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     RRRRRedaktørensedaktørensedaktørensedaktørensedaktørens spalte spalte spalte spalte spalte
Nu er det høsttid. Landmændene er i
fuld gang ude på markerne med at
høste deres afgrøder. Også hos Square
Dancerne er tid til at høste. Det der
her skal høstes er resultatet af vores
PR arbejde. Har vi gjort det godt nok
så vi får mange nye dansere eller må
vi aflyse mange af de hold som vi har
planlagt. Jeg håber for alle at vi i år
får rigtigt mange nye dansere over
hele landet.
I sidste nummer af Highlights opfor-
drede Lars Inge Karlsson til at der
blev lavet en rubrik i Highlights som
hed Callers Corner med informatio-
ner fra bl.a. Caller Lab, CSD m.m.
Jeg bad om der var nogle callere som
ville melde sig til at skrive disse ind-
læg. Desværre er der ingen danske
callere der har meldt sig endnu, men
så er det jo godt at vi har vores bro-
derfolk øst for Øresund. Jeg vil gerne
endu en gang opfordre callere til at
melde sig på banen med indlæg som
de mener kan have interesse får så-
vel andre callere som dansere.
CSD har taget initiativ til at lave en
benefit dans eller rettere 2, en i Jyl-
land og en på Sjælland. Begge danse
foregår d. 28. august som jo er Square
dansens dag. Det specielle ved disse

danse er, at alle callere caller gra-
tis og entreen går ubeskåret til square
dansens fremme.

CSD skriver i deres flyer „ I første
omgang var det tænkt som et forsøg i
Jylland, men på initiativ af sjælland-
ske callere er det lykkedes at stable
et tilsvarende arrangement på benene
på Sjælland. Bliver det en succes, kan
det ikke afvises, at vi gentager det ved
en senere lejlighed. Præcis hvordan
midlerne bliver anvendt er i skrivende
stund ikke fastlagt - men det skulle
undre os, om ikke hele Danmark vil
blive gjort opmærksom på vores fan-
tastiske aktivitet.“
 Et rigtigt godt initiativ som jeg hå-
ber rigtigt mange vil bakke op om.
I sidste nummer af Highlights var jeg
kommet til at cutte Big River Square
Dancers arrangemant af
arrangem,entslisten. Jeg har derfor
lovet at de får lidt ekstra omtale i dette
nummer. Dansen foregår d. 23.-24..
September i Mejrup Kultur– og Fri-
tidscenter, Elkjærvej 26, Mejrup,
7500 Holstebro(se også side 15.

Med squarelig hilsen
Ruth Nielsen(Run)
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Convention 2005 er overstået, en fantastisk
oplevelse. Imponerende arbejde af  Bred-
balle Square – Dancers, der modtog os alle
med et godt slogan – Square Dance for hjer-
tet. En Convention, vi alle vil tænke tilbage
på med glæde.
Under Convention havde bestyrelsen i
DAASDC et møde, under dette møde med-
delte vor formand Knud Erik, at han ikke
ønskede at fortsætte på denne post. Han
havde besluttet at trække sig af private årsa-
ger, vi blev enige om, at Knud Erik gjorde
arbejdet for forbundet færdigt under Con-
vention. Bestyrelsen har efterfølgende valgt
at indsætte undertegnede som konstitueret
formand, indtil næste repræsentantskabs-
møde marts 2006.
Fra bestyrelsen skal der lyde en tak til Knud
Erik for hans arbejde i bestyrelsen og som
formand.
Fra undertegnede, tak for at jeg måtte kon-
takte dig, såfremt jeg havde noget på hjertet
vedr. formandsposten.

Da jeg blev valgt som 2. suppl. I marts må-
ned, var det ikke med det fortsæt, at komme
til at sidde på formandsposten efter bare 3
måneder, men sådan skulle det altså være og
jeg vil gøre mit til, at forbundet bliver mere
synligt, mere samarbejde forbund/klubberne
samt callerforbundet imellem, så vi alle får
det optimale ud af alle resurser der findes
blandt alle, der danser Square Dance.
Ting tager tid, og bestyrelsen tager nu for
alvor fat i de opgaver der allerede er plan-
lagt. Ferietiden har været medvirkende til,
at der ikke er sket så meget efter Convent-
ion. Vi har hen over sommeren arbejdet på,

at få Convention 2006 på
plads, det er lykkedes – 2 klubber har sam-
men søgt, og du/I kan anden steds i dette blad
læse annoncen for den kommende Convent-
ion. Så allerede nu, skal du/I slå kryds i ka-
lenderen for 2. weekend i juni 2006.

Et lille hip til danserne, mød op til arrange-
menterne der indbydes til, du/I vil få nogle
dejlige oplevelser, lære nye mennesker at
kende – venskaber opstår.

Det skal blive spændende at tage hul på en
ny sæson for Square Dancen – det skal blive
spændende at se, om den folder der er ble-
vet lavet giver nye dansere. De kommer ikke
af sig selv ved vi, så måske du/I skulle tage
fat i kollegerne, vennerne samt familien, tale
varmt for denne form for motion - bevægelse
til musik – tag dem med til en prøveaften, så
må vi se om ikke de også bliver bidt af denne
dejlige sport.

Jeg vil hermed opfordre klubberne til at
komme frem med, hvad de ønsker/forventer
at forbundet skal arbejde med, forbundet vil
gerne i en dialog med klubberne/
callerforbundet hvad vi kan gøre for hinan-
den, så Square Dancen for bedre tider. Sam-
menhold gør stærk, og med en god dialog
bliver samarbejdet optimalt.

See you in a square
Jette Nielsen



Bjarnes kæphest
Er hovedformålet med squaredance
ikke, at vi skal have det sjovt? Hvor-
for skal man så lægge så meget vægt
på ”det helt rigtige udstyr”? Nu tør
jeg vove at påstå, at jeg har større er-
faringsgrundlag mht påklædning fra
både større og mindre danse-
arrangementer end Bjarne, som vi
meget sjældent ser ude til dansene,
og vi oplever altså sjældent dansere,
der begår ”sabotage” hvad angår på-
klædningen. Selvfølgelig er der en-
kelte, der ikke helt følger den dress-
code, som Bjarne stipulerer, men jeg
vil til enhver tid mene, at hvis man
ellers er velsoigneret, så er det vigti-
gere end, om boys har en T-shirt eller
girls slacks på til dansen.
Vi må jo nok se i øjnene, at hvis vi
fokuserer så meget på påklædningen,
risikerer vi, at endnu færre vil deltage
i arrangementerne, som i forvejen er
hårdt ramt af vigende tilslutning, el-
ler hvad værre er: evt. nye dansere
skræmmes væk, hvis kravene til på-
klædning strammes.
At nogle få dansere ikke bærer nav-
neskilt kan have så mange grunde og
kan da heller ikke være det store pro-
blem. Og det må for pokker være li-
gegyldigt, om man danser med en
President eller et menigt medlem af
en squaredance klub, bare vedkom-

mende koncentrerer sig om dansen.
Efter Bjarnes mening skulle alle pi-
gerne være iført skørter også til øve-
aftnerne - det er nu vist kun hans egen
kone, der efterlever det. Men i
ligestillingens hellige navn er jeg da
helt sikker på, at ingen har noget
imod, at Bjarne til næste arrangement
låner et skørt af Lillian og ifører sig
et par pæne damesko – men husk så
lige at ”danse avet om”, Bjarne.
Med squarelig hilsen fra hende der
elsker sus i skørterne.

