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BESTYRELSEN I DAASDC
Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Dagnyvej 23 2.th      40 84 84 05
                            The Diamonds, Penguins, CSD 9000 Aalborg                president@squaredancedanmark.dk 

Næstformand: Svend-Erik Mosegård Hansen Skolevænget 16, Isenvad         97 14 01 20/24 66 47 74
 Hedens Squaredansere 7430 Ikast               vicepresident@squaredancedanmark.dk

Kasserer: Hernning J. Thomsen Polluxvænget 13      75 93 38 48
 Sydjysk Square Dance Kolding 7000 Fredericia            treasurer@squaredancedanmark.dk   

Sekretær: Kristen Foged Bjerrebyvej 115, Tåsinge       62 54 14 07/ 40 18 18 51
 Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg          secretary@squaredancedanmark.dk

Best. medlem Karen Sørensen Havne Alle 3      41 58 15 72 
 Join Hands 8700 Horsens       boardmember@squaredancedanmark.dk
 
Suppleant 1: Randi Jensen Vestergade 16E       48 26 61 47/20 33 13 73
 Funny Squares 4660 Store Heddinge   suppleant1@squaredancedanmark.dk

Suppleant 2: Kirsten Böhm                                      suppleant2@squaredancedanmark.dk
 Sydkystens Square Dancers

Revisor: Ruth Nielsen Bøgens Kvarter 54      23 60 42 62
 Slagelse-Zeeland Square Dance 4270 Høng                       revisor1@squaredancedanmark.dk

Revisor: Janni Thye Lystrup Vælddalen 18      26 24 77 12
 Østjysk Square Dance Club 8370 Hadsten                  revisor2@squaredancedanmark.dk

Revisor suppl.: Michael Fagerberg Bogfinkevej 10     21 81 07 31
 The Diamond 9000 Aalborg            revisorsuppleant@squaredancedanmark.dk

Homepage Jan Hansen Lilliendalsvej 34       29 72 13 16
 Roskilde SDC 2600 Glostrup          webmaster@squaredancedanmark.dk

Arrangements koordinator:

Vest: John Nygård Tverfaldet 4      86 96 12 87  
 Østjysk Square Dance Club 8450 Hammel              regionvest@squaredancedanmark.dk

Øst: Tommy P. Larsen Toftevænget 5, Magleby       26 11 04 55
 Vordingborg Square Dance Club 4791 Borre                  regionoest@squaredancedanmark.dk
  

DAASDC Internet hjemmeside:  http://www.squaredancedanmark.dk/

Formanden har ordet
Det er forår….

Forårstegn kan ses mange steder, når man kigger ud i det solrige vejr. Forår 
betyder også i klubber og foreninger de årlige generalforsamlinger og 
forhåbentlig tilrettelæggelse og planlægning af næste sæson.  3. søndag i 
marts er der hvert år forår i DAASDC. Det ligger fast, står skrevet i vores 
vedtægter, at der er repræsentantskabsmøde i forbundet. Det er det årlige 
møde og stedet hvor klubber og foreninger kan give sit besyv med og få 
indflydelse på forbundets arbejde. Det er også her, at klubberne imellem 
kan mødes med de andre bestyrelser, udveksle meninger og synspunkter 
og i det hele taget ved lære og inspirere hinanden. Jeg må som formand 
nok indrømme at skuffelsen ikke kan skjules. Kun 10 klubber af 42 havde 
meldt sig til i 2015 ved fristens udløb 1.marts. Selvfølgelig er det et åbent 
repræsentantskabsmøde, hvor man bare kan møde op, men da vi skal bestille 
lokale og fortæring er det nødvendigt at vide hvor mange der kommer. I 
2015 kan vi blot konstatere, at det ikke er mange. 
Et forårstegn er også Dansens dag, som vi i år igen har valgt at deltage 
i. Vi skal danse i Aarhus og vil som sidste år danse plus. Vi vil danse i 
SquareDance tøj 2 steder og lave en Flash Mob et ”hemmeligt” sted. Kl. 13 
eller 13.30 danser vi på Store Torv, kl. 15 – 15.30 på torvet foran Magasin 
og kl 16.30 i nærheden af banegården. Det er de steder vi har ansøgt om 
tilladelse, og håber at vi får det. Der vil komme flyer ud, så snart vi har 
tilladelser på plads. Men forsøg allerede nu at sammensætte en plussquare 
og vær med den 29. april i Aarhus.
Et andet forårstegn er, at man nu skal plotte ud hvilke danse man har lyst 
at deltage i. Der er frit valg på mange hylder. Af de større arrangementer 
kan nævnes Danish Convention 2015 i Nivå, som er et absolut must, og 
da det måske bliver ”vores” sidste convention, skal vi selvfølgelig bakke 
op om klubben i Fredensborg, som er værter. Der er ikke tegn på at nogen 
klub eller klubber tager tråden op og vil være værter for convention 2016, 
2017, 2018 osv. Heldigvis står der ingen steder skrevet at vi i DAASDC og 
Squaredancedanmark skal afholde convention hvert år. Nu må vi se hvad 
fremtiden bringer.
Man kan så kigge lidt ud over landegrænserne. Her er vi i de næste par 
år sikret store danse med multi levels, som giver den rette square dance 
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stemning for disse arrangementer. Det er altid inspirerende at danse sammen 
med mange mennesker fra andre lande.
Svensk Convention i maj i år ser spændende ud, hvor Buffalo Squares, 
de unge squaredancere i Sverige er værter for både graduering og 
convention i Jönköbing. Her er der udelukkende booket unge callere. 
At tænke sig at vores egen Carsten Nielsen er den ældste caller på 
scenen.  Jeg er sikker på at den convention bliver en fest. Der bliver 
også lavet squaredance for de unge, hvor tempo og musikken passer til 
alderen.                                                                                                                                         
Til juli er vi mange som glæder os til iPAC. Det afholdes som bekendt hvert 
andet år i Barmstedt i Tyskland ikke langt væk fra grænsen. Plejer at være et 
fantastisk godt arrangement, som man kan deltage i, når man kan danse sit 
plus program. Hver hal sit program. Der danses i 7 haller. Her vil der være 
mulighed for at møde mange nationaliteter. På nuværende tidspunkt er der 
tilmeldt flere end 50 japanere. Vi får også oplevelsen af at høre en Japansk 
caller. Det er som altid meget udfordrende.
Videre kan man se frem til september hvor EAASDC, det tyske forbund, 
fejrer 60 års jubilæum. I alt vil der være 25 callere, og alle programmer 
fra B til C4 vil være repræsenteret. Mulighed for at danse rounds, contras 
og clogging er også til stede. Der er link til selve danseprogrammet på 
danselisten med et klik på udland. En rigtig god mulighed vil være at lave en 
bustur til Gelsenkirchen, hvor det hele skal foregå. Et spændende program 
med mange kendte callere.
Forår er også det tidspunkt hvor din klub skal planlægge næste sæson. Hvad skal 
der arrangeres og gøres, hvilke aktiviteter skal man byde ind med og deltage i, 
for at gøre opmærksom på square dance, og give nye dansere muligheder for 
at prøve. Her er det du kommer ind i billedet, da jeg formoder at bestyrelserne 
gør alt hvad de kan, for at inspirere medlemmerne til at deltage positivt med 
PR. Husk på at du er med til at synliggøre din klub i lokalområdet. Vi kan 
vist roligt bruge, med en omskrivning, citatet: ”Spørg hvad du kan gøre for 
din klub, og ikke hvad din klub kan gøre for dig”. Jeg har mange gange hørt, 
at klubbestyrelserne ikke kan få den hjælp, der er brug for, og at det altid er 
”Tordenskjolds soldater” der møder op. Vil du være med til at din klub skal 
bestå? Så må du også yde, og ikke nøjes med at nyde. 
I dette nummer af Highlights vil I finde bestyrelsens beretning, som vi 
fremlægger den 15. marts på repræsentantskabsmødet. På dette møde skal vi 
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• CSD Event 
• CSD Event Dance 

