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BESTYRELSEN I DAASDC
Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22

Yellow Rock Square Dance Club 9480 Løkken erling@post1.tele.dk

Kasserer Iris Holmberg Lærkevej 6 86 98 53 21
 MidtjyskSquare Dance 8382 Hinnerup holmberg@post11.tele.dk

Sekretær Viktor Källström Kumlevej 7, Øm 46 48 14 28
Roskilde Square Dance Club 4000 Roskilde vik@rossing.dk

Best. medlem Bruno Benjaminsen Tingvej 6 98 33 59 32
Highway E 45 9575 Terndrup bruno@adr.dk

Best. medlem Mogens Persson Koldingbjerg 25 75 52 64 96
Sydjysk Square Dance 6000 Kolding mogenspersson@get2net.dk

DAASDC internet hjemmeside http://www.sunsite.auc.dk/daasdc/
pr.1. marts http.//www.daasdc.dk

Suppleant Claus Hansen Harebakkevej 33 40 25 95 80
Holbæk Square dance Club 4050 Skibby

Suppleant Erna Nielsen Humlevænget 21 56 31 20 10
Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev

Suppleant Kim Andreasen Snerlevej 3 49 21 04 17
Hamlet Grand Squares 3000 Helsingør ksa@ddf.dk

Suppleant Bjarne Eie

Revisor Benja Nielsen Røsnæsvej 427 59 52 74 78
4400 Kalundborg

Revisor suppl. Mogens Clausen Lufthavnsvej 10 98 17 63 71
Nørresundby Square Dance Club 9400 Nørresundby

Materialeforv. Erik Pedersen Hestbækvej 137 98 63 41 97
Nørresundby Square Dance Club 9640 Farsø

Mat. Sjælland Viktor Källström 46 48 14 28

Arrangem-liste Poul E. Nielsen Kildevænget 44 48 21 00 77
Fredensborg  SDC 3320 Skævinge poen@post8.tele.dk

Homepageog Kluboplysninger
Lars Christiansen Løthvej 127, Lendum 98 47 34 34
Triangle SD 9870 Sindal larchr@post3.tele.dk

Klubhåndbog Heidi Thomsen Hjedsbækvej 288 98 37 88 91
9541 Suldrup heidi.thomsen@vip.cybercity.dk
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Denne spalte står helt for redaktørens egen regning, og hvad der
 kommer til udtryk her, er ikke nødvendigvis DAASDC’s holdning

Hurtig Reaktion
Denne gang har bestyrelsen reageret bemær-
kelsesværdigt hurtigt.
Jeg skrev i sidste udgave, at hvis ikke man
snart fandt ud af lægge ud for mig til en com-
puter, så måtte man finde en ny redaktør.
Reaktionen kom dagen efter at bladet gik til
trykkeren, små to uger før det kom på ga-
den.
For de teknisk interesserede: Ikke blot har
jeg fået en ny maskine, som jeg ikke skal
sidde og vente på. Jeg har også fået en CD-
R-brænder, hvilket gør at jeg nu lægger bla-
det over på CD, som så kommer til trykke-
riet. Der kan de så udskrive direkte på tryk-
film. Altså er der skåret flere kvalitetsforring-
ende og tidskrævende arbejdsgange væk. Og
hvis jeg ellers kan nå at få det hele til at virke
inden denne udgave skal i trykken, skulle det
gerne kunne vise sig i kvaliteten.

Arrangementslisten
På side 18 er der et indlæg om arrangements-
listerod. Slutspørgsmålet lyder: "Hvor går
det galt og er der ikke en mulighed for det
bliver bedre?"
Første del af spørgsmålet kan besvares med
at grundlæggende databaseteori siger at en
post kun skal tastes ind een gang. Hvis den
skal tastes ind to gange fordobles fejl-
mulighederne. Og i dette tilfælde skal den
tastes ind tre gange, nemlig hos koordinator,
hos netrytter og hos redaktøren.
Anden del af spørgsmålet: Jo selvfølgelig er
der mulighed for at det kan blive bedre. Saml
koordinatorfunktionen og netrytter funktio-

nen i en personog så skal jeg bare lære at
importere html-sider, eller databasesider di-
rekte ind i bladet. Sådan -  een indtastning
pr. post, fejlmulighederne er væsentlig redu-
ceret, og, hvis der er en fejl, er det den samme
fejl alle tre steder, og den skal ligeledes kun
rettes et sted.

Må det her være mig tilladt at udtrykke min
beundring for den travlt arbejdende besty-
relse.
Den har faktisk så travl med at bestyre, at
det kniber dem lidt at nå det hele.
For eksempel var der ved deadline (i tirsdags)
for denne udgave ikke kommet en eneste li-
nie fra nogen af bestyrelsesmedlemmerne.
Det begyndte dog så småt om torsdagen, fre-
dag tog det fart, og jeg har netop nu, søndag
aften, erfaret at jeg får noget med posten i
morgen, noget som måske er ret vigtigt, så
jeg vil da bestræbe mig for at få det med.
I morgen skal jeg foretage den endelige fin-
pudsning af bladet. Balancere kolonner af,
have udfyldt evt. huller, måske tage et par
ord ud et sted, fyldt nogen i et andet sted,
altsammen noget der ikke kan gøres, før jeg
har alt stoffet. Når jeg så er tilfreds, skal det
brændes over på CD. Jeg skal over til tryk-
keriet, hvor vi skal prøve at printe det ud, så
vi kan se om det endelige resultat er i orden.
Hvis ikke må jeg hjem og ændre det, og så
afsted igen.  Alt det må jeg jo nok vente med,
til posten har været her ved middagstid.
Så travlt som bestyrelsen har det, så gør det
vel ikke så meget, om jeg skulle få en enkelt
forjaget eftermiddag.

Redaktørens spalte
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  DEADLINE . . . . . . .

ANNONCEPRISER
For reproklart materiale.

Medlemsklubber

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

Ikke medlemmer

Helside pr. nr. 900,-
Halvside -   - 500,-
Kvartside -   - 300,-

Rabat for 2 nr. - 10 %
Rabat for 4 nr. - 20 %
Side 2 + 20 %
Næstsidste side + 20 %
Bagside + 50 %

Omslagssider kan leveres i 2 farver. Tillæg
350,- pr. nr.

Optagelse på arrangementslisten er gratis
for alle.

FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE HIGHLIGHTS

INFO

Indlæg til Square Dance Highlights skal være
redaktionen i hænde senest nedennævnte  dato

9. marts 1999
Bladet  udkommer 3 uger  senere

ANSVH. REDAKTØR
OG LAYOUT
Helge Blander
Ølandvej 13 c

9220 Aalborg Øst
Tlf. 98 15 84 08

Mobil 20 94 84 08
Email:  blander@get2net.dk

TRYK
Lemo Tryk  98 17 84 88

OPLAG 3600 STK

DISTRIBUTION
Tove M. Christensen

Sallingsundvej 51
9220 Aalborg Øst

98 15 34 35
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FORMANDEN

 www

Så blev jul og nytår vel overstået. Men det er
ikke et hvilket som helst nytår, det er som
nogle nok har anet optakten til det næste
århundrede. Det er med andre ord opløbet til
det magiske år 2000. Det er nu på tide, at
diskutere hvilke tiltag det skal til for at
squaredancen skal overleve også langt ind i
det 21. århundrede. Det kunne måske være
en ide at starte en rundbordsdiskussion med
de danseformer, der slægter os på for at sikre,
at der også er plads til sådanne aktiviteter
langt ind i den kommende  højteknologiske
tidsalder. Det er vigtigt at sætte focus på
mennesket og de sociale aktiviteter langt ind
i det næste århundrede.
En af de kortsigtede ting vi som
squaredanceklubber kunne styrke vor aktivi-
tet med, er at holde lidt igen med  arrange-
menterne. Hvis udbuddet ikke svarer til ef-
terspørgselen, vil nogle klubber uvilkårligt
få en bet, der i sidste ende kan betyde klub-
bens undergang.
Som en stor mand sagde engang, hvad udad
tabes må indad vindes, derfor er det vigtigt
også at yde en indsats i de “tyndt
squaredancebefolkede områder”. Her er der
meget derr kan vindes endnu.

Da vi nærmer os en generalforsamlingstid
rundt om ude i klubberne vil jeg opfordre til
at man her finder en lokalredaktør i klubben
med kontakt til Highlights, for at formidle
klubbens synspunkter ud til resten af landet.
I Highlights ligger der uanede muligheder,
det er blot op til klubberne at udnytte det.
Som det er nævnt længere inde i bladet er vi
i gang med en modernisering af Highlights,
men hvis den skal lykkes, er det vigtigt at
klubberne og ikke mindst danserne er med i
processen.
Vi kan kun sørge for rammerne, det er op til
klubberne at fylde dem ud.

Angående forsikring
Som det fremgår af nyt fra bestyrelsen over-
går den fælles anlægsforsikring direkte til
forsikringsselskabet med samme betingelser
som den hidtige forsikring.
Årsagen hertil er den for ringe tilslutning der
har været.
Den gensidige forsikringsmodel er droppet,
da den højst sansynlig vil være urentabel,
fordi det desværre har været nødvendigt at
udbetale erstatninger med den nuværende
forsikring i løbet af de to år ordningen har
eksisteret.
Erling

Nye Adresser på nettet:

Efter 30 februar 1999 vil forbundet at være at
finde på adressen:
www.daasdc.dk

Nye E-mailadresser vil være :

Formanden: erling@daasdc.dk
Kassereren: iris@daasdc.dk
Sekretæren: viktor@daasdc.dk
Best. medlem: mogens@daasdc.dk
Best. medlem: bruno@daasdc.dk
Klubhåndbog: heide@daasdc.dk
Redaktør: blander@daasdc.dk
Arrangementsliste: poulerik@daasdc.dk
Homepage: lars@daasdc.dk

dog vil de gamle adresser kunne bruges kvar-
talet ud.

@
http://

@
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NYT FRA BESTYRELSEN
Badgeproducenter
Der er ved at blive udarbejdet en liste over
producenter og leverandører af badges, hvis
nogle dansere er bekendt med navne, så
kontakt venligst bestyrelsen.

Forsikring
Alm. Brand har skrevet til de klubber, der er
med i den fælles forsikring. De berørte klub-
ber bedes tage stilling til om de vil fortsætte
i Alm. Brand eller de ønsker at forsikre deres
anlæg et andet sted.
Giv venligst besked til Viktor.

Europæisk Convention 2002
Det er besluttet at denne convention afhol-
des i København og arrangeres af Kalund-
borg og Holbæk SDC.

Spørgeskemaer
Der vil i nær fremtid blive udsendt spørge-
skemaer, hvor den enkelte klub bedes be-
svare en række spørgsmål. Formålet er at
kunne finde en trend for hvor squaredansen
er om 5 år i Danmark.

Hvad rummer en squaredance club
Alle klubber opfordres til at lade alle former
for dans beslægtet med squaredans være en
del af klubbens aktiviteter, her tænkes på:
rounddance, linedance, traditionel square
dance, clogging.

Generalforsamling i år 2000
Som bekendt, afholdes forbundets general-
forsamling samtidig med convention. I år
2000 bliver der ingen dansk convention,
men en generalforsamling skal vi have.
Så selvom du skal til Europæisk Convention
i Helsingborg i 2000, så afsæt alligevel den
sædvanlige weekend til en dans, der bliver
lidt ud over det sædvanlige.Viktor Källstrøm

Reklamesælger
HIGHLIGHTS SØGER EN ERFAREN PERSON, DER

HAR FORSTAND PÅ AT SÆLGE ANNONCER. VI

HAR ET BLAD I 3500 EKSEMPLARER, DER

FORVENTES UDSENDT OTTE GANGE OM ÅRET.
STØRSTEDELEN AF MEDLEMSSKAREN ER PER-
SONER MELLEM 30 OG 60 ÅR.
EVENTUELLE INTERESSEREDE TILBYDES PRO-
VISION AF ANNONCEINDTÆGTERNE. RING TIL

ERLING.

Nyt fra Danish Convention 1999

Vi fra conventionledelsen, har besluttet at
ansætte endnu en caller , for at give
conventionet ekstra løft , og  vores valg faldt
på Paul Bristow fra England, som ekstra
caller , så vi nu er oppe på i alt seks callere til
Danish Convention 1999.
De andre fem er : Buddy Weaver - USA,
Stefan Lasch - Tyskland, Jack Borgström og
Erika Spur - begge fra Sverige og Carsten
Nielsen - Danmark. Der foruden har vi Hanne
Støvring til Round dance, Jannie Pedersen
til Line dance og Max Fris til Country og
Western dance.
Ydermere kan jeg oplyse, at der er nogle få
ledige campingpladser tilbage, men det er
ved at være sidste udkald, hvis man vil have
en plads, så skynd jer.

