

13.00-19.00

Granny's Square Dancers,
Sorø
Autum Dance 2011
Sorø Kultur- & Fritidscenter
Frederiksvej 27
4180 Sorø

19.00-21.45

Sydkystens Square Dancers
Fredagsdans
Strandgårdsskolen,
Samlingssalen
Ishøj Søvej 200
2635 Ishøj

13.00-21.00

Ocean City Square Dancers
Fødselsdagsdans
Solrød Skole
Højagervænget 29
Solrød Strand

18.00-22.00

Silkeborg Modern Square
Dance
Fredags-hygge dans
Lunden
Vestergade 74
8600 Silkeborg

13.00-21.00
10.00-15.00

Midtjysk Square Dance
Midtjysk Jamboree 2011
Rønbækskolen
Ådalsvej 100
8382 Hinnerup

18.30-22.00

Granny's Square Dancers,
Sorø
Begynderstævne
Sorø Kultur- & Fritidscenter
Frederiksvej 27
4180 Sorø

Syddjurs Square Dance Club
Søndagsdans
12.00-16.00
Rønde Skole, indgang v. SFO
Skrejrupvej 1
8410 Rønde
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Kontakt

13.00-16.00: M - P
16.00-19.00: P - A1
Tommy P. Larsen

M - P - A1
Roger Persson

M - P - A1 - A2
Margareta Jensen
Freddie Ekblad

P - A1 - A2
Henrik Svendsen
Leif Broch
Lørdag: A1 - A2 - C1
Søndag: C1 - C2 - evt.
C3A
Bjørn Andersson
Don Moger

B - M (gulvets niveau)
Klubcallere

M-P
Tom Mortensen

Lone
51 82 40 00

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03

Birger
21 20 66 40

Kirsten
61 79 15 75
Leif
40 90 24 13

Ulla
20 86 56 19

Lone
51 82 40 00

Inger Marie
61 65 36 59
Jørgen
61 65 56 82

Arrangementsliste Oktober 2011 - Februar 2012
Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

14.00-20.00

Hillerød Square Dancers
11. Slotsdans
Skanseskolen
Østervang 124
3400 Hillerød

M - P A1 - A2
2 haller

Kontakt

November

05-11-11

05-11-11

11-11-11

13-11-11

Sydjysk Square Dance Kolding
Koldinghusdans 2011
13.00-21.00 Arena Syd, Vamdrup Kultur- &
Fritidscenter
Idrætsvej 3
6580 Vamdrup

19.00-21.45

13.00-17.00

19-11-11

13.00-21.00

19-11-11

?

19-11-11
20-11-11

26-11-11

14.00-20-00
11.00-15.00

?

Sydkystens Square Dancers
Fredagsdans
Strandgårdsskolen,
Samlingssalen
Ishøj Søvej 200
2635 Ishøj
Main City Square Dancers
Begynderstævne
Ellebjerg Skole
P. Knudsensgade 37-39
2450 København NV
Fyn Square Dance Club
17 års fødselsdagsdans
Seniorhuset Odense
Toldbodgade 5-7
5000 Odense C
Frederikshavn Square Dance
Club
Mortensdans
Vordingborg Square Dance
Club
Goose Tower Dance
Svend Heinild Centret
Præstegårdsvej 14B
4760 Vordingborg

Djurs Square Dance Club
Juledans
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Jerry Jestin
Tommy P. Larsen
M - P A1 - A2 - C1
3 haller
Bronc Wise
Tomas Hedberg
Christian Wilckens
Lars-Inge Karlsson

B-M-P
Søren Lindergaard

B - M (gulvets niveau)
Klubcallere

B - M - P - A1 - A2
Leif Ekblad
Lars-Inge Karlsson

?

Steffen
47 17 26 18

Bent
75 95 44 58
Birthe
27 34 07 84

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03

Margrethe
39 68 07 15
22 81 88 13

Torben
fyn@daasdc
.dk

Henrik
27 37 80 92

Lørdag: M - P - A1 - A2
Paul Bristow
Freddie Ekblad
Tommy
Tommy P. Larsen
26 11 04 55
Søndag: A2 - C1
Paul Bristow
Freddie Ekblad

?

Mogens
86 38 64 74
61 74 17 06
Kaj
86 33 47 52

Arrangementsliste Oktober 2011 - Februar 2012
Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

?