Kirsten Lauridsen
Tidligere Sydjysk – nu Join Hands

Kommentar til Bjarne Trampedachs indlæg i Highlights nr
2-2005

Lille Peter gik på danseskole. In-
den han skulle af sted en efter-
middag, sagde hans mor:  -Nu hu-
sker du Peter, at sige noget pænt
til pigerne du danser med, når du
følger dem på plads. Peter dansede
med en sød pige der hed Karen, og
fulgte hende på plads uden at sige
et ord. Pludselig kom han i tanke
om det hans mor havde fortalt ham.
Han skyndte sig tilbage til hende
og sagde: -Karen, du sveder ikke
nær så meget som alle de andre
tykke piger jeg har danset med...





Alle os glade dansere i Trade By
Square Dancers vil gerne takke
DAASDC for den fine modtagelse i
den store Square Danser familie.

Vi har et ønske om godt samarbejde
alle klubber imellem og alle som
kommer til Helsinge er meget vel-
kommen til at kigge forbi.

Lige så positivt var det, at vi deltog
på Dansk Convension i Vejle, hvor
sloganet var Dans Med Hjertet. Dette
meget fine slogan passer godt med
vores ønske om en Squaredanser
klub.

Vi takker samtidig Bredballe SD for
et helt igennem flot arrangeret Danish
Convention. Alt virkede yderst vel-
organiseret og gav os alle en god op-
levelse. Afterpartyet var også helt i
top med rigtig god underholdning.

Vi kan måske ikke kalde os en hel
„ny“ klub. Forstået på den måde, at
for 5 års side var vores underviser
Anne-liz C. Buntzen med til at starte
Moderne Western Square Dance i
Helsinge. Dette forgik i aftenskole-
regi under FOF. De fleste dansere
ville meget gerne starte deres egen
klub, og dette blev startskuddet til
stiftelsen af Trade By Square Dancers

Trade By  Square Dancers – en ny Klub.

i 2004. Klubben har i dag 27 med-
lemmer og vi forventer yderligere til-
gang af nye dansere til sæsonstarten.

Klubben kan i dag tilbyde et M45 på
onsdage og et M69 på Torsdage og
vi danser på Tofteskolen i Helsinge.

Vi glæder os meget til at se jer alle i
den nye sæson.

Med kærlig hilsen
Trade By Square Dancers.

Elmer Lauridsen

Velkommen til
Trade By
Square Dancers

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



14. Danish Convention 2005 i Vejle

Sommeren er ved at gå på hæld, og
vi mindes stadig de glade dage i Vejle
Centret. Når jeg møder dansere rundt
omkring smiler de og siger tak for
sidst, og det er disse dejlige klap, der
får én til at føle, at det var det hele
værd.
Var det hårdt, neeeeeeeej da – men
dejligt at se flere års planlægning
blive afviklet på en fornuftig måde.
Dagen før Convention fik vi at vide,
at et tysk par ville blive gift på samme
dag som åbningsdagen og ønskede at
fejre deres bryllup blandt square
danserene. Med logoet „Square
Dance for Hjertet“ var det oplagt at

tage dette med i åbningsceremonien,
men det ville medføre at tiden ville
blive overskredet – med mindre jeg
droppede at sige det hele på 2 sprog.
Tjah, jeg droppede dansk, da over 25
% af deltagerne var udlændinge, og
næsten alle forstod engelsk. Det var
måske en fejl, hvilket jeg i hvert fald

blev gjort kraftigt opmærksom på
med en ordentlig svada.
CSD callerne havde varmet gulvene
op, og der bredte sig hurtigt en god
stemning i de 4 haller, hvor plus-
hallen nok havde det sværest, idet
gulvarealet var extremt stort (plads til
50 squares!!) Danserne var ligesom
vi betaget af udsmykningen af
hallerne, og mange har knoklet i flere
uger med at lave dette.
Store lørdag startede med en
fuldstændig mørk himmel og
regnvejr. Mange hjælpere stod klar til
at skulle stille Open Air, scener med
mere op, men da deadline kom og der
ikke var tegn på opklaring, valgte vi
at aflyse. Ærgerligt, det kostede os
mange tusinde kroner til folk, som
ikke kunne aflyses med så kort varsel.
Endnu mere ærgerligt at solen
dukkede frem kl. 10 – 11, så folk
rigtig kunne blive forarget. Allermest
ærgerligt var, at her havde
muligheden været for at gøre PR for
Modern Square Dance . Var det en fejl
at aflyse, tjah, ikke set ud fra at vi
skulle tage en beslutning senest kl. 9.
Callerne lavede „No Open Air“ i plus
hallen, men det var ikke
kommunikeret ud, så kun ganske få
deltog i dette. En lille anekdote af de
sjove. Søren Christensen spørger mig

Fortsættes på side 16



Square Dansens etiske regler.
Jeg har igennem årene ofte manglet Square
dansens etiske regler. Jeg har derfor været på
jagt på internettet og Old Towns hjemmeside
fundet nedenstående som jeg håber alle vil
læse og huske på. Så bliver dansen endnu sjo-
vere for os alle. Run

1. Vær god til at lytte.

Tænk på calleren som en „quarterback“ i
Square Dance. Han caller ,spillet’ ved at give
signalerne for de bevægelser, han vil have os
til at danse, to taktslag efter du har gjort det,
han sagde. Du kan ikke både snakke eller
tænke på noget andet og så regne med at gå
rigtigt. At tale under dansen distraherer ikke
blot, det gør det også sværere for de andre i
squaren at „fange“ instruktionerne og at høre
musikken. Husk også at der kun er plads til
en instruktør. Du kan bedst hjælpe de andre

ved at være på det rigtige sted på det rigtige
tidspunkt.

2. Vær hurtig til at stille op i squares.

Når calleren siger „Square the sets“ eller
„Square up“ til det næste tip, så stil op i den
nærmeste square, hvor der mangler et par.
Hvis du leder efter en square, så stik en hånd
i vejret, mens du går ind over gulvet, så
calleren kan se, hvor du er. Hvis der mang-
ler et par i din square, så stik en finger i vej-
ret - to fingre, hvis der mangler to par.

3. Vær en høflig danser.

Almindelig høflighed er altid velanset. At
spørge en partner om en dans og efter tippet
sige tak til alle i squaren er naturlig høflig-
hed. I Square Dance er der nogle få specielle
ting at tage højde for. Det er dårlig opførsel

Fortsættes på side 33





Caller kursus i Sverige

Vi har haft et callerkursus i Sverige
med både danske og svenske delta-
gere. Det startede i april og over 6
Søndage var der 7 deltagere der drille-
des i chicken plucker, conversions,
magic modul og andre mærkelige
ting. Men vi der havde kurset syntes
at alle eleverne var meget dygtige og
eleverne sagde at de havde lært en
masse nye ting så måske bliver der et
fortsættelses kursus næste år. Dem
der deltog i kursen var stående fra
venstre Mats Nilsson Sverige, Leif
Ekblad og Stefan Carlsson kursus-
ledere fra Sverige, Finn Sørensen

Danmark, Gunter Arnold Danmark.
Pigerne var fra venstre Åsa Lundahl,
Birgitta Nilsson, Bodil Håkansson og
Ann-Christin Hedman, alle 4 fra Sve-
rige. Hvor er de danske piger?
Vi hade et rigtigt hyggeligt kursus.
Med 6 timer calling var søndag, så
der er meget mikrofontid til alle der
deltager.
Hav en rigtig god  kursstart og vi hå-
ber at i kan anvende de ting i lært og
at vi måske ses igen til næste år

Tak for denne gang siger

Leif Ekblad og Stefan Carlsson



Fra DAASDC’s bestyrelsesmøder.