På vegne af Convertion - udvalget
Ole B. Hejlesen
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BF - DrBF - DrBF - DrBF - DrBF - Dressessessessess

Åbningstid: Man - Fredag: 9.15 - 17.30      Lørdag lukket

Hadsundvej 13 - 9575 Terndrup - Tlf. 98 33 55 74

 VI HAR ALT TIL SQUARE DANCE
 F.eks. Kjoler - bluser - nederdele - bælter

Strømpebånd - støvler - skjorter
slips - tørklæder

 • USA skørter 495,-
 • Bløde skørter 300,-

  KOM OG KIG
   eller ring efter katalog kr. 35,-

BFBFBFBFBF     SQUARE DANCE DRESS

Highlights på vej ind i det 21. århundrede
Første trin i moderniseringen af Highlights
bliver nu indledt.
En fælles landsdækkende adresseliste vil blive
oprettet, her i løbet af foråret, med det formål
at postomdele Highlights.
Salg af annoncer udskilles  fra redaktionen til
folk ,der har flair for den slags.
Et øget Annoncesalg er en af grundstenene i
en udvidelse af Highlights udgivelser.
En anden vigtig grundsten er tilgangen af
redaktionelt stof.
Der søges fra hver klub en “Lokalredaktør”,
der kan sikre stof ude fra de lokale klubber.
Samtidig søges en oversætter til HL, til at
oversætte udenlandsk stof, for at belyse hvad
der sker ude i den vide Squaredanceverden,
samt en til at oversætte Highlights til engelsk.

   Sæt jeres flyer i
Square Dance Highlights

så bliver den set

Envidere søges redaktionen udvidet med et
par personer til.
Dette skulle sikre en bedre arbejdsgang i
forbindelse med udvidelsen af udgivelserne.
Efterhånden som det økonomiske grundlag
er til stede,  vil Highlights udgivelser blive
øget til 8 numre om året.
I tidens løb, når redaktionelt stof og annon-
cer giver anledning til det vil Highlights
kunne overgå til A4  format.
En udvidelse til at omfattte de andre
squaredancegrene er stadig på tegnebordet.
Dette var blot et par tanker om de ændringer
som skal til for at føre Highlights ind i det
næste århundrede .
Erling
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Jeg har med stor fornøjelse konstateret, at der
er kræfter i gang for at få forenet de 2
callerorganisationer.
Jeg kan også i sidste Highlights se, at der
udbydes kurser under fælles navn.
Nu efterlyser jeg blot at få den glædelige
nyhed om at Danmarks 3600 squaredansere
nu kun har en callerorganisation at henvende
sig til.

Modulcalling
Har nogle af jer tænkt over hvordan man
opbygger en dans ved hjælp af moduler ?
Jeg fandt i mine gemmer nedenstående figur,
som jeg synes er meget beskrivende for hvor-
dan man kan disponere en dans på forhånd.

Man starter dansen med en set up.
1+3 flutterwheel -  sweep a quarter – pass
thru

Dernæst en  box zero
Swing thru – boys run – bend the line –
reverse flutter

Nu ændres box set up til facing line
Swing thru – girls circulate – boys trade –
boys run – bend the line

Vi tager nu en line zero
Right and left thru – dixiestyle ocean wave –
boys trade – single hinge – scoot back – girls
run

I baghånden har vi lige en line get out
Touch a quarter – girls run – right and left
grand

Men vi fortsætter dansen lidt endnu og æn-
drer fra line til box
Touch a quarter – 8 circulate – boys run

Der er lidt tid endnu på musikken, så vi tager
lige en box zero
Star thru – right and left thru – slide thru

Det er nu tid at slutte af med en box get out
Half square thru – tag the line – cloverleaf –
centers turn thru – alemande left – right and
left grand

Selvom du ikke agter at calle på denne måde,
er det dog alligevel en mulighed for at have
noget i posen, der kan bruges i en snæver
vending.

Viktor Källstrøm
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Fra Skørping til Arden.
Det er nok endnu de færreste
der ved, at en af Danmarks
ældste square dance klubber
har ændret navn. Det blev nem-
lig på en ekstraordinær gene-
ralforsamling d. 9/12 –98 be-
sluttet, at Skørping Square
Dance Club skulle ændre navn
til Arden Square Dance Club. Det blev gjort
af praktiske grunde og på opfordring fra
klubbens medlemmer, der alle stammer fra
Arden og omegn. Desuden flyttede Skørping
square dance club, for et par år siden, lokali-
teterne fra Skørping skole til Arden skole.
Og for at undgå den forvirring, der tit opstår,
når en klub har et bynavn som kendetegn,
men danser og underviser i en anden by, blev
der indkaldt til ekstraordinær generalforsam-
ling.

Det er, med denne artikel, Arden square
dance club´s hensigt, at informere og for-
klare navneforandringen, så der ikke på no-
gen måde kan opstå misforståelser.
Selv om klubben har ændret navn, er der ikke
tale om en ny klub, det er den samme klub,
med de samme undervisere, medlemmer samt
bestyrelse. Det eneste tydelige bevis på nav-
neforandringen, bliver Arden i stedet for
Skørping skrevet på flyers, brevpapir osv.
Det er stadig samme velkendte kendetegn og
logo.
Vi håber, i Arden square dance club, at når
denne artikel er læst, vil der ikke være grund-
lag for forvirring og misforståelser med hen-
syn til navneforandringen. Desuden håber
vi, at der vil komme så mange som muligt,
når vi indkalder til dans. For på den måde at
bevise, at det er den samme festlige square
dance klub.
Med venlig hilsen Arden Square Dance Club
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Arrangementsliste 1999
Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt
Februar

5 19-2230 Country SD, Fællesdans Gulvets Niveau 5944 4410
Engelstrup Forsamlingshus Hans Jørgen Hansen

6 13-21 Herning SDC, Fællesdans B34  B  M  P 9712 5364
Herningholms skolen Frank Trolle

13 14-22 Roskilde SDC 3828 9979
Fødselsdagsdans Marine Ramsby(S), Krister Pettersson(S),
Gundsølillehallen Thomas Samuelsson(S), + surprise

20-21 13-22 Triangle SD B40  M  P  A1  A2 9819 0709
11-15 LIMFJORDSDANSEN Kenny Reese (US) 9847 3434

Mellervangsskolen Bertil Carlsson (S)
Aalborg Øst Thorsten Geppert (D), Thomas Hedberg (S)

21 1230-19 Granny's SD B34  B  M  P 5782 1550
Fastelavnsdans Lars-Inge Carlsson,
Frederiksberg Skole, Slagelse Lone Blume