EB Squaredance
Gr. Canaria 2011
Hotel Colina mar
Puerto Rico
Grand Canaria

Paul Bristow
Bronc Wise

Kontakt

November

26-11-11
til
03-12-11

M - P - A1

27-12-11

?

Hjørring Square Dance
Affedtningsdans 2011

?

December

.

.

.

08-01-12

13.00-17.00

Januar

.

13-01-12

21-01-12

21-01-12

19.00-21.45

13.00-20.00

13.00-21.00

Østjysk Square Dance Club
Nytårsdans
Sølystskolen (Nordre Skole)
Nylandsvej 16
8600 Silkeborg

M - P - A1 - A2
2 haller
Carsten Nielsen
Poul Nielsen

.

.

Sydkystens Square Dancers
Fredagsdans
Strandgårdsskolen,
Samlingssalen
Ishøj Søvej 200
2635 Ishøj

M - P - A1

Næstved Square Dancers
Troldedans 2012
Kildemarkskolen
Kildemarksvej 67
4700 Næstved
Svendborg Square Dance
Club
17 års Fødselsdag
S.G. Hallen
Johs. Jørgensensvej 10
5700 Svendborg

Tommy P. Larsen

M - P - A1
Tommy P. Larsen

B - M - P - A1 - A2
3 haller
Tomas Hedberg
bjørn Andersson
Clubcallere

Elin & Bent
43 54 37 60
51 90 38 97
bentelin@ya
hoo.dk
Bjarne
21 65 66 40

Janni
86 24 78 81

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03

Hanne
21 66 98 26

Pia
24 65 23 68
Kristen
40 18 18 51

Februar

04-02-12

?

Roskilde Square og Linedance
Club
Valentinedans
Jyllingehallen
Planetvej 35
4040 Jyllinge

15

?

Vang
21 65 72 09

Dato

Tid

Klub/Sted

Program/Caller

Kontakt

B-M-P

Torben
fyn@daasdc
.dk

Februar

05-02-12

Fyn Square Dance Club
Workshop styling/Vinterdans
10.00-12.00
Senior huset Odense
13.00-17.00
Toldbodgade 5-7
5000 Odense C

19.00-21.45

Sydkystens Square Dancers
Fredagsdans
Strandgårdsskolen,
Samlingssalen
Ishøj Søvej 200
2635 Ishøj

25-02-12

?

Bredballe Square Dancers
14th Windmill Dance
Dgi-Huset Vejle
Willy Sørensens Plads 5
7100 Vejle

26-02-12

?

Marts

.

.

11.30-

DAASDC
REPRÆSENTANTSKABSMØDE

10-02-12

18-03-12

Bente Olsen

B-M-P
Poul Erik Sørensen

?

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03

Hans
20 83 26 56

DAASDC REGION ØST
KOORDINERINGSMØDE
.

Kenny Reese
A dear friend and Honorary Member of ECTA, passed away on Tuesday,
September 6th 2011after a long and brave fight against cancer.
Kenny was Sound Coordinator 1981 - 1982, Vice President 1984 - 1988
and President 1990 - 1997 and again 2000 - 2007.
Honorary Membership and the Golden Achievement Award were
presented to Kenny in September 2008 for his services to ECTA and
Square Dancing.
We express our sincere condolences to his family and close friends.

Björn Wagner for the ECTA Board
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Vordingborg Square Dance Club
indbyder til

Goose Tower Dance
med
Paul Bristow (GB) & Freddie Ekblad (S) & Tommy P. Larsen

i

Svend Heinild Centret,
Præstegårdsvej 14B, 4760 Vordingborg

Lørdag-Søndag den 19. og 20. november 2011
Lørdag:
Søndag:

Kl. 14:00 – 20:00 M–P–A1–A2 (2 sale!) (Paul + Freddie + Tommy)
Kl. 11:00 – 15:00 A2 – C1
(2 sale!) (Paul + Freddie)

Entré: Lørdag kr. 125 / Søndag kr. 75 / Begge dage kr. 150

”Efterhygge” m. sandwichs o.a.
Lørdag fra kl. 20:30

Øl, vand, kaffe, te, sandwich og kage kan købes til rimelige priser - Madkurv kan medbringes
Aftensmad med 2 slags kød, 2 slags kartofler, 2 slags salat samt brød kan købes for kr. 85
Mulighed for overnatning på Danhostel Vordingborg (vandrerhjem – nabo til centret)
Enkeltværelse kr. 350 / dobbeltværelse kr. 500 – Depositum kr. 100
Bestilling af aftensmad og/eller af værelse hos Tommy (se neden for) senest d. 9. november!
Betaling for aftensmad og/eller af depositum for værelse(-r) skal foretages SENEST 9. november på
klubbens konto i Max Bank – Regnr. 6070 / Kontonr. 4175979