Siden repræsentantskabsmødet er der
blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Første møde blev afholdt d. 24. april.
Der blev bl.a. drøftet det ringe frem-
møde til Repræsentantskabsmødet. Et
bestyrelsesmedlem opfordrede til at
man tog emnet op på regionsmøderne
og opfordrede klubberne til at deltage.
Under økonomi blev man enig om at
prøve om der er muligt at få
Highlights trykt billigere. Desuden
ønskede man en fast rubrik i
Highlight vedr. Koda-gramex og kon-
tingent.
Der var endnu ikke fundet værter til
Convention 2006. Det blev besluttet
endnu en gang at rette henvendelse
til de Sjællandske klubber for at finde
værter til dette Convention. Alterna-
tivt vil man spørge CSD om de er in-
teresseret i at lave Convention i sam-
arbejde med DAASDC.
Da der var 2 nye bestyrelsesmedlem-
mer havde de en masse spørgsmål og

forslag til bestyrelsesarbejdet som
blev diskuteret.
Der blev også orienteret om at DGI
har lavet en ny forsikring således at
klubber der er medlem af DGI kan
tegne en tillægsforsikring på udstyr,
der dækker tyveri og ødelæggelser.
Prisen er kr. 1.200,oo, selvrisiko på
10 %, minimum 500,oo, max
2.500,oo kr.

Næste møde blev afholdt d. 4. juni i
forbindelse med Convention i Vejle.
Endnu en gang var Convention 2006
på dagsordenen. Der var endnu ikke
fundet værter hertil, men man havde
fået en forespørgsel fra Frederikshavn
og man bad kæubben komme med et
budgetoverslag.
Formanden Knud Erik Christensen
meddelte bestyrelsen at han ønskede
at træde ud af bestyrelsen med
øjebliklig virkning. Dette blev accep-
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Jeg mener bestemt, jeg tidligere har
været på banen med dette emne!
Alle taler om det, nogle kommer med
forslag - resultat INTET SKER!!!!
For flere år siden var jeg til et Con-
ventudvalgsmøde med bl.a. President
Erling Pedersen, der spurgte mig, om
jeg kendte en der kunne oversætte fra
tysk, hvilket jeg kunne svare bekræf-
tende på.
Sagen var, at Erling havde fået en
„Werbemappe“ fra det tyske forbund
EAASDC, der indeholdt en mængde
oplysninger, erfaringer m.v.
Jeg fik mappe overdraget, gav den
videre til et af vore medlemmer her i
Randers, som tilfældigvis er tysk født
og derfor kompetent til at lave denne
oversættelse til dansk.
Hvor lang tid vort medlem Karin
Born Kristensen har brugt, ved jeg
ikke, men efter tilbageleveringen af
„Werbemappe“ og oversættelse, har
vi intet hørt fra DAASDC desangå-
ende.
Så Jørgen Nielsen, der kritiserer re-

Hvordan får vi nye/flere til
at danse Square Dance!

præsentanterne fra klubberne for de-
res negativitet under det senest af-
holdte Repræsentantskabsmøde 21.-
3.-2004, er helt hen i vejret.
DAASDC´s bestyrelse kan jo bare gå
igang med de ideer, der har ligget flere
år hos dem/President Erling Peder-
sen! (Jeg har ikke selv deltaget i mø-
det).
Iøvrigt mener jeg, vi skal bort fra den
frase, at „alle kan lære at danse
Square Dance,“ for det kan alle ikke.
Eller frasen om „det er ikke nødven-
digt at kunne forstå engelsk,“ for det
er til en vis grad en nødvendighed,
hvordan „pokker“ skal mennesker,
der intet kendskab har til det engel-
ske sprog forstå, når der bliver kaldt
f.eks.: „Right and Left Grand, but on
your third hand Swing and Prome-
nade.“
Ved at simplicifere Square Dance,
som vi danser det, på ovennævnte
måde „risikerer“ vi, at en stor del af
befolkningen, som ville være poten-
tielle Square Dancere, siger til hin-
anden: „Det er sikkert bare sådan
noget pjank og pjat, det gider vi ikke!“

Med venlig hilsen
Jørn Christensen

Dansede i ØSDC, nu Bornholms
Square Dance Klub, men overstående
er udelukkende min egen mening!

Nedenstående indlæg har jeg
modtaget til at bringe i december
2004 nummeret af Highlights. Af
uforklarlige årsager er dette
smuttet.Jeg beklager selvfølgelig
meget.

Run



Velkommen til  

Koldinghusdans 2005 
  i Bramdrupdam-Hallerne 

Bramdrupskovvej 110, Kolding 
lørdag den 5. november 2005 kl. 13 – 21. 

Dans i 3 haller.  

Niveauer: M45 – M - Plus - A1- A2 
med      

Barry Sjölin (Canada) 

Nils Trottmann (D) 
 Lars-Inge Karlsson 

Download flyer og danseprogram fra 
SYDJYSK SQUARE DANCE KOLDING 

 www.sydjysksq.dk 

  

Glemte sager
Convention 2005

Fleece trøje str. M – sort med hvid
kravekant og små firkanter tværs over
brystet.
IPAC trøje str. XXXL sort
Rød damebælte med guld spænde
Har du glemt et af ovenstående, så
kontakt mig på 7581 4556

Hans Pitters
Bredballe Square Dancers

8. River Valley Dance
Big River square dance club
Indbyder til Squaredance i

Mejrup Kultur– og Fritidscenter
Elkjærvej 26, Mejrup

7500 Holstebro
Fredag den 23. september 2005 kl.

19.00 – 22.00
Workshop: A1 og A2

Lørdag den 24. september 2005
kl.13.00 – 21.00

Program: M45 – M – P – A1.

Callere:
Bengt „Bula“ Ericsson

Christian Wilckens



kl. 10.30, hvordan vejret er udenfor,
og jeg svarer „It’s a blue himmel…“,
hvorefter Søren nærmest falder ned
af scenen af grin. Bronc kiggede lidt
på mig og svarede at sidste gang han
fik „blue himmel“ måtte han have
penicillin! Lidt sort humor hjælper alt
sammen.
Lørdag startede Line Dance, og her
mødte 125 frem. Og mange extra
dansere kom denne lørdag. Om
aftenen havde 107 traditionelle
dansere en hyggelig aften med live
band. Alt i alt deltog der 1348 dansere
denne weekend, hvilket er rigtig flot.
Vi havde valgt at lave pass-over
ceremonien lørdag aften kl. 18.30, og
selvom det blev lidt hektisk med
spisning, så var tidspunktet valgt, så
line dance kunne afslutte med
ceremonien og de traditionelle square
dansere begynde med ceremonien. Vi
synes selv at vi fik lavet en fin
ceremoni med grand march. Vi valgte
at nævne alle klubber der deltog i
konventet, da mange klubber først i
sidste øjeblik valgte at være med, så
bedre nævne alle, så ingen ble glemt.
Det betød dog at klubberne ikke blev
nævnte når de gik forbi scenen,
hvilket havde været det optimale.
Både Traditionel Square Dance og
Line Dance blev præsenteret med en
dans, alle 145 hjælpere i røde hjerte
T-shirts blev præsenteret og ikke

mindst alle callere/instruktører blev
„fremvist“. Lidt ærgerligt at vi ikke

havde en ny værtsklub at give trofæet
videre til.
Callerne var kanongode, desværre
mistede Joachim næsten stemmen, og
selvom han gik tidligt i seng, så var
der ikke meget stemme tilbage
søndag. Mainstreamhallen var nok
den hal, hvor der var flest dansere,
meget af tiden var gulvet fyldt til
bristepunktet.

