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Redaktørens spalte
Som ny redaktør af Highlight vil jeg gerne
starte med, at fortælle lidt om mig selv.
Jeg er 45 år gammel og fra Aalborg, gift med
Mona, og har to piger. Er uddannet
skruestiksarbejder i søværnet, men efter jeg
sluttede der, har jeg haft forskellige jobs, de
sidste 11 år som bybuschauffør i Aalborg.
I 1994 begyndte vi , at danse i Triangle
Square Dancers, og blev så bidt af det, at vi
siden har trænet 2-3 gange om ugen i forskellige klubber.
De sidste 2½ år har jeg været formand i The
Diamond, og er i gang med at lære C2.
Med hensyn til at bladet, har jeg ikke gjort
mig de store tanker i første omgang. Jeg troede, at jeg skulle i "lære" under udarbejdelsen af dette, samt det næste nummer. Men
Blanders sejlplan gjorde, at jeg fik bladet m.
m. leveret i en pose, så det har været noget af
en oplevelse, pludselig at stå med det hele
selv. ( Jeg har opdaget, at der er meget der skal
læres først.) Derfor vil der sikkert være en del,
som ikke er helt korrekt, men jeg hører meget
gerne på kritik, både positiv, som negativ.
Da det har været en større mundful, på en gang,
er det ikke utænkelig, at der måske er forsvundet et indlæg i forviringen. hvis det er
tilfældet vil jeg gerne have det af vide.
Med hensyn til dead line ved jeg ikke, hvor
mange der fik den oplyst, men jeg vil forsøge
at skrive de næste 2-3 stykker i bladet, så det
er nemmere at planlæge hvornår man eventuelt skal have noget i bladet.

Men en af de ting jeg ønsker, er at gøre
arrangementlisten støre, det er jo ikke alle, der
kan se den på internettet.
På vores nylig aflagte generalforsamling,
blev der talt om, at bladet er negativt. Hvis
det skal gøres positiv, må det først og fremmest være klubberne og danserne, der må
igang med kuglepennen. Det er jo medlemmerne der afgør, hvorden bladet skal se ud.
Lars Dalskov efterlyser en liste over hvor
man danser, samt dagene man danser, Det er
helt fint, men det bliver jo mindst 2 sider, og
hvem skal betale dem? Bladet er dyrt at få
trykt, men hvorfor ikke. Det syntes jeg, du
skal tage op på den næste generalforsamling.
Callerlab har med et pennestrøg fjernet Basic
fra listen, det kan være svært at se fornuften i
det. Det skulle da lige være det, at man så
undgår Basic 43 til Convention!
Der har været en episode, hvor en klub ikke har
meldt en dans til koordinatoren, og samtidig har
koordinatoren ikke fået opdateret listen hos
webmasteren. Begge dele er uheldig, for skal
arrangemenslisten fungere, både på nettet og i
bladet, er det nødvendig, at alle vidergiver oplysningerne, så hurtig som mulig.
Til sidst vil jeg takke Blander for det store
stykke arbejde han har lagt i bladet.
Det er en stor arv jeg skal forsøge at løfte,
men jeg skal gøre mit bedste for at det skal
lykkes. og jeg ser frem til et positivt samarbejde med bestyrelsen, medlemmerne samt
vores sponsorer.

Denne spalte står helt for redaktørens egen regning, og hvad der
kommer til udtryk her, er ikke nødvendigvis DAASDC’s holdning
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FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE HIGHLIGHTS

INFO

ANNONCEPRISER
For reproklart materiale.
Medlemsklubber

ANSVH. REDAKTØR
OG LAYOUT
Michael Andersen
Bogfinkevej 10
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 58 93
Mobil 20 38 79 88
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DISTRIBUTION
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Helside
Halvside
Kvartside
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- - -

600,350,200,-

pr. nr.
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900,500,300,-

Ikke medlemmer
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Rabat for 2 nr.
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DEADLINE . . . . . . .
Indlæg til Square Dance Highlights skal være
redaktionen i hænde senest nedennævnte dato
3 november- 3 februar og 6 april
Bladet udkommer 3 uger senere
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FORMANDEN
Så rinder sommeren atter på hæld (var der
nogen der så den ?) og vinteren sniger sig
ind på os med de sysler ,det måtte føre med
sig og her tænker jeg selvfølgelig for
vores vedkommende, på sæsonens kommende udlæring i almen dannende
Modern Squaredance.
Det er en forandringens tid vi lever i også
for squaredancens vedkommende.
Et af de hotte emner i den kommende sæson for klubberne vil nok blive en mulig
ændring af 1. års pensum fra “fuld Basic”
til evt. “Basic 44 “. Vi kan jo nok blive
enige om, at det er nybegynderne der er
hårdest spændt for hvad angår pensum.
53 begreber og aldrig før stiftet bekendtskab med begrebet “calls “ før i deres liv.
Vi har indtil nu i Sverige og Danmark haft
den luksus, at have basic som danseprogram, som de eneste nationer i verden.
Det viser sig imidlertid at udviklingen nu
er ved at overhale os indenom.
Calllerlab har nemlig besluttet at stryge
Basic som program og det før-ste danseprogram skal herefter betegnes
Mainstream.
Callerlab har dog ytret, at man intet har
imod opdelingen af Mainstream i delprogrammer.
Det program, vi i dag kender som Basic, vil
fremover bære betegnelsen Mainstream 53.
Det giver helt nye muligheder for klubberne i Danmark for at tilpasse pensum , så en
bedre indlæring kan opnås indenfor squaredancens grundskole.
Der er intet til hinder for, at vi her i Danmark kalder 1 års pensum MS 35 , 2. års
pensum for MS 53 osv.
Dog vil det være en stor fordel på landsplan og i samarbejde med svenskerne, at
blive enige om nye skillelinjer, så vore

programmer vil være ens både i Sverige og
i Danmark ,
Selvfølgelig skal disse ting udarbejdes i samarbejde med de respektive callerforeninger.
Med disse ord vil jeg åbne debatten, så vi
kan have det nye danseprogram klar til
nytår.
Det var forandringerne jeg kom fra .
Som I alle jo nok vil erfare af dette nummer, har Helge Blander givet stafetten
“Highlights” videre til næste generation,
repræsenteret af Michael Andersen .
Vi ønsker den nye redaktør lykke til, og
håber på et langt og udbyttegivende samarbejde de næste mange år frem i tiden.
Jeg vil samtidig på bestyrelsen og de
danske squaredansers vegne, udbringe en
stor tak for den tid du har lagt i bladet, for
altid at have en stor tålmodighed med
udfærdigelsen af vort blad.

Hermed TAK Helge.
En af de forandringer, der har taget form i
løbet af 1999- 2000 er opdeling af
klubberne i geografiske regioner. Ent af de
mest sansynlige tegn på dette er opdeling i
lokale arrangementlister. Denne opdeling
skulle gøre arragementlisten mere overskuelig for den enkelte danser, da de mest
interessante arrangementer selvfølgelig er i
ens umiddelbare nærhed.
Dette er et nyt tiltag, og vi vil selvfølgelig
gerne have en tilbagemelding fra danserne
om den nye udformning.
Så vil jeg afslutte med at byde årets “ny”
dansere velkommen, og håber at de vil
have mange gode og fornøjelige timer med
vor lidt spøjse aktivitet..

Erling
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Referat fra DAASDC’s generalforsamling i Svendborg
(forkortet udgave)
Søndag d. 18.06.00
Ad. 1 Til dirigent foreslås og vælges
Hugo Jørgensen, Sydjydsk Square Dancers
Ad. 2

Til referent foreslås og vælges
Helene Hartung, Sydjydsk Square
Dancers (sekretær i DAASDC).