Yderligere info:
Tommy P. Larsen - Tlf: 2611 0455 - Email: tpl@tpl.dk
www.vsdc.dk
Forbehold for ændringer – se DAASDC’s arrangementsliste
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ETIK

Squaredancens 10 bud:

1. Vær god til at lytte:
Tænk på instruktøren som en medspiller i square dance. Han/hun caller
dansen ved at give signalerne for de bevægelser han/hun vil have os til at
danse, to takter efter du har udført det han/hun sagde. Du kan ikke både
snakke og tænke på noget andet og så regne med at gå rigtigt.
2. Vær hurtig til at square op:
Når calleren siger ”square up” til næste dans, så stil op i den nærmeste
square hvor der mangler dansere. Hvis du leder efter en square, så ”op
med den ene arm” medens du går rund på gulvet. Så kan calleren se hvor
du er. Hvis der mangler en danser i din square, så op med armen så alle
kan se hvor der mangler danser(e).
3. Vær en høflig danser:
Almindelig høflighed er altid velanset. At spørge en partner om en dans
og, efter dansen, sige tak til alle i squaren, er naturlig høflighed. Det er
dårlig opførsel at gå forbi en square som mangler dansere blot for at stille
op i en anden square. For lad ALDRIG en square du har stillet op i før
dansen er slut. Er det absolut nødvendigt at forlade en square, så find en
afløser.
4. Kom til tiden i klubben:
At komme for sent er måske stilen i nogle aktiviteter, men i square dance
betyder det, at der står 7 dansere og venter indtil du kommer. Hvis du
kommer for sent, eller går tidligt, får du ikke det fulde udbytte af det
calleren har planlagt. Det giver også uro på holdet. Hvis du ikke kan
komme eller først kommer lidt senere, så giv calleren eller holdlederen
besked.
5. Vær en betænksom danser:
Personlig hygiejne er vigtigt i enhver situation hvor mennesker
træner sammen. Derfor er en god deodorant og en tandbørste blandt
dansernes bedste venner. Da square dansen afhænger af dig og din
koordinationsevne, så drik ikke alkohol før eller medens der danses.
Duften af hvidløg er heller ikke den bedste parfume.
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6. Vær samarbejdsvillig:
I square dance, er alle ansvarlige for at alle har det fornøjeligt. En square
består ikke af 8 individualister der arbejder uafhængigt, men derimod
af en helhed uden der er individuelle STJERNER. Den fulde fornøjelse
kommer, når hver person gør sin del for at få dansen til at flyde.
7. Tag det roligt:
Square dance kan være vanskeligt - især når man er begynder. Hvis du
bliver træt og har brug for en pause så sæt dig ned. Du kan stadig lære
noget ved at kigge og lytte.
8. Vær en venlig danser:
”Venskab er square dansens største belønning”. Du er værten i square’n
sammen med de andre dansere. Benyt lejligheden til at lære de andre i
square’n at kende. Og prøv at danse med så mange som muligt. Det er
blevet sagt, at ”SQUARE DANCE ER VENSKAB TILSAT MUSIK”
9. Du bliver aldrig færdig med at lære:
Du vil opdage, at der altid er noget at lære. Eller noget i din måde at
danse på der kan forbedres. Fejltrin er en naturlig del af square dansen.
Det er vigtigt at finde ud af hvad du gjorde forkert og så prøve at få det
rettet til næste gang det begreb bliver callet. Når lejligheden byder sig, så
tøv ikke med at spørge din caller, hvis der er noget du ikke forstår.
10. Mor dig – ha’ det sjovt:
Glæde smitter. Du vil blive overrasket over, hvor meget dit smil vil
”peppe op” i square’n. Kommer du til square dance og forventet at
få det sjovt, så får du det. Hvis det at have det sjovt for dig betyder at
lave STØJ, så sørg for at planlægge din vokale entusiasme, så det ikke
forhindrer de andre i square’n i at høre calleren. Men du klapper også
ad dig selv. Det var dig der ”arbejdede” og det var dig der oplevede den
vidunderlige følelse af den fuldkommenhed der følger med når man er
square dancer.
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LOGO konkurrence på Convention 2011
DAASDC havde medbragt en stemmeseddel med 3 forskellige
logo’er.

