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Nu er foråret endelig på vej. Solen
skinner og Erantis, vintergækker og
krokus stikker deres små hoveder op
af de kolde jord i tiltro til at vi går en
varmere tid i møde. Man kan kun
blive i godt humør af sådan et syn.
Mit gode humør blev dog hurtigt
dysset ned da jeg gav mig til at nær-
læse de indlæg jeg har modtaget til
dette nummer af Highlights. Jeg er af
den overbevisning at vi har ytrings-
frihed her til lands og som redaktør
af Highlights må jeg til spårgsmålet
om hvordan et sådant forslag kan
blive optaget i Highlights, gøre Kjeld
Vindberg (indlæg side16) opmærk-
som på at dette også gælder her i bla-
det.
Det gode humør dalede endnu et par
grader da jeg læste indlægget fra de
4 piger på side28. Jeg troede at square
dancere var voksne mennesker som
kunne tale om tingene. Jeg håber at
deres historie er et enkeltstående til-
fælde.
Da jeg nåede til indlægget om dress-
code (side 30) forsvandt mit gode hu-
mør helt og det skyldes ikke at jeg er
uenig i det Bjarne Trampedach skri-
ver, men måden han gør det på virker
på mig bedrevidende og nedladende.
Måske er det bare mig der er nærta-

gende men jeg kunne godt tænke mig
at man når man skrev sådanne ind-
læg tænkte over hvordan man ville
opfatte det hvis det var rettet mod en
selv. Hvem bryder sig om at blive kald
sabbortør eller uartig? Husk at ver-
bal vold er lige så slemt som fysisk
vold.
Til gengæld hjalp det på humøret ef-
ter at have læst indlægget „Om at star-
te med at danse squaredance“(side
32-37). Det er en hjertevarm beret-
ning om hvad square dance også er,
som fortjener at blive læst.
Så måske er der trods alt varmere tider
på vej.
Med håbet om at vi ses til Dansk
Convention i Vejle vil jeg ønske jer
alle en god og varm sommer med
masser af sjove,  festlige og  inspire-
rende danse oplevelser.

Med squarelig hilsen

Ruth Nielsen
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Nu er det her vist – foråret, og der-
med nærmer sig slutningen på mange
indendørs vinteraktiviteter.
Således nærmer vi os også slutnin-
gen på endnu en dansesæson som for-
håbentlig har været både sjov og læ-
rerig, for slet ikke at tale om det so-
ciale indhold af squaredansen. Mange
nye bekendtskaber er blevet gjort ,
nogle er blevet yderligere befæstet
mens naturligvis andre er ophørt.
Sådan er livet, evigt foranderligt, ufo-
rudsigeligt; men det er jo netop det,
som gør det spændende at være til.
Resten af året ligger og venter på vi
tager hul på det. Forhåbentlig med en
mængde godt i vente.
Først skal vi lige over vort repræsen-
tantskabsmøde med dens evaluering
af det forgangne år, nogle valg og
beslutninger skal tages for det kom-
mende år.
Egentlig er det lidt spøjst at sidde her
og skrive om fremtiden, vel vidende,
at når dette læses er repræsen-tant-
skabsmødet allerede fortid. Redaktø-
ren har lovet mig at hun holder ledig
plads i bladet til et meget kortfattet
resumé så vi kan få mødets hoved-
punkter med.

Herefter går vi til næste punkt, de
mange klubafslutninger, nogle med
indlagt ”graduering”, en festlig tradi-
tion som jeg kunne ønske for alle at
de fik lov at opleve. Jeg husker endnu
med skrækblandet fryd da vi
skulle……… Næh, ikke røbe noget,
oplev det selv.
Selv om sæsonen nu slutter, betyder
det ikke at skørter og støvler bliver
kylet ind i bunden af klædeskabet.
Der ligger heldigvis masser af store
og små danse og venter på os i løbet
af sommeren.
Størst af alle Danish Convention i
Vejle hvor jeg håber vi ses i en square.
Herfra skal jeg så blot takke for sæ-
sonen der er gået, håbe på at vi alle
samt mange flere ses igen til efteråret
når den nye sæson starter

Rigtig god sommer til alle.

Knud-Erik
President.



Der er i skrivende stund nu mindre
end 3 måneder til årets convention.
270 har allerede tilmeldt sig og det er
vi glade for. Deltagere fra både Norge,
Sverige, Tyskland, Holland og
England. Vi håber at rigtig mange vil
komme til Vejle. Hver 4. tilmeldt er
fra udlandet, så der er stor interesse
for dette stævne.

En del har udnyttet at der er et hotel
lige ved siden af, og der er stadig
ledige pladser til rabatpris, men kun
indtil 1. april, idet hotellet ikke har
andre værelser fri i den periode og
ønsker at råde over de værelser jeg
ikke har afsat 1. april. Så vil du sove
godt og tæt på centret, så skal du være
hurtigt.

Hvad er primi camping? For at sikre
at I ikke tror at det er en rigtig
campingplads – nu hvor vi har sagt
at det er incl. el – så vil jeg gerne her
slå fast at el betyder at du har lys.
Systemet kan IKKE klare kaffe-
maskiner, varmeapparat, toastere og
andet elektrisk habengut. Gasblus kan
s’fø’li’ godt bruges. Morgenmad kan
bestilles og foregår på Rosborg Gym-
nasium, som er lige ved siden af
primi-campingpladsen.
Menuerne til de enkelte måltider kan
nu ses på hjem-mesiden.

Convention 2005 Bulletin nr. 4

I dette nummer
præsenteres CSD
callerne, så alle ved
hvem de er.

Der har været lidt problemer på
Online Booking. Jeg har sendt
bekræftelse ud til alle, enten på at de
er tilmeldt eller på at jeg har modtaget
betaling. Hvis du ikke har modtaget
en sådan mail, så henvend dig, idet
du så måske er røget ud af systemet.
Det er dejligt at så mange har anført
email -adresse, det letter processen
med at give bekræftelse og det sparer
penge i porto.

Ved afterparty har vi nu en aftale om
en opvisning af nogen dansere som
flere gange har været i TV med deres
dans. Ydermere er vi tæt på at have
en aftale med en Cheerleader gruppe
fra Vejle om at vise hvad de kan. Men
derudover spiller musik gruppen
Dark Horse og sørger for at trække
de sidste kræfter ud af dig på
dansegulvet, så gå ikke glip af dette
afterparty.

Lørdag morgen fra kl. 7-9 er der gratis
adgang i svømmehallen for alle
Convention deltagere, og der er



Lindegård Hest og Rytter
Brøndbyvester Boulevard 6, 2690 Brøndby
Norrevej 15, 4970 Rødby, Tlf. 54 61 50 01

Åbningstid:

Vi tilbyder alt i
Western Fashion

Old Style Western Fasion,
Line Dance Fasion,

Square Dance Fasion til
absolut

konrurrencedygtige priser

Web adr.: www.Lindegaardactiv.dk, E-mail: info@Lindegaardactiv,
Du kan også ringe på tlf. 54 61 50 01 og aftal tid eller bestil katalog

pris kr. 25 til porto.

Åbningstid: Brøndby: Fredag 12.00-19.00, Lørdag 10.00 - 14.00,
Rødby : Mandag - fredag kl. 10.00-17.00Lørdag kl. 10.00 - 14.00

naturligvis livredder tilstede. Dermed
kan vi blive klar til Open Air, som
bliver 3 steder i byen. Ved hjælp af
musik grupper styres I det rigtige sted
hen. Vi håber at PR værdien for
Modern Western Square Dance vil
være stor.

Fredag den 3. juni er der „Vejle by
Night“, hvor alle forretningerne har
længe åbent og der er liv og glade
dage. Så når dansen slutter fredag kan
du stadig nå at opleve det vilde Vejle.

Mail til mig hvis du har spørgsmål.
Følg med på DAASDC’s hjemmeside
som holdes løbende ajour

 www.daasdc.dk/convention2005

Bredballe Square Dancers
El Presidendo
Hans Pitters



I anledning af Viktor Källstrøms alt
for tidlige bortgang tidligere på  året
blev jeg bedt om at give ham et par
ord med på vejen.
Han havde hans virke i Roskilde SDC
som caller og underviser  i mange år
og var også her en af foregangsmæn-
dene i klubbens virke.
Viktor var en af de drivende kræfter
for indførelsen af Modern Western
Squaredance i Danmark og  var i sit
virke med til at forme squaredancen
på organisationsplan i Danmark i for-
bundets første  spæde år, hvor han
absolut må betegnes som en af for-
bundets fædre .
Han gjorde et stort arbejde i forbin-
delse med i stiftelsen af forbundet,
hvor ham var med til at lægge grund-
stenen til DAASDC.
Han var altid god til at gyde olie på
oprørte vande, hvilket var en afgø-

rende faktor, da forbundet blev reor-
ganiseret i 1995. På en dejlig uselv-
højtidelig måde forstod han altid at
skære ind til problemets kerne og af-
stedkom de rette konstruktive løsnin-
ger på dette .
Han  var i høj grad eksponent for den
uhøjtidelige og folkelige square-
dance.
Et af hans mottoer var „Squaredance
for Fun“ hvilket han i høj grad  selv
praktiserede.
Han var forbundets sekretær i en år-
række, hvor han var en af de drivende
kræfter i DAASDC.
Han var på sin egen godmodige måde
med til at sætte dagsordenen for en
folkelig og fornøjelig fritidsbeskæf-
tigelse for mange.
Jeg er sikker på. at hvis de ikke dan-
ser squaredance i himlen. så kommer
de til det nu da Viktor kommer til.
Æret være hans minde.