Formanden aflagde beretning, hvor han fortalte om, hvad DAASDC i øjeblikket arbejder med. Desuden fortalte han om de mål
DAASDC har sat op for de næste 5 år. Blandt
andet ønskes der oprettet et nyt EAASDC
dækkende hele Europa..
Der var enkelte spørgsmål: Skal Danish Convention fremover være rent dansk? Nej, men
der ønskes større dansk islæt. De fleste syntes, det var en god ide; men der er den fare,
at hvis der kuner en enkelt knaldgod udenlandsk caller, så vil alle danse, hvor han caller og det kan givepladsproblemer. Det er
derfor vigtigt, at vi får callere, der er nogenlunde på niveau med hinanden.
Der blev ytret ønske om, at beretningen kommer skriftligt til næste år. Det vil blive taget
op.
Highlights er ved at udvikle sig til et flyers
hæfte og det er ikke den vej, vi skal. Flyers er
en del af annonceindtægten for Highlights
og en service for klubberne. Highlights får
nu ny redaktør: Michael Andersen; men redaktionen skal ikke hænge på en enkelt
mand. Der ønskes også lokale redaktører og
journalister rundt om i landet. Så endnu en
gang: Fat pennen og skriv. Det er vigtigt,at
alle hjælper med, så bladet virkelig bliver
dansernes blad. Den nye deadline til
Highlights kommer så snart Helge ved, hvor
dan han skal arbejde.
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Der var ønske om at DAASDC udtrykte sig
tydeligere, når de sender noget ud. Især
omkring folkeoplysningsloven. Det tages til
efterretning.
Der var forslag om, hvordan man kunne op
bygge et stævne med både danske og uden
landske callere. Eksempelvis: Først udenlandsk caller alene, derefter sammen med
dansk caller, dansk caller alene, derefter sammen med udenlandsk caller og så videre.
Danske callere kan lære meget af de store
topcallere. Giv dem en chance.
Et spørgsmål, om Basic skal presses igennem på et år, gav en livlig debat med for
skellige meninger. Den generelle holdning
er nok, at det første år gennemgås Basic;
men det betyder ikke, at danserne kan det.
Først efter 2 år er de fleste sikre basicdansere.
Underviserne skal blive bedre til at fortælle
danserne, hvad de er klar til, da nogle vil
lære hurtigere og være mere entusiastiske
end andre. Samtidig bør der være stævner,
hvor de nye basicdansere kan få en god op
levelse og ikke mindst få rutine i at danse.
Forslag om seniordans. Det vil nok komme
fremover. Der er en del ældre, der gerne vil
have lidt motion (her er squaredans ideel)
og komme ud en enkelt aften om ugen. De
vil ikke kunne være med til de store stævner og har heller ikke noget ønske om det.
Det skal bare gøres klart, hvad de kan og
ikke kan. Igen en opgave til underviserne.
En bemærkning om at vi er, hvor vi var for
mange år siden og at de ideer, der kommer
frem, ikke bliver ført ud i livet tages til efterretning. Bestyrelsen vil arbejde hårdt på
det.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Ad. 5
Da kassereren var fraværende gennemgik
formanden regnskabet.
Efter en kommentar, blev regnskabet godkendt.

Ad. 6 Kontingent og medlemsafgift hol
des uændret.
Ad. 7 Bestyrelsen fremlagde følgende
forslag:
Fra og med 2003 afholdes Danish Convention den 3. week-end i jun.
Der var 22 klubber repræsenteret. 3 stemte
imod og 19 for forslaget = vedtaget.
Ad.8
Kontrakten for Danish Convention
2001 blev underskrevet.
Der ønskes forslag til værtsklubber i 2003.
Værtsklub afgøres på næste generalforsamling.
Ad. 9 Til formand blev Erling Pedersen
genvalgt.
Ad.10 Til kasserer blev Bent Johansen fra
Sydjydsk S D valgt for 1 år.
Ad. 11 Til bestyrelsen blev Mogens
Persson genvalgt.
Ad. 12 Til suppleanter blev følgende
valgt:
1. suppleant: Poul Erik Nielsen,
Fredensborg S D
2. suppleant: Kurt Krøyer Nielsen,
Svendborg S D
Ad. 13 Til revisor blev Victor genvalgt.
Ad. 14 Til revisorsuppleant blev Benja
genvalgt
Ad. 15 DGI har landsstævne på Bornholm
i 2002. Klubberne opfordres til at reklamere
med det;men for Modern Squaredance er
European Convention hovedbegivenheden.
Der opfordres til et bredere samarbejde med

DGI.
Der var enighed om, at det var en god generalforsamling og det var godt, at den var åben
for alle.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Dirigent: Hugo Jørgensen
Referent: Helene Hartung Jørgensen
Ønske fra udlandet:
Onsdag d. 5/9 blev jeg ringet op af en engelsk
talende person, der spurgte om det var hos
Triangle Square Dancers i Aalborg og om vi
havde klubaften denne dag. Det kunne jeg bekræfte. De var på gennemrejse og ville gerne
besøge nogle klubber på deres vej gennem
landet. De ringede fra Århus og spurgte, om
hvilken frakørsel de skulle tage, for at komme
til vores klubhus.
De dukkede op klokken 19.30 i en Skoda med
en meget sjov metallisk lyd, der kom fra gear
kassen. 2 par i fuldt dress kom ud af denne bil,
fyldt med telt, soveposer, mad og meget meget
mere. De kom fra Tjekkiet (Pragh) fra en klub
der hedder Country Farrow. Den ene er Caller i
deres klub. Han hedder Ijlian?? Slaby. De dansede med til kl. 22 og Slaby viste os sine evner
som Caller, og han var både dygtig og god til at
synge.
De blev indkvarteret hos os til næste dag, hvor
de ville til Skagen og se "bølger noget de aldrig
før havde set“ før de igen skulle køremod syd.
de skulle være i Hamborg fredag aften. Slaby
fortalte at de havde besvær med at finde ud af
hvor der bliver danset, altså adresserne på
klubberne og hvilken dage der blev danset.
Det var heller ikke alle, han ringede til der
kunne forstå Engelsk. I Tjekkiet har alle
klubber disse data i med i deres Highlights.
Dette er hermed et forslag til dabat.
Mvh Fmd. Lars Dalskov
Triangel Square Dancers
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DAASDC Bestyrelses beretning år 2000
Medlemsantaller af klubber har været uændret i årets løb, og Callerorganisationerne
CSD og DACT har vist interesse for medlemskab.
Mødeaktivitet
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder
i perioden siden sidste GF.
Vi har samtidig deltaget i alle regionsmøder,
det fælleseuropæiske forbundsmøde og diverse Convention styregruppemøder,
Bestyrelsen har arbejdet med følgende emner i perioden:
Highlights
Desværre er vor trofaste redaktør kørt fast i
arbejdet og har således bedt om afløsning.
Det har desværre ikke lykkedes bestyrelsen
at få en aktiv redaktion op at stå, på grund af
manglende frivillige.
Den ny folkeoplysningslov
Vi har ydet bistand til to klubber i forbindelse med afslag på ansøgning om undervisning ifølge den gamle aftenskolelov. Afslagene vil højst sansynligt ankes til tilsynsrådet , alt efter om afgørelsen er i strid med
den nye folkeoplysningslov.
Regionalt Arbejde
Som alle jo nok er klar over er Danmark på
grund af det voksende antal klubber blevet
delt op i 3 koordineringsregioner. Indtil videre er denne opdeling en udbredt succes.
Deltagelsen til regionsmøderne er vokset til
et sted imellem 80 og 95 % , hvilket bevirker at de aftaler man bliver enige om, vil
kunne få større gennemslagskraft, og vil
kunne efterleves i langt højere grad end før.
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I den kommende tid er det så vigtigt at der
træffes inbyrdes aftaler om koordineringen
regionerne imellem.
Arrangementslisten er ligeledes blevet tredelt så man hver især har et overblik over sin
egen landsdels danse.
InternationaltArbejde
Som før nævnt har vi deltaget i det årlige
fælles forbundsmøde med :
BAASDC, EAASDC,SAASDC, NVSD omkring følgende emner:
Europæisk Callerbank
Det blev besluttet at begrebet Callerbank
skulle udvides til hele Europa.
Der skal udformes retningslinjer herfor , hvor
Danmark er ankermand for projektet.
New EAASDC
På grund af måske kommende udskiftninger
i henholdsvis EAASDC og BAASDC kunne
forbundene ikke på nuværende tidspunk tilslutte sig det danske forslag om oprettelse af
:Den Europæiske Conventionfond 2000.
Danmark arbejder videre med vedtægterne
til det nye europæiske forbund . Målet er at
det skal kunne dannes til næste år. En del
fodarbejde kræves dog hjemme i de respektive forbund.
De europæiske Conventions
Som alle ved er Europæisk Covention 2002
allerede på vej til København.
Europæisk Convention 2004 vil være i
Mastrict (Holland).
Englænderne tænker stadig over om de vil
afholde Conventet i 2006.