Der var mange (209), der lagde vejen forbi DAASDC’s stand på
Convention og deltog i afstemningen.
Resultat:		
			
			

Nr. 1 50 stemmer
Nr. 2 16 stemmer
Nr. 3 142 stemmer
1 blank
Blandt de afgivne stemmer, blev der trukket lod om ”Betalt
danseafgift for 2 personer til næste års convention i
Vamdrup”.
Vinderen blev: Bruno Embo fra Ocean City Square Dancers.
Tillykke
Vinderlogo’et til SquareDanceDanmark er tegnet af Ken Depner.
Hanne Frost
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Produced and designed in Denmark
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Danish Square Dance Convention 2012
Tak til alle callere og dansere for deltagelsen og for det gode humør ved dansk
convention 2011 i Vamdrup. Det har været en dejlig fest!
Der var jo ingen ansøgere til næste års convention, men årets højdepunkt kan jo
ikke undværes - så vi ses samme sted d. 8.-9.-10. juni 2012! :-)
Convention i Vamdrup er altså IKKE en tradition - så vi vil gerne allerede nu
tilbyde interesserede kandidater til 2013, 2014 osv, at de kan få hjælp fra Sydjysk
- evt. allerede nu deltage i et eller flere af vore planlægningsmøder, eller ligefrem
deltage som hjælper næste år! :-)
Næste års tema bliver ’Dans uden grænser’ - og vi glæder os over at kunne byde
alle dansere fra ind- og udland velkommen til endnu et party i Arena Syd!
De vigtigste forudsætninger er jo callerne og danserne. Sydjysk sørger for
callerne og har igen fundet 5 fantastiske af slagsen. Der mangler blot de sidste
underskrifter før offentliggørelsen, så følg med på convention-hjemmesiden www.
dc2012.dk.
Den anden forudsætning sørger I jo for, og vi glæder os til at se jer alle sammen!
Squarlig hilsen
Henning Thomsen
pva. convention gruppen 2012 
Sydjysk Square Dance Kolding
www.dc2012.dk   -   info@dc2012.dk

Modtagere af 10 Års bjælke ved DC 2011

Karsten Larsen
Jette Christensen
Poul Christensen
Birgit Kristensen
John Kristensen
Hanne Madsen
Niels Madsen
Inger Hertz
Hanne Anholm Hansen

Bornholm
Granny
Granny
Heden
Heden
Hillerød
Hillerød
Nørresundby
Penguins

22

Per Anholm Hansen
Mona Glargård
Finn Glargård
Hanne Christiansen
Erik Christiansen
Lone Erlandsen
Torben Erlandsen
Karen Marie Thomsen
Hanne Frost

Penguins
Piraterne
Piraterne
Sydjysk
Sydjysk
Sydjysk
Sydjysk
Sydjysk
Østjysk

Fyn Square Dance Club starter dansesæson
i nye lokaler:
Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C.
www.fynsdc.dk
Foreningen er stiftet i november 1994.

Dansestævner i vore nye lokaler:
Efterårsdans M-P-A1 søndag den 18. september 2011 kl. 13.00 med Tommy P. Larsen
Vi fejrer 17. års fødselsdag den 19. november 2011 med Leif Ekblad (S) og Lars-Inge Karlsson.

Danseundervisning:
Begynderhold - på tværs af generationer - torsdage kl. 18.30 – 20.00.
Begynderhold - specielt for Seniorer – 10 onsdage ifølge plan - kl. 16.30 – 18.00.
Ring til Torben 25 54 13 86 efter en brochure.
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Frihedsgudinden
Nu også i Farendløse

Søndag den 28-8 2011 fik Danmarks eneste SQUARE DANSER butik sit nye
vartegn. Jørgen og Doris Olsen havde indbudt til lidt Linedans før og efter
afsløringen som var kl. 14.00 Der var stor spænding og mange gætterier om
hvad der gemte sig under klædet hun var dækket med så man ikke kunne se
FRIHEDS GUDINDEN.
Jørgen Olsen stod selv for afsløringen og lagde vægt på, at den symboliserede
det som butikken stod for, nemlig FRIHED som er det vigtigste i verden hvad
enten man bor i USA, Afrika eller i Farendløse. Der er lys i faklen om natten
og den er belyst om aftenen. Før og efter afsløringen var GUNSLINGERNE
fremmødt for at salutere
.
Med venlig hilsen
Doris og Jørgen Olsen
Texas Square DJO