Regnvejret var ved at give os
problemer på campingpladsen, hvor
der blev lagt extra træflis ud, men det
var ikke nok. Vi måtte tilkalde en
traktor, for at sikre at sportspladsen
ikke blev ødelagt af hjulspind. Det
lykkedes en af vore hjælpere at låne
en traktor, som han søndag morgen
meget tidligt kørte ind fra den anden
side af Vejle, og afvikling af
campingpladsen kunne nu foregå
stille og roligt . Ærgerligt at vi skulle

Fortsættes på side 21
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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 

09-sep-05 19.00-21.45 

Sydkystens SD 
Fredagsdans 

Vejlebroskolen, 
Vejledalen 1, 2635 Ishøj 

Gulvets niveau 
Finn Gregersen 

Kirsten 
40 87 85 99 

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 

10-sep-05 14.30-21.00 

Roskilde SDC 

Begynder Dans 
Præstemarksvej 10 F, 4000 Roskilde 

M30 - M40 
Anne-Liz Buntzen 

Bjarne Eie 
Henrik Alberg 

Maryanne Jensen 

Henrik 
59 65 20 24 

11-sep-05 ? Yellow Rock SDC 
? 

Ib Rasmussen 

Jan 
60 93 01 62 

11-sep-05 13.30-17.00 

Granny's SD 

Strictly Plus 
Pedersborg Skole 

Rustkammervej 76, 4180 Sorø 

Plus Rutinedans & 
Workshop 
Lone Blume 

Lone 
51 84 15 50 

16-sep-05
17-sep-05 

18.30-23.00 
13.30-21.00 

Holbæk SDC 

Rainbow Festival 
Bjergmarkhallen 

Bispehøjen 2, 4300 Holbæk 

M45 - M - P - A1 - A2 
+ C1 (lørdag) 

Dave Wilson (S) 
Jack Borgström (S) 

Søren Christensen (DK) 

Claus 
47 59 10 21 

23-sep-05
24-sep-05 

19.00-22.00 
13.00-21.00 

Big River SD 

8. River Valley Dance 
Mejrup Fritidscenter 

Elkjærvej 26, 7500 Holstebro 

fredag: Workshop: A1 - 
A2 

lørdag: M45 - M - P - 
A1 

Bengt "Bula" Ericsson 
Christian Wilckens 

Toby 
97 40 70 05 

24-sep-05 ? 
Møns SDC 
Klintedans 

?   

30-sep-05 19.00-22.00 

 

Østjysk SDC 
Efterårs Special 

Nordre Skole 
Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg 

 
 
 
 
 
 

P - A1 
Sandie Bryant (USA)  

As seen at iPAC 

John 
86 96 12 87 

Arrangementsliste september - december 2005



Arrangementsliste september - december 2005
Oktober . .  .  

01-okt-05 14.00-22.00 

New Friends SD 

Høstdans 
Gærum skole, Brønderslevvej 99 

Gærum, 9900 Frederikshavn 

M23 - M53 - M - P - A1 
Leif Ekblad (S) 

Jens Hyttel (DK) 
Jette Christensen (DK) 

Arne 
98 46 18 71 

01-okt-05 13.00-21.00 

Wild West SD 

Wild West Dans 
Fourfeldtskolen 

Ndr. Fourfeldtvej 1 
6710 Esbjerg V 

M45 - M - P - A1 
James Wyatt (UK) 

Torben Bundgaard (DK)  

Dans i 2 sale 

Jens 
75 17 50 29 

01-okt-05 
02-okt-05 

13.00-22.00 
10.00-16.00 

 

Advanced & Challenge 
Hallen, Byplanvejens Skole 
Byplanvej 2, 9210 Aalborg 

DANCE PROGRAM  

A2(kun lørdag) - 
C1 - C2 - C3A 

Dave Wilson (S) 
Sandie Bryant (USA) 

Mona 
98 13 58 93 

07-okt-05 19.00-21.45 

Sydkystens SD 
Fredagsdans 

Vejlebroskolen, 
Vejledalen 1, 2635 Ishøj 

Gulvets niveau 
Tommy P. Larsen 

Kirsten 
40 87 85 99 

09-okt-05 13.30-17.00 

Granny's SD 

Intro A1 
Pedersborg Skole 

Rustkammervej 76, 4180 Sorø 

Intro til A1 
Lone Blume 

Lone 
51 84 15 50 

15-okt-05 
16-okt-05 

? 
Ocean City SD 

Fødselsdagsdans 
?   

18-okt-05 19.00-23.00 

Roskilde SDC 
Ferie Dans 

Gundsølillehallen 
Store Valbyvej 248 A 

Gundsølille, 4000 Roskilde 

M53 - M - P - A1 
? 

Maryanne  
24 28 17 10 

Per 
46 56 46 02 

22-okt-05 
23-okt-05 

13.00-21.00 
10.00-15.00 

Midtjysk SD 

Midtjysk Jamboree 2005 
Rønbækskolen 

Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup 

lørdag: M - P - A1 - A2
søndag: A1 - A2 - C1 

Anders Blom (S) 
Stefan Förster (D) 

Ritta 
86 98 65 22 

23-okt-05 13.30-17.00 

Granny's SD 

Strictly Plus 
Pedersborg Skole 

Rustkammervej 76, 4180 Sorø 

Plus Rutinedans & 
Workshop 
Lone Blume 

Lone 
51 84 15 50 

29-okt-05 14.00-21.00 

Sydsjællands SDC 

Fødselsdagsdans 
Kildemarksskolen 

Kildemarksvej 67, 4700 Næstved 
 

M45 - M - P 
Mathias Alfredsson (S) 

Bent 
55 54 68 31 



 

 

30-okt-05 13.00-17.00 

 
Djurs SDC 

Søndagsdans 
Rosmus Skole 

Bispemosevej 5, 8444 Balle 

M23 - M - P - A1 
Leif Broch 

Einar Sølvsten 

Mogens 
86 38 64 74 
Poul Erik 

86 33 46 87 

29-okt-05 
30-okt-05 

14.30-21.00 
10.00-14.00 

Bornholm SDK 
Danseweekend med Bengt "Bula" 

Småbørnsfløjen på Nexø skole 
Kong Gustafsvej 10A 

3730 Nexø 

M - P - A1 - A2 
Bengt "Bula" Ericsson 

(S) 

Lene 
56 97 22 08 

November . .  .  

05-nov-05 13.00-21.00 

Sydjysk SDK 

Koldinghusdans 2005 
Bramdrupdam Hallerne 
Bramdrupskovvej 110 

6000 Kolding 
Dans i 3 haller 

M45 - M - P - A1 - A2 
Barry Sjölin (Canada) 

Lars-Inge Karlsson 
Nils Trottmann (D) 

Henning 
75 93 38 48 

05-nov-05 13.30-21.00 

Hillerød SD 

Slotsdans 2005 
Kulsvierskolen 

Jespervej 148, 3400 Hillerød 

M45 - M - P - A1 - A2 
Paul Bristow (GB) 

Astrid Heckmann (D) 
Freddie Ekblad (S) 

Tommy P. Larsen (DK) 

Niels 
48 24 17 75 

Frede 
48 26 64 25 

06-nov-05 ? Yellow Rock SDC 
? 