Helsingborg 2000
Foreløbige tal fra deltagelse af konventet
2000 : 2395 Deltagere forregistreret med
følgende nationaltal:
Sverige- 1200, Danmark- 426, Tyskland476, England- 121, Schweiz- 23, tjekkiet3, Slovakiet- 2, Findland- 2, Østrig- 1, Skotland- 2.
2650 deltagere fordelt på alle dage.
Told og skat
Man vil udarbejde en vejledning til klubberne omkring Told og Skatteforhold i løbet
af den kommende sæsson
Såfremt behovet viser sig vil seminarer omkring Told og Skatteforhold kunne afholdes
i regionerne.
EDB Anskaffelser.
Vi har blandt andet pga. årtusindeskiftet fået
opgraderet vores hardware og software, samtidig
er vi blevet i bedre stand til at kommunikere med
omverdenen via elektronisk post .Vi er meget
geografisk spredt i bestyrelsen , så elektronisk
postgang er en meget vigtig brik i det daglige
bestyrelsesarbejde. Samtidig er der indkøbt en
mindre PC er til Håndbogsredaktøren .
Håndbogen
Der foreligger nu en opdatering af håndbogen. Opdatering kan fås ved henvendelse
til Håndbogsredaktøren
se HL. Efterfølgende opdatering vil være
klar til årskiftet.
Ny klub i Københavnsområdet
Bestyrelsen har taget de indledende initiativer til oprettelse af en klub i København så
der vil være en eller flere klubber klar i området til at opsuge alle de nye dansere, som
Europæisk Convention 2002 i København
gerne skulle give anledning til.

Løbende opgaver:
Revision af vore undervisningshæfter.
Udvide vort sortiment med højniveau-undervisningsmateriale.
Folkeoplysningsloven
Vores folkeoplysningsudvalg arbejder videre med en vejledning og systematisering
af
ansøgningsproceduren ved ansøgning af tilskud under den nye folkeoplysningslov.
Samarbejdet med DACT og CSD
Vi vil på kommende samarbejdsmøder arbejde videre med emner som :
Fælles retningslinjer for uddannelsekurser
for squaredanceledere
Fælles retningslinjer for takling af skatteforhold
Fælles retningslinjer for undervisningen
(Opkvalificering af callere)
Udarbejdelse af vejledninger for aftenskoleundervisningen
Callerbank.
HANDLINGSPLAN 2000 – 2002
1. Udarbejdelse af notat, hvor i Danmark
vi ønsker at fremme oprettelsen af squaredance aktivitet / klubber
2. Indlede forhandling med de 2 andre SQ
forbund med henblik på etablering af fælles hovedforbund.
3 Produktudvikle Hightlights (dansernes blad)
4. Systematisere nyhedsbreve til klubberne
5. Udbygning af begrebet dit regionale be
styrelsesmedlem, herunder afholdelse af 2
halvårlige regionsmøder, i de enkelte regioner.
6. Tæt opfølgning af Europæisk Convention 2002.

PBV Erling Walther Pedersen
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Referat fra Koordineringsmøde nr. 3 for Midt- og Sydjylland
Onsdag 23. august 2000 Hammel.
Mødet startede med en kort præsentationsrunde af de 22 deltagere fordelt på 12 klubber ud af 15 mulige. Herudover deltog Erling fra DAASDC og Michael fra Highlight.
På mødet meldte Østjyske en C dans ind den
1. oktober pga. allerede indgået aftale med
en caller. Denne indmelding gav anledning
til en debat om procedurerne ved indmeldinger af danse. John undskyldte sin indgåede aftale med, at der iflg. arrangementslisten
ikke var noget arrangement denne dag, men
erkendte at han ikke havde kontaktet koordinatoren. Koordinatoren havde til gengæld
forsømt straks at indmelde de planlagte arrangementer mellem Old Town og Midtjysk
til arrange-mentslisten (Et check i papirerene efter mødet viste dog, at de to fælles
arrangementer var indmeldt af Georg til
landskoordinatoren den 12. juli). Episoden
gav anledning til en del debat med følgende
konklusioner:
På koordineringsmøderne koordineres alle
arrangementer med en løbende tidhorisont
fra 1 til 5 år. Inden koordineringsmøderne
fremsender de enkelte klubber ønsker til
koordinatoren, der fremlægger modtagne
forslag til debat.
Indmeldinger til internettets arrangements
liste sker med en løbende horisont på 2 år.
Ved ønsker om arrangementer indenfor 1
års horisont, melder klubberne ønsker til
koordinator inden en aftale med caller
eller andre træffes. Dette for at sikre sam
menfald med allerede indmeldte arrangementer. Her er reelt tale om at fylde huller
ud i koordineringslisten.
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C danse medtages på koordineringslisten
såfremt de afholdes i weekender og der er
adgang for alle. På internettets
arrangementsliste medtages alle C danse
uanset om de afholdes i weekenden eller
på hverdagsaftener. Sådanne medtages
ligeledes via koordinatoren.
Koordinatoren skal efter godkendelse af
indmeldt arrangement meddele dette til
koordinatoren af arrangementslisten på
internettet.
Status vedr. moms og skatteforhold
Erling refererede en række eksempler på de
problemer og regler, der har været aktuelle
eller omtalt i forbindelse med Birte Madsens oplæg i Svendborg. Materiale herfra
vil blive udgivet i en struktureret form. De
væsentligste eksempler er:
Hvis en klub udbetaler løn til en caller ved
stævner, er bestyrelsen ansvarlig for at beløbene bliver opgivet til skattevæsenet.
Klubben skal ikke tilbageholde skat, men
har årlig oplysningspligt.
Caller skal kunne dokumentere sine udgifter dvs. adskille callerhonorar og kørsel.
Der er tale om B indkomst uden bidrag og
lignende.
Caller kan normalt fratrække udgifter til
færgebilletter, indkøb af plader, minidiske
etc.
Erling udleverede skattebogen og gennemgik meget overordnet de væsentligste
områder heri.
Status vedr. callerbank
Christian udleverede et oplæg til en callerbank og gennemgik indholdet heri. Der
var blandt andet ønske om adgang til en
fælles prisliste, da det var indtrykket, at
udenlandske callere blot forlangte en høj
pris, og de danske klubber blot betalte
uden videre debat.
forts. side 12

Tivolimoccasinerne er lavet i tobularsystem. Dvs., lavet i et stykke, så
overlæderet går helt rundt. Det er som en handske på din fod.
Moccasinerne er håndsyede og i lækker skind,
med en blød gummisål. Vores moccasiner er
forarbejdede i Danmark. Ikke noget med syning
i Polen, Ungarn eller Østen.
Farver:
Hvid, mørkeblå
og sort.
Størrelser:

Velegnet fodtøj til
vanskelige fødder.
Levering gennem
flere år til institutioner, sygehuse, plejehjem, tandklinikker,
børnehave etc.
eatsautoris

af st
Anbefales euter
ap
r
te
d
rede fo

149,INCL. MOMS

DANMARKS BEDSTE

TOBULAR-SYSTEM
-skoen der er lavet i et

Tolsagervej 5
4571 Grevinge
Tlf. 59 65 17 90
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10th Danish Convention 8 – 10 juni 2001 i Hammel
Når man efter en lang dags arbejde med efterfølgende dansetræning sidder lidt træt og
søvnig en sen aftenstund og skal lave et indlæg til Highlights angående det kommende
års Convention, ja så kommer tankerne let
væk fra det egenlige emne.
Hvad mon får en klub til at melde sig som
arrangør af et sådant stort stævne ? Er det
kun ”udsigten” til at kunne få en økonomisk gevinst ud af det, eller ligger der andre
motiver bagved ? Selvfølgelig ser man gerne,
at der kommer lidt penge i klubkassen, men
helt sikker kan man jo ikke være ! Under
alle omstændigheder får de personer, der i
over et år, bruger en stor del af deres fritid til
at planlægge arrangementet, ikke noget økonomisk udbytte heraf.
Umiddelbart er der jo utroligt meget, der kan
gå galt, så danserne bagefter føler, at det var
et dårligt stævne. Hvorfor vil man så bruge
så meget tid på at arrangere det ? Mon ikke
en stor del af drivkraften ligger i de fleste
menneskers naturlige ønske om, at være med
til at ”skabe” noget til glæde for såvel èn
selv som andre og som man bagefter kan
tænke tilbage på, som et dejligt minde ?
Nå – man må jo heller komme lidt tilbage til
emnet. Det kommende Convention arrangeres af Østjysk Square Dance Club (selvfølgelig i samarbejde med DAASDC). Conventgruppen, der startede op i april, har allerede afholdt en del ”interne” gruppemøder
samt ”eksterne” møder med bl.a. Hammel
Kommune og Hammel Hallerne, så hovedaktiviteterne omkring lokaler og callere er
næsten helt på plads. Der er udsendt en foreløbig flyer og den endelige flyer forventer
vi, at kunne udsende samtidig med
Highlights i december.
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Vi har påbegyndt arbejdet med at oprette
forskellige arbejdsgrupper til at klare aktiviteterne omkring overnatningsforhold, bespisning, tilmelding ved ankomst og selve
arrangementsafvik-lingen m.v.
Selvom vi føler, at vi allerede er i tidsnød, så
regner vi naturligvis med at kunne blive klar
til at give jer alle en virkelig god oplevelse
såvel socialt som dansemæssigt, men uha
hvor er der mange brikker, der skal på plads
i et sådant puslespil.
Vi vil selvfølgelig holde jer underrettet med
flere ”facts” om Jubilæumskonventet i Hammel 2001, i de kommende numre af
Highlights.
Gunnar K. Nielsen
Formand for Conventudvalget
NB.:
Jeg vil til slut benytte anledningen til at sige
tak til den afgående bladredacteur Helge
Blander, der igennem de sidste 8 år har sørget for at vi har fået ”bladet”, og naturligvis
også et velkommen til ”bladets” nye redaktør Michael Andersen.
Fortsat fra side 10

Eventuelt
Der blev efterlyst udspil fra DAASDC vedr.
tilskudsmuligheder, da dette har været lovet længe. Erling eller andre i bestyrelsen
havde ikke haft tid til dette arbejde, da
dette var nedprioriteret. Der var flere gode
erfaringer fx fra Join Hands og fra Sydjyske, der begge vil give et godt råd til andre, men mulighederne hviler meget på
holdningerne i de enkelte kredse i DGI.
Preben og Georg
(forkortet af red.)
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Arrangementsliste 2000
Dato kl.

Klub/sted

Niveau/caller

Kontakt

Region Nordjylland
September
21 19-22
28 19-22

Løvvangen SD
Løvvangsskolen

M P A1
Dion Nielsen

Yellow Rock SDC
Vendsyssels-sensommerdans
Hjørring

B M P A1
9896 5293
Jason Dean, AUS, Lone Blume
Bjørn Andersson

02 19-22

The Diamond
Byplanvejens Skole Aalborg

A2 Tape dans

9813 5893

05

Løvvangen SD
Løvvangsskolen
Dans d. 5-12- og 26 oktober

M P A1
Dion Nielsen

9815 1376

Highway E45
Oktoberdans
Suldrup Skole
Highway E45
Suldrup Skole

B M P A1
Tommy Quarfordt S (lørdag)
Lone Blume, Birthe Madsen
Line Dance
Gitte Kristoffersen

9838 4352

KLM SD
Fødselsdagsdans
Muldbjergskolen
Skolevangen 44 Hjørring
14.30-21 Line Dance

B20 B M P A1
Bente "the ole lady" Olsen S
Bertil Carlson S

9890 3808

29-30

19-22
13-22

9815 1376

Oktober

19-22

06-07 19-22
14-22
07 15-21

14 14-22

9837 4015

Agnete Sørensen

19 13-17

Birsted SDF
Birsted Skole

B M P
Bente Olsen

29 13-17

Yellow Rock Vedsted
Søndagsdans
Mediecentret Aabybro

B34 B M P
Joan Clausen, Lotte Vangsgard

9826 9167

November
02

14

19-22

Løvvangen SD
M P A1
Løvvangsskolen
Dion Nielsen
Dans d. 2- 9- 16- 23- og 30 november

9815 1376

Arrangementsliste 2000
Dato kl.
November
06 19-22

Klub/sted

Niveau/caller

Kontakt

The Diamond
Byplanvejens Skole Aalborg

A2 Tape dans

9813 5893

Aalborg SD Søndagsdans
Socialpædagogisk Seminarium
Odinsgade, Aalborg

B20 M P
Martha Hansen

9810 3450

12

13-17

18

13-15
Biersted SDF
15.30-17 Workshop
18.30-21 Biersted Skole

B let M
M let P
Bente Olsen
SQ - LD m.v.

9826 9167

19

13-17

Biersted SDF Søndagsdans
Biersted Skole

B M P1376
Bente Olsen

9826 9167

19

13-17

Arden Square Dance Club
Fødselsdagsdans
Arden Skole

B M P
Jan Wigh Nielsen

9856 2604

Nørresundby SDF
Juledans
Multikulturhallen, Nørresundby

Gulvets niveau
Klubcaller

9829 8374

December
03 13-17

04

19-22

The Diamond
Byplanvejens Skole

A2 Tape dans

9813 5893

07

19-22

Løvvangen SD
Løvvangsskolen
Dans d.7- og14 december

M P A1
Dion Nielsen

9815 1376

29

14-22

Yellow Rock SDC
Affedtningsdans
Hjørring

B34 B M P A1
9896 5293
Philipp Kamm D
Thomas Samuelson S, Jens Hyttel

Region Midt-/Sydjylland og Fyn
Dato kl.
September
23-24 13-21
13-17

Klub/sted

Niveau/caller

Kontakt

Big River SDC
3. River Valley Dance
Mejrup Kultur- og Fritidscenter
Holstebro

B M workshoop
P Workshoop
Bente "the ole lady" Olsen S
Brian Jensen

9741 1174
97428626

15

Arrangementsliste 2000
Dato kl.

Klub/sted

Niveau/caller

Djurs SDC Søndagsdans
Rosmus Skole
Bispemosevej 5, Rosmus, Balle
Også Børnehold

BB B M
Birthe Madsen
Einer Sølvsten

8633 4759

Old Town Dancers /
Midjysk Square Dance
Fællesdans
Skovvangsskolen, Hammel

P A1
Willy Hjort
Tormod Rasmussen

8618 7214

07 13-21

Wild West SD
Lørdagsdans
Fourfeldtskolen, Esbjerg

B20 B M P A1
Torben Bundgaard

7511 7229

22 13-17

Djurs SDC Søndagsdans
Rosmus Skole
Bispemosevej 5, Rosmus, Balle
Også Børnehold

BB B M
Henrik Svendsen
Einer Sølvsten

8633 4759

28 13-21

Midtjysk SD
Midtjysk Jamboree 2000
Skovvangsskolen
Hammel

B M P A1
Lars-Inge Karlsson S
Nils Trottmann D
Ebbe Hansen, Kurt Krøyer

8694 1803

Old Town Dancers/
Midtjysk Square Dance
Fællesdans
Folkedansernes Hus, Århus

P A1
Willy Hjort
Tormod Rasmussen

8629 0910

18 13-22

Fyn SDC
Fødselsdagsdans

?

6268 2008

19 13-17

Midtjysk Square Dance
Søndagsdans
Skovvangsskolen, Hammel

B M B P
Willy hjort

8694 1803

25 14-22

4 Klub Dans 2000
Harte-Bramdrup-hallerne
Bramdrupskovvej 110, Kolding

B20 B M P
Jerry Jestin USA
Lotte Vangsgaard

7557 1266
64418273

26 13-21

Djurs SDC Juledans
Rosmus Skole
Bispemosevej 5, Rosmus, Balle
Også Børnehold

B35 B M
Asta Bredahl
Einer Sølvsten

8633 4759

september
24 13-17

Oktober
01 13-17

November
12 13-17
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Kontakt

Arrangementsliste 2000
Dato kl.

