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DAASDC Internet hjemmeside:  http://www.squaredancedanmark.dk/
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Formanden har ordet
Tilbageblik på 2015…

I 2015 kan vi se tilbage på mange store og fantastiske danseoplevelser, 
både her i Danmark og uden for landets grænser. Tak skal her lyde til alle 
arrangører af festivaldansene.
Mange danskere deltog i maj måned med stor fornøjelse i Svensk 
Convention, arrangeret af de unge dansere, Buffalos. Det var en sublim 
oplevelse, hvor man mødte mange nye ansigter. Hvor var det morsomt at 
se de unge dansere, flere endda med babies og småbørn på armene mens 
de dansede. Man kunne tydelig se at der var en samhørighed blandt dem. 
Det er nok den allerbedste måde at skabe nye unge dansere. Den største 
oplevelse for mig var dog at se og iagttage hvor mange svenske callere der 
deltog på lige fod med danserne. Jeg talte flere end 50 callere, som jeg var 
bekendt med, på dansegulvet. Jeg tror måske der var flere… At callere går 
på gulvet sammen med deres egne dansere er fornøjelse for alle. Tak fordi I 
begyndte convention med gradueringen. En rigtig god beslutning,,,, og her 
så man mange Challenge dansere på gulvet som engle. Stor tak for den fine 
weekend, Buffalo! I gjorde det rigtig godt!
Vi kunne så glæde os over endnu en god danseweekend. Nemlig vores egen 
convention i juni måned. Vi havde besøg af mange dansere fra både indland 
og udland, og det bekræfter at alle ser frem til de store danse, hvor glæde 
er i højsædet.     
I juli drog vi til iPAC i Barmstedt. IPAC er et must! Hvor er det fantastisk, 
at Steffen Mauring stadig har lyst til at arrangere denne traditionsrige dans. 
En dans som vi er mange der ser frem til hvert andet år. Her mødes vi med 
mange andre dansere fra mange forskellige lande. Bl.a. Kinesere, japanere, 
russere…..mange fantastiske dygtige dansere. Altid den største glæde 
og fornøjelse. Dejligt at danse sammen i de nye haller som ligger tæt på 
hinanden.                                                                                                       
Beslutningen var heller ikke svær at tage, om at vi skulle afsted igen i 
september. Denne gang til Gelsenkirchen for at fejre EAASDC’s 60 års 
jubilæum. Stor var glæden da vi fandt ud af at flere en 1400 dansere var med 
til at fejre EAASDC og aktiviteten. I forbindelse med dansen mødtes de 
europæiske forbund for at træffe fremadrettede guidelines for de kommende 
Europæiske Conventions.
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ANSVH. REDAKTØR
LAYOUT

Michael Fagerberg
Bogfinkevej 10, 9000 Aalborg

Tlf. 21 81 07 31
Email:

highlights@squaredancedanmark.dk

Alle meddelelser angående
klubbernes medlemstal,

adresser mm. skal gives til 
kassereren på 

treasurer@squaredancedanmark.dk
eller

http://squaredancedanmark.dk/Regioner/
Klubopdatering.aspx

DEADLINES . . . 
Highlight udkommer 3 gange 

årligt.
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regionoest@squaredancedanmark.dk

  

ANNONCEPRISER
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 DAASDC sætter stor pris på samarbejdet forbundene i mellem. Det giver os 
også input at tage emner op over grænserne samt inspirere hinanden. Vi har 
de samme udfordringer over alt: ” hvordan får vi flere unge mennesker til at 
danse squaredance”?
Derudaf springer mine næste spørgsmål: 
Har vi glemt hvorfor vi startede? Har vi glemt glæden ved at mødes med 
mange andre dansere? Er vi nok i os selv? 
Det er op til hver enkelt at tænke over, hvorfor er jeg i squaredance verdenen? 
Jeg kan virkelig godt lide at danse challenge dance og den udfordring det 
giver, men det er ikke nok for mig! Jeg har stor lyst til at komme til de store 
festivaldanse med 40 squares på gulvet! Jeg har lyst til at deltage i stævner, 
hvor jeg kan møde NYE mennesker! Jeg har ikke glemt glæden ved at 
deltage sammen med nye og gamle dansevenner. Derfor har jeg også bestilt 
tur til Stratford upon Aven i juli 2016, Europæisk Convention, sammen med 
dansevenner og vil med stor glæde se frem til at møde venner, nye og gamle.
DAASDC ser frem til at mødes med de andre bestyrelsesmedlemmer i de 
Europæiske forbund. Vi har i indeværende periode redigeret og forenklet 
guidelines for fremtidige Europæiske Conventions. Vi ønsker jo, at alle 
danseglade squaredancere i fremtiden har mulighed for at tilvælge de store 
festivaldanse. Det er en oplevelse.

Godt Nytår til alle,
Lotte Vangsgaard, DAASDC   

Brønderslev marked 2015
Vi deltog igen i år på Brønderslev marked. Vi havde et par hyggelige 
dage, selvom lørdag var regnfuld, så lykkedes det søndag at gennemføre 2 
opvisninger, og det gav 2 nye dansere.