Lotte Vangsgaard 

Jan 
60 93 01 62 

11-nov-05 18.30-21.30 

Vordingborg SDC 
Sydsjællands SDC 

Fredagsdans 
Nøddeskovskolen 

Parkvej 109, 4700 Næstved 

A1 - A2 
Bengt "Bula" Erichsson 

(S) 

Bent 
55 54 68 31 

12-nov-05 13.30-21.30 

Frederikshavn SDC 
Mortensdans 

Ørnevejens Skole 
Ørnevej 1, 9900 Frederikshavn 

M45 - M53 - M - P - A1 
Tommy P. Larsen 
Jette Christensen 

Per Sørensen 

Juan 
98 48 19 93 

12-nov-05 ? 
Vordingborg SDC 

Goose Tower Dance 

? 
Bengt "Bula" Erichsson 

(S) 

Carrie 
55 34 25 04 

18-nov-05 19.00-21.45 

Sydkystens SD 
Fredagsdans 

Vejlebroskolen, 
Vejledalen 1, 2635 Ishøj 

Gulvets niveau 
Leif Ekblad 

Kirsten 
40 87 85 99 

18-nov-05 19.00-22.30 

North West S&LD 

Fredagsdans 
Syvstjerneskolen 

Skovløbervangen 1, 3500 Værløse 

 

Gulvets Niveau 
Nicola Hartmann 

Marianne 
48 18 43 39 

Kirsten 
44 48 28 89 

Arrangementsliste september - december 2005



19-nov-05 13.00-21.00 

Fyn SDC 

11 års Fødselsdagsdans 
Højby skole 

Nørrelunden 20, 5260 Odense S 
Dans i 3 haller 

M45 - M - P - A1 - A2 
Thorsten Hubmann (D) 

Thomas Samuelsson 
(DK) 

Søren Christensen (DK)
samt club callerne: 

René Styrbæk 
Niels Jørgen Hviid 

Jens 
64 72 17 08 

20-nov-05 13.30-17.00 

Granny's SD 

Intro A1 
Pedersborg Skole 

Rustkammervej 76, 4180 Sorø 

Intro til A1 
Lone Blume 

Lone 
51 84 15 50 

26-nov-05 13.00-21.00 

 
Djurs SDC 

Juledans 
Rosmus Skole 

Bispemosevej 5, 8444 Balle 

M23 - M - P - A1 
Christian Wilckens 

Leif Broch 
Einar Sølvsten 

Mogens 
86 38 64 74 
Poul Erik 

86 33 46 87 
25 31 08 95 

26-nov-05 ? 

Granny’s SD 
Autumn Dance 
Sorø-Hallerne 

Ringstedvej 20, 4180 Sorø 

Christer Bern (S) 
Lorenz Kuhlee (D) 

  

December . .  .  

03-dec-05 12.00-21.00 

Roskilde SDC 

Juledans på tværs 
Klublokalerne 

Præstemarksvej 10F, 4000 Roskilde 

Gulvets niveau 
Klubcallere og 
gæstecallere 

Per 
46 56 46 02 

04-dec-05  Nørresundby SDC ? 
Bente 

98 17 94 51 

04-dec-05 13.30-17.00 

Granny's SD 

Strictly Plus 
Pedersborg Skole 

Rustkammervej 76, 4180 Sorø 

Plus Rutinedans & 
Workshop 
Lone Blume 

Lone 
51 84 15 50 

27-dec-05  
Yellow Rock SDC 
Affedtningsdans 

? 
Jan 

60 93 01 62 

28-dec-05  
Salten SD 

Nytårsdans 
? 

Eva 
86 85 14 05 

28-dec-05 19.00-23.00 

Roskilde SDC 
Nytårs Dans 

Gundsølillehallen 
Store Valbyvej 248 A 

Gundsølille, 4000 Roskilde 

M - P - A1 
? 

Maryanne 
24 28 17 10 

Per 
46 56 46 02 

29-dec-05  Bredballe SD ? 
Hans 

75 81 45 56 

29-dec-05 19.00-21.30 

Helsinge SD 
Juledans 

Ledmose Dance Hall 
Dommerengen 6, Annisse, 3200 Helsinge 

Gulvets Niveau 
? 

Leise 
48 79 72 50 

Arrangementsliste september - december 2005



overfuses, fordi vi ikke på forhånd
havde sikret os en traktor. Heldigvis
var de fleste positive, og takkede for
at vi fik hjulpet dem op. Vi blokerede
indkørslen til campingpladsen lørdag
aften, da vi ikke ønskede, at nogen
skulle forsøge selv at komme ud.
Nogle klagede over, at så kunne de
ikke komme akut ud med deres bil,
men bilen måtte i forvejen slet ikke
være på campingpladsen, men skulle
parkeres på hertilhørende P-plads. Vi
havde ikke hyret civilforsvaret til at
håndhæve dette, vi mente at alle burde
kunne forstå dette, så vi havde ikke
medlidenhed med dem, som havde
fået deres bil spærret inde.

Vi havde blå T-shirts til salg, men folk
var mere varme på de røde T-shirts,
som vore hjælpere bar. -Men de kan
købes nu, så hvis I stadig vil have
en souvenir-rød så send en
bestilling, helst klubvis. Porto lægges
oveni prisen, så desto flere vi kan
sende samlet desto bedre.

Vi synes at vi havde godt styr på det
meste, dette skyldes i stor grad at vi
havde en koordinator, som forstod at
skrive alle arbejdsrutiner ned og hele
tiden holde øje med at alt nu passede
sammen. Helle Rotne var i særklasse
guld værd for hele konventet, 145
hjælpere er rart men kræver megen
styring.

Bredballe Square og Line Dancers
siger endnu engang tak for sidst til
alle, tak for god tilslutning og godt
humør,tusinde tak til alle
tilrettelæggere og hjælpere, og jeg tror
vi alle ser frem til at deltage i årets
hjælperfest, som løber af staben her i
efteråret.
Vi håber alle havde en god weekend
og ser frem til næste års Convention,
hvor det end bliver.

På vegne af Bredballe – Hans Pitters

Fortsat fra side 16



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

teret dog med den tilføjelse at han
skulle vente til Convention var over-
stået. Herefter konstituerede bestyrel-
sen sig således:
Formand: Jette Nielsen
Næstformand: Erna Nielsen
Kasserer: Günther Arnold
Sekretær: Erik Höiberg Pedersen
Medlem: Lotte Vangsgaard
Suppleant: Claus Hansen

Seneste møde blev afholdt d. 26. juni.
På dagsordenen var Convention
2006. Man havde valgt at indbyde
Carsten Nielsen og Max fra CSD’s
bestyrelse til en drøftelse om et sam-

arbejde vedr. afholdelse af dansk
Convention
Der var dog kommet et ansøgning på
afholdelse af Convention fra Frede-
rikshavn Square Dance Club og New
Friends Squaredancers i fællesskab.
Det blev besluttet at gå videre med
denne ansøgning og Drøftelsen med
CSD blev af mere generel karakter.
Man besluttede også at udsende mails
til alle klubber og opfordre dem til at
deltage i de 2 benefit danse d. 28.
august. Overskudet fra disse 2 danse
går til Square dansens fremme.
Kassereren meddelte at KLM har
udmeld sig pr. 21. juni.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til
2. oktober.