Erling Pedersen

En af Squaredancens tidlige pionerer er gået bort

„Tak fordi I var med til at gøre
Viktor’s død og bisættelse lettere for
mig og min familie at bære,
tak for venlig deltagelse - tanker, knus
og blomster“.
Connie

Mindeord over Viktor.
Det var med dyb sorg at vi erfarede
at Viktor Källstrøm blev syg og
døde kort efter.
Viktor var en af grundlæggerne af
Roskilde Square Dance Club og af
Squaredansen herhjemme.
Han vil blive savnet af alle, og hans
unikke arbejde for klubben og
Squaredansen vil altid blive husket.
Æret være hans minde.
Maryanne RSDC

TAK



Jeg har et forslag til fornyelse af
Highlight.
Hvorfor ikke indføre en Callers
corner (spalte eller side)
hvor callers kan udtale sig om alt
muligt der vedrører Square dance,
undervisning, og selvfølgeligt kritik
over alt der foregår indenfor Square
Dance (både positiv og negativ) uden
at for den skyld blive udsat i
„karantæne“ af klubber og dansere.

Jeg føler at vi har et ansvar overfor
vores aktivitet på lige fod med alle
foreninger. Vi har en forpligtelse til
at dansen overlever til vores
efterlevende ( det er jo vores skyld
hvis vi ikke uddanner nye underviser
der kan føre dansen videre i mange
år).
Vi skal „synes jeg“ sørge for at der
hele tiden kommer nye undervisere
frem som er gode nok til at blive
callers i fremtiden.
For mig findes der ingen underviser,
der findes kun callers og
akkrediterede caller, d.v.s de callers
der har gennem gået en forsvarlig
undervisning, og ikke kun sat til at
undervise fordi de danser på et højt
niveau.

Med venlig hilsen
Lars-Inge Karlsson

Fornyelse af Highlights
Svar: Jeg syntes Lars-Inges ide er
rigtig god, men for at det skal blive
en succes mener jeg det er nødvendigt
at der er noget at skrive i spalten i
hvert nummer af Highlights. Derfor
vil jeg opfordre callere i hele landet
til at melde sig som skribenter til en
sådan rubrik. Hvis der er 8 som
melder sig, behøver hver kun at skrive
et indlæg hvert 2. år. Lige ledes mener
jeg at det der bliver bragt også skal
have relevans for dansere, da min
holdning er at Highlights er dansernes
blad.
Rubrikken skal selvfølgelig også
være åben for dansere som har forslag
til hvordan undervisningen og
dermed Square Dancen som helhed
kan gøres bedre. Vi kan alle lære
noget ved at se på tingene med nye
øjne.
Jeg vil dog forbeholde mig ret til at
afvise indlæg til denne rubrik, såfremt
der er nogen som forfalder til
mudderkastning, det må man gøre et
andet sted.
Jeg håber at høre fra rigtigt mange
som har lyst til at bidrage til et
fremtidigt Callers Corner.

Med venlig hilsen

Ruth Nielsen
Redaktør.



Hjælp!! Caller Søges.
Da en af vores Caller desværre stop-
per, står vi og mangler en ny til den
kommende sæsin til vores Plus og
A1 hold. Vi danser pt. tirsdag fra
18.00 - 21.45, ca. 20 gange pr. sæ-
son, men lyder det af lidt meget, er
vi villige til andre alternative løsnin-
ger.
Så kontakt od hurtigst muligt hvis
du syntes det kunne have din inte-
resse, da det er svært at finde Callere
her i Esbjerg.

Kontakt
Wild West Squaredance
Jens Frandsen, tlf. 75 17 50 29
Carl Aarestrup, tlf. 75 16 80 46

Undskyld jeg kommer for sent,
sagde en fortravlet ansat til sin
chef.
Min svigermor bor hos os for ti-
den, og her til morgen gled hun
ude på badeværelset og faldt be-
vidstløs hen over håndvasken!
Du store, udbrød chefen. Hvad
gjorde du så?
Ja! Først anede
jeg ikke mine
levende råd.
Men så fandt
jeg på at bar-
bere mig ved
badekarret i
stedet.

 



Præsentation af CSD callerne  ved Danish Convent-
ion i Vejle.
Bjørn Andersson

Jeg er vokset, siden bil-
ledet er taget – i alle
retninger. Til daglig be-
skæftiger jeg med noget så spæn-
dende som statslige regnskaber. Jeg
er helt klar over, at det lyder kede-
ligt; det er det …. ikke. Som caller
lægger jeg vægt på den flydende dans
med udfordringer, der passer til dan-
sernes niveau. Jeg kan godt lide at
benytte traditionel og moderne mu-
sik i forskellige rytmer, så også det
giver danserne en oplevelse.

Christian Wilckens

Jeg hedder Christian
Wilckens og er 54 år
gammel.
Startede med at danse
i 1996 i Join Hands og var på mit før-
ste callerkursus i 1998. Samme år
startede jeg en ny klub, Belles &
Beaus SD i Odder hvor jeg undervi-
ser Plus & A1 i dag. Derudover un-
derviser jeg Mainstream i Midtjysk
SD.
Det er 4. gang  jeg er gæstecaller på
et Danish Convention, og jeg glæder
mig meget til at komme til Vejle.
Squarlig hilsen
Christian

Tommy P. Larsen

På grund af en an-
nonce i en lokalavis
besluttede jeg i sep-
tember måned 1996
at undersøge nær-
mere, hvad „dette
square dance“ var for en underlig stør-
relse. Jeg bevægede mig derfor til
Hillerød, hvor dengang „Hvalens
Square Dansere“ (nu: Hillerød Square
Dancers) havde til huse og konstate-
rede hurtigt, at det faktisk var rime-
lig interessant – og fandt også ud af,
at den korrekte betegnelse for dansen
faktisk var „Modern Western Square
Dance“.

Jeg begyndte snart at fungere som
caller og har siden 1998 undervist i
Modern Western Square Dance i flere
forskellige klubber på Sjælland. Jeg
callede til mit første større stævne i
september 2001.
De seneste år har tingene udviklet sig,
og efter at jeg havde den fornøjelse
at stå på scenen i oktober 2002 sam-
men med mit største idol gennem den
tid, jeg har kendt til dansen, Kenny
Reese, har jeg endvidere forsøgt mig
med udgivelse af et par square dance
plader, „Mama Mia, I Love You“ og
„Three Steps To Heaven“, på plade-



selskabet Snow records, der ejes af
Paul Bristow, og hvor jeg nu er „Staff
Caller“ – i øvrigt sammen med blandt
andre Kenny Reese.

Jeg holder utrolig meget af at danse
til / undervise i / calle til Modern
Western Square Dance og ser frem til
at arbejde for sagen i mange, mange
år.

Lotte Vangsgaard

Begyndte at danse New
Style I 1987, men efter
World Square Dance
Convention i 1990 fandt
jeg ud af, at der var me-
re udfordring ved Mo-
dern Western Square Dance.
Jeg kunne godt lide „Spillet med le-
vende Brikker“.
Startede med at undervise efter bånd
i 1992, og begyndte at Calle i 1994.
Caller nu MS – A1. Danser selv C1.
Underviser pt. PL og A1 i Yellow
Rock Squaredance Club og Vedsted
Happy Dancers
Har været I bestyrelsen for Callers’
Society Denmark I 11 år, heraf 6 år
som Formand.

Henning Pedersen

Hej med jer, Jeg hed-
der Henning Peder-
sen og er 45 år. Jeg
har været Square
Dance Caller siden
1998.
Jeg Caller til dagligt i 3 forskellige
Nordjyske klubber.
Tirsdag Brønderslev SDF. Ms. Beg.-
Ms-Plus-A1.
Onsdag Åbybro SDF. Plus-A1-A2.
Torsdag KLM.SD. Plus-A1.
Men ud over det har jeg også et al-
mindeligt arbejde, jeg arbejder som
altmuligmand på et økologisk bageri
i Hjørring (Aurion).
Jeg glæder mig til at Calle for jer til
det Danske Convention i Vejle.
Hope to see you in a square somewhe-
re.
Henning



Bestyrelsen i DAASDC
Formand
Knud Erik Christensen

Jeg er 62 år og uddannet
folkeskolelærer, hvor jeg
har virket i 25 år. de sid-
ste 8 år har jeg arbejdet
med misbrugs- rådgivning
og er nu gået på efterløn. Jeg har danset i 5
år og er ved at lære Plus.

Næstformand
Erna Nielsen

Jeg er 56 år, Arbejder
som beskæftigelsesvej-
leder 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.

Kasserer
Günter Arnold

Jeg er 65 år, oprindelig
h a n d e l s u d d a n n n e t ,
senere revisoruddannet,
og har arbejdet i revi-
sion i mere end 25 år. Gift
med Ulla der lige- ledes
danser squaredance. Vi startede i Hamlet
Grand Squares i 1999, hvor jeg i dag er
kasserer.

Jeg har danset Square
Dance siden 1987, og er
stadig meget glad for det.
Jeg er nu i gang med C1.
Jeg er også Caller, og vil
gerne bidrage til udvikling
af dansen. Jeg vil gøre mit bedste til, at vi
kan få en god og arbejdsdygtig bestyrelse.
Læs også side 27.

