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BESTYRELSEN I DAASDC 

Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Kodrivervej 10 40 84 84 05 
 Penguins, The Diamonds,  CSD 9800 Hjørring president@daasdc.dk  

Næstformand:  

Kasserer: Ingeborg Vind Nielsen Hvedevænget 62 49142287/20333287 
 Fredensborg Square Dance Club 2980 Kokkedal treasurer@daasdc

Sekretær: Kristen Foged  Bjerrebyvej 115, Tåsinge 62 54 14 07 
 Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg secretary@daasdc.dk 

Best. medlem Bjarne Trampedach Akacievej 13. 75 54 14 07  
Sydjysk Square Dance Kolding 6000 Kolding boardmember@daasdc.dk 

Suppleant: Per Hertz Lidemarksvej 1. 30 31 28 97 
 Ocean City Square Dancers 4681 Herfølge suppleant1@daasdc.dk 

Suppleant: Britta Bertel Frydenslundsvej 1 86911183/41100551 
 Penquins 8751 Gedved suppleant2@daasdc.dk 

Revisor: Ruth Nielsen Kulbyvej 20 58 85 22 87 
 Slagelse-Zeeland Square Dancer 4270 Høng revisorl@daasdc.dk 

Revisor: Lene Skaarup Kærtoften 3, Ganløse 48 18 34 77 
 Nord West SQ og Linedancers 3360 Stenløse revisoru@daasdc.dk 

Revisor suppl.: Benja Nielsen Røsnæsvej 427, 59 52 74 78 
 Kalundborg Square Dancers 4400 Kalundborg 

Homepage  Jan Hansen  Lilliendalsvej 34   29 72 13 76 
  Granny's Square & Line Dancers  DK2600 Glostrup webmaster@daasdc.dk 

Arrangements koordinator: 

Nord: Leif Martin Pedersen  Kongensgade 6, 60 86 34 24 
 Løvvangens Square Dancers 9320 Hjallerup arrangement.nord@daasdc.dk 

Syd:  Ej besat   
     arrangement.syd@daasdc.dk 

Øst:  Tommy P. Larsen Toftevænget 5, Magleby  26 11 04 55 
  Caller 4791 Borre arrangement.oest@daasdc.dk 

DAASDC:Internet hjemmeside http://www.daasdc.dk 
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Redaktørens spalte

Redaktørens spalte er kun et udtryk for redaktørens person-
lige holdninger og ikke nødvendigvis  et udtryk for besty-

relsens holdning.

Når I læser dette er både jul og nytår overstået og forhåbentlig 
er I alle kommet godt ind i det nye år. Det kan godt se ud som 
om juletravlheden har forårsaget at der ikke er så mange indlæg i dette 
nummer af Highlights så jeg håber at jeg til næste nummer modtager rigtigt mange 
indlæg fra jer om alle de fantastiske danseoplevelser I har haft.

Julen banker også på her i huset og derfor bliver mit indlæg denne gang meget 
kort. Jeg beklager meget og skal lægge mig i selen for at gøre det bedre næste 
gang.

Med squarelig nytårshilsen

Ruth Nielsen

Redaktør
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FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE HIGHLIGHTS

INFO
ANSVH. REDAKTØR

LAYOUT
Ruth Nielsen(Run)

Kulbyvej 20, 4270 Høng
Tlf. 58 85 22 87

Email:  highlights@daasdc.dk

Alle meddelelser angående
klubberne medlemstal,

adresser
skal gives til kassereren på 

treasurer@daasdc.dk 

DEADLINES . . . 
Highlight udkommer 3 gange 
årligt.
ca. 10. april, deadline 10. marts
ca. 1. oktober, deadline  3. sept. 
ca. 1. januar, deadline  1. dec.
Redaktøren forbeholder sig ret 
til at forkorte indlæg til bladet.

Indlæg modtaget efter 
deadline vil blive

bragt i det følgende nummer! 