27 13-22+ Åbybro SDF B  M  P  A1  A2 9824 2265
10 års jubilæum Michael Bayer (CZ), 9824 4353
Himmerlandsfonden, Tranum Poul Nielsen, Martha Hansen,

Lotte Vangsgård

28 10-16 Midtjysk SD P  A1 8694 1803
Vinterdans Thorsten Hubmann (D)
Søndervangsskolen, Hammel

Marts
06-07 13-22 West Coast SDC B  M  P  A1 9782 3524

09-16 Westcoast Fun no. 5 Anders Blom(S), Richard Björk(S),
Thorsmindehallen, Thorsminde Christian Manly

6-07 13-21 Fredensborg SDC L: B M B P / S: P A1 P A2 4821 0077
10-16 10 Års Jubilæumsdans Paul Bristow(GB)

L:Endrup Hallen, Fredensborg Stefan Förster(D)
S: Fredensborg Skole

07 13-17 Aalborg SD, Søndagsdans B  M  P 9817 8411
Aalb. Soc. Pæd. Seminarium Poul Nielsen

12 19-2230 Country SD, Fællesdans Gulvets Niveau 5944 4410
Engelstrup forsamlingshus Connie Andersen
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Arrangementsliste 1999
Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt
Marts

12 1930-24 Roskilde SDC, C/W 3828 9979
Ringparken

13 14-22 Vejle SD B34  B  M  (P) 7581 4556
1'st Windmill Dance Birthe Madsen, Lone Blume
Pedersmindehallen

14 13-17 Midtjysk SD, Søndagsdans B  M  P 8694 1803
Skovvangskolen, Hammel Willy Hjorth

14 13-17 Yellow Rock SDC, Søndagsdans 9896 5293
Muldbjergskolen, Hjørring

19-20 19-2230 Kalundborg SD B34  - - - A2 5951 5588
12-22 ESBERN SNARE FESTIVAL Bronc Wise(US), Søren

Nyrup Hallen, Kalundborg Christensen, Krister Pettersson (S)

20-21 14-22 Østjysk SDC B - - -  C1 8696 2827
10-15 9. FORÅRSFESTIVAL Dave Wilson (US), 8696 1287

Søndervangskolen, Hammel Kevin van Vliet (CAN), Thomas
Samuelsson(S), Christer Bern(S)

21 13-21 Brønderslev SDF B40  M  P 9883 4194
THE STØVLEDANS Håkon Kaldenvik
Brønderslev Gymnasium Lotte Vangsgaard

27 13-17 Frederikshavn SDC, Søndagsd. B40  M  P 9846 3261
Fladstrand Skole, Frh. Dion Nielsen

27 13-21 Wild West SD B34  B  M  P  A1 7511 7229
WILD WEST DANCE tysk caller,
Fourfeldtskolen, Esbjerg Torben Bundgaard

27 MACC Højniveau

28 KLM SD, Fællesdans B33  M  P
April

9-10 19-23 Sydsjællands SDC B40 - - - C1 5554 6831
14-22 8. GØNGEFESTIVAL Jet Roberts(AUS), Jack

Nordskovskolen, Haslev Borgström(S), Lone Nyberg

9-10 19-23 Rebild-Skørping-E45-SquareUp   B  M  P  A1  A2 9837 8891
13-22 ROLD SKOV FESTIVAL Paul Bristow(GB), Anders 9856 1664

Blenstrup Hallen Blom(S), Tove Nielsen
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Arrangementsliste 1999
Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

April
16 19-2230 Country SD, Fællesdans Gulvets niveau 5944 4410

Engelstrup Forsamlingshus Lone Blume
17 13-22 Holbæk SDC B34  B  M  P 4752 4021

Fødselsdagsdans Krister Pettersson (S),
Bjergmarkshallen Thomas Samuelsson (S)

17 14-22 Sydkystens SD B34  B  M  P 4354 3659
Fødselsdagsdans Søren Christensen
Strandgårdskolen, Ishøj

24 13-22 Løvvangens SD B  M  P 9815 1376
Løvvangsskolen, Nørresundby 9819 3565

24-25 13-22 Old Town Dancers B  M  P 8629 0910
10-16 Forårsdans Stefan Sidholm(S)

Skjoldhøjskolen, Århus Birthe Madsen

24-25 13-21 Ocean City SD B  M  P  A1 4619 0750
13-18 KONG NEPTUN DANS Bengt "Bula"(S)

Havdruphallen, Solrød Strand Ronje Eriksson (S)

25 13-17 Midtjysk SD, Søndagsdans B  M  P 8694  1803
Skovvangskolen, Hammel Willy Hjorth

30 19-23 Roskilde SDC, Dans på Tværs 3828 9979
Roskilde SD Center Klubcallere

Maj
01-02 Join Hands B  M  P  A1 7563 0404

JAIL HOUSE DANCE Marine Ramsby(S), 2086 8656
Stensballehallen Krister Pettersson(S), Lone Blume

2 13-17 Brønderslev SDF B40  M  P 9883 4194
Forårsdans Ole Andreasen
Brønderslev Bibliotek

5 Highway E45, Sommerdans 9856 1664

7 19-23 Sydsjællands SDC, Klubdans B40  M  P  A2 5554 6831
Nøddeskovskolen, Næstved Lars-Inge Carlsson(S)

07-08 Nørresundby SDC B M  P  A1  A2 9824 6309
STEAMBOAT FESTIVAL
Løvvangshallen
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Arrangementsliste 1999
Dato kl. Klub/sted Niveau/caller Kontakt

Henvendelse ang. arrangementsliste til koordinator Poul-Erik Nielsen, Fredensborg SDC.