Lotte Vangsgaard
Bestyrelsesmedlem



 

 

Rold Skov Square Dancers 

byder velkommen til 
 

Festival 2005 
 

 

 

Callers: 

Nils Trottmann (D) 

Car ten Nielsen (DK)s

Ander  Blom (S) s

 

Arden Skole 

16. – 17. april 2005 

 

M – P – A1 – A2 – C1
Alle programmer er fuldt niveau 

 

 
Danseafgift / Dance fee:  
     

Lørdag / Saturday Kr.  100,- 
 Søndag / Sunday Kr.    60,- 
 Begge dage / Both days Kr.  140,- 
 Børn under 16 år fri entre / 
 Children under the age of 16 free of charge. 
 

Logi / Lodging: 
 

På skole / At the School Kr.   20,- 
 Camping incl. Electricity Kr.   20,- 
 

Aftensmad / Dinner:  Kr.   65.-  
                                   

 Stjerneskud /  sandwich with seafood 
                                                                                                    
 

 

 
Arden Skole 

 

Information: 
 

Mad og drikkevarer kan medbringes / You can bring your own food and drinks. 
 
Mad og overnatning bestilles senest d. 1. april / 
Meals and lodging must be booked before April 1. 

 
 

 Lars Christiansen  tlf. +45 98 15 22 80 
 E-mail:  lars@sqdancer.dk 

Tid/Time Hal 1 Hal 2 Hal 3 
                  Lørdag / Saturday 

13.00 -  14.00 M – P    

14.00 -  15.00  M – P A1  A2 

15.00 -  17.00 M – P  A1 – A2 C1 
17.00 – 18.oo Dinner Guest caller  

18.00 – 19.00 M – P  A1  A2 
19.00 – 21.00 M – P A1 – A2 C1 
21.00 -  22.00 M – P    

22.00 -  ? After party   

                  Søndag / Sunday 
10.00 – 11.00 M – P A1  A2 
11.00 – 12.00 M – P  A1 – A2 C1 
12.00 – 12.30 Lunch   
12.30 – 13.30 M – P A1  A2 
13.30 – 14.30 M – P  A1 – A2 C1 
14.30 – 15.00 M   

Ret til ændring forbeholdes / We reserve the right to change 
 



Sekretær
Erik H. Pedersen

Jeg heder Erik Höiberg
Pedersen. Er 56 år.
Medlem af Fyns Square
Dance Club. Har danset
square-dance siden 1995.
Er ved at lære A2 på 2. år.
Jeg er med i DGI Svendborg´s udvalg for
Dans og Musik. Her har jeg bl.a. til opgave
at arrangere inspi-rationsdans på de
forskellige ni-veauer.
Jeg blev valgt ind i DAASDC’s be-styrelse
ved  repræsentantmødet 2004. På det
efterfølgende bestyrelsesmøde blev jeg valgt
til sekretær.
Jeg ser det som min fornemste opgave at
udbrede kendskab til Modern Western
Square Dance, så vi kan få flere dansere med
på landsplan.
Jeg vil også arbejde med at få oprettet et
fast samarbejdsudvalg mellem CSD og
DAASDC.

Suppleant
Jette U. Nielsen

I 1987  begyndte jeg  at
danse Square Dance –
New Style.
I 1989 gik over til at
danse Modern Western
Deltog i World Squre
Dance convention i Gøteborg 1989,
efterfølgende i:  Den Haag, Karlruhe og 1.ste
Europæiske Convention i Hoch Heim.
Jeg har danset i Tjekkiet, Norge, Sverige,
Tyskland, Holland.
Været på Ôland/Sverige i 10 år og danse. Alle
disse besøg har givet mig et stort netværk.
Formand for Coordinate Denmark.
Danser A2, har danset dette siden 1996, jeg
har besluttet, at blive på dette niv.
Har været i gang med C1.
Arbejder indenfor Turistbranchen

Suppleant
Claus Hansen

Jeg har været square
dancer siden 1995 og
for-mand for Holbæk
Square Dance Club
siden april 1996.

To bønder, der var naboer, var blevet vildt
uenige, og sagen endte med at skulle for
retten. Vores bonde spurgte så sin advo-
kat om det mon var en god ide at give
dommeren en gris? Det går slet ikke
sagde advokaten. Dommeren er en me-
get retskaffen mand! Sagen kom for ret-
ten og vores bonde vandt retssagen. Tak
for dit gode råd, sagde han til sin advo-
kat. - Er du sindssyg,
spurgte advokaten?
Har du sendt dom-
meren en gris? Sagde
jeg ikke, at domme-
ren hader korrup-
tion? Jo - sagde bon-
den, - men jeg sendte
ham den i naboens
navn.



Et forslag til afprøvning.

Jeg har med stor interesse læst
HIGHLIGHTS nr. 4/2004.
En artikel har tændt mit skrivein-
stinkt, nemlig:
ET FORSLAG TIL AFPRØVNING,
signeret Solveig og Michael Horvath,
Sydkysten Square Dancers.

I indlægget foreslår skribenterne at
der skal foretages en opdeling af be-
talingen, således at man kan betale for
en eftermiddags- eller aftendans. ( I
min optik = halv betaling)

I min vrede over at et sådant forslag
overhovedet kan komme i vores or-
ganisationsblad, havde jeg nær skre-
vet SMÅLIGHED eller værre ord.
Dette vil jeg dog undlade, men prøve
at forklare hvorfor vi i Holbæk Square
Dance Club og sikkert mange andre
klubber er nødt til at tage nogle gan-
ske rimelige priser for at deltage i
dansene.

Når vi kommer til et Squaredance ar-
rangement forventer vi at der er pænt
og rent, at der er pyntet rimeligt op,
at der er borde og stole til alle. Dette
er der nogle der må gøre. Vi forven-
ter at der er nogenlunde tjek på hvad
der skal ske, hvem der „caller“ hvor-
når m.v.

Vi forventer vel også at det er muligt
at klæde om og komme på toilet.
Desværre er det ikke altid at disse
faciliteter er til at invitere gæster ind
i. Derfor rengøring, dette skal nogle
gøre.
I øvrigt er det ikke alle steder at det
er gratis at „låne“ en eller flere hal-
ler.

Jo bedre vi bliver til at danse, jo stør-
re udfordringer forventer vi, derfor
ønsker vi bedre og mere kendte cal-
lere, og disse er ikke billige. De ved
desværre hvad de er værd. En god
caller der gør dansen rigtig god og
sørger for at vi får en rigtig god ople-
velse hænger ikke på træerne.

Hvis en forening forventer at kunne
gøre en ekstra skilling ved salg af for-
skellige fornødenheder, skal det lige
nævnes, at Squaredance-folket er
endog særdeles gode til selv at med-
tage alt, selv om det i „flyers“ er med-
delt, at dette ikke er velset.

Endvidere vil det være en umulighed
at skelne mellem eftermiddags- og
aftengæster. (dog kan der ved en eks-
tra udgift kunne fremskaffes badges
eller lignende)

NEJ, dette forslag må ikke finde for-
ståelse.



Vi må/skal betale det rimelige beløb
der bliver forlangt ved indgangen. De
klubber der stiller faciliteter og ar-
bejdskraft til rådighed ved dansear-
rangementer, arbejder for at fremme
Square Dance i Danmark. Det er nød-
vendigt at der kommer et økonomisk
bidrag ind (overskud) for at give mu-
lighed for at skabe grundlag for den
videre udvikling af Square Dance i
Danmark.

Efter hvad jeg har erfaret er det vist
ikke det store flertal af Square Dance
Klubber, der har det store overskud
på et danse arrangement. Det er ikke

investeringer, der gør punktet økono-
mi på generalforsamlingerne til det
store samtaleemne.

Kjeld Vindberg
Redaktør  Squareline,
Holbæk Square Dance Club



Inviterer til 
 
 
 
 
 

Lørdag den 28. maj 2005 
i Søndersøhallen, Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse 

 

Dans i 2 haller 
Fra kl. 14.00 til kl. 21.00 

M45 – M53 – M – Plus – A1 

 

Spisning: fra kl. 17.30 – 18.30 
Menu:  
Frikadeller – Glaseret skinke 
Flødekartofler – Pasta salat 
Grøn salat og Flutes 

Pris: Kr. 65,00 

 Vi gør opmærksom på, at Drikkevarer skal købes på stedet 
 

Entre: Kr. 100,00 (inkl. kaffe og kage efter maden) 

Ved forud tilmelding via nedenstående tlf.nr./E-mailadresse, 
samt forudbetaling på nedenstående kontonummer inden 

den 20. maj 2005 Kr. 90,00  
 

Nordea bankkonto: Reg. nr. 2310 - Konto nr. 6264 637 641 
 

Nærmere information/tilmelding hos: 

Marianne Christiansen 4818 4339 eller hos Kirsten Wøhlk 4448 2889 
E-Mail: northwestsd@hogh.dk 

Maden skal forudbestilles 
på et af nedenstående 
telefonnumre eller via 
E-mailadressen, samt 
forudbetales på 
nedenstående bankkonto 
senest den 20. maj. 



April . .  .  