Venlig hilsen
Hjørring squaredance                                                 



6

Hvor bliver C danserne af?
Efter afholdt H. C. Andersen dans i Odense, sætter vi os ned og evaluerer.
Der var 61 dansere – heraf var ca. 25 dansere fra vores egen forening!
Vi dansede mainstream/plus/A1/A2 – men hvor blev alle C danserne af? De 
kan da også danse disse niveauer.
Jo – der var godt nok nogle stykker, men ikke så mange, som vi kunne ønske 
os. Er det mon efterhånden blevet sådan, at højniveau danserne ikke har lyst 
til at komme til stævner, hvor der ikke danses C niveau? Ønsker man ikke 
sammen at styrke og bevare vores dans? Ønsker man kun at danse på højt 
niveau? Hvordan kommer vi videre, hvis ikke vi hjælpes ad alle sammen? Vi 
har jo brug for højniveau danserne til at hjælpe de lavere niveauer.
Vi oplever, at mainstream/plus niveauet er det niveau, hvor vi kan ”hygge” 
os, grine sammen og få god motion samtidig – hvorfor er det at mange synes, 
det er ”for lavt”?
Samtidig ”græder” vi over, at vi ikke får nye dansere, – hvordan hænger 
det så sammen? Hvis vi skulle få nye dansere til Modern Square dance, 
begynder de da ikke på højt niveau!!
Hvem har tænkt sig at hjælpe dem frem? – mange vil ikke danse lavt niveau 
nu, hvad skal vi så have nye dansere for – hvordan skal evt. nye dansere 
komme videre og blive klædt på til at deltage i stævner?
Nå, vi kan jo snakke fra nu af og langt frem i tiden, det handler i bund og 
grund om, at vi bare skal hjælpe hinanden. 
Det er desværre nok udelukket, at unge dansere kommer til – men så lad os 
dog for pokker danse sammen op og ned ad skalaen, så længe vi kan.
Danske dansere kan lære noget af svenskerne – ved det Svenske Convention 
2015 var der rigtig mange højniveau dansere, der også dansede mainstream 
og plus – og de hyggede sig. 
Når så alt dette er sagt – kan jeg oplyse, at – i håb om at se rigtig mange 
dansere til vores H. C. Andersen dans i september 2016 – er der tilføjet C1 
niveau – med det ønske, at vi kan få meget dans alle sammen 
op og ned ad hele skalaen – vi glæder os til at se jer i Odense.

Mange dansehilsener og rigtig godt nytår
Bente

Fynske Round & Square Dancers
Odense
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•  Kurser, Clinics 
• Caller Træning 

• CSD Event 
• CSD Event Dance 

 

 
       Info: Kontakt Tommy på formand@csd-denmark.dk 
  
                                           www.csd-denmark.dk  
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Danish Convention 2016
Danish Convention 2016 havde ingen ansøgere. Ingen klubber turde binde an 
med at løfte den opgave. Trods opfordringer og forespørgsler til flere klubber 
var det ikke muligt at finde arrangører. Derfor, og med repræsentantskabets 
opbakning, besluttede bestyrelsen, at vi skulle have det 25. Convention i 
DAASDC’s historie.
Daasdc’s bestyrelse gik til opgaven med gåpåmod og med den ide at selvfølgelig 
kunne alle klubber deltage og byde ind med arbejdsopgaver i større eller mindre 
grad, så man kunne lave et convention til glæde for ALLE vore squaredansere. 
Vi lagde og lægger mange frivillige kræfter i, og satsede. Vi fandt lokaliteter 
centralt, vi fik booket callere, som var villige til at deltage i projektet, og vi 
arbejdede videre med opgaven. Vi fandt annoncører og sponsorer for at holde 
omkostningerne nede. Vi brugte mange timer til at forhandle diverse. Samtidig 
anbefalede og informerede vi via mails og indlæg i bl.a. HighLight om, at 
klubberne kom med ideer og samtidig mødte op på koordineringsmøderne for 
at være med til at spille en rolle. Hvad skete der så…..
Med stor forbavselse modtog DAASDC bestyrelse et brev fra en lille 
håndfuld klubber, som i den grad var negative. Det var klubber, som ikke 
har deltaget i nogen form for møder, hverken repræsentantskabsmødet eller 
koodineringsmøderne. Man har end ikke gjort sig den ulejlighed at kontakte 
DAASDC bestyrelse for at få en klaring på diverse spørgsmål. Ved spørgsmål 
om, hvorfor man ikke deltager i repræsentantskabet og koordineringsmøder 
var svaret: ”Vi gider ikke køre så langt”! Er man så med i fællesskabet eller har 
man valgt at stå udenfor? Hvad siger klubbernes dansere til at de pågældende 
klubber ikke vil deltage i Conventions fremadrettet, som det blev udtrykt? Det 
er vi da kede af, da vi ved at mange af danserne deltager med største fornøjelse.
Til alle klubber som gerne vil fællesskabet, stå sammen om hvad vi har, 
trække i samme retning samt deltage til glæde for danserne: ” DAASDC’s 
bestyrelse glæder sig til den 25. Convention i Horsens. Arbejdsopgaver vil 
blive fremlagt og foreslået, så de kan diskuteres i klubberne i begyndelsen af 
2016. På repræsentantskabsmødet den 3. søndag i marts kan vi så sammen 
få alle opgaver lagt endeligt på plads. Vi glæder os til et Convention for 
fællesskabet og sammenholdet. Vi skal nok trække det store læs sammen 
med ALLE deltagende klubber.
Vi vil have det 25. Convention i samarbejdes ånd, og med JA – hatten på!