12 Highway E45, Sommerdans 9856 1664

14-15 Jarlen af Bothwell's SD 5341 1644
SOLVOGNSFESTIVAL

25 19-22 Salten SD, Sommerdans 8684 8193

26 Highway E45, Sommerdans 9856 1664

28 19-23 Roskilde SDC, Fællesdans Plus P 3828 9979
Roskilde SD Center Lars-Inge Carlsson(S)

29 14-22 Country SD B  M  P  A1  A2 5944 4410
Fødselsdagsdans Robert Björk(S),  Richard
Asnæs/Grevinge Hallen Björk(S), Carsten Nielsen

29-30 14-22 Midtjysk SD L: B  M  S: M  P 8694 1803

Juni
02 Highway E45, Sommerdans 9856 1664

05 19-2145 Ocean City SD, Sommerdans B  M  P 4619 0750
Snoldelev Petanque Club Anette Johansen

09 Highway E45, Sommerdans 9856 1664

12 13-22 West Coast SDC B  M  P  A1 9782 3524
WITCHDANCE No. 4 Ingvar Pettersson(S), 9741 4780
Thorsmindehallen Peter Jacoby(D), Chr. Manly

14 19-2145 Ocean City SD, Sommerdans B  M  P 4619 0750
Snoldelev Petanque Club Per Berg

16 Highway E45, Sommerdans 9856 1664

17-20 19-22 9th DANISH CONVENTION B -- C1, Line, Round, C&W 9826 8734
17-23 Yellow Rock, Brønderslev og Buddy Weaver(US), Stefan 9883 7381
11-22 Åbybro SD Klubber Lasch(D), Jack Borgström(S) 4094 1919
10-16 Hedegårdsskolen og Paul Bristow(GB), Erika

Brønderslev Gymnasium Spur(S), Carsten Nielsen
Brønderslev LD: Jannie Pedersen,

RD: Hanne Støvring, C&W: Max Fris

23 Highway E45, Sommerdans 9856 1664
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Vi er en Square Dance klub ved navn ‘Kom
Li’ Mæ’ “ som har til huse i fælleshuset
Mettesvej 40, Hjørring.
Vi havde stiftende generalforsam-
ling 10 november 1997.
Indtil dette tidspunkt havde man ek-
sisteret som et aktivitets tilbud for med-
lemmer af den lokale aktivitetsklub KLM,
hvilket er en forkortelse for de 3 bolig-
afdelinger i Bygge & Bolig Foreningen 1938
i Hjørring, Karolinesvej, Mettesvej og Lones-
vej.

Aktivitetsklubben så dagens lys i september
1994, hvor Karolinesvej, som på det tids-
punkt var noget af et “smertensbarn”, stod
over for en større renovering pga. den for-
fatning boligerne var i og samtidig havde om-
rådet et dårligt rygte at slås med.
Afdelingsbestyrelsen tog initiativ til et møde
ang. socialt samarbejde med de 2 øvrige af-
delinger i området, her blev mange forskel-
lige forslag til fællesaktiviteter diskuteret og
man nedsatte et foreløbigt udvalg som skulle
starte noget op i fælleshuset på Mettesvej.

Aktivitetsklubben blev en realitet med stif-
tende generalforsamling 25 marts 1995.
Vores aktiviteter var bl.a. fællesspisning,
blomsterbinding, aerobic, banko, fester for
børn og voksne og søndagsarrangement og
meget mere. Området havde også sit eget
beboerblad.

Som et af søndagsarrangementerne blev man
enige om at få en opvisning med Square

Dans. Yellow Rock var behjælpelig og ville
gerne give en opvisning i klubben. Det

blev en fin opvisning og efter kaffen
fik beboere såvel børn som voksne
lejlighed til også at prøve og pludse-
lig var ideen til en ny aktivitet sprun-
get frem i lyset.
Vi fik kontakt til en caller (Klaus Sø-

rensen) som både var interesseret i at lære
voksne og børn at danse Square Dance.
Til den første danseaften mødte 8 beboere
op og så var starten gået.
Snart fik vi også en del af områdets børn med
i den nye aktivitet. Og sådan kørte vi en stund
hvor vi langsomt fik flere beboere op af so-
faen for at deltage i denne nye form for livs-
glæde og danselyst.
Når vi tænker tilbage på denne tid hvor vi
famlende, men sikkert fik indblik i de mange
begreber, tænker vi også uvilkårligt at Square
dansere må opnå en høj alder i betragtning
af, at en sund latter forlænger ens liv.

Da huset til de forskellige aktiviteter og trods
vores mange anstrengelser ikke var helt fyldt
op af beboere, åbnede vi dørene for andre i
området, så de kunne få mulighed for på lige
fod at deltage i samtlige aktiviteter.

Dette gav også en del flere dansere til klub-
ben, som rundt om havde hørt om det nye
sted hvor man kunne danse Square Dance.
Vi begyndte så småt selv med opvisninger
rundt omkring og det blev vedtaget at søge
om optagelse i DAASDC.
Kravet for optagelse i DAASDC er jo som

Aktive beboere i boligområde kan også det med Square Dance
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bekendt selvstændig bestyrelse og regnskab,
og hermed var så grundlaget for KLM
Square Dance lagt.

Klubben er siden sin spæde start i februar
1996 til i dag vokset fra 8 medlemmer til
105 og danner rammen om dansere i alde-
ren 5 - 70 år. En ting vi lægger stor vægt på
både i bestyrelsen og generelt i klubben, er
at vores klub skal være et sted hvor man ikke
kun kommer for at danse, men kommer fordi
man synes det er et rart og hyggeligt sted at
være, og at der er plads til alle. Vi har i klub-
ben nu undervisning tirsdage og torsdage,
og da vi kun har en sal i vores fælleshus er
der selvfølgelig kun mulighed for at under-
vise et hold ad gangen. Dette medfører også
at vi må lægge en del af vores undervisning
sidst på aftenen, men til trods for at der f.eks.
først bliver undervist i Plus DBD tirsdage
fra kl. 21.30 til 23.00 har vi dansere både
fra Skagen og Frederikshavn og andre om-
egns byer som, trofast møder op i klubben
til den sene undervisning.

Klubben har blandt sine dansere født en ny
caller, så vi i dag foruden Klaus som var med
fra begyndelsen, også har fået Henning, der
er godt i gang med at træde sine “barnesko”
som caller.

Vores børn og juniorer var i sommers med
til at sætte rekord i “den største Cowboy-
dans” og er optaget i børnenes rekordbog.,
desværre kunne denne rekord ikke nå at
komme med i udgaven for 1999 men må
vente til udgaven år 2000.

KLM Square Dance har deltaget i den lands-
dækkende indsamling til fordel for Kræftens
Bekæmpelse og samme dag afholdt man om
eftermiddagen lokal fællesdans til fordel for
indsamlingen, hvor danseafgiften ubeskåret
gik i indsamlingsbøtterne.

Der blev også afholdt lokal fællesdans ved
Røde Kors indsamlingen.
Ved sådanne arrangementer er der ingen fast
pris for at danse, det er helt op til hver en-
kelt, hvad man har lyst at spytte i samle-
bøsserne. Begge organisationer fik et fint til-
skud og vi takker de mange dansere som
mødte op.