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

Larsen 
arrangement.oest@daasdc.dk  

ANNONCEPRISER
For reproklart materiale.

Medlemsklubber     
  Sort/hvid Farver

Helside pr. nr.  600,-  800,-
Halvside -   -  350,-  475,-
Kvartside -   -  200,-  350,-

Ikke medlemmer
  Sort/hvid    Farver

Helside pr. nr.  900,- 1.100,-
Halvside -   -  500,-    625,-
Kvartside -   -  300,-    400,-

Rabat for 2 nr.               - 10 %
Rabat for 3 nr.               - 20 %
Side 3              + 30%
Næstsidste side  + 20 %

Indhold:
Bestyrelse m.m Side  2
Redaktørens spalte 3
Formanden har ordet 5
Arrangementsliste 8
Rettelse 15
Nyt fra bestyrelsen 15
Medlemsklubber i DAASDC 18
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Formanden har ordet
Så blev det vinter, skal jeg lige love for. Og hermed også tid til lidt 
midtvejsstatus.

Jeg troede, i min naivitet, at vi på rimelig kort tid, kunne rykke Modern Square 
Dance i den rigtige retning, men må nu sande, at vi er oppe mod de højere magter. 
Rigtig mange troede, som jeg, at der virkelig skulle flyttes på tingene. Men jeg 
må sande, at jeg er nødt til at nedjustere mine/vore ambitioner, omkring tidsplan, 
virkelyst, opnåelse af positiv udvikling for vores aktivitet, på kort sigt. Der er meget 
der ”driller” os. Der skal tid til, har jeg opdaget. Alt kan ikke lade sig gøre på én 
gang.

Alligevel nægter jeg at give op. Optimismen er stadig i behold.

For en � måneder siden, mistede Claus Hansen, vores næstformand, lysten til 
at fortsætte i Square Dance verdenen, og samtidig meldte han sig også ud af 
bestyrelsen, hvilket jeg kun kan beklage. Claus var i mange år med til at trække et 
stort læs, for DAASDC og vores dans, og har betydet meget for aktiviteten. Jeg er 
virkelig ked af, at jeg ikke fik mulighed for, at arbejde sammen med ham. Han var 
jo inde i mange af tingene, og havde/har samtidig en stor kontaktflade. Jeg håber 
og ønsker for Claus, at han nu kan få tiden til at gå …  . Ellers er han meget 
velkommen tilbage.

Det ser ud til at vores webside endelig bliver fornyet, efter startproblemer. Poul Erik 
Sørensen laver et stort stykke arbejde i forbindelse med opbygning af den, og vi har 
valgt at få et professionelt team til at hjælpe med designet. Det har vi i skrivende 
stund endnu ikke set, men jeg håber og tror på det bedste. Den hjemmeside vi har 
haft indtil nu, er svær at redigere i, og den er stykket sammen over flere perioder. 
Det skal være således, at Jan Hansen, vores webmaster, uden problemer kan 
redigere og opdatere den. Og sådan, alle kan se siden, ligegyldig hvilken størrelse 
skærm man har. Desuden vil det være godt at klubberne selv kan logge ind og 
redigere egne oplysninger. Og ikke mindst skal den være indbydende at se på. Jeg 
har ikke forstand på tingene, men ved, at det er noget helt nyt og nutidig, der skal 
til. Den nuværende DAASDC side har jo mange år på bagen. Heldigvis har vi også 
”bagmanden” Lars Christiansen med på holdet her. Mon ikke det kommer til at 
spille….