 

 
       Info: Kontakt Tommy på formand@csd-denmark.dk 
  
                                           www.csd-denmark.dk  

også tage afsked med 2 bestyrelsesmedlemmer, som har virket i de sidste 5 
år med en fantastisk indsats. Uden dem kunne vi ikke have lavet dette stykke 
arbejde, med alt hvad det indebar. Desværre er det sådan, at der ikke er rift 
om at blive efterfølgere. Er det mon sådan, at vi squaredancere kun vil nyde 
og ikke yde. Jeg ved at mange klubber har det på samme måde, når der er 
valg til klubbestyrelser. Det er meget svært at bevare gnisten og entusiasmen 
når der ikke er opbakning fra medlemmernes side. 
Til sidst skal der lyder en kæmpe tak til kasserer Ingeborg V. Nielsen, som 
med hård hånd har styret forbundets økonomi, og til Mads Nielsen som har 
taget det store slæb med hjemmesiden og registreringsprogrammet.

Godt forår og god sommer til alle.
Lotte Vangsgaard

Bestyrelsens årsberetning ved 
repræsentantskabsmødet 15. marts 2015        

Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen har afholdt 4 møder i den forgangne 
periode. 1 konstituerende og 3 almindelige bestyrelsesmøder. Som altid 
bliver alle referater offentliggjort på vores hjemmeside. Vi mener, det er 
vigtigt at både bestyrelser og dansere kan følge hvad der sker. Vi har en 
bestyrelse, hvor alle trækker i samme retning for at opnå resultater. Vi 
prøver, efter bedste evne, at gribe de bolde vi har kastet op i luften.  
Status: Vi er p.t. 42 klubber. Det er positivt at der er tilkommet en klub, 
men desværre er medlemstallet faldet på landsplan. Hvad det skyldes er 
svært at sige, men jeg tror bl.a. at dansere der tidligere har været medlem i 
flere klubber nu nøjes med medlemskab i 1 eller 2 klubber. Dog må vi også 
konstatere at der er flere dansere, der har forladt os end der er kommet til.
Dansens dag 29. april: Det var lidt af et puslespil at være med i dansens 
dag. Mange ting skulle falde på plads, mange dansere skulle deltage, mange 
tilladelser skulle indhentes, mange ansøgninger skulle udfyldes o.s.v. Ville det 
lykkes at få opbakning fra klubber og dansere? Her bagefter vil jeg sige at det 
virkeligt var sliddet værd. Med ca. 100 dansere blev dagen fantastisk for alle.
fortsættes side 8. 
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forsat fra side 6.
To opvisninger med ”tøj på” og en Flash Mob. En guidet tur gennem 
Københavs Rådhus med mindre forplejning, rådhuspandekage og vin. Vi 
havde alle øvet på Flash Mob, og hvor gik det godt. Mange havde igen sendt 
pressemeddelelser ud og mange steder kom også de i avisen. En god pr for 
de lokale klubber. Vi havde ansøgt Nordeafondens dansepulje om tilskud 
til dagen og blev bevilget 10.000,- kr. Alle deltog for egen regning også 
callerne. En fantastisk positiv stemning.
Vi vil igen i år forsøge at deltage i Dansen Dag den. 29. april. Efter 
tilkendegivelse vil vi satse på Aarhus. Det er nok også rimeligt at der skiftes 
mellem øst og vest, hvis det er noget vi vil gøre til en tradition. 
Convention: I 2014 var Ikast i centrum. Hedens squaredansere var sammen med 
DAASDC værter for Europæisk convention. Det var en stor opgave at gå i gang 
med, men med Hedens engagement og positive tilgang til opgaven kan vi kun 
konstatere at det blev årets stævne. I alt 1011 dansere og callere deltog i selve 
Convention og næsten 200 dansere mødte ind dagen før, for at danse optakt til 
Johnny Preston. Jeg tror, at alle der deltog fik hvad de kom efter. Der var meget 
dans i mange dage, næsten uden pause. Vi er mange der har nogle dejlige minder 
at tænke tilbage på. En stor tak til Hedens Squaredansere, som satsede. Det gjorde 
I godt! Mange havde heldigvis taget ved lære af Maibritt Lund, som lavede 
indlæg sidste år, og fik os til at forstå, hvor vigtigt det er at lave pr. At fortælle en 
historie på den rigtige måde og med den rigtige indledning. Der blev brugt mange 
kræfter på det og vi lykkedes at komme ud over rampen både i Tv i lokalaviser og 
Jyllandsposten. Det kræver meget benarbejde og mange gentagelser, og her var 
der mange klubber som tog tråden op. Det skal vi fortsætte med da en synlighed 
en enkelt gang ikke er nok. Vi skal alle udvide ideen til de klubber som endnu 
ikke har prøvet det. Vis ”flaget” hver gang det er muligt og hver gang der byder 
sig en lejlighed. I år ser vi frem til Convention i Nivå med Fredensborg som vært 
for arrangementet. Det, ser ud til, at vi igen skal til en fest. Vi må konstatere at 
lysten til at afholde Danish Convention ikke er første prioritering for klubberne, 
og vi mangler værter der vil byde ind, og ad den vej kan skabe sig noget pr. i 
lokalområdet. Spændende om vi i fremtiden kan lave Conventions. De sidste 4 
års conventions har givet klubberne et sammenhold på tværs af holdene samt et 
pænt økonomisk overskud. Vi har mange gange hørt, at det var økonomien der 
var grunden til at man ikke ville byde ind som værter, men det kan vist ikke passe. 
Ærgerligt er det, hvis Danish Convention 2015 i Nivå bliver den sidste store fest. 
PR materiale: Vi har fået lavet forskellige pressemeddelelser, som klubberne 

