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Formanden har ordet.  
Vinteren, hvis vi har haft nogen, er ved at være forbi, og vi kan se frem mod forår 

og lysere tider, hvilket jeg håber også gælder vores SquareDance. Mange klubber 

har lavet forskellige aktiviteter for at tiltrække sig opmærksomhed i håb om at få fle-

re dansere. Det er lykkedes flere steder, og det må vi tage som gode tegn.  

Måske skal man nytænke måden at promovere sin klub, og derfor har DAASDC og-

så indbudt til et kursus i at bruge Facebook på en anderledes måde. Det hjælper 

f.eks. ikke meget at annoncere opstart af nyt hold på vore egen grupper og sider - 

nej, vi skal ud der, hvor andre findes. Det er måske svært at forstå. En målrettet an-

noncering på FB, samt en oprettet begivenhed i lokalområdet vil sikkert også være 

til gavn.  

Kurset om brug af Facebook vil være afholdt, når HighLights udkommer. Det har 

været annonceret flere steder, samt udsendt til samtlige klubber, og 10 klubber har 

tilmeldt sig. Vi tror, at de får et udbytterigt kursus. Samtidig håber vi på, at vi kan få 

en god debat om SquareDancen i fremtiden, vigtigheden af at byde nye velkom-

men, samt få ideer til udformning af ny PR-folder.  

Desværre har vi for nyligt sagt farvel til endnu et par klubber, som ikke kunne fort-

sætte - bl.a. også fordi man manglede callere, og ikke har kunnet se ideen i at dan-

se efter calling og musik på pc. Det er absolut en god mulighed, og man kan der-

ved opnå at danse til flere callere samme aften. Det fungerer perfekt i flere klubber, 

hvor der ikke findes caller, så det er vel gennemprøvet.  

Mon ikke mange er ved at planlægge hvilke dansearrangementer, man skal deltage 

i dette år. Mulighederne er mange, heldigvis! Der er ingen grund til at blive hjemme, 

når jeg ser ned over arrangementslisten. Også mange muligheder for at prøve sine 

færdigheder af til callere, man ikke så tit har mulighed for at danse til. Altid en ny og 

sjov udfordring. Påskedanse, forskellige sommerdanse, Convention i Sverige, Da-

nish Convention i Ikast og ikke mindst Europæisk Convention i Amsterdam. Det er 

bare at vælge og eventuelt planlægge ferien, så man kan droppe forbi en af danse-

ne. Husk også, at ved forhåndstilmelding kan der være penge at spare. Ved for-

håndstilmelding vil arrangørerne også have en bedre mulighed for at planlægge 

dansene.  

Jeg ved, at der mange steder er diskussioner om brug af rotationsprogram ved ar-

rangementer, enten på pc eller som kort. Jeg ville ønske, at flere så ideen i at bruge 

den slags, da det giver et meget jævnt gulv, man får danset med så mange som 

muligt, og vi undgår lukkede squares. Det er en gevinst for alle, både dansere og 

callere. PC rotationsprogrammet er lavet således, at man kan danse som par, som 

single, som boy eller girl osv. Alle kommer til at være inde og ude lige længe. Tænk 

over, om det kunne være noget for jer.  

Vores kasserer udsendte DGI’s fortolkning/vejledning om overgang fra persondata- 
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loven til persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Jeg håber at alle har 

modtaget denne. Alle, som har registreret sine medlemmer, skal behandle oplysnin-

gerne i henhold til disse regler, også i vores klubber.  

Det er den til enhver tid dataansvarlige, der skal kunne dokumentere, at dette er 

overholdt. Link til DGI’s og DIF’s fortolkning af reglerne, gældende for foreninger: 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/hvad-betyder-persondataforordningen-

for-din-forening.  

Persondataforordningen træder i kraft 25. maj 2018.  

Med ønsket om et godt forår og god sommer håber jeg, vi mødes til Danish Con-

vention i Ikast og mange andre steder i landet.  

Lotte Vangsgaard  

Tak fra redaktøren  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de squaredance-venner rundt i hele 

Danmark, som har sendt indlæg ind til denne udgave af Highlights.  

Det viste sig at være en god idé at skrive ud til klubberne om at være med til at ska-

be et godt klubblad. .  