Lotte Vangsgaard, DAASDC
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Samarbejdet med de andre forbund i Europa:
DAASDC har sammen med EAASDC i Tyskland, NAASDC i Holland, 
BAASDC i England, SAASDC i Sverige og foreningen af callere i Tjekkiet/
Slovakiet arbejdet sammen om nye guidelines for afholdelse af Europæisk 
Convention. Reglerne og linjerne er nu blevet forenklet, så det bliver mere 
overskueligt og mindre besværligt at afholde Convention i et af de respektive 
lande. Vi er kommet frem til gode og enkle løsninger, samt en ramme for 
økonomi.
Vi har alle nok de samme problemer om at få nye dansere ind i aktiviteten, 
og bruger hinanden som sparringspartnere. Desværre har vi her i Danmark 
ikke være gode til at fange de unge, og man kan blive en smule misundelig 
på Sverige som har Buffalos og Tyskland som har Lions.
Allerede nu ved vi at der vil blive afholdt Europæisk Convention i 2018. Det 
er dejligt at have danse at se frem til.

Lotte Vangsgaard, DAASDC
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34 timers dans med Bronc og Paul på Gr. Canaria

 
Kan man tænke sig noget bedre end at danse 34 timer 

om ugen til Bronc Wise og Paul Bristow i sommer 
temperaturer i november, medens der kan være sne og 

frost herhjemme
Vi har nu danset på Hotel Colina Mar på Gr. Canaria i 12 

sæsoner nu og vi fortsætter i 2016.
Vi har deltagere fra England, Tyskland, Norge, Sverige 

og selvfølgelig fra Danmark. Mange dansere konstaterer 
at det er sjældent at møde disse to super callere til 

arrangementer hjemme i Danmark, men på Gr. Canaria 
har vi dem begge i 2 uger med 34 timers dans hver uge.

I 1. uge danser vi Mainstream - Plus – A1
I 2. uge danser vi A1 – A2 – C1   
Tilmelding til Club EB Dancing

Mail: bentelin@yahoo.dk
Mobil +45 51903897

Hjemmeside: http://www.123hjemmeside.dk/
ebsquaredance  
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Er C-dansen en udfordring for Square dansen generelt?
Jeg var til Adventsdans i Glucksburg  fornylig. En dans der kan trække 182 
dansere fra et stort område til Mainstream og Plus. Jeg var helt høj da vi kørte 
hjem, for sikken en glæde og energi der udstråler fra de tyske dansere. Og 
hvorfor synes jeg det ? Jeg er nået frem til det resultat, at det er fordi deres 
”styling” er i orden. Den gammeldags Square Dance som jeg holder af – jeg 
har danset i 22 år – er jo en  dans der udstråler glæde, energi og bevægelse.

Jeg var på et tidspunkt til et dansetræf,  tilskuer til et tip. Foran var der 2 
squares, en dansk og tysk, og da var forskellen tydelig. Den tyske Square 
udstrålede netop de 3 nævnte ting, medens den danske var rent ud sagt 
kedelig at se på, med deres kæden rundt i en rundkreds, uden Swing eller 
andre udskejelser,  og uanset hvilket Call der skulle udføres. 
 
Hvor vil jeg så hen med dette ?
Jeg stiller nu mig selv det spørgsmål om det er på tide at adskille C dansen 
fra Square dansen, for at få den oprindelige styling tilbage. I Callerlabs 
beskrivelse af de enkelte begreber, er der jo nøje beskrevet hvilken 
håndfatning , styling, begrebet skal udføres med.

Ingen tvivl  om at det er krævende og udfordrende at danse på C-niveau, men 
stilen er noget anderledes, og til tider er det,  i en dans hvor man møder en C 
danser, nærmest ved at udvikle sig til  en ”læggen arm” fordi C danseren er 
meget insisterende på ikke at vil danse med den rigtige styling. 

Jeg lægger ikke skjul på at jeg finder størst glæde i, at danse med den rigtige 
håndfatning, med swing, og med promenade, og der er faktisk utroligt mange 
dansere der er enige med mig, men føler sig presset til at danse uden dette.

Dette er ment som et debatoplæg, for hvad vil vi  med Square dansen ? 