kunne benytte sig af og tilrette efter eget ønske. Det er bare at downloade 
fra hjemmesiden. Jeg ved at en del klubber brugte dem, hvilke måske var 
grunden til at der blev fortalt om Square Dance i medierne. Vi skal nok 
sørge for, at have nok PR materiale, så vi hele tiden kan være synlige, men 
desværre er det ligesom det bliver glemt. Mon klubberne husker at bruge 
materialet. DAASDC har et stort lager, og er klar til at sende rundt. Vi fik 
efter opfordring lavet visitkort med QR kode. Det gælder stadig om at være 
synlig i hele lokalområdet og det er helt op til klubberne. Vi har materialet 
til at gøre det. En anden ting, som man måske skal overveje er, at blive 
synlige på den almindelige træningsaften. Er vi ikke mange der har fået 
tildelt et lokale, for derefter at gå ind lukke døren og lave noget så mystisk 
som Square Dance? Måske vi skal åbne dørene, eller finde et lokale med 
glasvæg, så vi bliver synlige for andre? 
Europæiske forbund: I forbindelse med Europæisk Convention i Ikast, 
havde vi inviteret bestyrelsesmedlemmer fra de andre europæiske forbund til 
møde. Det blev et langt møde hvor vi briefede hinanden om hvordan det går i 
de forskellige lande. Vi må nok konstatere at de fleste er ramt af tilbagegang 
eller stagnation. EAASDC er det store forbund med mange klubber og de har 
også unge dansere. Vi talte også om hvordan vi skal fremtidssikre Europæisk 
Convention. Vi er i gang med at revidere og udarbejde nye guidelines, som 
ikke er så restriktive som de gamle. Samtidig har vi skåret i antal af caller 
og cuer besætning. Vi har også foreslået at lave om på rejseudgifterne, så det 
ikke er mulig at ”hæve” betydelige beløb. 
Forslag til skoler: Vi henvendte os til ca 40 callere via mail i den forvisning 
om at vi kunne tilbyde skolerne Modern Square Dance. I forbindelse med den 
nye skolereform var det indlysende at her måtte være et sted, hvor vi kunne 
så et frø. Vi fik udarbejdet materiale, bestemte os for hvordan det skulle 
formuleres. Ideen var at der hvor vi havde callere som kunne afse nogle 
timer i en periode, ville vi tilbyde os. Desværre fik vi kun 6 tilbagemeldinger 
fra callere hvoraf 3-4 var positive. Vi har dog afprøvet ideen med succes. Vi 
håber selvfølgelig at der er flere callere, der vil være med.
Indbydelse til Klubber uden for DAASDC: Vi har sendt og er i gang 
med at sende invitationer og materiale ud til klubber og foreninger uden for 
forbundet, i håb om at de synes det er en god ide at vi står sammen. Der er 
flere klubber og hold rundt i landet, som benytter sig af vores arrangementer, 
webside, facebook side m.m., uden at være med i DAASDC. Det ville være 
godt, hvis de kom med.  Vi afventer nu respons. Vi håber at alle kan hjælpe 
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Arrangementsliste April 2015
April

 01  19-22 Østjysk Square Dance Club A2 - C1 - C2
 02  10-22 Påskedans 2015 3 haller
 03  9.30-12.30 Himmerlandsfondens Kursus- Carsten Nielsen
    og Feriecenter Søren Lindergaard
    Strandvejen 83, Tranum Strand Freddie Ekblad (S)
    9460 Brovst

 03  13-17 Roskilde Square & Linedance Club B - M - P - A1
    Vi danser Langfredag 2 sale
    Klublokalerne Renè S. Nielsen
    Præstemarksvej 10F Kent Depner
    4000 Roskilde

 12  13-17 Brønderslev SD Forening
    Hjørring SD Club
    Nørresundby SD Club
    Kom Li’ Mæ SD Club
    Kræftens Bekæmpelses dans B - M - P - A1 - A2
    Hedegårdsskolen 
    Nordens Alle 56
    9700 Brønderslev

 12  13-17 Join Hands Begynder-Basic
    Søndagsdans Einer Sølvsten
    Horsens Byskole, festsalen
    Lindvigsvej
    8700 Horsens

 18  12-18 Sydkystens Square Dancers M - P - A1 - A2
    Fødselsdagsdans Brian Hotchkies (AU)
    Strandgårdsskolen, multisalen Tommy P. Larsen
    Ishøj Søvej 200
    2635 Ishøj
    