01-apr-05
02-apr-05 

18.30-23.00 
13.15-21.15 

Sydsjællands SDC 

Gønge Festival 
Nordskovskolen 

Bækvej 14, 4690 Haslev 

fredag: P - A1 - A2 
lørdag: M40 - M53 - M - P - 

A1 
Bengt "Bula" (S) 

Bjørn Andersson (DK) 

Bent 
55 54 68 31 

Preben 
21 78 55 73 

03-apr-05 13.00-17.00 

Brønderslev SDF 
KLM SD 

Yellow Rock SD 
Østervrå SD 

Kræftensbekæmpelses dans 
Sysseltinget, 9800 Hjørring 

Gulvets Niveau 
Callere: Alle som vil yde 

deres bidrag 

Henning 
98 90 38 08 

02-apr-05
03-apr-05 

13.00-21.00 
10.00-15.00 

Østjysk SDC 

15. Forårsfestival 
Nordre Skole, Nylandsvej 16 

8600 Silkeborg 

M53 - M - P - A1 - A2 - C1
Carsten Nielsen (DK) 
Ian McConnell (UK) 

Wayne Morvent (USA) 

John 
86 96 12 87 

09-apr-05 14.00-21.00 

Sydkystens SD 
Fødselsdagsdans 
Strandgårdsskolen 

Ishøj Søvej 2, 2635 Ishøj 
Bus 127 kører til skolen 

M45 - M - P 
Lone Blume 

Lars-Inge Karlsson 

Eva 
43 54 36 59 

10-apr-05 13.00-18.00 

Østjysk SDC - Silkeborg Kreds 
Forårsdans til fordel for 
Kræftens Bekæmpelse 

Nordre Skole 
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg 

Danseafgiften går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse 

M - P 
Ebbe Steen Hansen 

Ib Bendtsen 

Peder 
86 98 21 51 

Britta 
86 82 98 74 

15-apr-05 19.00-22.30 

North West SD 

Fredagsdans 
Syvstjerneskolen 

Skovløbervangen 1, 3500 Værløse 

Gulvets Niveau 
Poul Erik Sørensen 

Marianne 
48 18 43 39 

Karin 
44 66 18 90 

16-apr-05
17-apr-05 

13.00-22.00 
10.00-15.00 

Rold Skov SD 

Rold Skov Festival 2005 
Arden Skole 

Storardenvej 22, 9510 Arden 

M - P - A1 - A2 - C1 

Anders Blom (S) 
Carsten Nielsen (DK) 
Nils Trottmann (D) 

Lars 
98 15 22 80 

16-apr-05 14.00-21.00 

Ocean City SD 

Kong Neptun dans 
Solrød Skole, kantinen 

Højagervænget 33 A, 2680 Solrød 
Strand 

M45 - M - P - A1 
Freddie Ekblad (S) 

Søren Christensen (DK) 

Ole 
43 90 99 20 
40 20 99 20 

Arrangementsliste april - sept. 2005



Arrangementsliste april - sept. 2005

17-apr-05 13.00-17.00 

Østjysk SDC - Hadsten Kreds 

Søndagsdans 
Hadsten Skole 

Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten 
 

 

M - P 
Leif Broch 

Ib Rasmussen 

Lisbeth 
86 98 23 37 

17-apr-05 13.00-16.30 

Granny’s SD 

A-C Dancing 
Pedersborg Skole 

Rustkammervej 76, 4180 Sorø 

C1 
Thomas Samuelsson 

Berta 
57 83 02 82 

24-apr-05 13.00-17.00 

Yellow Rock SDC 

Søndagsdans 
Lundergårdskolen 

Nordens Alle 15, 9800 Hjørring 

M45 - M - P 
Birthe Madsen 

Ib 
98 98 21 32 

24-apr-05 13.30-17.00 

Granny’s SD 

Strictly Plus 
Pedersborg Skole 

Rustkammervej 76, 4180 Sorø 

Plus 
Lone Blume 

Lone 
51 84 15 50 

29-apr-05 
30-apr-05 

18.30-22.00 
14.00-21.00 

Join Hands 

9'th Jail House Dance 
Højvanghallen, Højvangsallé 20 

8700 Horsens 

fredag: M - P 
lørdag: M45 - M - P - A1 - 

A2 
James Wyatt (UK) 

Carsten Nielsen (DK) 
Klubcallere 

Birthe 
20 86 86 56 

Maj . .  .  

05-maj-05 ? 
Jarlen af Bothwell’s SD 

Solvogns Festival 
?   

07-maj-05 13.00-21.00 

Djurs SDC 

Forårsdans 
Rosmus Skole 

Bispemosevej 5, 8444 Balle 

 
M23 - M53 - M - P - A1 

Leif Ekblad (S) 
Leif Broch 

Einar Sølvsten 

Tina 
86 32 37 59 

Poul Erik 
86 33 46 87 
25 31 08 95 

07-maj-05 14.00-21.30 

Helsinge SD 

Fødselsdagsdans 
Ledmose Dance Hall 

Dommerengen 6, 3200 Helsinge 

M45 - M53 - M - P - A1 
Lone Blume 

Finn Gregersen 
Nicola Hartmann 

Leise 
48 79 72 50 



Arrangementsliste april - sept. 2005
Maj . .  .  

08-maj-05 13.00-17.00 
Juelsminde SD 
Søndagsdans 

BKI Centret i Barrit 

M53 - M - P 
Asta Bredahl 

Arne Pedersen 

Birgitte 
75 69 47 96 

10-maj-05 19.00-22.00 

Salten SD 
Forårsdans 

Toftebjerg Medborgerhus 
Røllikevej 3, 8653 Them 

M - P - A1 - A2 
John Vestergaard 

Ebbe Steen Hansen 

Eva 
86 85 14 05 

12-maj-05 19.00-21.30 

Bredballe SD 

Sommerdans 
Kirkebakkeskolen 

Kirkebakken 9 A, 7120 Vejle Ø 

M45 - M - P 
Helle Rotne 
Hans Pitters 

Hans 
75 81 45 56 

13-maj-05 19.00-21.45 

Sydkystens SD 
Fredagsdans 

Vejlebroskolen 
Vejledalen 1, 2635 Ishøj 

Gulvets niveau 
Bjørn Andersson 

Eva 
43 54 36 59 

21-maj-05 13.00-21.00 

Bredballe SD 
Join Hands 

Fyn SDC 
Sydjysk SDK 
Wild West SD 

5-klubdans i Odense 
Bellinge Idrætscenter 
Sædekildegårdvej 4 

5250 Odense 

M45 - M - P - A1/A2 
Lorenz Kuhlee (D) 
Stefan Sidholm (S) 

Christian Wilckens (DK) 

Bent 
23 81 62 94 

21-maj-05 ? 
Greve SDC 

Fødselsdagsdans 
?   

22-maj-05 13.00-17.00 

New Friends SD 
Yellow Rock SDC 

KLM SD 
Frederikshavn SDC 

Østervrå SD 

Tolne Danse 2005 
Tolne Skovpavillon 

Bakkevej 5, Tolne, 9870 Sindal 

M45 - M - P - A1 
? 

Jan 
60 93 01 62 

Arne 
98 46 18 71 

24-maj-05 19.00-21.30 

Sydjysk SD Kolding 

Sommerdans 
Kolding Amtsgymnasium 

Skovvangen 10, 600 Kolding 

M - P - A1 
Lars-Inge Karlsson 

Arne Pedersen 

Egon 
75 53 10 15 

28-maj-05 14.00-21.00 

North West SD 

Søndersødans 
Søndersøhallen 

Kirke Værløsevej 50, 3500 
Værløse 

 

M45 - M53 - M - P - A1 
Søren Christensen 
Nicola Hartmann 

Marianne 
48 18 43 39 

Kirsten 
44 48 28 89 



Arrangementsliste april - sept. 2005
Juni . .  .  

03-jun-05 
04-jun-05 
05-jun-05 

17.00-22.00 
13.00-21.30 
10.00-16.00 

Bredballe SD  

14th Danish Convention  
Vejle Centret / Idrættens Hus 
Villy Sørensens Plads 5, 7100 

Vejle 

 

M45 - M - P - A1 - A2 - C1 
- (C2) 

Bronc Wise (USA) 
Carsten Nielsen (DK) 

Joachim Rühenbeck (D) 
Kenny Reese (D) 
Lone Blume (DK) 
Nils Trottmann (D) 
Paul Bristow (GB) 

Thorsten Geppert (D) 
Søren Christensen (DK) 

LINE DANCE 
Hanne Pitters (DK) 
Janni Pedersen (DK) 

TRADITIONEL SQUARE 
DANCE 

Frede Olsen (DK) 
Margit Olsen (DK) 

Lars 
75 83 64 89/
40 45 82 71 

Hans 
75 81 45 56   

13-jun-05 19.00-22.00 

North West SD 

Sommerdans 
Jonstruphus 

Jonstrupvangvej 159, 3500 
Værløse 

Gulvets Niveau 
Nicola Hartmann 

Marianne 
48 18 43 39 

19-jun-05 13.00-17.00 

New Friends SD 
Yellow Rock SDC 

KLM SD 
Frederikshavn SDC 

Østervrå SD 

Tolne Danse 2005 
Tolne Skovpavillon 

Bakkevej 5, Tolne, 9870 Sindal 

M45 - M - P - A1 
? 

Jan 
60 93 01 62 

Arne 
98 46 18 71 

25-jun-05 
13.00-17.00 
18.00-22.00 

Østjysk SDC - Gjern 

Sommerdans 2005 
Gjern Kultur- og Idrætscenter 

Skovvejen 6, 8883 Gjern 

13 - 17: A1 - A2 
18 - 22: M - P 
Johnny Preston 

John 
86 96 12 87 

27-jun-05 19.00-22.00 

North West SD 

Sommerdans 
Jonstruphus 

Jonstrupvangvej 159, 3500 
Værløse 

Gulvets Niveau 
Tommy P. Larsen 

Marianne 
48 18 43 39 

29-jun-05 18.30-22.00 

Hamlet Grand Squares 

Sommerdans Special 
Laden på Gl. Vapnagård 

Hovmarken 7, 3000 Helsingør 

P - A1 - A2 
Johnny Preston 

Lars 
49 20 30 62 



Arrangementsliste april - sept. 2005
Juli . .  .  