C dansen er så  helt anderledes krævende i dens udførelse,  at det ikke kan 
forliges med den traditionelle håndfatning, og til størst glæde for danseren, 
medens Square Dance er til glæde for både danseren og tilskueren.

Med venlig hilsen
Jens Peter Krarup

Langesøvej 11
DK 7200 Grindsted
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Børnebørn - Bedsteforældre - Square - danse - dag.
Vi, DAASDS’s bestyrelse, tænker meget over, hvordan vi får yngre 
mennesker interesseret i at danse Square dance, og jeg ved, der er rigtig 
mange klubber, der gør et stort arbejde for at få begyndere nok til at starte 
hold.

Derfor har vi besluttet at alle bedsteforældre må invitere deres børn, 
børnebørn, naboens børn og andre danseglade personer til en glad og 
sjov square-danse-dag. Har I ingen børnebørn, så inviter børn. Det er lige 
gyldigt hvor gamle ”børnene” er. Hvis der kommer børn under 7 år, vil de 
danse og lege hvad kroppen får lyst til sammen med nogle voksne. Vi tror 
man skal være mindst 7 år for at danse Square dance og glæder os til at 
se alle jeres søde ”unger” Vi ønsker os, at der kommer rigtig mange unge 
mennesker. 

På Sjælland bliver det lørdag d.23. januar 2016 kl.14 til 17 i Ishøj Idræts 
Center ”glassalen” bevægelseshallen.

I Jylland bliver det i Horsens lørdag d. 30. jan 2016. Tidspunkt og sted bliver 
annonceret på DAASDC’s hjemmeside. 

Vi håber det bliver en glad familie dag med meget sjov Square dans.

Kom og hjælp os med at få det sjovt og hyggeligt!  

Mere information på Squaredancedanmark.dk og Facebooksiden lige efter 
årsskiftet.

Randi Jensen, DAASDC

Gruppebillede
 fra 

Gr Canaria 2015
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Arrangementsliste januar 2016
Januar

 03  13-17 Østjysk Square Dance Club M - P - A1 - A2
    Nytårsdans Søren Lindergaard
    Hadsten Skoile Carsten Nielsen
    Hadbjergvej 12 Matias
    8370 Hadsten

 09  13-18 Trade By Square Dancers M - P - A1
    Gribskovdansen Søren Lindergaard
    Nordstjerne Skole
    Boagervej 23
    3200 Helsinge

 16  12-18 Næstved Square Sancers M - P - A1
    Troldedans 2016 Nils Trottmann (D)
    Kildemarkskolen hal
    Kærmindevej 2
    4700 Næstved

 16  13-18 Djurs Square Dance Club M - P - A1
    Vinterdans 2016 Einar Sølvsten
    Rosmus Skole Leif Broch
    Bispemosevej 5
    8444 Balle

 17  13.30-17.30 Brønderslev Square Dance Forening M - P - A1
    Vinterdans Tommy P. Larsen
    Brønderslev Bibliotek
    P. N. Jensens Plads 5
    9700 Brønderslev

 22  19-22 Sydkystens Square Dancers P - A1 - A2
    Fredagsdans Tommy P. Larsen
    Strandgårdskolen
    Ishøj Strandvej 200
    2635 Ishøj

 23  11-18 Svendborg Square Dance Club M - P - A1 - A2 - C1
    21 års fødselsdags dans Bjørn Andersson
    Gymnastikhøjskolen i Ollerup Paddy Böhnke (D)
    Svendborgvej 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge 
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Arrangementsliste Januar - Marts 2016

 30  12-18 Funny Squares M - P - A1 - A2
    Funny Festival # 5 Paul Bristow (UK)
    Strandgårdskolen Tommy P. Larsen
    Ishøj Søvej 200 A
    2635 Ishøj

Februar

 07  13-17 Hedens Squaredansere Begynder - B - M - P - A1 - A2
    Fastelavnsdans Carsten Toldbod
    Nordre skole, festsalen Tommie Jørgensen
    Hagelskærvej 8
    7430 Ikast

 13  12-18.30 Roskilde Square & Linedance Club Lørdag; M - P - A1 - A2 - C1(2 sale)
 14  11-15 Valentine-Dans Søndag; C1 - C2 (2sale)
    Klublokalerne Thomas Hedberg (S)
    Præstemarksvej 10F Bjørn Andersson
    4000 Roskilde

 17  19-21.30 Fredensborg Square Dance Club A1 - A2
    Vinterdans Bjørn Andersson
    Fredensborg bio
    Jernbanegade 4
    3480 Fredensborg

 26  19-22 Bredballe Dancers P - A1 - A2 - C1 - C2
 27  10.30-18 18 Windmill Saundra Bryant (USA)
    DGI-Huset Bjørn Andersson
    Willy Sørensens Plads 5
    7100 Vejle
    Computercards will be used in the c-hall.