Den 8 november afholdt klubben sin første
store fællesdans, som foregik pi Godthåb i
Hjørring, fællesdansen skulle markere vo-
res et års fødselsdag som officiel Square
Dance klub. Caller ved fællesdansen var
Reine Storberg og der kom 72 betalende
dansere.

Vores børn og junior dansere gav for at fejre
denne dag opvisning i pausen.

Alt i alt må vi sige at denne dag var for os
noget specielt hvilket andre ældre klubber
nok vil give os ret i nar de tænker tilbage på
deres første store fællesdans.

Bestyrelsen, KLM Square Dance.
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Hvordan holder man en pige i hånden?
af Jan Wigh Nielsen

Nej,  nej - nu må I ikke misforstå overskrif-
ten! Jeg må straks skuffe den del af de
mandlige læsere, som nu forventer et kursus
i, hvordan man flirter med piger og forfører
dem. Det ville da ellers være herligt ( og
utrolig nyttigt ) at kunne den slags, men
artiklen handler altså ikke om dét!

Nu, hvor der så måske kun er en tredjedel af
læserne tilbage, skal jeg afsløre, hvad det er,
jeg har på hjerte. Det drejer sig om, hvordan
man holder folk i hånden når man danser
squaredance. For dét kan godt være noget af
et problem.

“Skulle dét nu være så svært?” Vil nogle
måske spørge. “Man ta’r da bare ved hendes
fingre!” Ja, det gør man - men hvordan?

Når man starter som nybegynder, er der
meget at holde styr på. Jeg kan huske, jeg
selv gik meget op i, hvilken fod man skulle
starte med. Der måtte da findes regler om den
slags, tænkte jeg. Det viste sig dog, at dét
gjorde der ikke. Derimod lærte jeg, at man
helst skal holde damen i hånden på en be-
stemt måde. Herrens håndflade opad, da-
mens nedad. Og dét er da en god og velfun-
gerende regel, som der også er stor enighed
om at følge. Det passer jo smukt sammen - i
hvert fald når man står som normal couple,
dvs. herren til venstre og damen til  højre.

Problemet er jo bare, at man tit står på andre
måder. Man skal ikke have danset længe, før
calleren begynder at flytte drengen over på
højre side af pigen, så man står half sashay.
Gælder reglen så også? Tja, det gør den vel
nok- men som herre kan man da også godt
komme til at tænke på, at man nu står på
pigens plads og derfor måske burde vende
hånden, sådan som hun plejer at vende den.
Omvendt kunne pigen få den tanke, at hun nu
skal vende håndfladen opad, da hun jo mid-
lertidigt står på herrens plads.

Endnu værre spekulationer kan man komme
ud i, når man står ved siden af en af samme
køn. Det er ikke nemt for to piger at holde i
hånden, hvis de begge vender håndfladen
nedad! Eller hvad med drengene? Ifølge
grundreglen skal de jo begge vende håndfla-
den opad - og dét vil vist se fjollet ud!

I virkeligheden er der jo ikke tid til at stå og
spekulere alt for meget over dét der med
hænderne, når det hele er i fuld gang. Men
alligevel er der tid nok til at tænke over, når
det ikke fungerer - fortsættes side 20



 18

SQUAREDANCE -
Hvad kan man bruge det til
Her kort før jul, da min kone og jeg var til
juleafslutning i klubben, kom vi til at sidde
ved siden af en af de nye basic-dansere. Det
var rigtigt hyggeligt, og vi spurgte hende
hvad der havde fået hende igang med
squaredance, og hvad hun syntes om det.

Hun var en dame midt i tresserne, og hendes
øjne strålede af liv og glæde når hun fortalte.
Hun havde været alene i seks år, og derefter
flyttet til en mindre lejlighed, desværre i et,
efter rygtet, lidt belastet kvarter, så efter
mørkets frembrud havde hun aldrig vovet sig
ud.

Ovre i centret havde hun set en folder som
reklamerede for squaredance, og det kunne
der jo ikke ske noget ved at prøve, og det var
jo dejligt lyst om aftenen i august måned. I
klubben lærte hun andre ligesindede at
kende, og de gik ud til andre kulturelle og
sociale arrangementer. Hvilket dejligt nyt liv.

Hun nød det i fulde drag, men pludselig: en
dag i december opdagede hun at det var
blevet mørkt, både når hun tog afsted, og når
hun kl. 23 skulle hjem. Det havde hun slet
ikke opdaget, hun var jo fyldt af glæde og
forventning hver gang, og med en dejlig høj
skralder-latter siger hun til os: Er det ikke
morsomt, squaredansen har fuldstændig
kureret mig for min mørkeskræk.

Vi syntes denne lille historie var hele aftenen
værd, hvad synes I ?

Yellow Rock fra
Elin og Bent, RSDC / FSDC

Arrangementslisterod
Grundlæggende anser jeg det for udmærket
med en arrangementsliste i bladet, men når
oplysningerne ikke er korrekte er det næsten
værre end ingen oplysninger.

Vi har desværre nu to gange været ude for, at
der har været forkerte oplysninger i forbin-
delse med vores danse:

- I bladet fra oktober 1998 - Midtjysk Jambo-
ree ’98 den 31. oktober - her er dansetiden
fejlagtigt angivet til 19-22 men var i virkelig-
heden 14-22.

- I bladet fra december 1998 - Vinterdans den
28. februar - her er dansestedet angivet til
Skovvangskolen i Hammel, hvilket der al-
drig har været tale om. Dansen var planlagt
til Kulturcentret In-Side i Hammel, men er
efterfølgende flyttet til Søndervangsskolen.
Men det er en helt anden historie.

Jeg anmelder altid vores danse via en email
til Poul Erik og Lars så oplysningerne er ens
til de to, men der er aldrig problemer med
listen på internettet.
Hvor går det galt og er der ikke en mulighed
for det bliver bedre?

Venlig hilsen
Niels Høj Jensen    Midtjysk Square Dance

Svar: Hvor går det galt, det ved jeg ikke, men
da jeg fik denne mail gik jeg naturligvis ind
på den side i bladet, hvor arrangementslisten
er, og -jo der står godt nok Skovvangskolen,
hvilket selvfølgelig med det samme blev
rettet til Søndervangsskolen.  Så checker jeg
på nettet: der står In-Side, og jeg checker på
den liste jeg får fra Poul-Erik, der står Skov-
vangskolen. Hvad skal jeg så gøre. Red.
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yellow rock

En stor Yellow rock til Leif
Kaasgaard for hans arbejde

med anlægsforsikrings-
ordningen

fra DAASDCs bestyrelse
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Pølsesnak
Bestyrelsen har forelagt sagen om ob-
ligatorisk AMU-kurser for frivillige
medarbejdere for at kunne sælge pøl-
ser mv. Vi vil (i de fleste tilfælde) ikke
være omfattet.

