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Redaktørens spalte
Så er foråret på vej. Erantis dukker op alle vegne, så kan det ikke
vare længe før det er rigtigt forår.
Forår er forandringernes tid og forandringer er det der skal til hvis
vi skal have flere medlemmer i klubberne, Ikke at alt skal laves om, men vi
bli ver nød til at nytænke for fortsat at kunne tiltrække nye medlemmer og DAASDC’s
bestyrelse viser vejen. De er gået i gang med adskillige tiltag, bl.a. vil de have lave
en markedsanalyse for at finde ud af hvem der er vores målgruppe og hvordan vi
så ”indfanger” denne gruppe. Nu er det jo sådan med en markedsanalyse at der
er  nogen der bestemmer  hvem  vores målgruppe er og det kan der  helt sikkert
være mange meninger om. Her vil jeg gerne opfordre alle klubberne til at lade de
personer vi har valgt til DAASDC’s bestyrelse få frie hænder, i fuld tillid til at de er
kompetente til at tale på alles vegne og tag godt imod den målgruppe som de har
udpeget og som forhåbentlig vil vrimle til klubberne i de kommende år.
Det er efter min mening rart at se at der er nogen der har mandsmod til at tage fat
på denne opgave og også tør bruge af forbundets kapital i en størrelsesorden der 
er realistisk i forhold til opgaven.
En anden ting bestyrelsen har taget fat på er vores logo. Deres begrundelse er
bl.a. at de dansere der er afbilledet ser gammeldags ud men det hedder Modern
Square Dance. Ja, men det er jo sådan vi ser ud og skal man tro de indlæg der igennem tiden har været bragt, skal vi vedblive med at se sådan ud. OK men hvorfor så
ændre billedet? Personligt syntes jeg det er OK at ændre vores logo men jeg syntes
også at der så bør være plads til nytænkning hvad angår påklædningen. Rigtigt
mange skræmmes væk af vores store skørter, cowboy støvler m.m. Heldigvis ser 
man til stævnerne flere og flere der blot har taget deres pæne tøj på, hvorfor kan
vi ikke danse i samme outfit som f.eks. line dancerne gør?
Med Squarelig hilsen
Ruth Nielsen
Redaktør

Redaktørens spalte er kun et udtryk for redaktørens personlige holdninger og ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens holdning.


DEADLINES . . .

FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE
HIGHLIGHTS

Highlight udkommer 3 gange
årligt.
ca. 1. oktober, deadline 3. sept.
ca. 1. januar, deadline 1. dec.
ca. 10. april, deadline 9. marts

INFO
ANSVH. REDAKTØR
LAYOUT
Ruth Nielsen(Run)
Kulbyvej 20, 4270 Høng
Tlf. 58 85 22 87
Email: highlights@daasdc.dk

Redaktøren forbeholder sig ret
til at forkorte indlæg til bladet.
Indlæg modtaget efter
deadline vil blive
bragt i det følgende nummer!

Alle meddelelser angående
klubberne medlemstal,
adresser mm. skal gives til
kassereren på treasurer@daasdc.dk

Meddelelse om antal blade i
hardcopy skal sendes til Tommy P.
Larsen

arrangement.oest@daasdc.dk

ANNONCEPRISER

Indhold:

For reproklart materiale.
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- 20 %
+ 30%
+ 20 %
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Formanden har ordet
Så kom dog, FORÅR!
Så rinder vinteren heldigvis snart ud, nu må Foråret gerne komme. Det hele
bliver lysere, skidtet ses tydeligt på vinduerne, støvet træder i karakter på
alle vandrette flader og bilen er godt snavset… altså er der tid til Forårsrengøring.
Forår betyder også Generalforsamlinger i mange klubber, og Repræsentantskabsmøde i DAASDC. Mange steder er man vel også spændte på, om der
er Forår på vej for vores aktivitet. Vi håber og tror på at tingene må ændres.
Efter vores PR – ide stormøde den 27. februar har optimismen fået pil opad.
Jeg synes, det var et godt og konstruktivt møde, hvor der kom mange spændende ting frem i lyset. Vi havde endda fået tilsendt nogle ideer, som der
denne gang slet ikke blev tid til at diskutere. Men det vil ligge i mappen, så
vi kan hive dem frem til næste gang. Jeg håber, at vi kan holde stormøde en
gang om året, og at de forskellige grupper mødes, for at arbejde videre med
tiltag.
Vi var meget heldige, at vi havde en professionel reklamemand med til mødet, som kom med input. Han havde brugt tid på at se på DAASDC ”udefra”
og med andre øjne, end SquareDanser øjne. Han sagde direkte: Vi er USYNLIGE !!!! Alene vores navn er umuligt. Hvad betyder DAASDC ????? for
nogle der ikke kender til Squaredance. Vi ved heller ikke selv, hvordan det
skal udtales, vel? Vi er umulige GAMMELDAGS !!!!! Se vores LOGO.
Et billede fra ”oldtiden” og så står der: ”Moderne” Square Dance. Se forsiden af Highlights. Total gammeldags, ikke inspirerende, ikke et blad man
har lyst til at kigge i. Så tænker man: Hvad skal vi med Highlights i papirform??? Det er dyrt! Kan de penge bruges på anden måde? Kunne man ikke
i klubberne downloade det, til de dansere der ikke selv har den mulighed?
Og vores Hjemmeside er slet ikke ”med i tiden”. Her er der dog en ny undervejs. Vores blå foldere, hmm… det bedste vi kunne gøre, var at fyre med
den. Disse var ordene, fra den professionelle, ikke squaredancer, reklamemand. Og han ved hvad han taler om. Han er manden bag ”Harry reklamen
for DSB”. Jeg skal love for, at der var ting at diskutere og arbejde med. Og
uenige med ham, var vi ikke !!! Vi havde mange sammenfaldende synspunkter, men manglede nok bare én udefra, til at påpege det. Nu er spørgsmålene:
”Hvor langt er vi parate til at gå og hvad gør vi”? Vi må nok se i øjnene, at
der ikke er nogen let løsning. Men han fortalte trods alt, at intet er umuligt.


Den ALLERBEDSTE måde på at få tilgang af nye dansere er, mund til øre
- metoden, invitere vores venner, bekendte, kolleger, omgangskreds med til
en sjov aften, altså kontakt fra person til person. Vi skal bare være 100 % sikker på, at det bliver sjove aftener. At alle får noget med hjem, så de kommer
igen næste uge. Vi skal i den grad blive bedre i klubberne, så nye føler sig
velkomne. Ikke kun bestyrelserne, men også danserne. Vi skal være med alle
sammen. Vi har ideer til, hvad man kan gøre. Og flere af disse vil vi fremlægge på Repræsentantskabsmødet den 20. marts. Bl.a. en hvervekampagne,
en konkurrence med gode præmier: ”Skaf en ny danser, og deltag i lodtrækningen om en tur til USA Convention”. Derudover tænker vi på at reklamere
og annoncere på nettet, lave TV og videospots, deltage på forbruger messer.
Reklamere på TAXI, henvende os til singleklubber. Lave singlehold. Vi skal
være professionelle. Der er rigtig meget som skal ”strikkes” sammen.
For et stykke tid siden blev det muligt at tilmelde sig Dansk Convention
2011 online. Klik ind på arrangementslisten, og tilmeld dig i god tid. Vi har
mødt stor velvillighed og hjælpsomhed fra Sverige ang. Registreringsprogrammet. Jeg håber nu at mange vil tilmelde sig, og jeg er sikker på, det vil
blive en stor danseoplevelse. Tak til alle, som har bidraget til at programmet er kommet op at køre på Dansk. Nu håber jeg at Sydjysk Square Dance
Club får stor glæde af det, og at det vil lette fremtidige Conventions. Der
er jo ikke noget som er festligere end vores ”årlige Landsstævne”. Og hvad
med 2012. Der er pt. ingen ansøgere til at arrangere Dansk Convention 2012
og det kniber også med Europæisk Convention 2012. Dog er der en lille
mulighed for at Tjekkiet byder ind. Man undersøger muligheden dernede,
og vi skal have ”Presidents Meeting” som det så smukt hedder, i forbindelse
med iPAC i juli, for at høre om det lykkes, og for at diskutere fremtiden for
Squaredance i Europa.
Jeg ser nu frem til Forårets danse, og havde den fornøjelse at deltage i NEW
BEAT dansen i Vejle fredag aften. En rigtig god stemning, masser af dans
og dansere. Festlige Callere. Jeg håber og tror på, at vi på et tidspunkt igen
kan samle flere MS dansere. Heldigvis findes der blandt os mange ildsjæle,
som gerne vil være med til at lave samarbejde og trække vores aktivitet i den
rigtige retning.
Vi ses til Convention….
Lotte Vangsgaard.