Convention 2012

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Convention 2012 8.-9. og 10 juni 2012  i
Vamdrup.
Hvis du deltog i år, så kender du omgivelserne, 4 sale under samme tag. Det findes
ikke bedre! Var du så uheldig ikke at opleve Vamdrup i 2011, så får du chancen
igen i 2012. Sydjysk Square Dance, Kolding har aftalt med DAASDC, at de igen
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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. .0 - .0
LØRDAG KL. .00 - .00

afholder Convention for os i 2012. Herligt!
Sydjydsk Square Dance, Kolding, havde engageret Paul Bristow, Johnny Preston,
Tony Oxendine, Bjørn Andersson og Lars Inge Karlsson. Disse callere lykkedes
med at skabe en rigtig god festival stemning, særlig lørdag aften.
Der blev optaget en DVD med klip fra Convention, hvor deltagerne kan genopleve
dansen og tænke på de gode minder derfra. Vi glæder os allerede til næste år, hvis
det lykkes at lave en kontrakt med det samme firma. Firmaet havde 2 optagere i
gang hele lørdagen. Dette har gjort, at de kunne lave DVD’en med et lille billede
af calleren, der callede samtidig med at dansegulvet vises. Jeg må indrømme, at jeg
var lidt skeptisk over, at begge optagere skulle være i samme hal. Var det nu også
nødvendigt? Men jeg må overgive mig efter at have set det færdige resultat. Det
virker godt og synkront.
Glæd dig til Convention 2012. Jeg kunne godt ønske mig, at vi i 2012 slår deltager
antallet i 2011 (504 dansere).
Hanne Frost
Østjysk Square Dance Club
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Medlemsklubber i DAASDC
Big River Square Dance Club

Greve Square Dance Club

Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 70

7500 Holstebro

97 41 35 12

S.

32 Ø.

2670 Greve

43 90 07 09

S.

Bornholm Square Dance Klub

Hadsten Square Dance Club

Niels Dahl, Hammershusvej 53

Poul Bojesen, Tåstrupvej 10

3770 Allinge

56 99 92 36

S.

54 Ø.

8370 Hadsten

Bredballe Square Dancers
75 81 45 56

59 Ø. 146

8300 Odder

29 26 97 04

Hillerød Square Dancers

Jørn Christensen, Horsermosevej 81

Steffen Knak-Nielsen, Damgårdsvej 6

98 83 41 94

S.

18 Ø.

3660 Stenløse

Callers' Society Denmark
96 64 40 41

S.

9800 Hjørring

S.

21 65 66 40

S.

25 Ø.

Join Hands

Mogens Andersen, Bønnerupvej 13
86 38 64 74

82 Ø.

Karina Dalsgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A
4300 Holbæk
20 78 67 28 S. 43 Ø.

9 Ø.

Djurs Square Dance Club
8585 Glesborg

S.

Holbæk Square Dance Club

Jette Nielsen, Sætervej 1
98 39 15 96

56 Ø.

Leif Christensen, Brombærvej 2
72 Ø.

Coordinate Denmark
9520 Skørping

47 17 26 18

S.

Hjørring Square-Dance

Finn Kristensen, Knakkervej 9, Vandborg
7620 Lemvig

Freddy Juhl Nielsen, Bollervej 81
S.

32 Ø.

8700 Horsens

75 64 33 12

S.

Fredensborg Square Dance Club

Løvvangens Square Dancers

Lisbeth Birk, Skovbakkevej 18

Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

3200 Helsinge

23 80 13 84

S. 120 Ø.

9320 Hjallerup

60 85 34 24

S.

Frederikshavn Square Dance Club

Main City Square Dancers

Henrik Wæhrens Jensen, Haldsvej 13

Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.

9970 Strandby

98 48 25 20

S.

24 Ø.

2820 Gentofte

Funny Squares, Stevns
26 11 04 55

S.

17 Ø.

S.

47 Ø.

S.

49 Ø.

Ulla Holtegård, Nørrevangen 66
9 Ø.