Run
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Det er fredag eftermiddag og jeg er
på vej hjem fra arbejde. Kører på
motorvejen fra København mod
Korsør. Jeg spotter pludselig en bil
med square dans logo og lidt senere
en til og der var også en svensker.
Hvad laver alle de square dansere
dog her. Ja I har jo nok gættet det,
det var fredag d. 3. juni og de var
selvfølgelig på vej til Convention i
Vejle. Jeg sad og blev helt
misundelig over at jeg først kunne
slutte mig til dem dagen efter.
Efter selv at have deltaget i
Convention om lørdagen voksede
min misundelse yderligere for jeg
må sige det var en oplevelse i
særklasse.
Ved ankomsten blev man modtaget
i receptionen af folk i røde trøjer og
med et stort smil på læben og i øjet.
Jeg bemærkede også at de havde
svar på spørgsmål der blev stillet.
Det virkede til at der var styr på det
hele.
Over alt var der pyntet op med røde
hjerter og logoet Square Danse for
hjertet, det så virkelig festligt ud.
Selv hjerteforeningen havde man
fået til at komme så danserne kunne
få målt deres blodtryk. Hvis nogle
fik konstateret for højt blodtryk kan
man i hvert fald ikke skyde skylden
på værterne.

Også stemningen i de forskellige
haller var rigtig god. Der var plads
til at grine og pjatte både fra
dansernes og callernes side. På et
tidspunkt kom Carsten Nielsen med
en fantastisk bemærkning fra
scenen da han callede.
Han havde spottet at der var en
square som var ved at gå i panik da
det kneb med et begreb. Carstens
bemærkning var. „Take it easy, we
are here for fun“. Denne ånd syntes
jeg man fandt over det hele.
Lørdag eftermiddag var der Grand
Parade, også den var tilrettelagt til

mindste
detalje.
En
virkelig
flot
oplevelse.
Indslaget
med at
alle
dansearter
viste
deres

Convention 2005



 
Hamlet Grand Squares 
Helsingør Danmark 

 
 
 
 
Til dem der måtte have en interesse   Helsingør, den 13. juli 2005 
 
 
Lukning af danseklubben Hamlet Grand Squares. 
 
 
På klubbens seneste generalforsamling d. 18. april 2005, kunne der ikke stilles en bestyrelse for 
klubben, dette er jvf. klubbens vedtægter, ensbetydende med endelig vedtagelse af, at klubben skal 
opløses. Efter generalforsamlingen, har den siddende bestyrelse arbejdet på at afvikle klubbens aktiver, 
og fordele dem, efter generalforsamlingens anvisninger. Den siddende bestyrelse regner med at dette 
arbejde er endelig afsluttet i løbet af august. 
 
Hamlet Grand Squares vil derfor være definitivt lukket pr. 31. august 2005.  

Klubbens Senr.: 19 79 88 87 og postadresse: 
Hamlet Grand Squares 
Postboks 105 
3060 Espergærde 

lukkes ved samme lejlighed. 
 
Mail og hjemmeside, lukkes ved udløb af kontrakt. 
Klubbens endelige regnskab vil blive opbevaret hos den sidste formand, hvor det på forlangende vil 
kunne blive 
fremlagt. 
 
 
Med venlig hilsen 
Lars Søndergaard, fungerende formand Hamlet Grand Squares 
 
Telefon: 4920 3062, Email: 
las@get2net.dk 
 



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

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

dans var rigtig godt, blot synd at så
mange moderne square dansere gik
efter at der var  danset modern
square dance.
Jeg vil godt have lov til at sige alle
Bredballe Square Dancers dansere
tak for et fantastisk arrangement.

Run
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Referat fra DAASDC’s repræsentantskabsmøde
d. 20.03.05

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Forbundets beretning til godkendelse
4. Regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent og medlemsafgift til

godkendelse
7. Behandling om ansøgning om Convention
8. Valg af kasserer

På valg er: Günter Arnold modtager genvalg
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Erna Nielsen modtager genvalg
                  Juan Dohn Berg modtager genvalg

10. Valg af suppleanter
På valg er: Claus Hansen modtager genvalg
                  Poul Erik Nielsen modtager genvalg

11. Valg af intern revisor
På valg er: Eigil Hangaard modtager genvalg

12. Valg af intern revisorsuppleant
På valg er: Benja Nielsen modtager genvalg

13. Eventuelt

Formanden bød velkommen til repræsentantskabsmødet.

Ad.  1 Til dirigent foreslås og vælges John Nygaard.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet
er udsendt rettidig og dagsordenen er ifølge DAASDC’s vedtægter.
Repræsentantskabsmødet er dermed beslutningsdygtigt.

Ad.  2 Til referent foreslås og vælges Helene Hartung.
Til stemmetællere  foreslås og vælges Gudmund og Hugo.
Der er mødt 24 stemmeberettigede op.



Ad.  3 Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som også er udsendt til
klubberne. Under beretningen efterlyste formanden værter til fremti-
dige conventions. På nuværende tidspunkt er der ingen værter til ef-
ter 2005. Nogle klubber har ment, at forbundet har blandet sig for
meget. Formanden kom med forskellige løsningsmuligheder.
DAASDC er ved at etablere et samarbejde med DGI og man kunne
lægge convention i forbindelse hermed. Det vil dog betyde, at vi mi-
ster noget af vores særpræg og det er noget, der bør tages op til dis-
kussion senere på repræsentantskabsmødet. Vi skal i hvert fald holde
fast i vores tradition.
Vi fik en fane til convention i Hobro. Den vil bestyrelsen gerne have
DAASDC’s logo på. Dette lægges op til repræsentantskabet da det er
ret dyrt. Omkring 5000-8000 kr.
Et andet punkt er det europæiske samarbejde, som er meget dyrt, da
møderne lægges rundt om i Europa. Man kunne eventuelt fortsætte
samarbejdet pr. korrespondance.
Der blev spurgt om hvor DGI stævnet i 2007 skal være. Det vides
endnu ikke, men det bliver nok på Sjælland. Der kom et forslag om
en fanetop med loge i stedet for tryk på Dannebrog.
Spørgsmål om, hvad vi får ud af samarbejdet med EAASDC. Hvis
ikke vi får noget konstruktivt ud af samarbejdet, er holdningen, at vi
skal melde os ud.
På EAASDC’s møder udveksler man nyheder som tiltag til at få nye
dansere og større danse. Claus var med i Stokholm og synes at det,
der bliver diskuteret, kan klares pr. korrespondance. Claus oplyste
desuden, at hvis der ikke er noget alternativ til convention 2006, vil
Holbæk gerne tage convention med i forbindelse med Sting-dansen.
Her vil DAASDC dog få meget lidt indflydelse, da det er Sting der
kører det. Det kræver desuden også et tilsagn fra Poul Bristow.
Poul Erik forklarede lidt om DGI’s danselandsstævne, som har været
afholdt i Middelfart for nogle år siden og de store landsstævner, der
bl.a. har været afholdt på Bornholm.
Forslag om, at referater fra DAASDC’s bestyrelsesmøder lægges ind
på DAASDC’s hjemmeside. Det er en rigtig god ide. Kommentarer
om, at hvis det sker, skal det være mere fyldestgørende referater og
ikke kun beslutningsreferater. Forslag om, at lægge dagsordenen med
ud på nettet. Dette er også en god ide.



Da ingen krævede skriftlig afstemning, blev afstemningen foretaget
pr. håndsoprækning.
Der var 23 stemmer for og 1 stemme imod, hvorved beretningen blev
godkendt.