Vores LOGO har vi også måtte ændre ved, da det var i en for dårlig opløsning. Det 
har indebåret, at vores bestilte BANNERE er blevet meget forsinket, da LOGO’et 
ikke kunne forstørres og ”blæses” op, så det blev rigtigt. Alt det tager tid, meget 
tid og koster også penge! Men det dur ikke mere med halve løsninger. Vi kan ikke 
komme ud og præsentere os med noget, der ikke virker og er i orden.
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Med hensyn til BANNERE: vi får lavet �0 stks i samarbejde med CSD, 
Callerforeningen. Klubberne og Callerne kan så, efter eget ønske få dem tildelt 
til ”låns”. Og så skal de bruges, hver gang vi giver demoopvisning, har aktiviteter 
i de respektive byer, deltager i arrangementer m.m. Og hvor der ellers kan gøres 
opmærksom på, at vi er tilstede. F.eks. i forbindelse med en Festivaldans… kunne de 
hænges op. BANNERNE har en god størrelse, � x 0,7 m, hvide med rød LOGO og 
skrift, og der bliver isat ringe, så man kan binde dem op, evt, med strips. Ideen med 
BANNERE kom fra en danser, som nu er spændt på at se det færdige resultat.

Der bliver også arbejdet på at lave et PRESSEBEREDSKAB, som klubberne kan 
hente oplæg fra. Hvor langt vi er her, ved jeg ikke endnu, men jeg er sikker på, der 
vil komme noget, som klubberne kan bruge. ”Hvordan gør vi opmærksom på os 
selv i lokalområdet, hvad skriver man i avisen, kan man få artikler i, hvordan skal 
det se ud, hvad skal der stå, hvor, hvordan gør man,,,, og meget andet” Hvordan 
kommer vi i Lokalradioen, Hvad siger man, osv…. Har i nogle ideer her, må I 
meget gerne henvende jer til Britta Bertel, suppleant i DAASDC. Hun ”styrer” det 
her… ;-). Britta er jo også vores forbundssekretær og referent. 

Der kommer en IDEBANK, hvor mange gode tiltag og oplæg fra andre, bl.a klubber 
vil blive lagt ud. Her kan man så i egen klub hente og afprøve det, man tror virker, 
og passer ind. Og jeg ved allerede nu, at der er flere nye tiltag, som jeg aldrig før har 
hørt om, og spændende om de kan give et udfald i positiv retning. Det hele skulle 
jo gerne udmunde i, vi får flere dansere ind i aktiviteten på sigt. I den forbindelse: 
Husk De Blå Foldere….heldigvis er der flere klubber, som har benyttet sig af dem. 
Jeg fik selv ”stukket” en i hånden, da jeg stod og så på en opvisning i Kolding 
by Night. Og her var der lagt et fint indstik i, fra Sydjysk Square Dance Club. Er 
der IDEER som i synes hører hjemme i ”banken”, så kontakt Kristen Foged fra 
bestyrelsen.

Ingeborg Vind Nielsen, vores kasserer, bad om indbetaling af kontingent til 
DAASDC tidlig, af hensyn til betaling til KODA. Det er vigtigt for os alle, at vi 
opfylder vores del af kontrakten, så ingen klubber risikerer at blive ”taget med 
bukserne nede”, f.eks i forbindelse med en opvisning…. Heldigvis var klubberne 
velvillige, så vi kunne angive det korrekte antal medlemmer. Tak for det..  

Nogle af jer har sikkert opdaget at vi har en DAASDC profil på Facebook. Det er 
Bent Husted der har oprettet den og er administrator. Kom endelig med input, brug 
den, sæt arrangementer ind, send fotos, video m.m. Den kunne vel også blive brugt 
til at promovere Square Dancen. Ideer skal bare komme fra jer. Måske, hvis ALLE 
der har en FB profil, på samme dag sender DAASDC gruppen ud til alle venner….
eller sætter den i sin Profil….. kunne SquareDance så blive set…… vi mister intet 
ved at prøve det.

Husk på, vi er ALLE i samme båd, og vi er nødt til at trække i samme retning. Jeg 
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ved, at CSD, callerforeningen, også trækker med, og her har vi en god og åben 
kontakt. Vi er jo sammen om tingene, og ALLE ønske jo, i sidste ende skal Modern 
Square Dance bestå. Vi har en god, sund, social aktivitet. Vi skal bare have udbredt 
”budskabet”. Vi skal være åbne, byde nye velkomne, være positive….så skal det 
nok lykkes.