02-jul-05 13.00-21.00 

Brønderslev SDF 
Frederikshavn SDC 

KLM SD 
Nørresundby SDC 
Yellow Rock SDC 
New Friends SD 

Vedsted Happy Dancers 
Nordjysk Sommerfestival 

Hedegårdsskolen 
Nordens Allé 56, 9700 

Brønderslev 

M45 - M - P - A1 - A2 
? 

Grete 
98 92 20 71 

17-jul-05 13.00-17.00 

New Friends SD 
Yellow Rock SDC 

KLM SD 
Frederikshavn SDC 

Østervrå SD 

Tolne Danse 2005 
Tolne Skovpavillon 

Bakkevej 5, Tolne, 9870 Sindal 

M45 - M - P - A1 
? 

Jan 
60 93 01 62 

Arne 
98 46 18 71 

17-jul-05 
18-jul-05 
19-jul-05 
20-jul-05 
21-jul-05 

Workshop 
09.30-12.00 

Dance 
19.00-22.00 

Callers’ Society Denmark 

Summer Square Dance 2005 
Himmerlandsfonden, Tranum 

Strand 
9460 Brovst 

M 
Bronc Wise (USA) 

Søren Christensen (DK) 
James Wyatt (UK) 

Lotte 
98 24 36 63 

Lars 
97 40 35 08 

17-jul-05 
18-jul-05 
19-jul-05 
20-jul-05 
21-jul-05 

Workshop 
09.30-12.00 

Dance 
19.00-22.00 

Callers’ Society Denmark 

Summer Square Dance 2005 
Himmerlandsfonden, Tranum 

Strand 
9460 Brovst 

P 
Bronc Wise (USA) 

Søren Christensen (DK) 
James Wyatt (UK) 

Lotte 
98 24 36 63 

Lars 
97 40 35 08 

21-jul-05 
22-jul-05 
23-jul-05 
24-jul-05 
25-jul-05 

Workshop 
09.30-12.00 

Dance 
19.00-22.00 

Callers’ Society Denmark 

Summer Square Dance 2005 
Himmerlandsfonden, Tranum 

Strand 
9460 Brovst 

A1 
Bronc Wise (USA) 
Dave Wilson (USA) 

Carsten Nielsen (DK) 

Lotte 
98 24 36 63 

Lars 
97 40 35 08 

21-jul-05 
22-jul-05 
23-jul-05 
24-jul-05 
25-jul-05 

Workshop 
09.30-12.00 

Dance 
19.00-22.00 

Callers’ Society Denmark 

Summer Square Dance 2005 
Himmerlandsfonden, Tranum 

Strand 
9460 Brovst 

A2 
Bronc Wise (USA) 
Dave Wilson (USA) 

Carsten Nielsen (DK) 

Lotte 
98 24 36 63 

Lars 
97 40 35 08 

25-jul-05 
26-jul-05 
27-jul-05 
28-jul-05 
29-jul-05 

Workshop 
09.30-12.00 

Dance 
19.00-22.00 

Callers’ Society Denmark 

Summer Square Dance 2005 
Himmerlandsfonden, Tranum 

Strand 
9460 Brovst 

 

C1 
Bronc Wise (USA) 

Carsten Nielsen (DK) 

Lotte 
98 24 36 63 

Lars 
97 40 35 08 



Arrangementsliste april - sept. 2005
August . .  .  

14-aug-05 13.00-17.00 

New Friends SD 
Yellow Rock SDC 

KLM SD 
Frederikshavn SDC 

Østervrå SD 

Tolne Danse 2005 
Tolne Skovpavillon 

Bakkevej 5, Tolne, 9870 Sindal 

M45 - M - P - A1 
? 

Jan 
60 93 01 62 

Arne 
98 46 18 71 

15-aug-05 19.00-22.00 

North West SD 

Sommerdans 
Jonstruphus 

Jonstrupvangvej 159, 3500 
Værløse 

Gulvets Niveau 
Bjørn Andersson 

Marianne 
48 18 43 39 

20-aug-05 13.00-21.00 

Sydjysk SD Kolding 

Kolding Plusdans 
Bramdupdam Hallerne 

Bramdrup Skovvej 110, 6000 
Kolding 

P - P ext. 
Lone Blume 

Lars-Inge Karlsson 

Henning 
25 60 98 48 

19-aug-05 
20-aug-05 
21-aug-05 

18.30-22.00 
08.30-17.30 
08.30-11.30 

 

Weekend med Square Dance
på Vibæk Camping 

Nordre Strandvej 23, 8400 
Ebeltoft 

M - P - M - P ext 
Christian Wilckens 

Einar Sølvsten 
Tom Mortensen 

  

27-aug-05 C Østervrå SD ? 
Klaus 

98 96 99 95 

27-aug-05 
28-aug-05 

? 
Hamlet Grand Squares 

Ophelia Festival 
?   

September . .  .  

03-sep-05 
04-sep-05 

14.00-22.00 
10.00-15.00 

Østjysk SDC 
Horse Fair Dance 
Skovvangskolen 

Minervavej 5, 8450 Hammel 

M - P - A1 - A2 
Carsten Nielsen 

Søren Christensen 
Lone Blume (kun lørdag) 

John 
86 96 12 87 

10-sep-05 13.00-21.00 

Hedens SD 

Septemberdans på Heden 
Østre Skole 

Jyllandsgade 10, 7430 Ikast 

M45 - M - P - A1 
Nils Trottmann (D) 
Lars-Inge Karlsson 

Oda Daniel 
Brian Jensen 

John 
97 25 09 10 

11-sep-05  
Yellow Rock SDC 

 
? 

Jan 
60 93 01 62 

16-sep-05 
17-sep-05 

18.30-23.00 
13.30-21.30 

Holbæk SDC 
Rainbow Festival 

 

M45 - M - P - A1 - A2 
+ C1 (lørdag) 

Jack Borgström (S) 
Dave Wilson (S) 

Søren Christensen (DK) 

Claus 
47 59 10 21 



WEEK-END med SQUARE DANS 

I weekenden 19/8-21/8 - 2005, ved Ebeltoft strand 
 
 

 

Chr. Wilckens - Einar Sølvsten 
Tom Mortensen 
M - P - M - P ext…. 

 
Campingvogn / Telt                        250,- 
Campinghytte  lille    4+2 Børn   500,-   
           -              ny       6 prs. 1000,- 

Danseafgift      60,-  
Aftensmad Lørdag   100,-   

 Ta´ børn / børnebørn med der er masser af aktiviteter. 

 
Spisning lørdag kl. 18.00 i teltet med pladsens øvrige gæster. 
Efter middagen, 1 times square dans med pladsens gæster. 
Derefter afterparty med underholdning ved Christian Wilckens til 0.30. 

 
Tilmelding: 
Vibæk Camping  Nordre Strandvej 23,  8400 Ebeltoft - tlf. 8634 1214 senest d. 1/8 - 
2005 
Max 100 prs. 

Repræsentantskabsmøde i DAASDCRepræsentantskabsmøde i DAASDCRepræsentantskabsmøde i DAASDCRepræsentantskabsmøde i DAASDCRepræsentantskabsmøde i DAASDC
Søndag d. 21. marts afholdt
DAASDC sit ordinære repræsentant-
skabsmøde. 42 personer fra 24 klub-
ber var mødt op for at høre hvad be-
styrelsen havde udrettet i det for-
gangne år samt hvad deres planer for
fremtiden var.
Bestyrelsen kunne berette at de havde
lavet en PR folder som var udsendt
til klubberne. De havde også indledt
et samarbejde med DGI og danse-
landsstævne i august 2007, men øn-
skede repræsentantskabets godken-
delse til at fortsætte samarbejdet. For-
manden fortalte at Danselands-
stævnet 2007 vil blive lavet i samar-

bejde med andre danseorganisationer,
bl.a. New Style Square Dance, Tra-
ditionel Square Danse, Moderne Par
Dans. Det vil være DGI som står for
det overordnede ansvar men de med-
virkende forbund vil få medindfly-
delse på hvordan arrangementet bli-
ver afholdt. De fremmødte syntes
stort set det var en god ide såfremt
konceptet kommer til at ligne det vi
kender fra Dansk Convention og man
gav bestyrelsen bemyndigelse til at
fortsætte samarbejdet.
Bestyrelsen havde også deltaget i det
Europæiske samarbejde inden for