13 ÅRS FØDSELSDAG 2011
HOLDES

LØRDAG DEN 16. APRIL & SØNDAG DEN 17. APRIL
Lørdag kl. 14:00 - 20:00
Søndag kl. 11:00 - 15:00

Program: M-P-A1
Program: A2 og C1

Dans i én hal

Jerry Jestin
Tommy P
Larsen

Hvor:

Strandgårdsskolen - Ishøj Søvej 200 - 2635 Ishøj

Danseafgift:

Lørdag:
120 kr. - inkl. kaffe og/eller te
Søndag:
60 kr. - inkl. kaffe og/eller te
Begge dage: 150 kr. - inkl. kaffe og/eller te
Øl – vand – vin – kage og
”sandwichs” kan købes
til fordelagtige priser.
--Lørdag kl. 17:15 – 18:00
kan vi tilbyde:

Oksefilet med salat, indbagt kartoffelmos og brød.
Pris 90 kr.
Betaling for maden indbetales på konto 1551 – 16971634 i Danske Bank, inden den
1. april 2011. Husk at oplyse dit navn på indbetalingen.
Vi glæder os til at se rigtigt mange danseglade til de forrygende danse
Vil du vide mere, så kontakt klubbens sekretær, Kirsten Böhm
(kirsten.boehm@mail.dk)

www.sydkystens-square-dancers.dk



Square Dance Convention 2011

10. marts 2011
Convention 2011 - det 20. i rækken - nærmer sig med hastige skridt, og i skrivende stund er der netop 3 måneder, til det går løs!
Temaet/mottoet er Back to The Old Days - “Tilbage til de gode gamle dage” - med
rigtigt mange glade squaredansere!
Vi har samlet 5 supercallere, som hver især har deres helt specielle evne til at få
gulvet til svinge. Det vil man også kunne opleve en time lørdag eftermiddag, hvor
CSD callere overtager scenerne. Sammen med de mange hjælpere fra klubben
vil alle sørge for 3 festlige dage!
Rammerne for festen er Arena Syd, som mange kender fra de seneste års Koldinghusdans. Der bliver dans i 4 sale - alle i umiddelbar nærhed af hinanden og
under samme tag!
Der er et stort areal til primitiv camping (med strøm!) direkte på området, og kun
400m borte har vi en række klasselokaler på skolen, hvis man ønsker ekstra billig
overnatning. Det kræver blot medbragt sovepose og madras/underlag.
På convention hjemmesiden www.dc2011.dk er der en lang liste over øvrige
(kendte) overnatningsmuligheder i området - hoteller, kroer, vandrerhjem, campinghytter, bed&breakfast, m.m.
Her vil danseprogrammet også snart være tilgængeligt, ligesom megen anden information omkring convention.
Fredag aften er der officiel åbning, hvor bl.a Koldings borgmester vil byde velkommen; men registreringen åbner allerede kl.15 og dansen begynder kl. 17, så kom
i god tid!
Traditionen tro er der lørdag formiddag Open Air dans, som foregår i Vamdrup
midtby. Der er kun 8-900 m fra hallen, og den lokale Ford-A klub vil lede processionen med nogle af de flotte veteranbiler. Det passer selvfølgelig til temaet, men
det er også vældigt relevant, idet square dance næppe ville eksistere nu, hvis ikke
det havde været for Henry Ford!
Efter dansen lørdag er der mulighed for - at danse! Der er afterparty til super musik/underholdning af “Connected” og prisen (inkl. et let måltid) er sat så lav, at alle
kan være med.
Online booking er nu muligt og anbefales kraftigt. Det kan findes via convention
hjemmesiden eller via DAASDC’s arrangementsliste. Booking-systemet er udviklet i Sverige, specielt til square dance, og det er efter mange års tilløb nu omsider
blevet tilgængeligt til brug ved fremtidige danske conventions. Det udmærker sig
bl.a. ved, at de enkelte dansere ved registreringen får tildelt en id og kodeord, så
man senere online selv kan ændre/slette/udvide hele eller dele af sin registrering.
Der er altså ingen grund til at vente med at registrere sig! :-)
Allerede nu kan netbanken også sættes til at overføre beløbet - f.eks. i slutningen
af april, så man om nødvendigt også kan nå at ændre beløb.