 18  13-20 Silkeborg Modern Square Dance P - A1 - A2
    Hjejledans Patrick Böhnke (D)
    Gjern Kultur-og Idrætscenter Tommie Jørgensen
    Skovvejen 6
    8883 Gjern

med et hint, hvis de har kendskab til noget square dance, som endnu ikke er 
en del DAASDC. Samtidig agter vi også at henvende os til NewStyle Square 
Dance om muligheden for at lave et samarbejde. Sammen må vi kunne stå 
stærkere, og kunne få glæde af hinanden.
HighLights: som vanligt er det lykkedes at få 3 Highlights på banen, 
selvom ikke mange har lyst til at skrive indlæg. Hvor ville det være dejligt 
at klubberne kunne komme til tasterne og fortælle. Det behøver ikke at være 
lange historier, men bare en lille smule. Jeg er sikker på at redaktøren vil 
være taknemmelig for det. Det er ikke let at lave et blad uden indhold. Vi 
er klar over at mange dansere er glade for vores forbundsblad, så vi ville da 
gerne have flere indlæg. Var det ikke en ide at klubberne fik holdene på skift 
til at lave et lille skriv. Dog vil jeg sige tak til de, som har skrevet. Uden jer, 
ingen Hightlights.
Facebook. Her er der intet nyt at berette, men kan kun konstatere at siden 
bliver flittigt læst og benyttet. Ind imellem er der gode og konstruktive debatter. 
Siden bruges også til at promovere danse på, hvilket er en rigtig god ide.
Rundt om bestyrelsen: Til sidst vil DAASDC takke koordinatorerne 
Tommy P. Larsen og John Nygaard for at styre dansearrangementerne, 
HighLights redaktør Michael Fagerberg, webmaster Jan Hansen, manden 
bag  registrerings programmet Poul Erik Sørensen. Tak til alle, der på den 
ene eller anden måde er medvirkende til at bidrage med at løse opgaver.  Det 
er en stor hjælp og glæde for forbundet. Tak til alle som arbejder og tror på 
at tingene skal lykkes, og at SquareDanceDanmark har en fremtid.

På bestyrelsens vegne

Lotte Vangsgaard
DAASDC
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Arrangementsliste April - Maj 2015
April

 19  09-11.30 Østjysk Square Dance Club C2
    Intensiv C2 dans Carsten Nielsen
    Hadsten Skole, festsalen
    Hadbjergvej 12
    8370 Hadsten

 19  11.30-16.30 Østjysk Square Dance Club C2
    Intensiv C2 dans undervisning Carsten Nielsen
    Hadsten Skole, festsalen
    Hadbjergvej 12
    8370 Hadsten

Maj

 02  13-18.30 Djurs Square Dance Club M - P - A1
    Forårsdans 2015 Einer Sølvsten
    Rosmus Skole Leif Broch
    Bispemosevej 5
    8444 Balle

 09  12.30-18.30 North West Square Dancers P - A1 - A2 - C1
    Søndersødans Bjørn Andersson
    Ellegården Reine Hjärtström (S)
    Stavnsholtvej 168
    3520 Farum
Maj

 18  17.30-18.30 Main City Square Dancers P - A1 - A2
   18.30-21.30      & Funny Squares  Tommy P. Larsen
    Sommerdans på Bakken
    Restaurant Ølgod, Telt 2
    Dyrehavsbakken
    2930 Klampenborg
    ( OBS! Prøvedans for Bakkens gæster kl. 17.30 - 18.30)

 29  18.30-21.30 Vordingborg Square Dance Club P - A1
    Sommerdans Tommy P. Larsen
    Gåsetårnskolen afd. Marienberg
    Parkvænget 12
    4760 Vordingborg
    (Indkørsel til p-plads fra Parkvej)

Arrangementsliste  Maj - Juni 2015
Maj
 29  18-21.30 Roskilde Square-& Linedance Club C1 - C2
 30  11-18 Challengestævne C1 - C2 2 sale
 31  10-14 Challenge Event C1 - C2 Thomas Bernhed (S)
    Klublokalerne Bjørn Andersson
    Præstemarksvej 10F
    4000 Roskilde
    Full booked - sign up for waiting list!

Juni

 12   Fredensborg Square Dance Club B - M - P - A1 - A2 - C1
 14   Danish Convention 2015 4 haller
    NKK-Hallen Bronc Wise (USA)
    Niverødvej 38 Paul Bristow (GB)
    2990 Nivå Nils Trottmann (D)
    WGS84 Søren Lindergaard
    55´56´3.1”N Bjørn Andersson
    12´30´5.1”E Leif Ekblad
    ONLINE REGISTRERING

 27  13-21 Østjysk Square Dance Club P - A1 - A2 - C1 - C2
    Sommerdans 2015 Johnny Preston (USA)
    Gjern Kultur-og Idrætscenter
    Skovvejen 6, Gjern
    8600 Silkeborg

 28  13.30-17 Vordingborg Square Dance Club P - A2
    Summer Special Johnny Preston (USA)
    Gåsetårnskolen afd. Marienberg
    Parkvænget 12
    4760 Vordingborg
    (Indkørsel til p-plads fra Parkvej)

 29   Main City Square Dancers P - A1 - A2
                     OG Stefan Carlsson (S)
    Funny Squares
    Sommerdans på Bakken
    Restaurant Ølgod, Telt 2
    Dyrehavsbakken
    2930 Klampenborg
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Arrangementsliste  Juli - August 2015
Juli

 11-  Pinquins Denmark C1 - C2
 15   Summerdance 2015 C1-C2 Ian McConnell (UK)
    Himmerlandsfondens Ross Howell (USA)
    Kursus- og Feriecenter Todd Fellegy (USA)
    Strandvejen 83
    Tranum Strand
    9460 Brovst

 11-  Pinquins Denmark C2
 16   Summerdance 2015 C2 Teach Ian McConnell (UK)
    Himmerlandsfondens Ross Howell (USA)
    Kursus- og Feriecenter Todd Fellegy (USA)
    Strandvejen 83
    Tranum Strand
    9460 Brovst