Marts

 05  11-17 Fredensborg Square Dance Club P - A1 - A2 - C1
    Fødselsdagsdans 2 sale
    Nivå skole Syd Reine Hjärtström (S)
    Niverødvej 38 Joachim Rühenbeck
    2990 Nivå
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 11  18-22 Hedens Squaredansere Begynder - B - M - P - A1 - A2
    Hyggedans med spisning Carsten Toldbod
    Nordre skole, festsalen Tommie Jørgensen
    Hagelskærvej 8
    7430 Ikast 

 11  19-22 Sydkystens Square Dancers P - A1 - A2
    Fredagsdans Bjørn Andersson
    Strandgårdskolen
    Ishøj Strandvej 200
    2635 Ishøj

 12  11-16 Fyn Square Dance Club P - A1 - A2
    Forårsdans TBA
    Aktivitetshuset Holluf Pile
    Hjulets Kvater 119
    5220 Odense SØ

 19  12-18 Vordingborg Square Dance Club M - P - A1 -A2
    Goose Tower Dance 2 sale
    Iselingeskolen Stefan Förster (D)
    Chr. Richardsvej 33 Tommy P. Larsen
    4760 Vordingborg

 20   DAASDC    
    REPRÆSENTANTSKABSMØDE

 23  19-22 Østjysk Square Dance Club A2 - C1 - C2
 24  09.30-21.30 Påskedans 2016 2 haller
 25  09.30-12.30 Himmerlandsfondens Kursus- & Feriecenter
    Tranum Strand Anders Blom (D)
    Strandvejen 83 Carsten Nielsen
    9460 Brovst Søren Lindergaard

April

 02  11-18 Østjysk Square Dance Club M - P - A1 - A2 - C1 - C2
 03  11-16 26. Forårsfestival 3 sale
    Hadsten Skole Ian McConnell (UK)
    Hadbjergvej 12 Bjørn andersson
    8370 Hadsten Carsten Nielsen

 
 Arrangementsliste Marts - April  2016
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Arrangementsliste  April - Juni 2016

 16  11-20 Silkeborg Modern Square Dance P - A1 - A2
    Hjejledans Nils Trottmann (D)
    Gjern Kultur- og Idrætscenter Leif Broch
    Skovvejen 6
    8883 Gjern

 30  12.30-18.30 North West Square Dancers P - A1 - A2 - C1
    Søndersødans Bjørn Andersson
    Ellegården Annika Persson (S)
    Stavnholtvej 168 Roger Persson (S)
    3520 Farum

Maj

 12  19-22 Hedens Squaredansere Begynder - B - M - P - A1 - A2
    Sommerdans på Heden 2016 Carsten Toldbod
    Nordre skole, festsalen TBA
    Hagelskærvej 8
    7430 Ikast

 27  12.30-18.30 Vordingborg Square Dance Club TBA
    Sommerdans Tommy P. Larsen
    TBA

Juni

 09  19-22 Hedens Squaredansere Begynder - B - M - P - A1 - A2
    Sommerdans på Heden 2016 Carsten Toldbod
    Nordre skole, festsalen TBA
    Hagelskærvej 8
    7430 Ikast

 11  13-18 Østjysk Square Dance Club A1 - A2
    Sommerdans 2016 Johnny Preston (USA)
    Gjern Kultur- og Idrætscenter
    Skovvejen 6
    8883 Gjern
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Arrangementsliste  Juni - September 2016
 
 24   DAASDC B - M - P - A1 - A2 - C1
 25   Join Hands Ian McConnell (UK)
 26   25th Danish Convention 2016 Jerry Jetsin (USA)
    Kulturhuset Robert Milestad (S)
    Lindvigsvej 4 Carsten Nielsen 
    8700 Hoirsens Bjørn Andersson

Juli

 16  09.30-12 Pinguins Denmark C1 - C2 - C3b
   14.30-17.15 Summerdance 2016 3 sale
 20  19-21.30 Himmerlandsfondens Kursus og Feriecenter
    Strandvejen 83 Ross Howell (USA)
    Tranum Strand Darryl Lipscomb (USA)
    9460 Brovst Saundra Bryant (USA)

 20  09.30-12 Pinguins Denmark C3a - C3b - C4
   14.30-17.15 Summerdance 2016 3 sale
 24  19-21.30 Himmerlandsfondens Kursus og Feriecenter
    Strandvejen 83 Ross Howell (USA)
    Tranum Strand Darryl Lipscomb (USA)
    9460 Brovst Saundra Bryant (USA)

August

 11  19-22 Hedens Squaredansere Begynder - B - M - P - A1 - A2
    Sommerdans på Heden 2016 Carsten Toldbod
    Nordre skole, festsalen 
    Hagelskærvej 8
    7430 Ikast