Sagen om at frivillige idrætsfolk m.fl. skulle
på AMU-kursus for at sælge pølser, kaffe,
wienerbrød mv. i lokale klubber har været
drøftet i Folketinget flere gange. Pressen har
også i flere omgange beskæftiget sig med
emnet.

DAASDCs bestyrelse har fulgt sagen. Ville
det også gælde for vore klubbers medarbej-
dere ved stævner, conventions mv ?

Vi har forelagt sagen for Fødevareministeriet,
og konklusionen blev, at vi som udgangs-
punkt ikke vil være omfattet. Ministeriet op-
lyser, at der for reglen om at frivillige skal
have deltaget i et AMU-kursus, for at kunne
sælge fødevarer mv. kan dispenseres for en-
keltstående arrangementer. Men at det i øv-
rigt vil være op til den lokale levnedsmid-
delkontrols beslutning.

Da de allerfleste, sansynligvis alle vore ar-
rangementer, kan komme ind under enkelt-
stående arrangementer, vil vi ikke, så vidt vi
kan se, blive omfattet af denne "pølse-regel".
Det vil dog altid være den enkelte arrangørs
ansvar. I tvivlstilfælde vil det være klogt at
kontakte den lokale levnedsmiddelkontrol.

På bestyrelsens vegne
Mogens Persson

fortsat fra side 17
altså når man famler efter partnerens hånd og
ikke kan blive enige om, hvordan man nu
gør. Jeg tror ikke, der findes nogen patent-
løsning på problemet og  kan ikke rigtig
beslutte mig for, hvordan jeg selv vil gøre
det. Jeg har i den sidste tid prøvet at holde
mig til følgende princip: højre håndflade
opad, venstre håndflade nedad. (Nogle siger
i øvrigt, at der er omtrent den måde, ægypti-
ske tempeldanserinder holder deres hænder
på.)

Men er det så det korrekte? Jeg er stadig i
tvivl. Jeg har lige læst en længere artikel og
dét der med hænder (en amerikansk caller
havde skrevet seks sider om problemet!).
Forfatteren brugte følgende grundregel: Her-
rens håndflader op, damens håndflader ned.
Men er det to herrer eller to damer, der
bevæger sig sammen (f.eks. i en Lines Go
Forward and Back eller Wheel and Deal), så
vil det være en god ide at følge reglen højre
håndflade op, venstre håndflade ned. Og dét
synes jeg egentlig er et glimrende sæt regler!
Om jeg så husker dem, når det hele går løs, er
en anden sag. Men man kunne jo prøve.

Alt dét med regler kan være noget svært
noget. Men af og til er det nu meget godt at
have nogle regler at holde sig til. Der er dog
ét begreb, jeg håber, der aldrig kommer
regler for - Yellow Rock! Den dag, Callerlab
vil bestemme, hvordan man giver pigen et
knus, bliver det lidt kedeligere at gå til dans.
På det punkt er det altså rart at have - om jeg
så må sige - frie hænder!

Hvem er din partner ?  Det er den person du
går og leder efter, mens de andre par prome-
nerer !!!
Hvem er din corner ? Det er den person du
leder efter, og som imellemtiden er blevet
din opposite !!!
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D.A.C.T
DANISH ASSOCIATION OF
CALLERS AND TEACHERS

Organisationen for DIG, som ønsker
at give Modern Square Dance noget.

"WE WORK FOR THE DANCERS"
Meld dig ind - støt arbejdet for kurser og andre tiltag, som
højner standarden i undervisning - calling, og i sidste ende

danseglæden

KONTAKTERSJÆLLAND.
Lone Blume
Tlf. 22995240
e-mail:
l.blume@image.dk

JYLLAND
Christian Manly
Tlf. 97823524
e-mail:
c.manly@get2net.dk

EUROPÆISK CONVENTION NYT

Som nævnt i et tidligere  Highlights havde
bestyrelsen i DAASDC indstillet en række
danske callere til at repræsentere Danmark i
europæisk convention i år 2000 i Sverige.
Hovedvægten i anbefalingen blev lagt på
pluscallere, da man hermed også gav  ni-
veauerne BMP positiv særbehandling
Envidere blev to callere på Advance niveau
indstillet. Efter en lang disskussion hos de
svenske conventionværter blev Søren Chri-
stensen valgt til at repræsentere Danmark. Vi
takker hermed dem, der ikke blev valgt for
deres velvilje. Envidere blev Iris Holmberg
valgt til at tage mod tilmeldingerne og indbe-
talingerne til Europæisk convention 2000
når den tid kommer.
Erling

DANISH CONVENTION 2001.

Som det fremgår af sidste nyt fra bestyrelsen
blev Europæisk convention 2002 tildelt Hol-
bæk og Kalundborg . Som en følge heraf blev
tilbuddet om afholdelse af Danish Convent-
ion 2001 givet til Østjysk SDC ifølge gene-
ralforsamlingsbeslutning i 1998 .

Erling
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GRANNY´S SQUARE DANCERS
Erik Fischer-Nielsen, Æblehaven 6
4180 Sorø 57 83 49 05 m. 80

GRINDSTED SQUARE DANCE CLUB
Hans Stochholm, Grindstedvej 43
9310 Vodskov 98 28 65 08 m. 19

HAMLET GRAND SQUARES
Postboks 105, 3060 Espergærde.
Jørgen Wederkinck 49 29 90 86 m. 112

HERNING SQUARE DANCERS
Kaj Erik Jensen, Tranevej 12,
7451 Sunds 97 14 21 79 m. 129

HIGHWAY E45 SQUARE DANCERS
Anne Marie Andersen, Stenstuevej 11, Mjels
9230 Svenstrup J. 98 38 43 52 m. 29

HOLBÆK SQUARE DANCE CLUB
Claus Hansen, Harebakkevej 33
4050 Skibby 40 25 95 80 m. 131

HVALENS SQUARE DANCERE
Claus Horsted, Fredskovhellet 14, 2.
3400 Hillerød 48 24 45 96 m. 44

JARLEN af BOTHWELL´S S.D.
John Sørensen, Mosbyvej 23
4500 Nykøbing Sj. 53 41 35 21 m. 60