Square Dance, men syntes ikke helt
udbyttet heraf stod mål med de rejse-
udgifter som er forbundet med et så-
dant samarbejde, hvor man mødes 2
gange årligt i et af de deltagende
lande. I år havde man haft udgifter
på ca. kr. 12.000. Derfor ønskede be-
styrelsen at høre de fremmødtes hold-
ning til dette. Der blev fra salen spurgt
hvad man fik for disse penge og sva-
ret hertil var at man følger med i hvor-
dan Square Dancen udvikler sig i de
andre lande samt at man udveksler
erfaringer omkring bl.a. hvervning af
nye medlemmer og afholdelse af store
stævner m.m. Dette mente de frem-
mødte lige så godt kunne foregå ved
telefonmøder eller pr. korrespon-
dance. Derfor blev det, da man skulle
vedtage budgettet vedtaget at ned-
sætte beløbet til denne aktivitet til kr.
4.000.
Bestyrelsen havde også været ude for
at finde værter til Dansk Convention
2006, men desværre havde ingen
endnu meldt sig. Hvis det skal lyk-
kes at finde en eller flere klubber som
vil være værter i 2006 er det ved at
være sidste udkald. Der var flere klub-
ber som efterlyste en beskrivelse af
hvad der skal til for at afholde et kon-
vention, bl.a. hvor dan kommer man
i gang, hvor og hvad skal man søge
om, hvordan søger man sponsorater
osv. En sådan beskrivelse findes pt.
ikke, men nogle af de klubber som

tidligere havde været Convention
værter tilbød at komme og fortælle
om det hvis bestyrelsen samlede evt.
interesserede klubber til et møde. Det
blev derfor pålagt bestyrelsen at ind-
kalde til et sådant møde.
Da man nåede til regnskab og budget
blev der rejst en del kritik af at der
blev brugt forholdsvis mange penge
på administration og for lidt på PR
og fremme af Square Dancen og der
blev henstillet til bestyrelsen om at
reducere administrations-
omkostningerne. Regnskabet blev
dog godkendt og bortset fra reduktio-
nen i udgiften til det Europæiske sam-
arbejde blev budgettet vedtaget.
Derefter gik man over til valg. Her
blev Kasserer Günter Arnold gen-
valgt. Lotte Vangsgård og Erna Niel-
sen blev valgt til bestyrelsen, medens
Juan Don Berg gled ud af bestyrel-
sen. Som suppleanter blev valgt Jette
Nielsen og Claus Hansen, medens
Poul Erik Nielsen gled ud. Valg af
revisor og revisorsuppleant blev gen-
valg af henholdsvis Eigil Hangaard
og Benja Nielsen.
Under evt. havde man en diskussion
om hvorvidt DAASDC skal tage an-
dre danseformer ind under sin hat.
Der var dog stort set enighed om at
DAASDC’s opgave er at fremme
Square Dancen og at man ikke har
resurser til også at promovere andre
danseformer.

Run



Portræt af nyt bestyrelsesmedlemPortræt af nyt bestyrelsesmedlemPortræt af nyt bestyrelsesmedlemPortræt af nyt bestyrelsesmedlemPortræt af nyt bestyrelsesmedlem
.Skrive om mig selv, sagde Ruth.

Hvorfor jeg stillede op til DAASDCs
bestyrelse………….
Har vi ikke alle en pligt til at deltage,
så godt vi kan?

Jeg har danset Square Dance siden
1987, og er stadig meget glad for det.
Jeg er nu i gang med C1.
Jeg er også Caller, og vil gerne bi-
drage til udvikling af dansen
Jeg har været i CSD bestyrelse i 11
år. Er nu gået ud. Derfor tid og over-
skud til DAASDC.
Jeg synes, DAASDC skal sætte mere
focus på Modern Western Square
dance i Danmark
Jeg synes, vi alle har et ansvar for
denne unikke motionsform.
Jeg synes, DAASDC og CSD skal
samarbejde, og trække på samme
hammel.
Jeg mener, at vi skal have Danish
Convention hvert år.
Jeg mener, vi skal få klubberne til at
samarbejde, ikke modarbejde hinan-
den.
Jeg mener, at DAASDC er til for
klubberne, ikke omvendt
Jeg ønsker, at vi alle aktivt prøver at
få flere dansere.
Jeg ønsker mere fælles struktur og
retningslinier
Jeg ønsker, at vores aktivitet skal fort-
sætte i fremtiden.

Dette er bare nogle
af grundene til, at
jeg gerne vil være
med.
Bestyrelsesarbejde
er ikke altid sjovt,
og slet ikke når man
når til repræsentantskabsmødet/gene-
ralforsamlingen. Så føler man sig tit
banket lidt ned, da mange kun ser og
påpeger det negative. Det er altid let
at kritisere, når man er udenfor. Det
har jeg også selv gjort, og nu er det
vel blevet min tur, til at varetage et af
de varme sæder. Jeg håber, at jeg kan
falde ind i troppen og være med til at
ændre udviklingen i positiv retning.
Jeg håber, at alle vil komme med in-
put, forslag og konstruktiv kritik året
igennem, så vi kan tackle opgaverne
bedst og hurtigst muligt.
Jeg vil gøre mit bedste til, at vi kan
få en god og arbejdsdygtig bestyrelse.

Lotte Vangsgaard
Bestyrelsesmedlem
DAASDC.



I år er H. C. Andersens år,
så det vi nu vil fortælle
burde være en eventyrlig
historie men er desværre
foregået i det virkelige liv.

Historien begynder med „der var en-
gang“ 4 piger, som trænede ekstra i
en klub i et halvt år. Det var vi meget
glade for, indtil vi en aften fik en op-
ringning af klubbens formand. Han
fortalte, at flere af de andre på holdet
havde truet med at melde sig ud af
klubben, hvis vi 4 piger ikke frivil-
ligt trak os. Det gjorde vi naturligvis
øjeblikkeligt, for vi ønskede bestemt
ikke at være en klods om benene på
de andre. Vi var åbenbart ikke gode
nok. Det havde vi bare ikke haft for-
nemmelsen af, da der aldrig var ble-
vet sagt noget til os.

Det er aldrig sjovt at blive vejet og
fundet for let, men det, der berørte os,
var måden, det blev gjort på. Hvorfor
i alverden havde de ikke snakket med
os om det på en træningsaften i ste-
det for at benytte denne barnlige og
uværdige fremgangsmåde.
Vi regner med, at sådan en frem-
gangsmåde vil være en enlig svale og
håber på, at skulle der opstå proble-
mer i klubberne, at man så vil tage en
fornuftig snak med de implicerede.
For det skal da være sjovt at danse
square dance – ikke?
For en ordens skyld  skal det nævnes,
at dette her ikke er foregået i den klub,
vi har været medlem af i alle vore
danseår.

Squarelig hilsen

Grethe, Kirsten, Tove og Grethe

En lille fortælling fra det virkelige liv.

Sæt jeres flyer iSæt jeres flyer iSæt jeres flyer iSæt jeres flyer iSæt jeres flyer i
Square Dance HighlightsSquare Dance HighlightsSquare Dance HighlightsSquare Dance HighlightsSquare Dance Highlights

så bliver den setså bliver den setså bliver den setså bliver den setså bliver den set



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

ALT TIL LINE DANCE OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR

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

UDEN FRYNSER
BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.

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

Fra danser til
danser
Tips & Ideer
Jeg har fået følgende opskrift på
stivning af skørter fra Alice
Rasmussen, Sydsjællands Square
Dance Club.

Stive skørt:

3 spsk kartoffelmel udrøres i 2 dl
koldt vand under omrøring.
Tilsættes 2 l. spilkogende vand
hvorved stivelsen klistre.
Fortyndes med 2-4 ltr. koldt vand.

Tøjet skylles i stivelsen og vrides
hårdt.

Hæng til tørring/afdrypning – tager
nogle dage – og gennemarbejd
derefter skørtet godt



Dresscode.

Ja, sådan en har vi faktisk indenfor
Modern Square Dance, men det  ser
ikke ud som alle er klar over det.
Hvad det så skyldes ?

Det bliver mere og mere udbredt at
dansere møder op til mindre (og i et
vist omfang også til større) arrange-
menter iført noget, der nærmest lig-
ner sabotage af vores dresscode. Der
kan være forskellige grunde til at man
ikke har anskaffet det helt rigtige ud-
styr, men man behøver da ikke gå helt
over i den anden grøft.

De damer, der ikke har den autorise-
rede nederdel med underskørt, kunne
vel finde en passende nederdel at tage
på i stedet for de kedelige lange buk-
ser. Eneste undskyldning for de lange
bukser til pigerne burde være, hvis de
absolut ønsker at danse mand. I
ligeberettigelsens navn burde det
omvendte også være tilfældet, nem-
lig at en mand, der ønsker at danse
dame, kunne stille i nederdel, men det
er der nok ingen af os, der tør!

Og nu vi er ved mændene, hvorfor
stiller nogle i T-shirt, når man ligeså
godt kunne tage en skjorte på ? Dress-
code siger mørke bukser eller cow-
boybukser. Hvorfor stiller nogle så op
i lyse bukser ?

Og så en sidste ting, nu jeg har taget
proppen af: Alt for mange (af begge
køn) „glemmer“ deres navneskilt!
Efter min mening bør det bruges når
som helst vi er til et arrangement,
hvor vi møder dansere vi ikke ken-
der. Alt andet er en uartighed.
 I forbindelse med navneskiltet fin-
des vedhæng beregnet for formand og
bestyrelsesmedlemmer. De ses sjæl-
dent, men kan være god orientering
for andre. Er det janteloven, der her
stikker sit hoved frem med sin falske
beskedenhed? „Du skal ikke tro, du
er noget....“.