September

 10  10-20.30 Brønderslev Square Dance Forening B - M - P - A1 - A2
    Vendsyssel Square Dance Festival Henning A. Pedersen
    Hedegårdsskolen Jens Hyttel
    Nordens Allé 56 Dion Nielsen
    9700 Brønderslev Per Sørensen
     Asta Bredahl
     Jan Wigh Nielsen
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En anderledes dans!
Alle der læser HightLight ved hvordan man danser square dance. Men 
hvor mange ved, at der også findes alternative ”måder” at danse på. Vi – 
Sydkystens Square Dancers – havde i sommers en meget sjov og spændende 
oplevelse.
Vi blev spurgt om vi kunne lave en opvisning til en privat fest, ca. 44 
personer. Dejligt med så mange mennesker, så det eneste problem kunne 
blive at skaffe 2 squares, men det lykkedes faktisk ret nemt. Da vi spurgte 
lidt ind til selskabet, fik vi at vide at det kun var kvinder: 44 kurdiske piger/
kvinder/damer, alle fra samme klan, d.v.s. mødre, døtre, kusiner samt 
svigerinder der var gift ind i klanen. Tak for kaffe, hvordan skulle det nu gå 
da halvdelen af de 2 squares jo var mænd (alle ved jo at muslimske kvinder 
ikke må have kontakt til andre mænd end deres egne familiemedlemmer. Og 
slet ikke kristne). Men nej, så slemt var det overhovedet ikke. Vore mandlige 
dansere var meget velkomne og der var heller ingen problemer med at holde 
i hånd. Da vi samtidig meddelte at vi kom med en kvindelig caller – Anne-
Liz Buntzen – kunne det faktisk ikke blive bedre.
Vi mødte op og blev modtaget med stor jubel. Under selve opvisningen 
klappede pigerne så det var en lyst. Efter et par opvisningsdanse var det så 
pigernes tur – ville de stille op sammen med vore mandlige dansere? Alle 
vore eventuelle fordomme blev straks gjort til skamme. 90% af pigerne ville 
være med, så vi kunne godt have været flere square dansere, bortset fra at 
det var der ikke plads til i lokalet. Og dansen den gik. De blev ved og ville 
prøve igen.
Som traditionen byder, sluttede vi af med nok et par opvisningsdanse. Men 
festen var skam ikke forbi. Nu ville de vise os et par af deres danse og vi 
skulle med i kredsen. Det var en sjov og spændende oplevelse. Mange af 
pigerne var interesseret i at lære square dance. Vi lovede at holde kontakten 
og såfremt der meldte sig piger nok, ville vi starte et rent muslimsk square 
dance hold når sæsonen startede igen i september 2015.  
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Nyt fra Hedens squaredansere
Efter sommerferien fik vi 6 nye dansere der startede på begynderholdet, 
heraf en helt ung der har prøvet lidt squaredans inden hun startede, så hun 
kunne rykke direkte ind på basic holdet og er i gang med at lære mainstream. 
Vi er med de sidste indmeldelser nået op på 70 medlemmer, der danser på 
6 forskellige niveauer (fra begynder til A2). Tidligere har vi danset på to 
dage, men efter sommerferien 2015 fik vi det organiseret så alle kunne danse 
samme aften. Det betyder, at vi lettere kommer til at kende alle klubbens 
medlemmer. 
Forrige lørdag holdt vi julefrokost, hvor alle medbragte en ret til et kæmpe 
tag selv bord. Vi var 55 deltagere, hvor kun to var ”påhæng”, der ikke danser. 
Det var en rigtig hyggelig fest, hvor vi kunne snakke, danse og hygge på 
tværs af alle hold. Så mangler vi kun juleafslutningen med smørrebrød, som 
ligger sidste danseaften inden jul. 
Efter nytår forsøger vi at starte et nyt begynderhold. Det har vi snakket om i 
flere år, men næste år bliver det ikke ved snakken. Det nye hold får dobbelt 
dansetid, så de inden sommerferien når op på højde med de nybegyndere, 
der startede i september. Så forventer vi, at de to hold kan gradueres sammen 
ved sæsonafslutningen.
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Jeg holder af hverdagen,
mest af alle holder jeg af onsdage og torsdage,
når jeg først har fået et bad
fået krøllerne sat og deodoranten fordelt,
tænderne børstet en ekstra gang,
fundet noget pænt tøj,
så føler jeg mig virkelig tilpas,
så går jeg til squaredans.

Jeg holder af squaredans,
det gør mig glad,
jeg er glad, fordi i vil have mig med,
jeg føler mig altid lækker, når jeg kommer,
jeg er god til andet end at side i bestyrelsen,
jeg holder af de mange gode singingcalls’
jeg holder af de mange caller bøffer.
Det viser at ingen er fejlfri, og alle kan lave fejl.
Jeg tæller altid vægge, så jeg ved, hvad der er op og ned.
Jeg kan lide når callerne kan overskue gulvet,
så vi alle føler, vi er en del af squaredansen.

Jeg holder af squaredans,
vi får altid en god snak om uglerne i mosen,
vi snakker om slørugler og natugler,
jeg føler mig nogle gange ugleset.
det sociale er en vigtig aspekt for mig.
Jeg elsker de løse håndled,
men kan også lide en fast kvinde danse mand.
Jeg danser altid kun heads,
jeg skifter jævnlig køn,
nogle tror måske jeg er afrodite.
Netop derfor holder jeg af squaredans.