JOIN HANDS
Jan Pedersen, Nansensvej 26
8700 Horsens 20 86 86 56 m. 125

KALUNDBORG SQUARE DANCERS
Leif Lykkegård, Strandhaven 8
4400 Kalundborg 59 51 55 88 m. 59

KLARUP SQUARE DANCERS
Søren Kristensen, Gadekærsvej 17
9280 Storvorde 98 31 62 23 m. 79

KLM (Kom Li' Mæ') Hjørring
Henning Pedersen, Mettesvej 56
9800 Hjørring 98 90 38 08 m. 105

LØVVANGENS SQUARE DANCERS
Hanne Sørensen, Blåkildevej 58
9220 Aalborg Øst 98 15 13 76 m. 30

ARDEN SQUARE DANCE CLUB
Søren Overgaard, Thoruphedevej 11
9510 Arden 98 56 13 35 m. 26

BELLES & BEAUS SQUARE DANCE C.
Christian Wilckens, Sct. Annagade 2
8300 Odder 86 55 15 41    m. 12

BIERSTED SQUARE DANCE FOREN.
Peter Nielsen, Michelsensvej 14
9440 Åbybro 98 26 91 67   m. 31

BIG RIVER SQUARE DANCE CLUB
Jens O. Jensen, Harald Damtoftsvej 111
7500 Holstebro 97 41 47 80    m. 54

BORNHOLM SQUARE DANCE KLUB
Inger Bech, Martinsvej 9
3730 Neksø 56 49 36 81 m. 110

BRØNDERSLEV S. D. FORENING
Leif Hejselbak, Holbergsgade 1
9700 Brønderslev 98 82 24 31 m. 62

COORDINATE DENMARK
Jette Nielsen, Sætervej 1
9520 Skørping 98 39 15 96 m. 16

COUNTRY SQUARE DANCERS
Børge Christensen, Strandengen 10
4571 Grevinge 59 65 96 73 m. 64

DANCING COWBOYS
Frank Hansen, Torvegade 18 b
7323 Give 75 73 51 08 m. 34

DJURS SQUARE DANCE CLUB
Bent Sørensen, Nøruplundvej 4
8400 Ebeltoft 86 36 45 45

FREDENSBORG SQUARE DANCE C.
Postbox 118, 3480 Fredensborg
Poul E. Nielsen 48 21 00 77 m. 135

FREDERIKSHAVN S. D. CLUB
Carsten Andreasen, Chr. Pedersensvej 2c, 2th
9300 Sæby 98 46 32 61 m. 26

FYN SQUARE DANCE CLUB
Regnar Bendt, Landevejen 93
5683 Hårby 62 68 20 08 m. 42

MEDLEMSKLUBBER I DAASDC
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MIDTJYSK SQUARE DANCE
Lisbeth Mikkelsen, Spireavej 17,
8462 Harlev J. 86 94 18 03 m. 94

MØNS SQUARE DANCE CLUB
Åse Andersen, Ålebæk Strandvej 31
4791 Borre 55 81 21 96 m. 48

NØRRESUNDBY SQUARE DANCE C.
Poul Krogsgaard, Cannerlundsvej 10 b
9490 Pandrup 98 24 63 09 m. 93

OCEAN CITY SQUARE DANCERS
Postbox 1, 4622 Havdrup
Hanne Olsen 46 19 07 50 m. 75

OLD TOWN DANCERS
Olav Keblovszki, Otto Sverdrupsvej 15
8200 Århus N 86 10 19 09 m. 100

ONSILD SQUARE DANCERS
Ejgild Simonsen, Søkjærvej 8
9500 Hobro 98 54 43 86 m. 16

REBILD SQUARE DANCERS
Benthe Johansen, Heilskovsgade 10
9000 Aalborg 98 16 70 10 m. 32

ROSKILDE SQUARE DANCE CLUB
Ole Løike, Norddalen 9
4000 Roskilde 46 36 71 62 m. 250

SALTEN SQUARE DANCERS
Bjarne Johnsen, Toftegårdsparken 17
8653 Them 86 84 81 93 m. 42

SLAGELSE SQUARE DANCE CLUB
Flemming Juul, Hansensvej 2 b
4200 Slagelse 58 52 77 10 m. 100

SQUARE UP'ERS
Lizzi Langebeck, Svanfolkvej 15
9293 Kongerslev 98 33 13 90 m.29

SVENDBORG SQUARE DANCE CLUB
Poul B. Rasmussen, Søndervang 14, Thurø
5700 Svendborg 62 20 54 59 m. 93

SYDJYSK SQUARE DANCE
Mogens Persson, Koldingbjerg 25
6000 Kolding 75 52 64 96 m.20

SYDKYSTENS SQUARE DANCERS
Eva Pastoft, Østergården 38
2635 Ishøj 43 54 36 59 m. 26

SYDSJÆLLANDS SQUARE DANCE C.
Bent Holm, Kildegårdsvej 2, Fensmark
4700 Næstved 55 54 68 31 m. 101

THE DIAMOND
Michael Andersen, Bogfinkevej 10
9000 Aalkborg 98 13 58 93 m. 9

TRIANGLE SQUARE DANCERS
Postboks 8008, Aalborg Øst
Lars Christiansen 98 47 34 34 m. 24

VESTERKÆRET SQUARE DANCERS
Anette K. Kristensen, Tylstrupparken 9
9382 Tylstrup 98 26 25 26 m. 34

VIKING SQUARE DANCERS
Kirsten Skovby, Elmegården 134
4450 Jyderup 59 27 70 70 m. 38

WEST COAST SQUARE DANCE CLUB
Christian Manly Thomsen, Frejasvej 19
7620 Lemvig 97 82 35 24 m. 58

WILD WEST SQUARE DANCE
Søren L. Mikkelsen, Fasanvænget 37
6710 Esbjerg V 75 11 72 29 m. 93

YELLOW ROCK SQUARE DANCE C.
Ib Rasmussen, Grønnerupvej 7
9760 Vrå 98 98 21 32 m. 118

ZEALAND SQUARE DANCERS
Niels Larsen, Valmuevej 28
4200 Slagelse 58 52 86 15 m. 71

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
Knud Ødum, Hedehusvej 14
8450 Hammel 86 96 28 27 m. 259

ÅBYBRO SQUARE DANCE FOREN.
Michael Lind, Ahornvej 13
9440 Åbybro 98 24 27 54 m. 72

AALBORG SQUARE DANCERS
Ivan Jensen, Møllevej 8
9400 Nørresundby 98 17 84 11 m. 36

MEDLEMSKLUBBER I DAASDC
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