Bjarne Trampedach,
Board Member,
Sydjysk Square Dance, Kolding



    Tag en Plus-dag med 

 Kolding Plusdans  
 i Bramdrupdam-Hallen 

Bramdrupskovvej 110, Kolding 
Lørdag den 20. august 2005 kl. 13-21 

 
 

Program: Plus/Plus extended 
med      

Lone Blume og Lars-Inge Karlsson 
 

Download flyer fra 
SYDJYSK SQUARE DANCE KOLDING 

www.sydjysksq.dk 

  

 
 
 
 

 
 
 

Højvanghallen - Horsens 
29. - 30. april 2005  

 
 
 
 

M45 - M - P - A1 - A2 
 

Download flyer på http://joinhands.come.to 

  



Af Lisbet og Per Hertz,
Begyndere med stort B
http://www.hz.dk

I 2004 besøgte vi og vores to mind-
ste „the Family Fun Weekend“, en
square-dan-ce-festival i Grass Vally i
det nordøstlige Californien.  Vi var
på en fem ugers ferietur til det syd-
vestlige USA, en drøm, vi havde haft
i mange år, og som nu gik i opfyl-
delse.  Vi havde lejet en „RV“ (en
autocamper) på 29 fod, en baby på
6½ tons, som blev vores hjem i de
fem uger.
Ved planlægningen af turen hjemme-
fra havde vi spurgt os selv om, hvad
vi kunne tænke os at gøre i USA – og
man kan vel ikke tænke sig at besøge
USA uden at stifte bekendt-skab med
landes nationaldans.  Så vi havde

meldt os til ar-
rangementet
på forhånd via
Internet.
Så en skønne

julidag trillede vi ind på Nevada
County Fairground, hvor vi blev mod-
taget med en del måben, en hel del
opmærksomhed – og med en endu
større del hjertelighed.  Vi var jo ikke
tilknyttet nogen squaredance-klub,
men med det samme blev vi adopte-
ret af folkene fra Adobe Squares.
Dette gjaldt også vores to drenge på

12 og 14, som med det samme
„faldt i“ med den ungdomsgruppe,
som var med ved stævnet.
I løbet af no time var vi omgivet
af de sødeste mennesker, som dels
gerne ville hilse på, dels tog os
med i de aktiviteter, der var, og
som den naturligste ting i verden
tog det som en selvfølge, at vi del-
tog i et crash course i squaredance,
som lynhurtigt blev berammet –
måske nok mest til ære for os...
Det var bare på med vanten og så
i gang.  Med god hjælp af de alle-
stedsnærværende og altid hjælp-
somme engle førte vores fænome-
nale caller, Scot Byars, såle-des os
gennem de første 28 calls.  Yessss,
dette var der en fremtid i!

Vores to drenge havde på forhånd
meddelt os, at de „tiværtifælde“
ikke skulle danse squaredance –
sådan noget pinligt noget gør man
bare ikke …  Denne indstilling
varede ved, lige til Evas og
Buddys datter på 16, Danielle,
med kvindelig ynde konstaterede,
at „I skal naturligvis også deltage
i dansen, ikk’?“  Vi troede, det var
to børn, vi havde med på tur, men
måtte med et slet skjult smil til
hinanden se i øjnene, at det altså
var to teenagere i stedet.  Logre,
logre, og selvfølgelig skulle de
være med.  Hun var nu også yn-

Om at starte med at danse squaredance



 

GSI Caller School 
(free of charge) 

10 – 14 July 2005 

GSI World 
Square Dance Festival 

15 – 17 July 2005 

Kockum Fritid  -  Malmö  -   Sweden 

Deborah Carrol Jones
Tony Oxendine  - Jerry Story 

  Tommy Morgenroth - Jon Jones 
Ingvar Pettersson - Paul Bristow  -  Kenny Reese 

Information and registration  Caller School 
Pre-registration required, limited space 
Hanna Tenenbaum 
Möllevångsgat 20 A 
S-214 20 Malmoe    Sweden 
Tel: +46 (0) 70 683 53 01       
Email: GSI2005@telia.com  
eller    hannainsweden@yahoo.com 

Information and registration  Square Dance Festival 
Pre-registration: Full weekend 300 SEK (33 EUR) 
Lars Olofsson 
Friisgat 41 
S-214 21 Malmoe     Sweden 
Tel: +46 (0) 70 527 20 37           
lars.g.olofsson@telia.com 

http://www.grandsquareinc.com - http://www.energysquares.com 

MS – C1
3 days 
3 halls 

Caller 
Clinic 
5 days 

dig, sød og imødekommende, og når
man så oveni har egen bil, så var de
solgt.

Sent om aftenen var der fødselsdags-
surprise-party for Scott, og, surprise,
surprise, man kan jo ikke være caller
og have fødselsdag uden at calle.  Så
i løbet af ingen tid var dansen i gang
igen.
Næste dag var det tid til traditionelle
familieudflugtsaktiviteter, såsom æg-
kast, tovtrækning, fodboldkast, skat-
tejagt og deslige.  Alle, voksne, børn
og unge, gik op i det med liv og sjæl,
og selv vores unger overgav sig med
fuld musik.

I løbet af eftermiddagen kom der
endnu flere folk til, og om aftenen
gik dansen i tre haller.  Vi måtte selv-
følgelig være med, både som aktive
dansere, men også i det officielle ce-
remoniel.  Amerikanere har det med
at uddele awards for alle mulige og
umulige ting – vi blev kaldt på po-
diet for at modtage prisen for at være
den familie, der havde rejst længst for
at deltage i stævnet, og blev samti-
dig udnævnt til „Honorary
Sqaredancers“ – man er ikke så kar-
rig.  Jacob modtog sin pris for at have
vundet fodboldkast (skulle hilse og
sige, at det er svært at ramme præ-
cist med en ameri-kansk fodbold).



Lørdag aftenen var der fællesspis-
ning, hvor man for en billig penge
kunne få udmærket mad.  Vi havde
regnet med, at man kunne få en en-
kelt øl til.  Direkte adspurgt sagde
vores nye gode ven Mel, at, nej, det
gør man ikke.  Jo, når vi var færdig
med at danse, så ville vi samles i
Adobes lejr og nyde nattens kølighed
med en enkelt øl.  Grunden?  Well,
dels skal man jo kunne koncentrere
sig om at danse, og dels ville éns
for-sik-ring ikke dække, hvis man nu
skulle komme til skade.
I løbet af aftenen var der dans på alle
niveauer, og Danielle og Marshall
(ligeledes 16 år), var suverænt gul-
vets flotteste og dygtigste par.  Wow,
hvor det gik!
Noget, som slog os, var den omhu,
hvormed folk tog sig af deres ung-

domsgruppe – den modsvaredes af
den ildhu, hvormed samme unge
mennesker deltog – og bidrog – til
arrangementet.  Hjemmefra er vi nok
mest vant til, at vores unger sætter
sig lidt tilbage i stolen og venter på,

at de stegte duer skal flyve ind i mun-
den på dem.  Sådan var det ikke her.
Det var helt åbenlyst, at man var vant
til, at de selv tog ansvar, og at gensi-
dig, positiv respekt og god opførsel
var en naturlig ting, som ikke behø-
vedes at blive diskuteret.  Og det var
lige så tydeligt, at de unge mennesker
nød at være med.
Med på stævnet var også en gruppe
handicappede, nogle med Downs syn-
drom, andre med modsvarende be-
sværligheder, men alle blev de hilst
velkomne, og de deltog på lige fod
med alle andre – de er jo
„handicapables“...  Det var slående,
at man tager vare på sig og sine, og at
„samfun-det, det er altså os selv“.
Ingen fremmed-gø-relse dér!
Søndag startede med fælles morgen-
mad for den samlede ungdomsgruppe
– pandekager med ahornsirup bagt af
Rose fra The RugRatz, en „konkur-
rerende“ squaredance-klub.  Øj, hvor
det smagte godt, og øj, hvor var vi
mætte bagefter.
Ellers stod dagen i opbruddets tegn.
Nogle havde mange hundrede kilo-
meter at køre, før de var hjemme.  Vi
tog efter tre nanosekunders betænk-
ningstid mod en indbydelse fra Eva
og Buddy om at besøge dem i deres
hjem i Novato, nord for San
Francisco.  Igen samme hjertelige
velkomst – drengene forsvandt næ-
sten øjeblikkelig af sted sammen med



Callers'
Society
Denmark

Callers’ Society Denmark

CSD
Caller School

NewsLetter
Website

Callerparade
Summer Dance

Caller Træf

Medlem af: CALLERLAB - DAASDC www.csd-denmark.dk

Indmeldelse kontakt: Kasserer Lars Foged -9740 3508 - eMail: larsfoged@mail.dk

Bestyrelse: Lotte Vangsgaard 9824 3663, Hans Jørgen Bugge 7564 3536,
Carsten Nielsen 9837 4430, Lars Foged 9740 3508, Max Fris 8626 0251

ungdomsgruppen, som skulle en tur i
biografen, og den ældre generation fik
tid til at snakke sammen.
Tirsdag aften var første aften i den ny
sæson i Adobe Squares i Petaluma,
en times kørsel fra Novato, og vi blev
med samme naturlige selvfølgelighed
taget med.  Caller var igen Scot Byars,
og vi fik på et par timer endnu en tur
gennem de første 28 calls.  Huh, hej,
hvor det gik.  Scot er en virkelig god
pædagog – lige dele logik og humor,
så vores selvtillid voksede med
samme hastighed som temperatu-
ren…
Hjemme har vi jo en regel om, at frisk
fisk og liggende gæster holder sig i
tre dage, men det var med blødende

hjerter, vi sagde farvel til vores nyer-
hvervede venner og drog videre på
vores ferie rundt i det sydvestlige
USA,  specielt for drengene, som
havde fået en oplevelse og venner for
livet.
For os alle blev det således en ople-
velse, som vi overhovedet ikke havde
forventet.  Venskab ud over det sæd-
vanlige, et indblik i en verden, som
er anderledes end vores egen, en
masse fest og farver – samt en sikker
forventning om, at dette måtte og
skulle vi gøre noget ved, når vi kom
hjem.
Det gjorde vi så.  Tilbage i Danmark
kiggede vi på Internet for at finde ud
af, hvordan den hjemlige



square-dance-verden så ud.  Per ar-
bejder deltids i Stockholm, så ud over
at finde et passende begynderkursus
skulle vi også finde en ugedag, der
kunne bringes til at passe.
Efter et par besøg i andre klubber stod
det klart for os, at det sted, vi fandt
en lignende hjertelighed og samme
skæg og ballade var hos Anne-Gre-
the og Hans i Greve Squaredance
Club.  Vi vil selvklart gerne have
fagligheden på plads, men det er
mindst lige så vigtigt for os, at ma-

gien bibeholdes, og her er den sociale
dimension og det gode grin utroligt
vigtige ingredienser.