Jeg holder af squaredans.
Jeg danser squaredans, fordi jeg vil udfordres.
Jeg vil udfordres, for det holder mig i gang.
Jeg holder mig i gang ved at lære nye calls.
Nye calls lærer jeg ved squaredans,
derfor holder jeg af squaredans.
Jeg holder af squaredans,

Jeg holder af Squaredans             
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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. 12.30 - 17.30
LØRDAG KL. 9.00 - 12.00

for jeg cykler til squaredans,
det giver ekstra motion, og giver mig så dejlige røde kinder,
jeg kommer for at kysse og blive kysset,
jeg kan lide en krammer,
jeg er til de ekstra store bjørnekram,
jeg var genert, men er blevet meget mere åben,
jeg hare fundet min partner ved squaredans,
jeg forventer at jeg kan danse på alle hold,
jeg kan normal nå mine 10.000 skridt på en aften,
jeg elsker sund motion og en god latter,
jeg er glad, fordi jeg må være med til at danse squaredans.

Jeg holder af squaredans
ud for at danse til stævner
ud for at vise, hvor dygtig jeg er
ud for at lære noget nyt
ud for at være sammen med nogen jeg ikke kender
ud for at dele vores passion
ud for at danse squaredans.
Skrevet af Karl Aage Olesen i bestyrelsen for Hedens Squaredansere              
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Kære squaredansere! 
 
Her kan I se et tilbud fra Gislev Rejser på en grupperejse til Europæisk Convention i 
England 2016. 
 
I kan se den foreløbige rejseplan, hvor der kan forekomme mindre justeringer. 
Det er en forudsætning, at mindst 35 personer deltager, for at rejsen gennemføres. 
 
For at komme med skal tilmeldingsblanketten udfyldes og sendes til: 
 
Gislev Rejser  
Lombjergevej 1  
5750 Ringe  
Att. Laila Foli   
eller på mail til:  lf@gislev-rejser.dk 
 
Send også gerne jeres mailadresse med tilmeldingen. 
 
I vil så modtage indbetalingskort for depositum på 2.000 kr. pr. deltager, som 
skal være betalt inden 1. februar 2016. Restbeløbet skal betales senest 30. april 
2016. 
 
Derudover skal der betales for deltagelse i Europæisk Convention. Det skal man selv 
sørge for. 
 
Årsagen til, at rejsen udgår fra Kolding, er for at holde prisen nede, når 
opsamlingsbusser ikke skal køre rundt i landet. I Vamdrup ved Kolding har Gislev en 
indhegnet og aflåst parkeringsplads, der er gratis at benytte. 
 
En ægtefælle eller partner, der ikke danser squaredance, må også gerne deltage i 
turen. 
 
Venlig hilsen 
Karen Sørensen, bestyrelsesmedlem af DAASDC 
boardmember@squaredancedanmark.dk 
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Ringe, den 23.11.2015 
 
 
 
 
Vi har hermed fornøjelsen at sende tilbud på 7 dages rejse til Stratford-upon-Avon i 
perioden i 20/7-26/7-2016 for min. 35 personer. 
 
Pris pr. person: kr. 5.450,- Inkl. buskørsel, moms, gebyr til garantifonden, 
færge/tunnelafgifter, hotelophold på dobbeltværelse i 6 nætter med morgenmad samt 
aftensmad på overnatnings hotellet ud og hjem, al udflugtskørsel dog excl. div. entréer, 
sejlture og lign. Tillæg eneværelse Kr. 1.245,-.  
 
 
Rejseplan: 
 
1.dag. Onsdag. Busafgang fra Kolding, nærmere betegnet Gislev Rejsers parkeringsplads 
i Vamdrup.  (der bliver sendt  en kode til jer et par dage før afrejse) – herfra med passende 
pauser undervejs til Holland/Belgien, hvor vi overnatter.  
 
2.dag. Torsdag. Efter morgenmad over kanalen til England og til vores hotel i Leamington. 
 
3.dag. Fredag.  Udflugt kl. 08.00 – dans fra kl. 16.00-22.00 (hjemkomst hotel senest kl. 
23.00) på The Stratford-upon-Avon School, Alcester Road, Stratford-upon-Avon, 
Warwickshire CW 279DH 
 
4.dag. Lørdag. Efter morgenmad køres de der vil danse til skolen kl. 11.00  (ikke muligt at 
køre før) - og de andre kører udflugt evt. til Warwick Castle. Der køres til skolen, hvor der 
er dans kl. 14.00-01.00 og herefter retur på hotellet kl. 02.00. 
 
5.dag. Søndag. Afgang fra hotellet kl. 11.00  (ikke køre før grundet køre-hviletid ) Dans på 
skolen fra kl. 10.00- 14.30 og herefter en udflugt til Shakespeares fødested og retur til 
hotellet. 
 