Klub/sted

Niveau/caller

Kontakt

Region Sjælland og Bornholm
September
22 19-23

Oktober
07 14-22

13-14

19-23
14-21

November
18

Roskilde SDC
Dans på tværs
Præstemarksvej 10 F Roskilde

Danske Callere

3828 9979

Zealand SD
Luffefestival
Søndermarkshallen, Slagelse

B M P A1
Lars-Inge Karlsson S

5853 0153
4011 0039

Sydsjælland SDC
Fødselsdagsdans
Haslev Seminariums Festsal

Fredag: A1 A2
Lørdag: B M P

5554 6831

Roskilde SDC
Begynderstævne

Gulvets niveau
Klub Callere

3828 9979

24 19.30-24 Roskilde SDC
Leif Kerstein
Country & Western
Ringparkens beboerhus, Roskilde
25

December
02 14-21

28 19-23

3828 9979

Granny's SD
Autum Dance 2000

Al Stevens D
5782 1550
Poul Bristow GB
Christer Bern S, Lone Blume DK

Roskilde SDC
Nissedans
Gundsølillehallen

R. Erikson S
Carsten Nielsen
Per Berg

3828 9979

Roskilde SDC
Nytårsdans
Gundsølillehallen

M P A1
Lorentz Kuhlee D

3828 9979

Andre arrangementer
09-10

13-22
10-16

Hissing Island Swingers
Lussedansen
Arenæshallen
Kungsbacke
Sverige
!8-7 2001/22-7 2001 iPAC

B33 B M P A1 A2 C1 C2
Steve Kopman USA
Andersen Blom
Marine Ramsby, Jørgen Anderson
Thomas Bernhed

Barmstedt Tyskland
17

Kursusaktiviteter 2000/2001
Dato kl.

Oktober
15 10-16

Februar 2001
02-04 18-22
9,30-22
10-15
09-11

Juli
01-04

09-11

18-22
9,30-22
10-15

Klub/sted

Niveau/caller

Sangkursus/ stemmetræning
Sanglokalet på Amtsgymnasiet
Ormhøjsgårdsvej, 8700 Horsens

Underviser:
Marete Guldberg
Gedved

Callerschool Bente 2
Beginners Anden del
Vejle

Underviser:
Bente Olsen
Sverige

Callerschool Bente 2
Beginners Anden del
Åbybro

Underviser:
Bente Olsen
Sverige

14-21,30 Callerschool for Newer Callers
9,30-21,30 Himmerlandsfondens Kursus og
9,30-21,30 Feriecenter, Tranum strand
9,30-12,30 Brovst

Kontakt

Undervisere:
Al Stevens og
Bengt "Bula" Ericsson

14-21,30 Callerseminar For
Underviser:
9,30-21,30 Experienced Callers
Jet Roberts
9,30-12,30 Himmerlandsfondens Kursus og USA
Feriacenter, Tranum Strand, Brovst

August
17-19 18-22
9,30-22
10-15

Callerschool Bente 1
Underviser:
for Beginners- Mainstreamdansere Bente Olsen
Horsens
Sverige

Tilmelding til samtlige kurser:

Caller's Society Denmark:
Lotte Vangsgaard
9824 3663
e-mail: vangsgaard@vip.cybercity.dk
Hans Jørgen Bugge
e-mail: hajbu @tdk.dk

7564 3536

Henvendelse ang. arrangementsliste til koordinator

Nord: Hugo Holmelin
Fristrupvej 86 a
9440 Aabybro
Tlf 9824 4749
arrangement.nord@daasdc.dk
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Midt / Syd:

Georg Bech Kristensen
Agerledet 7, 8260 Viby J.
Tlf. 8629 0910 Fax 8629 3387
arrangement.syd@daasdc.dk

Øst:

Poul E. Nielsen
Kildevænget 44, 3320 Skævinge
tlf. 4821 0077
arrangement.oest@daasdc.dk

Bestyrelsen i DAASDC
Formand
Erling W. Pedersen

Sekretær
Helene Hartung

Jeg er 40 år.
Våbenmekaniker, og arbejder som sådan. Bor i
en lille by uden for Hjørring. Var medstifter af
Yellow Rock SDC. Har danset squaredance
i ti år. Jeg kom i DAASDC’s bestyrelse i ’93
og blev formand i ’95

Jeg er 44 år og arbejder
som assistent på Middelfart Folkebibliotek.
Min mand og jeg startede
med at danse Squaredance
i Sydjydsk Squaredancers i 1997.
Vi er nu godt igang med mainstream DBD.
I denne sæson er jeg ligeså startet med mit
andet begynderhold i klubregi.
Jeg sider i Sydjysk's bestyrelse som sekretær.
Begynder også undervisning i LOF Middelfart her i September 2000.

Kasserer
Bent Johansen
Jeg er 64 år, oprindelig
officersuddannet, ansat i
Hæren i 20 år, men nu
pens. kontorchef ved
Kolding kommune.
Gift med Esther, der ligeledes danser
squaredance. Formand for Sydjydsk
Square Dancers, hvor jeg har danset siden
1998.
Næstformand
Erna Nielsen
Jeg er 52 år, Arbejder som
beskæftigelsesvejleder i
et dagcenter i Haslev
Kommune, er gift med
Jørgen.
Vi har danset squaredans
siden 1987, hvor vi startede i aftenskole
regi.
Jeg er medlem af flere clubber, og har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet, som kasserer i 4 år i den ene.Efter et par år som
suppleant i DAASDC, blev jeg i 1999
valgt i bestyrelsen, et arbejde der er spændende og udfordrerne.

Bestyrelsesmedlem
Mogens Persson
Jeg er 53 år, samboende
med Ulla i Hareskov ,
Værløse kommune.
Jeg begyndte at danse
squaredance i 1992, og danser nu Plus.
Dansekarrieren begyndte i Roskilde SDC.
Det greb om sig og jeg har siden været
medstifter af Sydjysk Squaredance og her
på det seneste er jeg medstifter og underviser i North West Squaredancers.

Og for dem der ikke kender Redaktøren,
Michael Andersen
så ser jeg sådan ud.
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Sommer Square Dance Tranum 2001

Experienced Callers Sverige som igen på skift

Hvad er nu det?
I et forsøg på at lave kombineret ferie og square
dance, som findes flere steder i udlan-det, vil vi
her i Danmark i år 2001 tilbyde dansere at
komme til det skønne Nordjylland, nærmere
bestemt i Tranum på Him-merlandsfondens
kursus – og feriecenter Tranum Strand v/
Vesterhavet.
Der kan vælges mellem Basic og Mainstream i
uge 27 og mellem Plus og A1 i uge 28.
Vi har fået fat i fantastiske gode callere til begge
uger.
Uge 27 vil det være Al Stevens fra Tyskland, Jet
Roberts fra USA og Bengt ”Bula” Ericsson fra
Sverige, som på skift skal calle i Basic og
Mainstream salen.
Uge 28 vil det være Jet Roberts USA, Dave
Wilson USA og Bengt ”Bula” Ericsson fra

skal calle i hen- holdsvis Plus og A1 salen.
Der vil være workshop om formiddagen og
almindelig dans om aftenen.
Man har så fri om eftermiddagen, hvor man
eventuelt kan nyde badelivet i Jammerbugten,
opleve Fosdalen, tage til Fårup Sommerland, til
Blokhus og Løkken, måske på bytur i Aalborg
eller mange af de andre muligheder der er i
omegnen.
Hver af ugerne strækker opholdet sig over 5
dage med 4 overnatninger. Der er indkvartering
onsdag eftermiddag og selve dansen starter så
onsdag aften. Torsdag, fredag og lørdag er der så
workshop om formiddagen og dans om aftenen.
Lørdag aften sluttes der af med afterparty med
Countryduoen Johl – Tranum Strands husorkester. Søndag vil der så være tid,
Fortsættes side 29

SQUAREsHOPPEN
BUTIKKEN MED ALT TIL SQUAREDANCE

EGEN IMPORT FRA USA
NYE EFTERÅRSMODELLER
BLUSER FRA KR. 198,- NEDERDELE FRA KR.
368,SKØRTER FRA KR. 298,- DINGO STØVLER
FRA KR. 1299,ABILDHØJVEJ 31
8260 VIBY J
TRÆFFES EFTER KL. 18 PÅ