Mads Nielsen 
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Et lille pip fra den nye redaktør  
Først vil jeg gerne have lov til at præsentere mig. Mit navn er Mads Nielsen. Jeg 

bor i Lemvig sammen med min kone Elsebeth Lillevang. Tilsammen har vi 5 børn 

og 5 børnebørn.  

Jeg er caller og har tidligere siddet i CSD's og DAASDC´s bestyrelse.  

Da vi desværre mistede vores tidligere redaktør Max Fris, tilbød jeg at overtage 

jobbet som redaktør af bladet, hvilket bestyrelsen tog imod.  

 

Mine tanker med Highlights er, at jeg gerne vil prøve at gøre det til en fælles plat-

form for klubberne. Derved forstås, at jeg håber mange klubber vil komme med ind-

læg, som kan være interessante for mange andre. Der kan være mange forskellige 

emner som kan være baggrund for et indlæg. Blot nogle eksempler:  

• Anmeldelse af et afholdt arrangement  

• Arbejde og fremdrift af et kommende arrangement.  

• Tanker og idéer om klubbens fremtid  

• - tænk selv videre  

Medsend gerne billeder i bedst mulig opløsning som måske kan bruges sammen 

med artiklen.  

 

Vores Facebook-gruppe er ganske sikkert noget som er kommet for at blive, og in-

gen hævede pegefingre over dem. Alle skal blot huske at hvad man lægger på Fa-

cebook er Facebooks ejendom. Endvidere er det ikke alle der har en Facebookkon-

to og / eller er medlem af gruppen.  

Der er lavet en ny mulighed for at indsende indlæg og billeder til Highlights. Det fo-

regår på http://www.squaredancedanmark.dk/Highlights/UploadHighlight.aspx.  

Der er dog stadig mulighed for at indsende som email.  

 

Teknisk set foretrækker jeg tekst– og billedfiler. Helst ikke pdf.  

 

Lad os sammen skabe et godt klubblad.  

Tusind tak for de indslag der er kommet til denne udgave.  

 

Mads Nielsen  

http://www.squaredancedanmark.dk/Highlights/UploadHighlight.aspx
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Dans for 3 generationer 
Inspireret af mødet i Odense med DAASDC besluttede vores forening at prøve et 

arrangement med ”dans med bedsteforældre/forældre og børn”. Dog blev overskrif-

ten ændret til ”Dans for 3 generationer”. 

Spændte var vi i bestyrelsen, da invitationen blev sendt ud. Vi havde dog ikke be-

høvet at tvivle, idet ikke mindre end 62 personer tilmeldte sig! Deraf var 30 børn og 

unge i alderen 3 – 18 år. 

Vores caller Niels Jørgen og undertegnende havde lavet et program, hvor vi ville 

kunne tilgodese alle aldre. Der var ikke sat minimumsgrænse for børnene (selv om 

8 år vil være passende m.h.til square dance). 

Vi havde inviteret til kl. 14 og entré var gratis, da det var ”en prøve”! Det væltede 

ind med store og små - forældre, bedsteforældre, vi var helt overvældet. Dog havde 

vi en forhåndstilmelding, så vi var forberedte med kaffe, sodavand, kakaomælk, 

boller, kage og frugt. 

Sikke en fest – vi varmede op med børnesangen ”Jeg gik mig over sø og land”, 

hvorefter der blev danset squaredance for alle aldre. Eftermiddagen gik dels med 

børnedanse (som jeg heldigvis kan huske fra mine barneår på danseskolen) – og 

dels squaredance.  

Det var en stor succes, og alle var interesseret i at gentage det en anden gang. Om 

vi får nye dansere på den konto er ikke sikkert i første omgang, men jeg er helt sik-

ker på, at der er ”sået et frø” hos nogle.  

Alle var med hele dagen, og I tror det ikke!! – men der var ikke én der havde en 

Iphone eller mobil fremme i de 3 timer! 

Kl. 17 sagde vi farvel og tak, og det var både trætte børn og voksne, der kørte 

hjem. 

Vi i Fynske Round & Square Dancers 

kan kun anbefale andre at prøve samme 

koncept. 