 15 -  Pinquins Denmark C3a - C3b
 19   Summerdance 2015 C3a-C3b Ian McConnell (UK)
    Himmerlandsfondens Ross Howell (USA)
    Kursus- og Feriecenter Todd Fellegy (USA)
    Strandvejen 83
    Tranum Strand
    9460 Brovst

 15 -  Pinquins Denmark C2
 19   Summerdance 2015 C2 Improver Ian McConnell (UK)
    Himmerlandsfondens Ross Howell (USA)
    Kursus- og Feriecenter Todd Fellegy (USA)
    Strandvejen 83
    Tranum Strand
    9460 Brovst

August

 10   Main City Square Dancers P - A1 - A2
                     OG Jerry Jestin (USA)
    Funny Squares
    Sommerdans på Bakken
    Restaurant Ølgod, Telt 2
    Dyrehavsbakken
    2930 Klampenborg

Arrangementsliste  September - November 2015
September

 13  13-17 Østjysk Square Dance Club C1
    Sensommerdans 2015 Carsten Nielsen
    Hadsten Skole
    Hadbjergvej 12
    8370 Hadsten

 19  11-18 Fynske Round & Square Dancers M - P - A1 - A2
    H.C. Andersen Dans 2015 2 sale
    Rosengårdsskolen Carsten Nielsen
    Stærmosegårdsvej 51 Frank Bathlet (D)
    Odensen M

 25  18-22 The Diamond C1 - C2 - C3a - C3b
   13-21 The Diamond Challence Dance 3 haller
 27  10-15 Byplanvejens Skole Vic Ceder (USA)
    Byplanvej 2 Ian McConnell (UK)
    9210 Aalborg SØ Bjørn Andersson
    Please, registrate in advance Thomas Bernhed (S)

 27   DAASDC REGION ØST Tommy P. Larsen
    Koordineringsmøde 26110455
    TBA

Oktober

 03  12-21 Hedens Squaredancere B - M - P - A1 - A2 - C1
 04  10.30-14 Dans på Heden 3 sale
    Hyldgaard hallerne Stefan Sidholm (S)
    Hyldgaard Allé 9 Paddy Böhnke (D)
    7430 Ikast Carsten Toldbod
     Tommie Jørgensen

November    

 07  13-21 Frederikshavn Square Dance Club B - M - P - A1 - A2
    Mortensdans 2015 2 sale
    Fladstrand Skole Dion Nielsen
    Buhlsvej 19 Henning Pedersen
    9900 Frederikshavn
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November

 07   Hillerød Square Dancers M - P - A1 - A2
    Slotsdans TBA
    Østerevanghallen
    Østervang 124
    3400 Hillerød

 21  12-18 Vordingborg Square Dance Club M - P - A1 -A2
    Goose Tower Dance Thorsten Geppeert (D)
    TBA Tommy P. Larsen

  

Arrangementsliste  November 2015 Har I tilmeldt jer Dansk Convention 2015?
Fredensborg Square Dance Club er godt i gang med forberedelserne til 
Dansk Convention. Vi har etableret arbejdsgrupper og vi oplever en stor 
opbakning og velvilje til at deltage i arbejdet fra klubbens medlemmer. Det 
er rigtig dejligt.
Rammerne for Convention er Nivå skole og en sportshal, der ligger lige 
ved siden af skolen. Der vil være 1hal og 3 dansesale.
Primitiv camping og masselogi:
Der vil være primitiv camping på parkeringspladsen ved skolen og hallen. 
Men da camping er på asfalt, er der ikke mulighed for at sætte telt eller 
fortelt op. Vi har et begrænset antal pladser, så vi opfordrer jer til at 
tilmelde jer hurtigst muligt, hvis i ønsker at bo på primitiv camping. Der vil 
selvfølgelig også være mulighed for at bo på skolen.
On line tilmelding:
On line tilmeldingen er godt i gang og vi følger spændt. Der er et link 
til tilmeldingen på DAASDC’s hjemmeside. FSDC’s hjemmeside og så 
selvfølgelig på DC 2015 hjemmesiden www.dc2015.dk. Den vil blive 
opdateret løbende med informationer, f.eks er der en oversigt over hvor 
mange dansere, der aktuelt er tilmeldt convention og også fra hvilke lande, 
de kommer fra.
Husk at tilmelde jer inden 1. maj - for 3 dage spares der 50 kr. pr. person 
ved tilmelding og betaling inden 1. maj.
Convention poloshirts:
I har sikkert set vores sorte convention poloshirts, som klubbens medlemmer 
havde mulighed for at købe inden Europæisk
Convention i Ikast, således at vi kunne lave lidt
reklame for DC 2015. I får også mulighed for at
bestille disse poloshirts ved online tilmeldingen -
men vær opmærksom på, at de skal bestilles og
betales inden 1. maj. De vil ikke være til salg under convention.
Afterparty:
Callerne Bronc Wise, Paul Bristow, Nils Trottmann, Søren Lindergaard og 
Bjørn Andersson vil stå for after party underholdningen.
Det koster 60 kr. at deltage, i dette beløb er inkluderet en let anretning. 
Husk at bestille ved tilmelding.
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3-6 aug 2015
Även i år

Se mer av Polen
Bussresa till Warszawa
med 3 övernattningar

3-6 aug 2015
Även i år

Se mer av Polen
Bussresa till Warszawa
med 3 övernattningar

25 jul – 2 aug 2015
P / A1 / A2 / C1

+ Clogging

Jerry Jestin ( CAN )
Paul Bristow ( GB )
Janice Jestin (CAN )

25 jul – 2 aug 2015
P / A1 / A2 / C1

+ Clogging

Jerry Jestin ( CAN )
Paul Bristow ( GB )
Janice Jestin (CAN )

Anmälan till: Hanna Tenenbaum, hannainsweden@yahoo.com, tel 0703-21 25 12
eller till lars.g.olofsson@telia.com, tel 070-345 20 37

2 500 kr

5 300 kr

DESSUTOM

Nytt upplägg
Fler dagar

Fler workshops
Fler nivåer

eller till lars.g.olofsson@telia.com, tel 070-345 20 37
(Specialpris för de som besökt IPAC, kontakta oss)

Hemsida:    www.aspdance.com

Vi glæder os til at se rigtig mange dansere til Dansk Convention 2015 og 
håber vi får nogle fantastiske dage med dans og hygge. Hvis i har tid og 
mulighed, så tag nogle ekstra feriedage i forbindelse med convention. Der 
er rigtig meget at se og opleve i Nordsjælland.
Følg med på www.dc2015.dk og bliv medlem af Facebook gruppen: DC 
2015 Fredensborg.