TLF: 23 30 88 21 ELLER 86 29 00 09
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Callerparade 2000
Så er det igen blevet hverdag for os i
CSD. Med nylig afholdt callerparade
i Tranum i tankerne.
Danserne støtter ikke de Danske Callere hører vi tit, men hvad er det dog
for noget sludder. Vi havde til vores
dans 250 dansere 25 danske callere og
ca. lige så mange partnere samlet i Tranum. I alt ca. 300 mennesker.
Vi startede onsdag før Skærtorsdag
med Trail End Dance. Allerede her var
de første 70 samlet. Flere kom til i løbet af aftenen.
Til morgenmad torsdag var der bestilt
til 90 i spisesalen plus alle som klarede sig selv i campingvognene på
pladsen.
Klokken 10 gik dansen i gang i 4 sale.
Her var der liv og glade dage, ind imellem rynkede pander både hos callere
og dansere. Kl. 12-13 var der spisepause og fra 13 – 14 var der
gæstecallere på i den ene sal og
linedance i den anden. I mens havde
CSD deres obligatoriske generalforsamling.
Kl. 14 til 17 dansede vi igen til CSD
callere, både ”nye og gamle”. I år
havde vi fundet en god løsning med
fordelingen.
Traditionen tro stod aftensmaden på
flæskesteg og citronfromage. Vi var så
mange at vi måtte spise i 2 hold.
Efter dinner gik dansen lystig i alle 4
22

sale fra kl. 19 til 21.30.
Derefter en halv time til bad og omklædning inden det berømte afterparty
gik i gang. Og det med fuld musik til
Countryduoen Johl, Tranum Strands’
faste husorkester. Det er dog utroligt
hvad Squaredansere udsætter sig selv
for. Først mange timers Squaredans og
derefter endnu mere dans, men bare
af en lidt anden slags. Der var alt fra
”Buggi-vuggi over vals til Amen”.
Alle var bare oppe på mærkerne. Jeg
skal ikke glemme at nævne at der også
findes godt øl i hanerne i Tranum.
Jeg mener at de sidste gik til køjs
omkring kl. 04.30. ———?????
Op igen fredag for at danse videre fra
kl. 10 og til kl. 15, med den sidste
halve time Fare-Well dans. Her var der
vel omkring 150-200 dansere på gulvet til slut .Tak til alle jer dansere som
var med til at gøre det hele til en fantastisk oplevelse i Påsken.
Efter endt oprydning kunne vi gå ind
og spise aftensmad i et roligt tempo,
da vi kun nu var 20-25 tilbage. En
aftentur på gåben til stranden og tilbage igen ca. 5 km. trak lige den sidste energi ud af kroppen. Selvom
callerparaden nu var slut var der alligevel nogle som havde valgt at blive
til lørdag.
De fik en uforglemmelig tur i
Fosdalen.

CSD havde hyret Naturvejlederen
Svend Møller Nielsen til en rundvisning, og her endte det med at
blive en hugorme tur samtidig. Med
en så levende fortæller har man
sjældent oplevet så meget de to timer
vi var på vandretur om formiddagen
På-skelørdag.
En stor tak til alle som var med til at
starte min Påske på en god måde.
Tak til danserne som bakkede deres
danske callere op, tak til callerne,
partnerne og hjælperne.

Efterlysning
HJÆLP!!
Vi fra Belles & Beaus SDC har mistet
vores Fane. Den er sidst set i Svendborg
til Gereralforsamlingsdansen. Har du
kendskab til hvor den eventuelt kan
være, så ville vi blive vældigt glade hvis
du enten ringede til vores formand,
Christian Wilckens på tlf. 8655 1541
eller sendte ham en mail på
1.chris@city.dk

På Callers’ Society Denmark’s
vegne

På forhånd tak
Belles & Beaus SDC
v/Christian Wilckens
Sct. Annagade 2
8300 Odder

Lotte Vangsgaard.

BF - DRESS

HADSUNDVEJ 13 9575 TERNDRUP TLF 98335574

VI HAR ALT TIL SQUARE DANCE
F. eks. kjoler - bluser - nederdele - bælter - støvler
strømpebånd - skørter - trusser - slips - flipspænder
tørklæderinge - bukser til herre - skjorter - bolo

RING EFTER ET KATALOG
BLØDE SKØRTER FRA
U. S.A. SKØRTER FRA

35,- KR.
350,- KR.
550,- KR.

ÅBNINGSTID: TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 9:30 til 17:00
SAMT EFTER FORUDGÅENDE AFTALE
FIND OS PÅ "NETTET" WWW.bfdress.dkE-mail : bfdress@teliamail.dk
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Europæisk topmøde
I forbindelse med Europæisk convention i
Helsingborg i sommers blev der som vanligt
afholdt det årlige fælleseuropæiske møde;
hvor mangt og meget omkring Europæisk
samarbejde blev drøftet..
De respektive landsforbund der deltog var
fra Danmark DAASDC, Tyskland EAASDC,
Sverige EAASDC, England BAASDC og
Holland NSVD .
Et af emnerne, man diskuterede, var selvfølgelig det igangværende convention, som det
svenske landsforbund stod for.
Status var 2600 dansere fordelt på de respektive danseprogrammer.
Europæisk convention i 2004 blev tildelt
Holland .Værtsby for dette convent, vil således blive Maastricht.
Et af de andre hotte emner på mødet, var det
danske forslag om dannelsen af en fælleseuropæisk Conventionfond, som skulle garantere for afholdelsen af fremtidige Europæiske convention.
Det skulle således ikke være det enkelte forbunds økonomi, der skulle afgøre, om et
convention kunne tildeles et land.
Desværre var tiden ikke moden til en sådan
fond endnu, men vi vil stadig arbejde for
den .

En del af overskuddet fra Europæisk convention i 2002 vil således, kunne indgå som
startkapital i en senere dannelse af fonden.
For at få gang i et nyt Europæisk forbund
blev det besluttet, at vi her i Danmark skulle
arbejde videre med vedtægterne for det ny
forbund. Det er vigtigt i disse EU tider, at vi
som squaredancere også har et ord med på
vejen i EU systemet.
Ikke mindst, hvad angår rettighederne for
den musik vi anvender. Dette er et oplagt
punkt for en harmonisering og så er det vigtigt, at vi er mange dansere på europæisk
plan for at give vort ord vægt.
Målsætningen for dette forbund er en ratificering af vedtægterne i 2001 af alle landene ,så
det ny forbund senest bliver stiftet til Europæisk convention 2002 i København.
Emnet Europæisk callerbank blev også diskuteret, og man var enig om, at det var en god
idè, så vi arbejder videre med ideen ,så vil de
andre europæiske lande tilslutte sig efterhånden, som den endelige form bliver fastlagt.
Der var desuden mulige ændringer på vej i
England og Tyskland, hvad angår ledelse af
de nationale forbund.
Hvad der her sker, vil kun tiden vise.

Erling

Europæisk Contvention 2000
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Farvel til Basic!
Sådan kunne man læse i det sidste nummer
af det Svenske Square-info.
I år har CALLERLAB besluttet at Mainstream
skal være grundprogrammet, hvilket indebærer,
at man fjerner Basic som program.
Dette har ikke været sigtet direkte mod Danmark og Sverige, som er de eneste lande , der
har brugt Basic programmet, men derimod
klubberne i "plusbæltet" i USA. Der har man
haft det problem, at folk har startet direkte i en
plus klub. Det har gjort, at standarden er blevet
mindre og mindre, da danserne har skullet lære
ca. 100 call på samme tid, som man ellers lærer
basic. Følgen har været, at man har fået en
"Easy Plus", som nærmest kan oversættes til
fuskplus.

Ideen med programlisterne er at dansen skal
være universelle. d v s vi skal kunne danse med
dansere fra hvilken som sted på jorden.
Ændringen trådte i kraft den 2 juni.
I spørgsmålet om ADVANCED er det mere
kompliceret, idet det ikke er hele CALLERLAB, men kun Advanced kommiteensom
beslutter.
De har i sommer foretaget en afstemning om en
sammenlægning af A1 og A2. Resultatet kendes endnu ikke. Fra CALLERLAB Home
Office siges det, at det er usansynligt med en
eventuel sammenlægning i år. desuden indebærer foreslaget, en flere årig overgang, således at A1 danserne ikke bliver "fanget".
Red.