Der er lagt billeder ind fra dagen på 

www.frdsqd.dk under fotogalleri. 

 

Mange hilsner 

Bente 

Fynske Round & Square dancers 

http://www.frdsqd.dk
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Indlæg til Highlights  
Da jeg læste den mail, som Mads sendte ud til medlemsklubberne angående ind-

læg i Highlights, kom jeg til at tænke på, at den manglende interesse for at sende 

noget til bladet måske ligger i, at rigtig mange lægger deres oplevelser af deres ar-

rangementer ud på Facebook og dermed glemmer vores eget blad.  

Personligt synes jeg, det er synd, at erstatte vores fine blad med Facebook, vel vi-

dende, at så læser de fleste det – men der er da stadig nogle, der ikke er på Face-

book.  

Mads gav os nogle gode ideer til, hvad vi kan skrive om, og jeg vil gerne om man 

også igennem Highlights vil skrive lidt om, hvordan man f.eks. tilrettelægger et ar-

rangement/workshop.  

• Hvor mange er involveret?  

• Hvordan er det med f.eks. et aktivitetsudvalg?  

• Er det de samme, der ”arbejder” hver gang, der skal ske noget,  

I det hele taget, kan vi måske få nogle gode tips til, om man kan ændre noget i 

”vores hverdag”. Måske kan man få øjnene op for en ny eller anderledes måde, at 

arbejde på, end man er vant til i klubben.  

Det behøver ikke blive et kæmpestort indlæg. Måske blot et par linjer om en suc-

cesoplevelse i forbindelse med at ”gøre noget”.  

Det kan være svært for en bestyrelse at blive ved med at være kreative. Som jeg 

ser det, forventer medlemmerne, at det er formand og bestyrelse, der bare gør det, 

der skal gøres og så skal det nu nok gå!  

I Fynske Round & Square Dancers har vi i tankerne, at oprette netop et 

”Aktivitetsudvalg”. Det skal vi have prøvet af, og jeg vil gerne bidrage med input til 

Highlights om – hvordan det lykkedes eller ikke lykkedes – når og hvis vi kommer i 

gang med det.  

 

Fortsat god danselyst til alle. 

 

  

Bente  

Fynske Round & Square Dancers  
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Nyt fra Østjysk SDC  
Vi her i Østjysk Square Dans Club har taget en beslutning om, at vi fremover vil af-

holde vore traditionelle danse i ØSDC regi i Gjern Kultur- og idrætscenter.  

Begrundelsen er, at vi må konstatere, at ingen af os bliver yngre, og det er faktisk 

et stort slæb, når borde, stole, scener, boder m.v. skal stilles op og desuden er det 

altid Tordenskjolds soldater, der hjælper til - også med bagning, indkøb o.s.v.  

Ved at holde dansene i Gjern, er det kun borde og stole samt 2 scener og det tager 

max ½ - 1/1 time. Vi skal heller ikke have så meget på lager af drikkevarer, kaffe, te 

m.v. og halinspektør Torben fra hallens cafeteria giver altid en hjælpende hånd.  

Eneste ulempe er, at vi ikke længere har indtægter på salg af kaffe m.v. men det 

opvejes bestemt af, at vi ikke skal bage, købe ind m.v.  

Vores nytårsdans her den 8.1.2018 blev afholdt der. Det var dejligt, at se så mange 

dansere møde op til denne dans.  

Det er også dejligt, at danserne bliver bedre til at forhåndstilmelde sig. Det er me-

get lettere for bestyrelserne og klubberne generelt at planlægge, og skulle det vise 

sig, der ikke er tilmeldinger nok, kan man jo blive nødt til at aflyse.  

Formanden for ØSDC  

Janni Thye Lystrup  
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En hilsen fra det sydfynske  
Jeg vil gerne fortælle om nogle af mine oplevelser med Square dance gennem 

snart 25 år. 

Jeg blev præsenteret for Square dance af Mogens og Inge der flyttede tilbage til 

Svendborg efter mange år på Bornholm, hvor de havde danset Square dance. På 

et kursus hos AOF hvor vi mødtes, fik jeg Mogens til at vise, efter et bånd, hvad 

Square dance var, og jeg var solgt på stedet. 