6.dag. Mandag. Afrejse fra Leamington Spa og til Holland/Belgien , hvor vi overnatter. 
 
7.dag. Tirsdag. Efter morgenmaden tilbage til Vamdrup med passende pauser.  
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Medlemsklubber i DAASDC
Big River Squaredance Club

33974135127500 Holstebro
Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

S. Ø.

Bornholm Square Dance Klub

34569722083720 Aakirkeby
Lene Due, Smørengevejen 16, Vestermarie

S. Ø.

Bredballe Dancers

52208326567120 Vejle Ø
Hans Pitters, Bryggervangen 13

S. Ø. 101

Brønderslev Square Dance Forening

25988341949740 Jerslev J
Jørn Christensen, Horsemosevej 81

S. Ø.

Callers' Society Denmark

29261104554791 Borre
Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

S. Ø.

Djurs Square Dance Club

39309151678570 Trustrup
Kaj Vinter, Århusvej 238

S. Ø.

Fredensborg Square Dance Club

68238013843200 Helsinge
Lisbeth Birk, Skovbakkevej 18

S. Ø.

Frederikshavn Square Dance Club

20214368939300 Sæby
John Thomsen , Krættrupvej 19

S. Ø.

Funny Squares

64261104554791 Borre
Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

S. Ø.

Fyn Square Dance Club

41242762195220 Odense SØ
Erling Jørgensen, Klokkens Kvarter 187

S. Ø.

Fynske Round & Square Dancers

27266437305800 Nyborg
Bente Knudsen, Birkevej 2

S. Ø. 15

Granny's Square Dancers

20518240004180 Sorø
Lone Blume, Sunesvej 30

S. Ø.

Greve Square Dance Club

17286286234600 Køge
Hans Ahrens Jensen, Riisagervej 25

S. Ø.

Hadsten Square Dance Club

25869803908370 Hadsten
Annette Zimmermann Jensen, Vesterskovvej 55

S. Ø.

Hedens Squaredansere

65292697048300 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

14207867284300 Holbæk
Karina Dalsgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A

S. Ø.

Join Hands

32415815728700 Horsens
Karen Sørensen, Havne Alle 3

S. Ø.

Kom Li' Mæ' Square Dance

19244850089800 Hjørring
Henning A. Pedersen, Karolinesvej 23B

S. Ø.

Løvvangens Square Dancers

14608634249320 Hjallerup
Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

S. Ø.

Main City Square Dancers

27228188132820 Gentofte
Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.

S. Ø.

North West Square Dancers

19481843393660 Stenløse
Marianne Ziegler Christiansen, Ellekær Vænge 5

S. Ø.

Næstved Square Dancers

11216698264700 Næstved
Hanne Nordstrøm Mack, Birkehegnet 161

S. Ø.
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Medlemsklubber i DAASDC
Nørresundby Square Dance Club

25813006059210 Aalborg SØ
Jonna Dargue, Kongshøjvej 37

S. Ø.

Ocean City Square Dancers

78212066402690 Karlslunde
Birger Christensen, Søhøj 326

S. Ø.

Penguins Denmark

22406109908751 Gedved
Arne Pedersen, Frydenslund 1

S. Ø.

Rold Skov Square Dancers

10983780099541 Suldrup
Hugo Høyer, Anlægsvej 17

S. Ø.

Roskilde Square & Linedance Club

92463715744000 Roskilde
Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

S. Ø. 94

Salten Square Dancers

29868481938653 Them
Bjarne Johnsen, Toftegårdsparken 17

S. Ø.

Silkeborg Modern Square Dance

37868924188680 Ry
Hanne Storgaard, Skovsrodvej 24

S. Ø.

Slagelse-Zealand Square Dancers

41588522874270 Høng
Ruth Nielsen, Bøgens Kvarter 54

S. Ø.

Stoholm Square Dance Club

30223265097850 Stoholm
Bodil Kristensen, Iglsøvej 58

S. Ø.

Svendborg Square Dance Club

22401818515700 Svendborg
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge

S. Ø.

Sydjysk Square Dance Kolding

65233043127200 Grindsted
Jens Krarup, Langesøvej 11

S. Ø.

Sydkystens Square Dancers

29269401392700 Brønshøj
Ulf Schlamowitz, Broksøvej 15

S. Ø.

Sydsjællands Square Dance Club

12555468314684 Holmegaard
Bent Holm, Kildegårdsvej 2, Fensmark

S. Ø.

The Diamond

19218107319000 Aalborg
Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10

S. Ø.

Trade By Square Dancers

39253233403400 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

83262477128370 Hadsten
Janni Thye Lystrup, Vælddalen 18

S. Ø.
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24. - 25. - 26.
     Jun. 2016

Kulturhuset 
Lindvigsvej 4 

DK-8700 
Horsens 

55°51'26"N 9°50'02"E

SquareDanceDanmark.dk 

                Hosted by: 

Dans i generationer! 
Tanz für Generationen! 
Dance for Generations!