Styregruppen for afholdelse af DC 2015.

Region øst møde - holdes i øst, hvor ellers?
I øst afholdes der 2 regionsmøder om året. Her koordinerer vi de forskellige 
danse, tager en snak om hvad der sker i klubberne og hvad der ellers er 
af aktuelle emner. Regionsmøderne afholdes på skift blandt klubberne, i 
alfabetisk rækkefølge. 
Den 28. september 2014 afholdt vi møde i Vordingborg, og da vi kom til 
punktet ”Planlægning af næste møde”,  var det forfra i alfabetet. Øverst på 
listen stod Bornholm.
Bornholm, jamen det er jo langt væk og dyrt. Men Bornholms Square Dance Klub 
er en del af region øst og skal have samme muligheder som de øvrige klubber.
Det tog ikke lang tid fra den første snak til et idegrundlag: Hvis regionsmødet 
om søndagen kunne kombineres med en dans om lørdagen, så var der 
pludselig nogle helt andre muligheder, der åbnede sig.
Tommy P Larsen, der er koordinator for regionen, tog fat i klubben på 
Bornholm og hurtigt var en aftale på plads. Dans om lørdagen fra kl. 14:30 
til 21:00, og regionsmøde søndag formiddag. Tidspunkterne blev afpasset 
efter færgeforbindelserne.
Selvfølgelig kommer der en ekstra udgift til transport og overnatning.  Men 
ved at bruge forskellige rabatordninger samt billige overnatningsmuligheder, 
kunne det absolut godt holdes indenfor et fornuftigt budget.
Lørdag callede Tommy P Larsen og Morten Vang. Her fik vi nogle fantastiske 
gode danseoplevelser. Udover fuldt hus fra Bornholm, så var der ca. 25 dansere 
fra Sjælland og Møn, der havde taget udfordringen op og var taget over til dansen. 
Det betød, at der altid var 4-5 square på gulvet og en super god stemning.
En stor tak til Bornholms Square Dance Klub for en god dans, et flot kaffe- 
kagebord og en dejlig aftensmad. Og tak til Tommy og Morten der støttede 

klubben med at calle gratis, så der kunne blive råd til det hele.
Søndag  formiddag afholdt vi så vores sædvanlig regionsmøde, dog med 
en betydelig bedre forplejning end vi normalt får. Vi fik også smagt nogle 
Bornholmske specialiteter. De af danserne der ikke deltog i mødet, nød 
Bornholm på mange forskellige måder – i et fantastisk solskinsvejr, som 
bekræftede øens ”kælenavn” Solskinsøen. 
For en del af deltagerne var det så med første færge hjem igen søndag 
eftermiddag. Men der var også mange, der havde valgt at ”lege” turist 
enten ved at ankomme nogle dage før dansen, eller ved at bruge søndag 
eftermiddag til at opleve lidt af øen. 
Hvorfor denne lille beretning fra et regionsmøde med en anden udformning 
og en dans? 
For os var det en fantastisk oplevelse, en super god weekend hvor der blev 
lejlighed til at danse til en caller vi normalt ikke har mulighed for at danse 
til. Og ikke mindst sammen med nogle dejlige festglade dansere vi heller 
ikke møder så ofte. 
Og så nåede vi da også lige at se Danmarks højeste vandfald og 13 europæiske 
bisonokser, der går frit rundt i Almindingen.
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 Gr. Canaria 2015 
 

Mulighed  

For  

2 uger med 

Bronc og Paul 

På  

Gr. Canaria 

 Paul Bristow                                 Bronc Wise 

Vi har atter 2 uger med Bronc Wise og Paul Bristow 

1uge med Mainstream – Plus – A1, og 1 uge med A2 – og C1 



Afrejse dato 1. uge.    M - Plus - A1.        21.-11. - 2015 

Afrejse dato 2. uge.   A2 - C1.          28. -11. - 2015 

Pris 1 uge   5.625 dkr.  –  Pris 2 uger   8.200 dkr. 

Inkl. Deltagerafgift, flyrejse og ophold i 2 vær. Lejlighed, morgenmad på 
hotel, inklusive mad i fly og transfer til hotel  

Vi flyver både fra Billund, Ålborg og Kastrup,                              

Dancers out of Denmark: Contact; bentelin@yahoo.dk

Har du lyst til at danse i sommer temperaturer tæt ved poolen i december, tage 
på udflugt i Bjergene, eller købe julegaver i de spændende butikker?

Tilmelding til Club EB Dancing Events:                                   
Elin og Bent Petersen på 43 54 37 60 

mobil: - 51903897 – mail – bentelin@yahoo.dk 

www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance 

Hotellets side: www.colinamar.com 
Ændringer kan forekomme 

Vi tror på, at hvis vi en gang imellem tør gøre noget udover det sædvanlige, 
så giver det også bonus og vi får nogle nye og anderledes oplevelser.
Hermed en opfordring til DAASDC og CSD om at drøfte, hvordan vi på 
landsplan eventuelt kan give squaredansen et løft med nogle ekstraordinære 
nye og spændene danseoplevelser. Dans kan godt kombineres med andre 
oplevelser og der er rigtig mange muligheder i Danmark, især hvis der er en 
mindre økonomisk håndsrækning, til de klubber der tør tage chancen.

Bente og Birger Christensen
Ocean City Square Dancers.