ETIK!

Efterlysning

Kom til tiden og vær hurtig til at stile op i
Squaren. Der er 7 andre der venter, og i
bruger af jeres undervisningstid / dansetid.

Jeg har det problem, at min computer
mangler følgende fonte: Avalon, Fujiyama
og Renfrew. Blander har dem desværre
ikke mere,han mistede dem, da hans
maskine gik ned pga virus.
Så hvis der er nogen der har dem, vil jeg
gerne høre fra dem.
Redaktøren.

Husk! Der er kun én underviser / caller.
Vær en høflig og samarbejdsvillig danser.
En square består ikke af 8 individualister,
men derimod af 8, der arbejder som en
enhed.
Vær en betænksom danser.
Personlig hygiejne er vigtigt, Derfor er en
god deodorant og tandbørste danserens
bedste ven.
Da squaredansen afhænger af dig og din
koordinationsevne, så drik ikke alkohol
før eller mens du danser.
Ved dansearrangementer skal mændene
bære langærmet skjorte m/ bolo eller tørklæde.
Damerne skal i kjole m/ skørt.

Yellow Rock
Vi vil gerne sige danserne fra Belles &
Beaus Square Dance Club mange tak for
en dejlig dag i Gylling, sammen med
danserne fra Salmon Town.
Yellow rock Mona og Michael
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En anderledes dans
Jeg er sjællænder og vil starte med at beklage, at der er så mange sjællændere, der
vil snyde sig selv for en god oplevelse.
Den dans jeg vil fortælle om er Generalforsamlings dansen 2000.
Det var en dans, som havde et helt anderledes oplæg, end andre danse jeg har været
til, og det er måske grunden til, at der var en
så overvældende deltagelse af fynboer og
jyder, men sjællænder, I snød jer selv for en
god oplevelse.
Der var lagt op til en dans på næsten alle
niveauer, som danses herhjemme og udelukkende med danske callere.
Jeg kendte en del af callerne i forvejen, men
fik også oplevelsen af, at høre nogle jeg
aldrig havde hørt før. For de callere, som
jeg havde hørt før, var det et glædeligt genhør med en klar fremgang at spore hos de
fleste. For dem, som jeg ikke kendte i forvejen, blev mine forventninger rigelig opfyldt.
De var gode til at få en herlig stemning frem,
så der var en danseglæde, som til en festival
med udenlandske callere. Selvfølgelig var
niveauet hos alle callerne ikke lige højt,
men lysten til at få danserne rundt på en
glad og udfordrende måde var tilstede hos
alle, og danserne honorerede dette med et
massivt opbud på gulvet på næsten alle niveauer. De eneste der ikke rigtig var mange
dansere ti, var på de høje niveauer
Jeg vil gerne sige en stor tak, til alle callerne
for en god dans, og håber I må få mange
opgaver fremover, så den udvikling der er i
gang med danske callere, kan fortsætte til
glæde både for jer og alle os dansere, som
nyder denne specielle form for dans.

Det var med en vis spænding, at jeg kom
til denne dans, ville der være mange deltagere eller ville der kun komme få dansere, fordi der kun var danske callere. Der
kom omkring tre hundrede dansere, hvilket jeg syntes var flot. Blot manglede der
nogle sjællænder, men det er måske, fordi
det er dyrt at køre over broen, og at mange
af dem havde været i Helsingborg kort tid
forinden.
Der skal også lyde et stort kompliment til
Svendborg Square Dance club for det store
arbejde, de havde lagt i arrangementet for,
at det hele skulle blive en god oplevelse.
Der var i forbindelse med dansen
DAASDC‘s generalforsamling, hvor der
var lagt op til, at så mange af klubbernes
medlemmer kunne overvære denne. Der
var desværre ikke mødt ret mange dansere
frem, ud over dem der repræsenterede
clubberne.
Selve generalforsamlingen vil jeg ikke
omtale ret meget, blot konstatere, at der
var en livlig debat om danseniveauer, og
om hvornår man kan gå ud på de forskellige niveauer.
Som noget nyt var der et seminarier om
skattereglerne i forbindelse med foreningsarbejde. Dette var et godt initiativ,
og jeg tror der var mange, der blev overrasket over de forpligtigelser, man har som
forening over for told og skattevæsen. Det
var meget lærerigt at være med til.
Jeg synes, det har været en dejlig weekend både med dans og møder med et godt
indhold.
Jørgen Nielsen
Roskilde SDC

Sæt jeres flyer i
Square Dance Highlights
så bliver den set
26

Mainstream uge med Lone Blume.
Sådan lød overskriften, på en flyer. Det lød
meget spændende og udforende, det skulle
vise sig at blive begge dele. Ca. 30 danser fra
det ganske land blev samlet på Sanddubberne
Camping, i det skønne Odsherred lige ud til
bugten.
Lørdag eftermiddag ankommer danserne
med telte, campingvogne, kassevogne, og
campingpladsens hytter blev taget i brug for
at huse de mange glade dansere, og deres
”næsten ingen” bagage. Campingpladsen
havde en god stor overdækket plads, et godt
underlag, en lille scene, så må det siges, at
det hele er klart til Square dans uge.
Dansen blev callet ud, niveau lagt og det blev
en virkelig lærerig og underholdene uge for
alle, efter nogle timers træning om formiddagen, havde Lone fået sveden til at springe
frem på alles pander. Så var der dømt afslap-

ning til sidst på eftermiddagen, vor den fælles grill blev tændt. Derefter var der dans
med hele outfittet på, og formiddagens øvelser blev afprøvet. Campingpladsens øvrige
gæster blev hurtigt til et fast publikum, lokal avisen var også på pletten og torsdag
var forsiden prydet med glade dansere, fredag havde vi den store ære at have besøg af
Poul og Bodil Jensen som også gav et par
calls. Desværre blev det Lørdag igen og det
hele var forbi, men der var blevet skabt en
ny stor familie, som alle med stolthed kan
sige; ”Vi var sammen på Sanddubberne”.
En stor Tak til Bent og Elin, for deres ide og
arrangement, til Lone Blume for utrætteligt
at have delt ud af square dancens mysterium. Og til alle danserne.

Giv og Niels.

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
KONTAKTER
SJÆLLAND.
Lone Blume
Tlf. 22995240
e-mail:
lone.blume@mail1.stofanet.dk

JYLLAND.
Christian Manly
Tlf. 96642130
e-mail:
c.manly@get2net.dk
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Ny klub ser dagens lys i
Værløse.
I efteråret 1999, startede Mogens Person sammen med nogle venner North West
Squaredancers, og den 9-9-1999 blev der
afholdt stiftende generalforsamling.
Siden er det gået slag i slag og i dag er vi 60
medlemmer. Mogens er blevet valgt som formand, og fungerer i det daglige også som
Caller, for vores 2 hold af meget engagerede
danser.
Vi har i opstart fasen lånt os frem til et musikanlæg med kassettebånd, som også har
fungeret fint. Nu har vi været så heldig, at en
velvillig indstilling fra både Værløse kommune og Carlsberg Mindelegat, har bevirket at vi nu er i stand til at starte den nye
sæson med vores eget grammofon-anlæg.
Billedet er fra overrækkelsen af Carlsberg
Mindelegats check på kr. 9000 i juni måned, hvor Mogens på klubbens vegne glad
siger mange tak.
På det skrivende tidspunkt har vi allerede så
mange henvendelser fra interesserede, at vi
håber på at slutte året med ca. 80 medlemmer.