Jeg vælger at tro på det, og arbejde for det, selvom jeg må revidere tidsplanen.....
Kig på hjemmesiden, FaceBook, lad os sammen få de nye ideer bragt frem, være 
positive og nyde vores dans….

God Vinter, Godt nytår….

Lotte
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Sæt jeres flyer i 

         Square Dance Highlights 

                   så bliver den set            
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Rettelse
I sidste nummer af Highlights bragte jeg en liste med modtagere af �0 års 
bjælke. Desværre var jeg kommet til at klippe Bjarne Trampedach ud afTrampedach ud af ud af 
listen. Det beklager jeg meget. Bjarne Trampedach modtog også �0 års 
bjælke på Convention �0�0 i Frederikshavn. 

Venlig hilsen
Ruth Nielsen

                                                                                                                 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lørdag d. 22. januar 2011 
 

 Indskrivning kl.12.30        Dans fra kl. 13:00 til kl. 21:30                   
 
Sted:        Kildemarksskolen, Kildemarksvej �7, �700 Næstved 

OBS! Indkørsel via Ejlersvej - og derefter ad Kærmindevej! 
 

                                          FØLG SKILTENE 
 
 
Caller:                                         
 
 
Danseprogram:    Kl. ��:00 – �7:�0:  M – P – A� 
  Kl. �7:�0 – ��:�0:  Spisepause 
  Kl. ��:�0 – ��:�0:  M – P – A� 
 
Danseafgift:    Kl. ��:00 – �7:�0:  Kr. 7� 
  Kl. �7:�0 – ��:�0:  Kr. 7� 
  Hele dagen: Kr. ��0 
 

KAFFE – TE – KAGE – ØL – VAND – VIN – kan købes 
Pizza kan bestilles på dagen – senest kl. ��:00! 

Køb tøj fra TEXAS SQUARE DJO, Farendløse 
 

PÅ GENSYN I NÆSTVED til vores Troldedans! 
 

Yderligere oplysninger hos formand Hanne Mack - Tlf. 21 66 98 26 

Nyt fra bestyrelsen
Et nyt tiltag til hvordan vi får flere nye dansere er en Idebank, hvor vi vil prøve at 
samle de tiltag der måtte være, jeg vil her nævne nogle af dem vi er bekendt med 
på nuværende, men vi modtager gerne flere forslag.
Åbent hus dans, evt. på centrale pladser i byen, hvor der færdes mange menne-
sker.
Omtale i lokal avisen (koster måske en annonce).
Prøve at tage kontakt til lokal radio og lokal Tv.
Omdele folder når man laver opvisninger, evt. både den blå fra DAASDC og en fra 
klubben, evt som indstik.

En udenlandsk ide går ud på at: hver 
danser i klubben, stiller med navn og 
adresse på 4 par i omgangskredsen, og 
så sender klubberne DIREKTE en per-
sonlig indbydelse til folk, kort før sæson-
start.
Der kan også lægges foldere på biblio-
teket.
I Svendborg har vi haft god succes med 
at opfordre klubbens dansere til at gøre 
reklame blandt venner og bekendte.
Holde sommerdans på den lokale cam-
pingplads, vi danser 4 gange i højsæso-
nen og får et tilskud til klubkassen, nogle 
campister kan godt lokkes til at prøve 
dansen.
Opvisning til byfest. Man bør altid have 
foldere med til evt. interesserede.
Er der nogen der har andre ideer, hører 
jeg gerne fra jer.