I Greve Squaredance Club har vi på
samme måde fundet nye venner, der
har taget imod os med samme natur-
lighed som i USA.  På samme måde
har vi oplevet, at „engle“ fra andre
hold har hjulpet til med stor entu-
siasme.  Sjældent har vi set steder,
hvor man kan have det lige morsomt,
når alt glider som i olie – og når vi

(en sjælden gang, ahem) får lavet fejl
og får lavet rod i det hele.
Vi har i Greve Squaredance Club et
fantastisk begynderhold.  Men ikke
bare det.  Anne-Grethe og Hans for-
står at lave nogle „get-together-par-
ties“, hvor vi mødes på tværs af ni-
veauerne.  To er det blevet til indtil
nu, og et tredje arrangement er un-
dervejs.  Igen er det bemærkelsesvær-
digt, som alle bidrager til, at disse
arrangementer skal blive en succes.
De, der har gået til squaredance i
umådelige tider (altså mere end vo-
res seks måneder) og dermed har lært
lidt mere end „bow to your partner“,
er med til også at gøre det festligt for
os begyndere.
Gode venner, god motion for hoved,
sjæl, krop og lattermuskler – venskab
sat til musik.  For pokker, kan man
tænke sig en bedre hobby?

Når jeg bliver stor, vil jeg være
politibetjent og følge i min fars
fodspor!

Jeg vidste ikke din far var
betjent

Det er han heller ikke, han er
indbrudstyv!



-ĆR LDQ Oċ
VVVqRPT@QDC@MBDBNMUDMSHNMckkfqRD

Vinga Yellow Rockers SDC ªr stolta 
och glada ºver att ha utsetts till 
arrangºrer fºr Convention 2005.

Men vi ªr ocks¬ tacksamma gent-
emot arrangºrerna i Karlstad som 
vlagt ner ett enormt arbete och 
visat hur ett convention ska ar-
rangeras. Tack Karlstad!

 ven om det blir sv¬rt, ska vi  gºra 
v¬rt bªsta fºr att Convention 2005 
i Gºteborg ska bli en lika ofºr-
glºmlig upplevelse.

Vi vill dªrfºr hªlsa till Sveriges alla 
squaredansare: 

Du ªr vªlkommen till Gºteborg ... 
Kn¹ dig in p¬ Convention 2005!

$NMUDMSHNM ckkf{



Belles & Beaus Square Dance Club

30865515418300 Odder

Annie Wilkens, Sct. Annagade 2, Gylling

m.

Big River Square Dance Club

6497 42 32 677500 Holstebro

Toby Bruun Wien, Villavej 19

m.

Bornholm Square Dance Klub

7356 97 22 083720 Aakirkeby

Lene Due, Smørengevej 16

m.

Bredballe Square Dancers

25075 81 45 567120 Bredballe, Vejle Ø

Hans Pitters, Bryggervangen 13

m.

Brønderslev Square Dance Forening

1998 83 41 949740 Jerslev

Jørn Christensen, Horsemosevej 81

m.

Callers' Society Denmark

12098 24 63 369440 Aabybro

Lotte Vangsgaard, Ulvehusvej 31, Birkelse

m.

Coordinate Denmark

1098 39 15 969520 Skørping

Jette Nielsen, Sætervej 1

m.

Djurs Square Dance Club

4586 32 37 598500 Grenå

Tina Willmann, Fuglsangvej 91

m.

Fredensborg Square Dance Club

11349 14 22 873980 Kokkedal

Ingeborg V. Nielsen, Hvedevænget 62

m.

Frederikshavn Square Dance Club

1598 48 19 939900 Frederikshavn

Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3,  Elling

m.

Fyn Square Dance Club

8662 65 20 205600 Fåborg

Mogens K. Nielsen, Gærupvej 20

m.

Granny's Square Dancers

13457 83 02 824180 Sorø

Berta Thomsen, Tuelsøvej 4

m.

Greve Square Dance Club

5043 90 07 092670 Greve

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

m.

Hamlet Grand Squares

5649 20 30 623060 Espergærde

Lars Søndergård, Postboks 105

m.

Hedens Squaredansere

5397 52 90 367800 Skive

TOMMIE jørgensen, Helenevej 5

m.

Helsinge Square Dancers

2748 79 72 503200 Helsinge

Leise Kampmann, Dommerengen 6

m.

Herning Square Dancers

4497 22 51 767400 Herning

Allan Egelund Larsen, Ejner Mikkelsenvej 15

m.

Hillerød Square Dancers

21648 24 17 753400 Hillerød

Niels Madsen, Præstevænget 18

m.

Holbæk Square Dance Club

9647 59 10 213390 Hundested

Claus Hansen, Storebjergvej 5

m.

Jarlen af Bothwell's Square Dancers

2659 91 35 214500 Nykøbibg Sj

John Sørensen, Mosbyvej 23

m.

Join Hands

8575 60 18 308700 Horsens

Birthe Simonsen, Mimersgade 5A, 2.th.

m.

Juelsminde Square Dancers

1275 69 47 967130 Juelsminde

Birgit Gundersen, Kystvej 16

m.

Kalundborg Square Dancers

3759 52 74 784400 Kalundborg

Benja Nielsen, Røsnæsvej 427

m.

Klarup Square Dancers

2398 35 53 033240 Nibe

Svend Sabroe, Valstedvej 21, Valsted

m.

KLM (Kom Li' Mæ') Square Dance

3098 90 38 089800 Hjørring

Henning Pedersen, Karolinesvej 33 F

m.

Løvvangens Square Dancers

2398 13 08 989260 Gistrup

Dion Nielsen, Vårstvej 148

m.

Main City Square Dancers

9529 40 20 302720 Vanløse

Eli Hansen, Buskager 20, 3. th.

m.

Midtjysk Square Dance

508382 Hinnerup

Rita Løndal, Rønvangen 11

m.

Midtjysk Square Dance

5086 84 10 638600 Silkeborg

Leon Buur Pedersen, Himmelbjergvej 112, Laven

m.

Møns Square Dancers

3055 81 74 094792 Askeby

Anne Troelstrup, Fanefjordgade 12

m.

New Friends Squaredancers

2298 48 60 999900 Frederikshavn

Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk

m.

Nordvestfyns Square Danse Club

2564 40 31 345500 Middelfart

Randi Hansen, Svendstrupvej 14

m.

MEDLEMSKLUBBER I DAASDC



North West squaredancer

14148 18 43 393660 Stenløse

Marianne Christiansen, Højstedgårdsvej 29

m.

Næstved Square Dancers

4855 72 49 424632 Bjæverskov

Henrik Lundsberg, Læskovvej 225

m.

Nørresundby Square Dance Club

409640 Brovst

Tove Sigh, Sønder Allé 6

m.

Ocean City Square Dancers

7543 90 99 204622 Havdrup

Ole Sørensen, Postboks 1

m.

Old Town Dancers

2278900 Randers

Stig Peilicke, Basthaven 5, 3.th.

m.

Rold Skov Square Dancers

98 37 80 099541 Suldrup

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

m.

Roskilde Square Dance Club

22432 52 45 212770 Kastrup

Maryanne Jensen, Amager Landevej 52B, 2.

m.

Salten Square Dancers

5386 85 14 058600 Silkeborg

Eva Stenholt, Skærskovvej 77

m.

Slagelse-Zealand Square Dance Club

22358 26 33 334291 Ruds Vedby

Marianne Brender, Søbjergvej 2, Rugskov

m.

Square Up'ers

1098 31 18 129280 St. Vorde

Britta Larsen, Kystvej 51, Egense

m.

Squaredance på Toppen

1398 48 88 389982 Aalbæk

Aksel Pedersen, Lærkevej 26

m.

Stoholm Square Dance Club

4397 52 70 907800 Skive

Merete Kortsen, Olgavej 74

m.

Svendborg Square Dance Club

8162 28 12 775883 Oure

Hanne Predstrup, Landevejen 134

m.

Sydjysk Square Dance Kolding

7575 53 10 156000 Kolding

Egon Rosendal, Slotsallé 11

m.

Sydkystens Square Dancers

3643 54 36 592635 Ishøj

Eva Pastoft, Østergården 38

m.

Sydsjællands Square Dance Club

16555 77 68 504700 Næstved

Lars H. Olsen, H.C. Lumbyesvej 166 C

m.

The Diamond

1698 13 58 939000 Aalborg

Michael Andersen, Bogfinkevej 10

m.

Triangle Square Dancers

1298 15 50 569220 Aalborg Øst

Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup

m.

Vedsted Happy Dancers

2398 26 99 279440 Aabybro

Niels Ove Jensen, Stationsvej 81B

m.

Vordingborg Square Dance Club

4855 34 25 044760 Vordingborg

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3, Bakkebøll

m.

West Coast Square Dance Club

4922 64 55 866980 Tim

Henrik Gaarde, Mejlbyvej 3

m.

Wild West Square Dance

5175 17 50 296731 Tjæreborg

Jens Frandsen, Tjæreborg Stationsvej 5

m.

Yellow Rock Square Dance Club

5898 92 20 719800 Hjørring

Grethe Ovesen, Frilandsvej 31

m.

Østervrå Square Dance

5298 96 99 959800 Hjørring

Klaus Sørensen, Lønstrupvej 20C

m.

Østjysk Square Dance Club

25286 96 12 878450 Hammel

John Nygaard, Tverfaldet 4

m.

Åbybro Square Dance Forening

5898 24 23 529440 Åbybro

Vagn Nielsen, Skipper Clementsvej 6

m.
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