I august måned har vores mere øvede dansere påtaget sig den svære opgave, at lave
opvisning i Værløse og Ballerup. Det ser vi
alle meget frem til, og håber samtidig derved, at kunne fange nogle af sofadansernes
interesse.
Eno Emborg

MAINSTREAM UGE MED LONE BLUME
Vi var på Sanddobbernes Campingplads til
Vi var helt sikkert områdets sensation, og
Mainstream uge med Lone blume, og lad
den lokale avis kom da også og lavede en
det være sagt med det samme:
stor reportage fra vores arrangement, så om
DET VAR BARE EN SUCCES!!!
fredagen, hvor vi havde festaften, kom der
Vi var meget spændte på hvordan det ville gå,
da også en hel masse lokale, samt de andre
men lige fra første dag kunne vi notere os, at
beboere fra Campingpladsen og festede
dette var bare sagen: Vi dansede 2 timer om
med os.
formiddagen, og kl. 18.00 havde vi hele
Derfor: På gensyn næste år i uge 30.
stadsen på og så dansede vi til kl. 21.00.
Elin og Bent.
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Fortsat fraside 21

til at nå en sidste badetur inden frokosten.
Hele arrangementet samlet med ophold, 4
overnatninger med helpension – morgenmad,
frokost og middag (eks. drikke-varer) –
afterparty lørdag m/natmad samt danseafgift.
Se annonce andet steds i Highlights.
Der bliver ikke tale om udlæring i nye programmer. Det mener vi er klubbernes opgave.
Derimod forventes det, at man kan danse det
tilmeldte program.
Det her vil være en god måde at få rutine på. Et
par uger der kommer alle dansere til gode.
Er det her noget, som falder i dansernes smag
vil vi om muligt forsøge igen i år 2002.
Der er tale om at ”Tranum Strand” om muligt
vil lave et udendørs trægulv, så vi i tilfælde af
godt vejr kan danse ude noget af tiden. Og da

vi plejer at have godt vejr på Tranum Strand vil
det være lækkert.
Dette sommerarrangement er IKKE en erstatning for vores Callerparade, men et supplement.
Vores Callerparade 2001 vil løbe af stablen
Skærtorsdag og Langfredag som vanlig, med
vores egne danske callere.
På Callers’ Society Denmarks vegne
Lotte Vangsgaard

Sæt jeres flyer i
Square Dance Highlights
så bliver den set !
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MEDLEMSKLUBBER I DAASDC

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

m. 80

ARDEN SQUARE DANCE CLUB
Christian Vejnø, Skovvej 37
9510 Arden
98 56 14 59
m. 32

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

m. 125

BELLES & BEAUS SQUARE DANCE C.
Christian Wilckens, Sct. Annagade 2
8300 Odder
86 55 15 41
m. 21

HEDENS SQUAREDANSERE
Carsten Petersen, Falkevej 5
7430 Ikast
97 15 56 34

m. 45

BIERSTED SQUARE DANCE FOREN.
Peter Nielsen, Michelsensvej 14
9440 Åbybro
98 26 91 67
m. 25

HERNING SQUARE DANCERS
Allan E. Larsen, Ejnar Mikkelsensvej 15
7400 Herning
97 22 51 76
m. 110

BIG RIVER SQUARE DANCE CLUB
Bjarne Hummelmose, Nordsvinget 2
7500 Holstebro
97 41 11 74
m. 22

HIGHWAY E45 SQUARE DANCERS
Anne Marie Andersen, Stenstuevej 11, Mjels
9230 Svenstrup J.
98 38 43 52
m. 27

BORNHOLM SQUARE DANCE KLUB
Steen Fuglsang, Saxesgade 13
3720 Åkirkeby
56 97 40 21
m. 94

HILLERØD SQUARE DANCERS
Claus Horsted, Fredskovhellet 14, 2.
3400 Hillerød
48 24 45 96

BREDBALLE SQUARE DANCERS
Hans Pitters, Bryggervangen 13
7120 Vejle Ø
75 81 45 56
m. 40

HOLBÆK SQUARE DANCE CLUB
Claus Hansen, Dådyrvej 6
4050 Skibby
47 59 10 21
m. 124

BRØNDERSLEV S. D. FORENING
Jytte Sørensen, I. P. Hartmanns Kv. 13
9700 Brønderslev
98 80 03 51

m. 62

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

m. 50

m. 16

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

m. 129

COORDINATE DANMARK
Jette Nielsen, Sættervej 1
95620 Skørping
98 39 15 96
COUNTRY SQUARE DANCERS
Børge Christensen, Strandengen 10
4571 Grevinge
59 65 96 73

m. 45

m. 54

KALUNDBORG SQUARE DANCERS
Benja Nielsen, Røsnæsvej 427
4400 Kalundborg
59 52 74 78
m. 38

m. 50

KLARUP SQUARE DANCERS
Ejvind Andersen, H. J. Rinksvej 7
9210 Aalborg SØ
98 14 58 78

m. 61

FREDENSBORG SQUARE DANCE C.
Postbox 118, 3480 Fredensborg
Poul E. Nielsen
48 21 00 77m. 180

KLM (Kom Li' Mæ') Hjørring
Henning Pedersen, Karolinesvej 33a
9800 Hjørring
98 90 38 08

m. 80

FREDERIKSHAVN S. D. CLUB
Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3 Elling
9900 Frederikshavn 98 48 19 93

m. 22

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

m. 55

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

DJURS SQUARE DANCE CLUB
Tina Pedersen, Århusvej 270
8570 Trustrup
86 33 47 59

FYN SQUARE DANCE CLUB
Regnar Bendt, Landevejen 93
5683 Hårby
62 68 20 08
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m. 80

m. 48

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

NORTH WEST SQUAREDANCERS
Mogens Persson, Fredensvej 7, Hareskov
3500 Værløse
44 44 64 96
m. 62

SYDSJÆLLANDS SQUARE DANCE C.
Alice Rasmussen, Hvedevænget 89
4700 Næstved
55 77 61 62
m. 115

NØRRESUNDBY SQUARE DANCE C.
Kurt Andersen, Bakkelyvej 6 B
9380 Vestbjerg
98 29 83 74
m. 64

THE DIAMOND
Michael Andersen, Bogfinkevej 10
9000 Aalborg
98 13 58 93

m. 14

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

TRIANGLE SQUARE DANCERS
Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup
9220 Aalborg Øst
98 15 50 56

m. 24

OLD TOWN DANCERS
Georg Kristensen, Agerledet 7
8260 Viby J
86 29 09 10

WEST COAST SQUARE DANCE CLUB
Postbox 108, 7620 Lemvig
Flemming Lund
97 82 17 61
m. 58

MØNS SQUARE DANCE CLUB
Jørgen E. Petersen, Nørrebyvej 33
4791 Borre
55 81 24 30

ONSILD SQUARE DANCERS
Ejgild Simonsen, Søkjærvej 8
9500 Hobro
98 54 43 86
REBILD SQUARE DANCERS
Bendt Jensen, Bromarksvej 5, Barmer
9240 Nibe
98 35 50 35

m. 166

m. 16

WILD WEST SQUARE DANCE
Søren L. Mikkelsen, Bellisvænget 30
6710 Esbjerg V
75 11 72 29

m. 24

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

m. 93

ROSKILDE SQUARE DANCE CLUB
Præstemarksvej 10f, 4000 Roskilde
Niels-Jørgen Jørgensen 38 28 99 79
m. 197

ZEALAND SQUARE DANCERS
John D. Nielsen, Søndermarksvej 37
4200 Slagelse
58 53 01 53

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

m. 42

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
Niels Brams, Storegade 14
8382 Hinnerup
86 98 76 12
m. 259

SLAGELSE SQUARE DANCE CLUB
Flemming Juul, Hansensvej 2 b
4200 Slagelse
58 52 77 10
m. 90

ÅBYBRO SQUARE DANCE FOREN.
Michael Lind, Ahornvej 13
9440 Åbybro
98 24 27 54
m. 60

SQUAREDANCE PÅ TOPPEN
Maj-Britt Porsmose, Parallelvej 58
9982 Ålbæk
98 48 88 38

m. 30

AALBORG SQUARE DANCERS
Finn Iversen, Klostermarken 3, st.th.
9000 Aalborg
98 10 34 50

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

m.22

m. 71

m. 27

SVENDBORG SQUARE DANCE CLUB
Erling Pelle, Sdr. Vornæsvej 21
5700 Svendborg
62 54 12 80
m. 106
SYDJYDSK SQUARE DANCE
Bent Johansen, Smøgen 8
6092 Sdr. Stenderup 75 57 12 66

m.52
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