Vi lærte det efter bånd. Det foregik på den måde, at Mogens havde gennemlyttet 

båndet derhjemme, så han vidste hvilke calls der kom. Dem forklarede han os og 

så startede han båndet. Det havde vi meget sjov med. Det skete jo, at han ikke al-

tid fik det hele med. 

Niels Jørgen arbejdede offshore på den tid, og da han kom hjem, sagde jeg: Ved 

du hvad vi skal til vinter. Vi skal danse Square dance. Det var han med på, selv om 

han jo ikke vidste, hvad det var. Og hvordan lærte han det så, når han var væk det 

halve af tiden. Jamen han ringede da hjem når jeg havde været til dans og spurgte 

hvilke calls vi havde lært? På den tid havde vi fået et lille hæfte, hvor calls’ene var 

vist og definitionen stod. Han havde lavet magneter der forstillede danserne. Så 

sad han der og flyttede rundt på en plade (i dag kan man det på nettet). Når han så 

var hjemme kunne han calls’ene.  

Jeg var med til at starte Svendborg Square Dance Club i 1994. Først hos AOF, si-

den som forening. Stiftende generalforsamling var i december 1994.  

Niels Jørgen og jeg har danset med stor glæde i alle årene. Niels Jørgen undervi-

ser/caller også. De senere år i Fynske Round & Square Dancers. Vi har haft mange 

dejlige oplevelser i forbindelse med dansen og mødt mange dejlige mennesker, 

med samme lyst og interesse for dansen. Vi har været mange steder i Danmark, 

Sverige, Tyskland og Tyrkiet.  

Da vi startede med at danse var Square dance for opadgående, Svendborg Square 

Dance Club var den første på Fyn, og siden fulgte Fyns Square Dance. Til først-

nævnte klub deltog vi desværre i deres sidste dans her i januar. Klubberne væltede 

sig i succes og fik mange medlemmer de første år. Nogle af danserne tog meget ud 

til stævner, nogle havde nemt ved at lære calls’ene, så det gik stærkt med at kom-

me fra Basic og videre frem. Det gjorde, at der blev mange hold i hver klub. Basic, 

Mainstream, Plus og A1. I dag også A2, C1 osv.  

Nu er klubberne for nedadgående. Flere klubber er lukket og de klubber der er til-

bage får ikke tilgang af nye medlemmer. Det er der talt og skrevet meget om. Også 

i forslag til et indlæg i forårets Highlights. Hvad gør klubberne for at få ny medlem-

mer?  

Vi skal huske de mange år med succes var ikke fordi klubberne gjorde så meget.  
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Annoncepriser 
(Reproklart materiale) 

  Medlemmer Andre 

Helside 600/900kr. 900/1350 kr. 

Halvside 350/525 kr. 500/750 kr. 

Kvartside 200/300 kr. 300/450 kr. 

Priser gælder for hhv. 1 og 2 indrykninger 

• Vi var ude til opvisning og arrangementer. Det er vi stadig.  

• Vi holdt stævner hvor folk kunne komme og se på. Det gør vi stadig.  

• Der blev holdt åbent hus. Det gør der stadig.  

Min teori er, at vi er blevet individualister. Der kom Linedance og Zumba. Ikke at 

forglemme Fitness, hvor enhver kan komme når man har tid og lyst og ikke er af-

hængig af andre for at kunne dyrke sin interesse. I Square dance ligger der jo net-

op det, at vi dyrker denne interesse i samspil med andre. Kun en Squaredancer 

ved hvad det giver af livsglæde når dans, musik og calls går op i en højere enhed. 

Der taler vi "samme sprog".  

Vi glæder os over, at det stadig er muligt at danse, selv om klubberne bliver min-

dre. Vi tager stadig rundt til stævner og klubdanse. Men indrømmet - ikke så tit 

som tidligere. Sidste år var vi bl.a. i Eckernförde, og som i mange år Glücksburg. 

Ikke at forglemme Dansk Convention. I år planlægger vi Svensk- og Dansk Con-

vention og Europæisk Convention i Holland.  

Vi har i årenes løb været til mange sommerdanse og klubdanse, når vi var rundt 

med campingvognen. Der bliver stadig holdt stævner i klubregi, men det er dyrt for 

de små klubber med callere udefra. Det kræver opbakning af dansere udefra.  