 
  
 

  

Gr. Canaria 2014 
Som sædvanlig gik vores 2 uger på Gr. Canaria fantastisk, hvad kunne man 
ellers forestille sig med de 2 super callere Bronc Wise og Paul Bristow. 
Vi danser 34 timer om ugen, 1. uge med M – Plus – A1 og høj niveau-ugen 
har vi ændret lidt i 2015, så niveauet i 2015 bliver A2 og C1. Det sker fordi 
vi har erfaret at der er kommet mange flere deltagere på de høje niveauer, så 
dette vil give mere høj-niveau.
Der kommer også mange deltagere fra udlandet, i 2014 havde vi dansere fra 
Østrig, Tyskland, England, samt Norge og Sverige og selvfølgelig en trofast 
skare fra Danmark. 
Det er nu 12. gang vi skal afsted og vi glæder os meget hvert år når vi skal 
ned på vores hotel  www.colinamar.com  
Det er selvfølgelig ikke dans det hele, Gr. Canaria er perfekt for en udflugt, 
og der er masser af muligheder med billige bus-ture mm. Og hvis man vil 
leje en bil, så har vi en god forbindelse til en lokal udlejer. 
Gr. Canaria har det hele og det er ikke for stort, men man kan altid nå 
hjem samme dag. Der er også mange gode og spændende restauranter og 
vi hjælper gerne med bordbestilling. Der er også en restaurant som viser 
danske udsendelser på storskærm, bl. Diverse danske fodbold kampe. 
I kan se billeder og læse mere her http://www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance

Club EB Dancing Events
Elin og Bent Petersen

Gillesager 270 6.tv
2605 Brøndby

Mobil +45 51 90 38 97 
Mail: bentelin@yahoo.dk  

http://www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance
mailto:bentelin@yahoo.dk
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www.sydkystens-square-dancers.dk 

 
inviterer til 

 

17 - ÅRS FØDSELSDAG 
med 

 
 

    
     
 

OG 
 
 
 
 
 

     Brian Hotchkies (AUS)                                         Tommy P. Larsen (MØN) 
på 

 

Strandgårdskolen, Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj 
                                

Lørdag d. 18. april 2015 
 

Kl.: 12:00 – 18:00  /  Program:  M-P-A1-A2 / 125 kr. 
60 kr. for dansere, der kun kan deltage i Mainstream-programmet - samt for dansere under 18 år. 

 
        

 

 
Brian begyndte med Square Dance i 1961 da han gik til en lokal klub ”bare for at se”. 
Han begyndte at calle i en Y.M.C.A.-klub i 1962 og har siden callet i næsten alle square dance-
klubber i Australien samt til flere arrangementer over hele verden. 
I dag er Brian anerkendt som værende blandt de ypperste callere i Australien. 
Det er derfor med stor glæde vi præsenterer Brian Hotchkies til dette arrangement. 

 

 
Tommy kender vi alle fra mange arrangementer, ikke mindst fra hans kurser i Stalden samt 
lørdags danse i de forskellige programmer. 
Han er en ildsjæl for squaredansen og bruger meget tid på at styrke samarbejdet mellem 
klubberne på Sjælland. 
Han er endvidere formand for Caller’s Society Denmark. 

 

 
Kaffe/the og kage er med i prisen - øvrige drikkevarer kan købes til favorable priser! 

Som noget nyt kan der købes pænt belagt smørrebrød – så længe lager haves … 
 

Mad og drikke kan medtages. 

VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I
COUNTRY OG WESTERN
ALT TIL SQUARE DANCE

ALT TIL LINE DANCE OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR

VI HAR ALT I SKØRTER, BLUSER, NEDERDELE, TRUSSER,
STRØMPEBÅND, SMYKKER, DANSESKO, STØVLER MED ELLER

UDEN FRYNSER
BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.

ÅBEN TIRSDAG, ONSDAG,TORSDAG, FREDAG KL. 12.30 - 17.30
LØRDAG KL. 9.00 - 12.00

STRICTLY ’SUN’ DANCING
Gran Canaria 2014

As a self-confessed square-dance addict I was keen to experience dancing 
in Gran Canaria. It was an inspired decision. Having originally only booked 
for the first week, after a few days I took the decision to book another flight 
and stay for the second week of dancing. It was that good !! How good ??

Dancing to two of the best square-dance callers Paul Bristow and Bronc Wise was 
wonderful. Dancing in temperatures around 70+ F inside a large conservatory, 
twice in the daytime including a single level workshop in the morning and 
mixed level dancing in the afternoon. On balmy evenings, we danced outside on 
a terrace under the moon and stars over-looking the lights and sounds of Puerto 
Rico and the north atlantic ocean it was magical and memorable.

The dancers were an eclectic mix of folk of all ages and nationalities, 
mainly from Denmark but other nations represented were Sweden, Norway, 
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2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi danser P – A1 – A2 fra 18.30 til 21.30 i Ølgod *) 
*) Præcis adresse: Restaurant Ølgod, Telt 2, Dyrehavsbakken, 2930 Klampenborg 

 

Entré: 49,50 
 

Mandag den 18. maj Tommy P. Larsen, Møn/Danmark 
        (OBS! Prøve-dans for Bakkens gæster kl. 17:30 – 18:30) 

 
Mandag den 29. juni    Stefan Carlsson, Skåne/Sverige 

 

Mandag den 10. august                      Jerry Jestin, Canada/USA 
 
 
 
 
 
 
 

PS! Mad og drikkevarer må ikke medbringes på Ølgod 
 

Info: www.sommerdanspaabakken.dk 

Der er noget om snakken … 
Der ER Square Dance på Bakken 

 

Germany, Austria and the United Kingdom. We even had a dancer from China. 
It was interesting to observe the slight variations in dance styles and
general etiquette, everybody soon adopted the friendly nicety of shaking hands 
with dancers in your square on meeting them for the first time. Dress code was 
very relaxed and it was very liberating to dance in sun hat, shorts and shades!

The hotel’s high vantage point afforded wonderful views of Puerto Rico 
which on looking down from every balcony resembled a model town. It was 
reported that if one walked down the hill a few hundred yards you could hear 
Paul and Bronc calling, so this year I fully expect to see a Spanish square 
dance group taking the opportunity to dance on some other hotel terrace to 
our top callers!!