8382 Hinnerup

Fyn Square Dance Club

86 98 79 32

New Friends Squaredancers

Torben B. Poulsen, Longvej 16
5762 Vester Skerninge 25 54 13 86

39 68 07 15

15 Ø.

Midtjysk Square Dance

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby
4791 Borre

32 Ø.

Annie L. Toldbod, Sct. Annagade 2, Gyllinge
S.

Brønderslev Square Dance Forening
9740 Jerslev

S.

Hedens Squaredansere

Hans Pitters, Bryggervangen 13
7120 Bredballe, Vejle

86 91 40 20

33 Ø.

Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk
S.

95 Ø.

9900 Frederikshavn

98 46 18 71

S.

6 Ø.

Fynske Round & Square Dancers

North West Square- & Linedancers

Bente Knudsen, Birkevej 2

Marianne Ziegler Christiansen, Ellekær Vænge 5
3660 Stenløse
48 18 43 39 S. 57 Ø.

5800 Nyborg

20 23 28 56

S.

Ø.

Granny's Square Dancers

Næstved Square Dancers

Lone Blume, Sunesvej 30
4180 Sorø

Hanne Nordstrøm Mack, Birkehegnet 161
51 82 40 00

S.

45 Ø.

4700 Næstved
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21 66 98 26

S.

13 Ø.

Medlemsklubber i DAASDC
Nørresundby Square Dance Club

Sydjysk Square Dance Kolding

Susanne Moimas, Esbjergparken 55

Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8

9220 Aalborg Ø

61 26 19 64

S.

41 Ø.

7000 Fredericia

Ocean City Square Dancers
46 15 33 70

74 Ø.

2640 Hedehusene

S.

86 91 11 83

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10
S.

23 Ø.

9000 Aalborg

Piraterne

21 81 07 31

S.

19 Ø.

Trade By Square Dancers

Finn Glargård, Tangetvej 300
98 93 31 00

Finn Egholm Sørensen, Bjørnebakken 20
S.

10 Ø.

3400 Hillerød

Rold Skov Square Dancers
98 37 80 09

25 32 33 40

S.

41 Ø.

Vordingborg Square Dance Club

Hugo Høyer, Anlægsvej 17
9541 Suldrup

38 Ø.

The Diamond

Arne Pedersen, Frydenslund 1

9830 Tårs

S.

John Nyberg Nielsen, Platanvej 47, Fensmark
55 54 71 38 S. 18 Ø.
4684 Holmegaard

38 Ø. 121

Penguins
8751 Gedved

46 56 34 14

Sydsjællands Square Dance Club

Henrik L. Svendsen, Orøvænget 38
82 24 48 57

89 Ø.

Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng
S.

Old Town Dancers
8381 Tilst

S.

Sydkystens Square Dancers

Birger Christensen, Søhøj 326
2690 Karlslunde

75 95 44 58

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby
S.

14 Ø.

4791 Borre

26 11 04 55

S.

35 Ø.

Roskilde Square & Linedance Club

West Coast Square Dance Club

Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

Emmy Østergaard, Lindevej 5

4000 Roskilde

46 37 15 74

S. 111 Ø. 155

6950 Ringkøbing

Salten Square Dancers
86 82 91 30

30 Ø.

8381 Tilst

Hanne Storgård, Skovsrodvej 24
86 89 24 18

S.

31 Ø.

Slagelse-Zealand Square Dancers
Ruth Nielsen, Bøgens Kvarter 54
4270 Høng

23 60 42 62

S.

64 Ø.

Stoholm Square Dance Club
Egon Jensen, Kjeldbjerg Toft 1
7800 Skive

97 54 22 98

S.

45 Ø.

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

40 18 18 51

S.

67 Ø.

Syddjurs Square Dance Club
Inge Marie Rasmussen, Kolindvej 3
8410 Rønde

86 36 73 18

19 Ø.

Janni Thye, Fejøvænget 18
S.

Silkeborg Modern Square Dance
8680 Ry

S.

Østjysk Square Dance Club

Arly Olsen, Emma Gadsvej 13
8600 Silkeborg

97 32 08 20

S.

19 Ø.

27

86 24 78 81

S.

72 Ø.

st
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8. - 9. - 10.
Juni 2012

Dans uden grænser !
Tanz ohne Grenzen !
Dance without Borders !

Arena Syd

Vamdrup
28