Min fornemmelse er (den kan være forkert), at hvis man danser et højere niveau 

end det stævnet udbyder så kommer gæsterne ikke. Adventsstævnet i Glücksburg 

kan dog stadig tiltrække et par hundrede dansere, trods det vi "kun" danser Main-

stream og Plus.  

Jeg vil slutte med omskrivning af et citat og gøre det til mit eget: "Man holder ikke 

op med at danse fordi man bliver gammel, man bliver gammel fordi man holder op 

med at danse" :-)  

See you in a Square some times some where.  

Birgit Hviid FR&SD  
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Sverige har det, Tyskland har det og 

nu vil Ikast have det.  
Under dette motto som en af bestyrelsesmedlemmerne fandt på, gik vi i gang med 

en målrettet indsats for at få børn og unge med i vores klub.  

I forsommeren 2017 lavede vi et PR udvalg som sammen med al anden reklame 

skulle lave noget målrettet til børn og unge.  

Det vi lavede generelt for alle var vores flyer om vores gratis opstartsaftener (Gratis 

Tilbud), nogle plakater, en facebook-reklame vi selv lavede og tekst der blev sendt 

videre via ”Vores Ikast” som er en organisation vi er så heldige at have i Ikast der er 

for alle butikker, virksomheder og foreninger.  

Vi har også været ude at give opvisninger flere forskellige steder. Vi tilbyder os selv. 

Vi har haft en konkurrence kørende ved disse opvisninger, hvor vi fik folks mail-

adresser når de svarede på et spørgsmål. De fik efterfølgende tilsendt vores Gratis 

Tilbuds flyer på mail.  

Det blev en plakat og en Facebook reklame. Dvs. det er faktisk to plakater, for 

sprogbruget ændrer sig lidt når man bliver 13-14 år.  

Efter den alder er det heller ikke naturligt at tage sine forældre med til fritidsaktivite-

ter.  

Vi havde i forvejen en pige på 20 år som er datter af et dansepar. Hun danser på 3. 

år nu. Lillesøsteren på 17 startede i 2017 efter efterskoleophold.  

Men vi var klar over, at der skulle personlige henvendelser til udover dette. En 

kendte to 10 årige børn som ville være oplagte og som også selv kan cykle hjem-

mefra og til skolen hvor vi mødes hver uge. Det er smart at starte med nogle der 

kender de to unge vi vidste vi havde, så de kan føle sig trygge. Det er vigtigt at kun-

ne få det til at fungere i hverdagen. Der blev snakket med forældrene om det og de 

blev indbudt til vores prøveaftener for at prøve, men takkede nej. Børnene er hel-

digvis startet. Det er en dreng og en pige som i forvejen er skolekammerater.  

Derudover har nogle af vores garvede dansere taget et barnebarn med på 7 år. Det 

passer med at de kan danse med hende på nybegynderholdet så de også bagefter 

kan danse på deres eget hold. Sluttelig har et dansepar fra Djursland taget deres 

10 årige søn med til Ikast.  

Alt i alt har vi 7 børn og unge i alderen 7-20 år.  

Der er nogle af vores voksne dansere som helt uformelt er blevet faste dansere i 

børnesquaren. Børnene klarer sig ualmindelig godt og lærer hurtigt.  

Dog har vi en udfordring i at det er lidt for lang tid for børn at koncentrere sig 70 min 

med vandpause og det er fra kl 19.10 -20.20 at de skal koncentrere sig så meget. 
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Mortensdans i Frederikshavn  
Vi havde en rigtig god eftermiddag / aften lørdag den 11. november med dans og 

hyggeligt samvær.  

Dagens 2 callere var Christian Wilkens og Henning Pedersen, som begge havde 

20 års jubilæum som callere.  

Vi er taknemmelige for, at der er mange, som hvert år bakker op om vores Mor-

tensdans.  

Med venlig hilsen  

Frederikshavns Square Dance Club  

Vi har ”udnævnt” en børneambassadør i bestyrelsen, da det er vigtigt med tæt kon-

takt til forældrene så de ved hvad der er vigtigt at de kommer til og hvordan det fo-

regår i klubben. Vi har aftalt, at der er børnepriser til vores dansestævne. Det er ca. 