So what’s not to like! One or two weeks of winter sunshine, whilst everyone 
back home is beginning the countdown to Christmas mayhem, the opportunity 
to explore the island, together with the added bonus of meeting and making 
new friends and of course dancing dancing and dancing.
This year I’m booking two weeks - no messing this time!

Many thanks must go to Bent and Elin Petersen for all their hard work in 
putting this event on. I am sure that we are all very much looking forward to 
this years event and meeting up with friends old and new.

Susan Ellis
Activ’8s

Indlæg til higtlight
Det er ikke fordi jeg har en helt masse, men lidt har vel også ret.
Vi vil gerne rose Bredballe Square Dance Club for deres brug af computerkort 
ved den sidst afholdte Windmill dans.
En ide til alle klubber, hvor der er højniveaudans på programmet.

Hilsen
Østjysk Square dance Club

bestyrelsen
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Medlemsklubber i DAASDC
Big River Squaredance Club

37974135127500 Holstebro
Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

S. Ø.

Bornholm Square Dance Klub

38569722083720 Aakirkeby
Lene Due, Smørengevejen 16, Vestermarie

S. Ø.

Bredballe Square Dancers

56208326567120 Vejle Ø
Hans Pitters, Bryggervangen 13

S. Ø. 108

Brønderslev Square Dance Forening

25988341949740 Jerslev J
Jørn Christensen, Horsemosevej 81

S. Ø.

Callers' Society Denmark

38261104554791 Borre
Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

S. Ø.

Djurs Square Dance Club

42309151678570 Trustrup
Kaj Vinter, Århusvej 238

S. Ø.

Fredensborg Square Dance Club

95238013843200 Helsinge
Lisbeth Birk, Skovbakkevej 18

S. Ø.

Frederikshavn Square Dance Club

17214368939300 Sæby
John Thomsen , Krættrupvej 19

S. Ø.

Funny Squares

70261104554791 Borre
Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

S. Ø.

Fyn Square Dance Club

32242762195220 Odense SØ
Erling Jørgensen, Klokkens Kvarter 187

S. Ø.

Fynske Round & Square Dancers

32266437305800 Nyborg
Bente Knudsen, Birkevej 2

S. Ø. 19

Granny's Square Dancers

30518240004180 Sorø
Lone Blume, Sunesvej 30

S. Ø.

Greve Square Dance Club

16439007092670 Greve Strand
Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 70

S. Ø.

Hadsten Square Dance Club

24869803908370 Hadsten
Annette Zimmermann Jensen, Vesterskovvej 55

S. Ø.

Hedens Squaredansere

66292697048300 Odder
Annie L. Toldbod, Sct. Annagade 2, Gylling

S. Ø.

Hillerød Square Dancers

34305826183660 Stenløse
Steffen Knak-Nielsen, Damgårdsvej 6

S. Ø.

Hjørring Square-Dance

16266038899800 Hjørring
Leif Møller, Skydebanevej 24

S. Ø.

Holbæk Square Dance Club

18207867284300 Holbæk
Karina Dalsgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A

S. Ø.

Join Hands

21415815728700 Horsens
Karen Sørensen, Havne Alle 3

S. Ø.

Kom Li' Mæ' Square Dance

19244850089800 Hjørring
Henning A. Pedersen, Karolinesvej 33 F

S. Ø.

Løvvangens Square Dancers

15608634249320 Hjallerup
Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

S. Ø.

Main City Square Dancers

25228188132820 Gentofte
Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.

S. Ø.

North West Square Dancers

17481843393660 Stenløse
Marianne Ziegler Christiansen, Ellekær Vænge 5

S. Ø.

Næstved Square Dancers

16216698264700 Næstved
Hanne Nordstrøm Mack, Birkehegnet 161

S. Ø.

Medlemsklubber i DAASDC
Nørresundby Square Dance Club

31612619649220 Aalborg Ø
Susanne Moimas, Esbjergparken 55

S. Ø.

Ocean City Square Dancers

70212066402690 Karlslunde
Birger Christensen, Søhøj 326

S. Ø.

Penguins Denmark

20406109908751 Gedved
Arne Pedersen, Frydenslund 1

S. Ø.

Piraterne

10989331009830 Taars
Finn Glargaard, Tangetvej 300

S. Ø.

Rold Skov Square Dancers

11983780099541 Suldrup
Hugo Høyer, Anlægsvej 17

S. Ø.

Roskilde Square & Linedance Club

89463715744000 Roskilde
Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

S. Ø. 105

Salten Square Dancers

29868481938653 Them
Bjarne Johnsen, Toftegårdsparken 17

S. Ø.

Silkeborg Modern Square Dance

26868924188680 Ry
Hanne Storgaard, Skovsrodvej 24

S. Ø.

Slagelse-Zealand Square Dancers

48588522874270 Høng
Ruth Nielsen, Bøgens Kvarter 54

S. Ø.

Stoholm Square Dance Club

44223265097850 Stoholm
Bodil Kristensen, Iglsøvej 58

S. Ø.

Svendborg Square Dance Club

25401818515700 Svendborg
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge

S. Ø.

Sydjysk Square Dance Kolding

73233043127200 Grindsted
Jens Krarup, Langesøvej 11

S. Ø.

Sydkystens Square Dancers

35465634142640 Hedehusene
Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng

S. Ø.

Sydsjællands Square Dance Club

14555468314684 Holmegaard
Bent Holm, Kildegårdsvej 2, Fensmark

S. Ø.

The Diamond

20218107319000 Aalborg
Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10

S. Ø.

Trade By Square Dancers

36253233403400 Hillerød
Finn Egholm Sørensen, Bjørnebakken 20

S. Ø.

Vordingborg Square Dance Club

22261104554791 Borre
Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

S. Ø.

Østjysk Square Dance Club

76262477128370 Hadsten
Janni Thye Lystrup, Vælddalen 18

S. Ø.
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 Hosted by:

NKK-Hallen
Niverødvej 38
2990 Nivå
 
www.squaredancedanmark.dk

 

 
 

 
  

WGS84 55°56'3.1"N 12°30'5.1"E