Ad.  4 Kassereren gennemgik regnskabet, som også var udsendt inden
repræsentantskabsmødet.
Hugo lavede regnskabet for convention 2004 i Middelfart og mangler
en note i forbindelse med nedskrivningen af overskuddet fra convent-
ion. Denne skyldes, at bestyrelsen fik godtgjort kørsel til convention,
da de forventes at deltage.
Afstemningen foregik ved håndsoprækning.
Der var 24 stemmer for og regnskabet blev hermed enstemmigt god-
kendt.

Ad.  5 Der var ikke indkommet nogen forslag til repræsentantskabsmødet.

Ad.  6 Kassereren gennemgik budgettet, som også er udsendt inden
repræsentantskabsmødet.
Han forklarede, at der var et par regnefejl og det nye budget blev delt
om på repræsentantskabsmødet. Budgettet er beregnet ud fra det an-
tal medlemmer, der var ved årsskiftet og en uændret medlemsafgift.
Der kom kommentarer om udgifterne på Highlights, der er store. Det
blev foreslået, at man indhenter tilbud på trykning af Highlights. Et
nyhedsbrev på nettet vil også være en god ide.
Kommentar om, at vi skal passe på ikke at lægge alt på nettet. Der er
trods alt mange, der ikke har internetadgang.
Kommentar om, at det ikke er godt, at DAASDC år efter år budgetterer
med underskud.
Spørgsmål om hvorfor budgettet til EAASDC er forhøjet med 8.000
kr. fra 12.000 kr. til 20.000 kr.. Det er fordi. der er rejseomkostninger
til England. Bestyrelsen har dog sat spørgsmål ved, om samarbejdet
skal fortsætte pr korrespondance.
Logo på fane blev drøfte igen men det var der ikke stemning for
Forslag om at, Highlights pakkes og lægges ud på dansene. Der kan
lægges en seddel ved, som den, der tager pakken, skriver på. Besty-
relsen mener, at Highlights skal sendes ud.



Forslag om at Highlights kan tages med på koordineringsmøder. Kan
være en ide, hvis koordineringsmøderne lægges sammen med udgi-
velsen af Highlights.
Der er mest stemning for, at Highlights fortsætter som tidligere.
Kommentarer om, at den største udgift er administrationsudgifter.
Forslag om, at man kan forhøje medlemsafgiften fra 15 kr. til 20 kr.
Eventuelt fra år 2006.
Der er stemning for, at samarbejdet med EAASDC fremover skal
foregå pr korrespondance og derved vil den store udgiftspost være
stærkt formindsket.
Forslag til bestyrelsen om, at gå alle udgiftsposter kritisk igennem.
Forslag om, at der skal bruges flere penge til markedsføring.
Følgende forslag bliver sat til afstemning:
Skær udgifter til EAASDC til 4000 kr. Der var 19 stemmer for og 3
stemmer imod
Hermed godkendes budgettet.



Ad.  7 Der er ikke kommet nogen ansøgninger om afholdelse af
             convention 2006.

Holbæk vil gerne holde convention i forbindelse med Sting dansen.
Det forudsætter dog, at Poul Bristow siger ja og at der ikke er andre
alternativer.
Forslag om, at Convention afholdes de steder i Danmark, hvor der er
lokaler og de forskellige klubber kan så arrangere convention der.
Danish convention må ikke drukne i andre arrangementer.
DAASDC foreslås at lave et registreringssystem, der er nemmere at
have med at gøre. Svenskerne har bygget et godt system op.
Forslag om at samle de klubber, der eventuelt er interesserede i at
afholde convention til et orienterende møde. Dette er en god ide.
Forslag om at spørge Hillerød og Fredensborg igen.
DAASDC går tilbage og kontakter de sjællandske klubber for at se,
om der er mulighed for at en eller flere af dem vil afholde convention
i 2006.
Convention 2007: DAASDC har sammen med linedance, new style
og traditionel været til møde med DGI om deltagelse i
danselandsstævnet. Landsstævnet bliver afholdt 17-19 august 2007.
Hvis der bliver et underskud tager DGI det. Hvis der bliver overskud,
får hver organisation del i dette max 10.000 kr hver.
Repræsentantskabet skal tage stilling til, om det er noget, de skal
arbejde videre med som supplement til convention 2007. Der bliver
opvisning, men også en festivaldans og om søndagen workshops for
de forskellige danseformer. Forslag om, at klubberne i givet fald
kontakter deres lokale medier, om deres deltagelse i
danselandsstævnet.
Forslaget om, at DAASDC går videre med samarbejdet med DGI om
danselandsstævnet vedtages.

Ad.  8 Til kassererposten stiller følgende op:
Günter Arnold
Da der ikke er andre kandidater til kassererposten, genvælges han.

Ad.  9 Til bestyrelsen stiller følgende op:
Erna Nielsen
Juan Dohn Berg
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Bestyrelse: Lotte Vangsgaard 9824 3663, Hans Jørgen Bugge 7564 3536,
Carsten Nielsen 9837 4430, Lars Foged 9740 3508, Max Fris 8626 0251

Lotte Vangsgaard
Der foretages skriftlig afstemning. På stemmesedlens nr. 10 skrives

max. 2 navne.
Stemmefordelingen bliver:
Erna 18 stemmer
Juan 3 stemmer
Lotte 24 stemmer
Dette betyder, at Erna og Lotte er valgt til bestyrelsen.

Ad. 10 Som suppleanter stiller følgende op:
Claus Hansen
Poul Erik Nielsen
Jette Nielsen
Der foretages skriftlig afstemning. På stemmesedlens nr. 9 skrives

max. 2 navne.
Stemmefordelingen bliver:
Claus 19 stemmer
Poul Erik 5 stemmer
Jette 16 stemmer



Dette betyder, at Claus og Jette er valgt som suppleanter.

Ad. 11 Som intern revisor stiller følgende op:
Eigil Hangaard
Der er ikke andre kandidater, Eigil genvælges

Ad. 12 Som intern revisorsuppleant stiller følgende op:
Benja Nielsen
Der er ikke andre kandidater, Benja genvælges.

Ad. 13 Sidste år besluttede man at opdele medlemmerne i squaredansere og
linedansere. Erna oplyser, at bestyrelserne ikke har været flinke til at
aflevere analyseskemaerne, hvilket er en forudsætning for at kunne
opdele medlemmerne.
Forslag om, at analyseskemaet lægges på nettet, så det nemt kan
udfyldes og sendes retur. Godt forslag.
Skemaerne er et vigtigt redskab, så alle opfordres endnu en gang meget
kraftigt til at få dem til at udfyldt og indsendt.
Forespørgsel om, hvordan DAASDC stiller sig til, at klubberne tager
andre former for dans som eksempelvis swingdans og linedans ind.
DAASDC svarer, at de er meget i tvivl. Der kan være fordele og
ulemper.
Holdningen på repræsentantskabsmødet er, at DAASDC står for
squaredance og det er det, vi skal arbejde for.
Der var ros til Ruth, for hendes arbejde med Highlights og til
bestyrelsen for deres arbejde.
Ruth kom med en opfordring til, at klubformændene anbefalede
medlemmerne at læse bladet og hun vil meget gerne have indlæg.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Formanden takkede for fremmødet og den positive deltagelse i
repræsentantskabsmødet. Derefter takkede han dirigenten og
referenten. Til sidst takkede han Juan for hans tid i bestyrelsen og
Poul Erik for hans tid som suppleant.