½ pris.  

Pga. tilskudsreglerne fra kommunen, som vi umiddelbart troede vi kunne få uden 

dog at have undersøgt nærmere til at begynde med, aftalte vi at alderen for vores 

særlige regler er op til 25 år.  

Det giver klubben et stort boost at have fået børn og unge med.  

Vi håber virkelig at vi kan fastholde dem og ønsker at flere klubber vil få børn og un-

ge med så de kan møde nogle rundt omkring.  

 

 

”Det har været rigtig hyggeligt og 

jeg har været glad for at komme til 

squaredance. Det har været rart, at 

der også var andre børn og unge, 

der har danset sammen med mig. 

Det har gjort, at jeg fik lidt mere lyst 

til at komme”, siger en af vores un-

ge dansere.  

 

Anna Hyldgård Danielsen  

Hedens Squaredansere  
Uddrag af opstartsflyer til de unge 
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Gran Canaria 

2018 
Paul Bristow Bronc Wise 

På opfordring har vi overtaget dansen efter Bent och Elin på hotel 

Colina Mar med samme callers och i samme ånd men med nyt navn. 

Sunshine Dance  Gran Canaria 

1 uge med MS—P—A1 og 1 uge med A1—A2—C1 

Afrejse dato 1. uge     24 Nov 2018      M—P—A1 Pris 6.648,- 

Afrejse dato 2. uge      1 Dec 2018      A1—A2—C1 Pris 6.648,- 

2 ugers rejse med dans 1 uge och ferie 1 uge Pris 9.798,- 
Inkl. deltagerafgift, flyrejse og ophold i 2 vær. lejlighed. Mad på flyet og transfer til hotel  

Tillæg for dans hvis I danser begge uger 900,- pr. person, enkeltværelse 2500,- pr. uge, 

afbestillingsforsikring pr. person 298,- samt årsrejseforsikring pr. person 299,- 

(alle priser i danske kroner) 

Bemærk!!  Der er begrænset antal pladser på 2 ugers ophold  -  altså ”først til mølle”. 

Sidste frist for bestilling er 1. maj 2018 

Vi flyver både fra Billund, Ålborg og Kastrup 

Tilmelding til os på e-mail sunshine-dance@lemamusik.se 

Eller på telefon:  +45 20 45 24 77 (Ellinor)  +46 708 51 03 55 (Leif) 

Dancers out of Denmark contact us for more information on e-mail:  

sunshine-dance@lemamusik.se 
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Hvordan Fremtidssikrer Vi Square Dance?  

Square Dancens Image  

I Hjørring Square Dance er vi en lille klub med godt 20 medlemmer, når vi er fuld-

tallige. Det betyder, at vi desperat har brug for nye medlemmer for at holde gang i 

klubben og sikre vores fremtidige overlevelse. Gennem de sidste par sæsoner har 

vi haft held til at lokke nogle yngre dansere til, og nogle af dem har også sagt ja til 

at tage en tørn i bestyrelsen. Vi har ofte oplevet, at det kan være rigtig svært at lok-

ke nye dansere indenfor til square dance. Derudover er vi mange gange stødt på 

fordomme om, at square dance kun er for den lidt ældre generation, at det indebæ

- rer cowboyhatte, tyl og store kjoler, at det er kedeligt, svært eller noget helt tredje 

– ja, fordommene er mange!  

 

Bestyrelsens Mål  

Derfor besluttede vi for et års tid siden i bestyrelsen, at vi ville starte et helt andet 

sted for at forsøge at fremtidssikre os. Det betyder, at vi har haft to primære mål, 

som vi har arbejdet benhårdt med. Vores første mål var og er at gøre op med for-

dommene og sprede kendskab til os som klub samt square dancen som fritidsinte-

resse, og det andet mål var selvfølgelig at forsøge at skaffe nye medlemmer og ny-

begyndere. I den sidste forbindelse har vi den holdning, at ALLE er mere end vel-

komne, men vi har herudover bevidst arbejdet med også at henvende os til en 

yngre målgruppe, så vi ikke risikerer, at square dancen i Hjørring dør ud efterhån-

den som gennemsnitsalderen stiger. Det har med andre ord været vigtigt for os at 

få en så bred medlemsgruppe som muligt, så vi også her demonstrerer, at der vir-

kelig ER plads til alle. Det har været og er nogle store mål, som kræver hårdt ar-

bejde, og som realistisk set ikke kan realiseres indenfor en kort tidsperiode, og der-

for kan jeg heller ikke nu give en statusrapport, som fortæller, at vi har nået de mål. 