Med venlig hilsen
Kristen Foged
secretary@daasdc.dk
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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 - �7.�0
LØRDAG KL. �.00 - ��.00

• 
• 

• 
• 

Kontakt bestyrelsen: Mads Nielsen 9736 2808, Finn Kristensen 2947 2241  
Carsten Toldbod 4037 1437, Poul E. Sørensen 4879 5419, Niels Hviid  6221 8911 

Indmeldelse: Formand Mads Nielsen, 9736 2808           e-mail: board@csd-denmark.dk 

CSD er medlem af: CALLERLAB & DAASDC www.csd-denmark.dk 
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Homepage:  www.gsi-eu.com                                Registration thru homepage or email info@gsi-eu.com 













GSI Square Dance Festival

Host 







Caller coaches: Tony Oxendine, Vernon Jones and Walt Burr




The school will feature in-depth study on “singing call techniques”, “presentation skills”,  
“choreo management”, “sight and modular calling”, “secrets to successful workshops”,   

“training new dancers”, “programming”  and much-much more 

Forms for registration ( on the homepage) can be sent : 











Max 30 students 
Östergatan 7, Malmö Sweden 

Help us help Square dance 

GSI Sponsor dance 


Sweden 
Malmö 

12 feb 2011 
12.00-16.30 

B-A1 
Hall at Studiefrämjandet 

Ystadgatan 53 Malmö   


The dance is for 

supporting GSI 

International and 

the Square Dance 

Activity 

The whole profit 

goes to GSI. 

Contra 
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Medlemsklubber i DAASDC
Big River Square Dance Club

32�7 �� �� �77500 Holstebro
Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

S. Ø.

Bornholm Square Dance Klub

51�� �7 �� 0�3720 Åkirkeby
Lene Due, Smørengevejen 16

S. Ø.

Bredballe Square Dancers

257� �� �� ��7120 Bredballe, Vejle
Hans Pitters, Bryggervangen 13

S. Ø. 175

Brønderslev Square Dance Forening

18�� �� �� ��9740 Jerslev
Jørn Christensen, Horsermosevej 81

S. Ø.

Callers' Society Denmark

71�7 �� �� 0�6900 Skjern
Mads Nielsen, Søvejen 10, Række Mølle

S. Ø.

Coordinate Denmark

9�� �� �� ��9520 Skørping
Jette Nielsen, Sætervej 1

S. Ø.

Djurs Square Dance Club

30�� �� �� 7�8585 Glesborg
Mogens Andersen, Bønnerupvej 13

S. Ø.

Fredensborg Square Dance Club

118�� �� �� 002980 Kokkedal
Dorte Westergaard, Enebærhaven 308

S. Ø.

Frederikshavn Square Dance Club

29�� �� �� �09970 Strandby
Henrik Wæhrens Jensen, Haldsvej 13

S. Ø.

Fyn Square Dance Club

88�� �� �� ��5762 Vester Skernin
Torben B. Poulsen, Longvej 16

S. Ø.

Granny's Square- & Linesdancers

42�� 7� �� ��2600 Glostrup
Jan Hansen, Liliendalsvej 34

S. Ø.

Greve Square Dance Club

35�� �0 07 0�2670 Greve
Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

S. Ø.

Hadsten Square Dance Club

38�� �� �� �78370 Hadsten
Lisbeth Rasmussen, Norgesvej 52

S. Ø.

Hedens Squaredansere

52�7 �� 0� �07430 Ikast
Birgit V.H. Kristensen, Bjørn Nørgårdsvej 14

S. Ø.

Hillerød Square Dancers

90�7 �7 �� ��3660 Stenløse
Steffen Knak-Nielsen, Damgårdsvej 6

S. Ø.

Hjørring Square-Dance

25�� �� �� �09800 Hjørring
Leif Christensen, Brombærvej 2

S. Ø.

Holbæk Square Dance Club

47�0 7� �7 ��4300 Holbæk
Karina Dalgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A

S. Ø.

Join Hands

267� �� �� ��8700 Horsens
Freddy Juhl Nielsen, Bollervej 81

S. Ø.

Kalundborg Square Dancers

32�� �� �0 ��4400 Kalundborg
Mona Gross, Møllevej 4

S. Ø.

Løvvangens Square Dancers

17�� �� �� 0�9320 Hjallerup
Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

S. Ø.

Main City Square Dancers

47�� �� 07 ��2791 Dragør
Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.