  Dirigent:     John Nygaard Referent:     Helene Hartung



at gå forbi en square, der mangler dansere,
blot for at stille sig op i en anden square.
Forlad aldrig en square, du har stillet op i,
før tippet er færdigt. Hvis du skal forlade
squaren i nødstilfælde, så find en anden til
at udfylde din plads.Det er i Danmark ac-
cepteret, at enlige stiller op i en square uden
partner, men det er høfligt overfor de øvrige
i squaren, at sikre sig en partner inden man
stiller op i en square. Det er almindelig høf-
lighed ikke at afslå en opfordring til dans,
uanset om den, der opfordrer, er en herre eller
dame.

4. Kom til tiden i klubben.

At komme for sent er måske stilen i nogle
aktiviteter, men i Square Dance betyder ét
forsinket par måske, at tre par skal sidde og
vente. En caller bruger det første og sidste
tip til at „lægge tonen an“ for dansen. Hvis
du kommer for sent eller tager afsted tidli-
gere, får du ikke det fulde udbytte af det,
calleren havde planlagt.

5. Vær en betænksom danser.

Personlig hygiejne er vigtig i enhver
aktivitet, hvor folk træner energisk sam-
men. Derfor er en god deodorant og en
tandbørste blandt Square Danceres bedste
venner.
Fordi Square Dancen afhænger af dig og
din koordinationsevne, så drik ikke alkohol
før eller mens du danser.

6. Vær samarbejdsvillig.

Det er sagt, at i Square Dance er alle ansvar-
lige for, at alle har det fornøjeligt. En square
består ikke af otte individualister, der arbej-
der uafhængigt, men derimod af en enhed,
uden en individuel „stjerne“. Den fulde for-
nøjelse kommer, når hver person gør sin del
for at få dansen til at flyde.

7. Tag det roligt.

Square Dance kan være vanskeligt, især når
man er begynder. Hvis du bliver træt, så sæt
dig ned. Lad dig ikke overtale til at danse,
hvis du trænger til en pause. Du kan stadig
lære noget ved at kigge på og lytte.

8. Vær en venlig danser.

„Venskab er Square Dancens største beløn-
ning“. Du er værten i Square Dance. Faktisk
er alle det. Benyt lejligheden til at lære de
andre i squaren at kende, og prøv hver af-
ten, at danse med så mange forskellige som
muligt. Det er blevet sagt, at Square Dance
er venskab sat til musik“.

9. Du er aldrig færdig med at lære.

Du vil opdage, at der altid er noget nyt at
lære eller noget i din måde at danse på, der
kan forbedres. Fejltagelser er en naturlig del
af Square Dance. Det er vigtigt at finde ud
af, hvad du gjorde forkert og så prøve at få
det rettet til næste gang, det begreb bliver
callet. Når lejligheden byder sig, så tøv ikke
med at spørge din caller, hvis der er noget,
du ikke forstår.

10. Mor dig, - hav det sjovt

Glæde smitter. Du vil blive overrasket over,
hvor meget dit smil vil „peppe op“ i squaren.
Kommer du til Square Dance og forventer
at få det sjovt, så får du det. Hvis det at have
det sjovt for dig betyder at lave „støj“, så
sørg for at planlægge din vokale entusiasme,
så det ikke forhindrer de andre i squaren i at
høre calleren. Et godt tidspunkt at gi’ sine
følelser luft er, når dansen er slut. Når du
klapper efter en dans, du har nydt, bifalder
du naturligvis calleren, og du siger tak til de
andre i squaren. Men du klapper også af dig
selv, for det var dig, der „arbejdede“ og det
var dig, som oplevede den vidunderlige fø-
lelse af fuldendthed, der følger med, når man
er Square Danser.

Fortsat fra side 10



MEDLEMSKLUBBER I DAASDC

Belles & Beaus Square Dance Club

30865515418300 Odder

Annie Wilkens, Sct. Annagade 2, Gylling

m.

Big River Square Dance Club

6597 42 32 677500 Holstebro

Knud Kyed Søndergaard, Vembvej 5

m.

Bornholm Square Dance Klub

7356 97 22 083720 Aakirkeby

Lene Due, Smørengevej 16

m.

Bredballe Square Dancers

26175 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

12598 37 44 309530 Støvring

Carsten Nielsen, Hulvejen 95

m.

Coordinate Denmark

1098 39 15 969520 Skørping

Jette Nielsen, Sætervej 1

m.

Djurs Square Dance Club

4586 38 64 748585 Glesborg

Mogens Andersen, Bønnerupvej 13

m.

Fredensborg Square Dance Club

11749 14 22 873980 Kokkedal

Ingeborg V. Nielsen, Hvedevænget 62

m.

Frederikshavn Square Dance Club

1898 48 19 939900 Frederikshavn

Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3,  Elling

m.

Fyn Square Dance Club

8162 65 20 205600 Fåborg

Mogens K. Nielsen, Gærupvej 20

m.

Granny's Square Dancers

13257 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 Mikkelsen Vej 15

m.

Hillerød Square Dancers

21745 17 16 173450 Allerød

Gerda Bech, Violvej 4

m.

Holbæk Square Dance Club

10347 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

8675 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

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.

North West squaredancer

12148 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

7843 90 99 204622 Havdrup

Ole Sørensen, Postboks 1

m.

Old Town Dancers

1078900 Randers

Stig Peilicke, Basthaven 5, 3.th.

m.

Rold Skov Square Dancers

098 37 80 099541 Suldrup

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

m.

Roskilde Square Dance Club

21832 52 45 212770 Kastrup

Maryanne Jensen, Amager Landevej 52B, 2.

m.

Salten Square Dancers

4386 85 14 058600 Silkeborg

Eva Stenholt, Skærskovvej 77

m.

Slagelse-Zealand Square Dance Club

23458 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

4197 52 70 907800 Skive

Merete Kortsen, Olgavej 74

m.

Svendborg Square Dance Club

8262 28 12 775883 Oure

Hanne Predstrup, Landevejen 134

m.

Sydjysk Square Dance Kolding

8075 53 10 156000 Kolding

Egon Rosendal, Slotsallé 11

m.

Sydkystens Square Dancers

3643 90 44 862635 Ishøj

Inge Kold Sørensen, Østergården 38

m.

Sydsjællands Square Dance Club

7855 77 68 504700 Næstved

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

m.

The Diamond

1898 13 58 939000 Aalborg

Michael Andersen, Bogfinkevej 10

m.

Trade By Square Dancers

2748 70 79 653210 Vejby

Elmer B. Lauridsen, Bragesvej 25

m.

Triangle Square Dancers

1298 15 50 569220 Aalborg Øst

Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup

m.

Vedsted Happy Dancers

2198 26 99 279440 Aabybro

Niels Ove Jensen, Stationsvej 81B

m.

Vordingborg Square Dance Club

4755 34 25 044760 Vordingborg

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3, Bakkebøll

m.

West Coast Square Dance Club

4923 44 57 977620 Lemvig

Linda Vejling, Houlindvej 16, Sdr.Tørrin

m.

Wild West Square Dance

4675 17 50 296731 Tjæreborg

Jens Frandsen, Tjæreborg Stationsvej 5

m.

Yellow Rock Square Dance Club

5498 92 20 719800 Hjørring

Grete Ovesen, Srilandvej 31

m.

Østervrå Square Dance

4498 96 99 959800 Hjørring

Klaus Sørensen, Lønstrupvej 20C

m.

Østjysk Square Dance Club

20386 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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