Fakta er, at det er en lang proces med ’trial and error’ – altså en masse forsøg, 

hvor nogle rammer plet, mens andre mislykkes. Vi ved med andre ord ikke præcis, 

hvad der virker, men vi prøver en masse af og håber, vi derigennem kan finde frem 

til nogle gode ting, som fungerer, og som vi kan bruge i fremtiden. Den proces er vi 

til gengæld kommet godt i gang med.  

 

Balancegang  

Arbejdet med målene har vist sig at være en (svær!) balancegang. Hvordan bryder 

man fordomme ned? Hvordan lokker man nye dansere indenfor, så de prøver 

square dance med et åbent sind? Hvordan holder vi fast i dem, der kommer og prø

- ver det? Hvordan får vi fat i de yngre mennesker? Hvordan fastholdes de erfarne 

dansere samtidig med, at vi prøver en masse nye ting af? Hvordan gør vi opmærk-  
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somme på os selv på en positiv måde? Hvor længe kan vi tage nye dansere ind (på 

den ene side af hensyn til de erfarne og til de nye der allerede er startet, så vi ikke 

laver ’circle left’ en hel sæson, og på den anden side af hensyn til klubbens overle-

velse – når vi ikke har fået så mange nye medlemmer som håbet, har vi så råd til at 

sige nej, hvis nogen ønsker at starte, selvom det er et godt stykke henne i sæso-

nen?)?  

 

Basicdanserne er livsnødvendige for vores fælles overlevelse!  

Så enkelt er det, og det kan, i vores optik, slet ikke diskuteres. Hvis vi ikke får nye 

basicdansere, er det kun et spørgsmål om tid, før der heller ikke kommer flere dan-

sere til de højere niveauer, og så stagnerer square dancen. Fødekæden går sim-

pelthen i stå og økosystemet vil langsomt uddø. Mit personlige indtryk er, at ba-

sicdansernes vigtighed blev glemt et eller andet sted mellem den store massetil-

strømning i start 90’erne (hvis jeg husker rigtigt), hvor jeg selv startede, og nu. Må- 

ske fordi square dance pludselig ikke længere var ’det nye sort’, måske fordi nybe-

gynderne stoppede med at møde op (næsten) af sig selv, måske fordi vi i klubberne 

simpelthen glemte, at de faktisk er fundamentet for al videre dans, eller måske er 

grunden en helt anden… Uanset hvad er det i hvert fald mit klare indtryk, at basic 

generelt har trange kår i disse år, og det er en udvikling, som må og skal vendes.  

Hos os har vi danset Basic, Mainstream og Plus de sidste mange år, og vi har in-

gen konkrete planer om at udvide, så vi får flere niveauer. Jeg har selv forsøgt at 

lære fuld plus de sidste 3 sæsoner, indtil videre uden held. Ikke fordi jeg er specielt 

dum, men fordi plus ikke har fået så meget dansetid – både fordi vi ikke altid kan 

stille en plussquare, men også fordi vi har mest fokus på at danse basic (og main-

stream, så vi kan få nogle kommende plusdansere opad i fødekæden og på sigt 

danse plus igen de næste år). Jeg vil gerne lære fuld plus, fordi jeg synes, det er 

sjovt at lære nye calls, men jeg synes, det er endnu sjovere og vigtigere at være 

med til at sikre, at både jeg og andre kan gå til square dance i Hjørring i mange år 

endnu. Jeg synes ærlig talt også, det er min pligt, for klubbens sammenhold har gi-

vet mig rigtigt mange gode ting gennem årene, så når klubben kæmper, kæmper 

jeg selvfølgelig sammen med den.  