S. Ø.

Midtjysk Square Dance

47�� �� �� 0�8210 Århus V
Hanne Anholm Hansen, Slotslyngen 18

S. Ø.

New Friends Squaredancers

15�� �� �� 7�9900 Frederikshavn
Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk

S. Ø.

North West Square- & Linedancers

62�� �� �� ��3660 Stenløse
Marianne Ziegler Christiansen, Ellekær Vænge 5

S. Ø.

Næstved Square Dancers

12�� �� �� ��4700 Næstved
Hanne Nordstrøm Mach, Birkehegnet 161

S. Ø.

Nørresundby Square Dance Club

41�� �� �0 ��9460 Brovst
Tove Sigh, Skoleparken 8

S. Ø.
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Medlemsklubber i DAASDC
Ocean City Square Dancers

62�� �7 �� �74681 Herfølge
Per Hertz, Lindemarksvej 1

S. Ø.

Old Town Dancers

38�� �� �� �78381 Tilst
Henrik Svendsen, Orøvænget 38

S. Ø. 121

Penguins

23�� �� �� ��8751 Gedved
Arne Pedersen, Frydenslund 1

S. Ø.

Piraterne

10�� �� �� 009830 Tårs
Finn Glargård, Tangetvej 300

S. Ø.

Rold Skov Square Dancers

14�� �7 �0 0�9541 Suldrup
Hugo Høyer, Anlægsvej 17

S. Ø.

Roskilde Square Dance Club

103�� �7 �� 7�4000 Roskilde
Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

S. Ø. 162

Salten Square Dancers

37�� �� �� 0�8600 Silkeborg
Eva Stenholt, Skærskovvej 77

S. Ø.

Silkeborg Modern Square Dance

35�� �� �� ��8680 Ry
Hanne Storgård, Skovsrodvej 24

S. Ø.

Slagelse-Zealand Square Dance Club

60�� �� �� �74270 Høng
Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

S. Ø.

Stoholm Square Dance Club

45�7 �� �� ��7800 Skive
Egon Jensen, Kjeldbjerg Toft 1

S. Ø.

Svendborg Square Dance Club

77�0 �� �� ��5700 Svendborg
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge

S. Ø.

Syddjurs Square Dance Club

32�� �� 7� ��8410 Rønde
Inge Marie Rasmussen, Kolindvej 3

S. Ø.

Sydjysk Square Dance Kolding

867� �� �� ��7000 Fredericia
Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8

S. Ø.

Sydkystens Square Dancers

40�� �� �� ��3640 Hedehusene
Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng

S. Ø.

Sydsjællands Square Dance Club

21�� �� 7� ��4684 Holmegaard
John Nyberg Nielsen, Platanvej 47, Fensmark

S. Ø.

The Diamond

17�� �� �� ��9000 Aalborg
Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10

S. Ø.

Trade By Square Dancers

39�� �� �� �03400 Hillerød
Finn E. Sørensen, Bjørnebakken 20

S. Ø.

Vordingborg Square Dance Club

35�� �� 0� ��4791 Borre
Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

S. Ø.

Væggerløse Line- og Square Danc

9�� �� �� 0�4760 Vordingborg
Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3,Bakkebølle

S. Ø.

West Coast Square Dance Club

16�� �� �7 �77620 Lemvig
Linda Vejling, Houlindvej 16

S. Ø.

Wild West Square Dance

14�0 �� 7� ��6700 Esbjerg
Søren Loft Mikkelsen, Darumvej 38

S. Ø.

Østjysk Square Dance Club

83�� �� 7� ��8381 Tilst
Janni Thye, Fejøvænget 18

S. Ø.
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