 

Foreløbig Status  

Spørgsmålene er mange og svarene komplekse. Vi har i Hjørring arbejdet med 

mange nye ting (eks. ny hjemmeside, ny facebookside med boostede opslag, nye 

initiativer og arrangementer, forsøgsordning med ny inddeling af niveauer på dan-

seaftener osv.., og status på nuværende tidspunkt er nok, at vores arbejde for at 

nedbryde fordommene er kommet godt i gang. Vi er begyndt at ’brande’ os anderle-

des, så vi eks. ikke har square dance-tøj på, hvis vi laver opvisninger, fordi vi helt 
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bevidst vil vise, at de fleste af os som regel har helt almindeligt tøj på. I efteråret 

deltog vi desuden i en stor event for uddannelsesinstitutionerne i Hjørring. Vi har 

også – f.eks. ved hjælp af facebook, flyers osv. – haft held til at få en hel del til at 

komme og prøve square dance i denne sæson (godt 10 nye dansere har været for-

bi og prøve, hvilket er rigtig meget, når vi kun er godt 20 medlemmer normalt), men 

det har desværre samtidig vist sig at være svært for os at fastholde dem, så de re-

elt melder sig ind i klubben som nye medlemmer. Der har vi en stor udfordring til 

næste sæson.  

Vores medlemstal er over de sidste to sæsoner forblevet nogenlunde stabilt med 

godt 20 medlemmer. Hvis vi skal være helt ærlige, havde vi nok håbet, vi allerede 

kunne melde om tilgang, men realistisk set er det måske en succes, at vi har kun-

net holde medlemstallet stabilt, når vi er begyndt at gøre en del ting anderledes. Vi 

har – heldigvis – generelt mødt forståelse fra vores erfarne dansere, også selvom 

vi ikke altid gør, som ’vi plejer’.  

Selvom det er udfordrende, og der unægtelig har været bump på vejen, er vi dog 

overordnet set ikke i tvivl om, at den proces, vi har igangsat, er fuldstændig nød-

vendig. Nødvendig for vores skønne klubs overlevelse, men måske også med vær-

di for square dancen generelt..?  

Af: Ann-Christina Jensen  

Formand, Hjørring Square Dance  
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Convention 2018 i Ikast  
Kalenderen er skiftet til 2018 og det betyder at Convention hos os, Hedens Square-

dansere i Ikast, nærmer sig.  

Vi arbejder hårdt for, at det skal blive en uforglemmelig oplevelse for alle jer, der 

kommer og danser og hygger her i Ikast.  

Mange møder er brugt for at udarbejde både flyeren og dernæst hjemmesiden 

http://dc2018.hedenssd.dk/ i foråret 2017. Flyerne er forhåbentlig ved at blive godt 

spredt ud i Danmark og verden.  

Fra at være 4 i et hovedudvalg, bliver der langsomt involveret flere og flere fra klub-

ben. Et campingudvalg blev dog hurtigt sat i gang. Vi har fået nogle andre klubber 

fra byen til at stå for cafeteriet og madudleveringen i løbet af weekenden i samar-

bejde med os.  

Her i 2018 er der nu et sponsorudvalg i gang med at finde sponsorer til vores dan-

se-programfolder. Et andet udvalg gik i gang i december 2017 med at planlægge 

Open Air.  

Vi har besluttet at der bliver Warm Up dans om torsdagen, men da vores egen sko-

le er ved at blive udbygget, ved vi ikke lige helt endnu, hvor det skal foregå.  

Vi kom til at se at depechen ikke har været opdateret siden 2013. UPS!!. Det var 

endda før vi selv afholdt Europæisk Convention. Men det er fixet nu, så den forhå- 

bentlig kan gives videre til nogle, der vil melde sig som værter i 2019.  

Det er en meget spændende og givende proces at være med i. Det giver et sam-

menhold i klubben. Der er opgaver til dem der vil engagere sig 1½ år i forvejen, til 

dem der vil med midtvejs i underudvalg og til dem der er med til det praktiske i da-

gene op til og under convention.  

Vi glæder os til at se jer og danse med jer her i Ikast den 7/8 – 10 juni.  

 

Anna Hyldgård Danielsen  

Hedens Squaredansere.  

http://dc2018.hedenssd.dk
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