De første dansere tilmeldte sig allerede i juni 2010 i Frederikshavn - både fra
Sjælland og fra Sverige! Så gik der faktisk en række måneder, inden der begyndte
at dukke nogle op igen; men specielt efter at online registrering blev åbnet den 3.
marts har det for alvor taget fart, og foruden tilmeldinger fra Danmark, så er der
også kommet fra Tyskland, Sverige, Norge, Belgien, Frankrig - og endda helt fra
Beijing i Kina! Faktisk er lige nu flest udenlandske tilmeldinger, men det laver I forhåbentligt snart om på!
Vi glæder os til at kunne byde jer alle velkommen til party i Arena Syd!
Square’ligt gensyn i Vamdrup/Kolding den 10.-11.-12. juni - til Dansk Square
Dance Convention 2011!
På Convention gruppens vegne
Henning Thomsen
Sydjysk Square Dance Kolding
www.dc2011.dk - www.sydjysksq.dk



Gr. Canaria 2011

Paul Bristow

Bronc Wise

Vi følger succesen op, og det er nu 8. gang vi skal ned i varmen og danse.
Vi rejser med Bravo Tours, og de kan sende os derned i en uge med ophold på
Hotel Colina Mar

Pris: 4.975 pr. deltager
Inkl. Deltagerafgift, flyrejse og ophold i 2 vær. Lejlighed, morgenmad på
hotel, inklusive mad i fly og transfer til hotel
Niveau; M 69 – Plus – A1

Afrejse 26.-11.-2011 – Hjemkomst: 03. – 12. - 2011

Vi flyver både fra Billund og Kastrup
Har du lyst til at danse i sommer temperaturer tæt ved poolen i december, tage
på udflugt i Bjergene, købe julegaver i de lækre butikker?
Der er masser af muligheder. 

Tilmelding til: Elin og Bent Petersen på 43 54 37 60 
mobil: - 51903897 – mail – bentelin@yahoo.dk 
www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance 
Hotellets side: www.colinamar.com 
Ændringer kan forekomme
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Er stolte af at præsentere
5 dage A1 og A2
Workshop og dans

Med de verdensberømte og udfordrende Callere

Vic Ceder
Saundra Bryant
16. juli til 20. juli 2011
Tranum Strand
Strandvejen 83, DK9460 Brovst, Denmark
cirka

25 timer A1 - 18 timer A2
Der calles på fuldt niveau Callerne vil cirkulere
Kun DKK: 2650 (Incl. logi, dans og mad)

Pris reduktion per camping enhed: DKK: 750 (min 2 dansere)
Registrering og info: E-mail til Arne Pedersen:
penguins@frydenslund.dk
Besøg også vores hjemmeside:
www.penguinssquare.dk
16

Vil DU en tur til USA og danse
Squaredance?

Er det dig der skal vinde?????
Så skal ALLE SquareDansere op af stolen og ud af
Røret…!!!! Allerede NU.
Deltag i konkurrencen, vi skal have nye dansere!!!!!! Det
synes vi alle.

PÅ Repræsentantskabsmødet den 20. Marts, besluttede vi at lave en
konkurrence, som ALLE nuværende squaredansere i klubber, som er
medlem af DAASDC, kan deltage i.
Skaf en ny danser, som melder sig ind i en klub og deltager HELE
sæsonen, følger undervisningen, og forhåbentlig lærer Basic, fra efterår
2011 til forår 2012. Måske skal DU være ”engel” på holdet…
For hver NYT medlem du skaffer i en klub, lægges et lod i en pulje. Dvs.
kommer naboen med frue, får du 2 lodder, får du hele kortklubben til at
melde sig ind, får du 8 lodder i puljen.
På næste års Convention udtrækkes gevinsterne.
Præmier:
1. Præmie. En tur til USA, med fly + hotelophold, samt deltagelse
i USA Convention for 2 personer værdi ca. 30.000 kr.
2. Præmie. En tur til iPAC , evt. Europæisk Convention, med
transport, hotelophold, deltagelse for 2 personer. Værdi ca.
5.000 kr.
3. Præmie. Køkkenudstyr fra Scanpan. Værdi 1000 kr.
Vi er ved at udarbejde konkurrenceregler, men du kan allerede nu
begynde at ”gøde” blandt din omgangskreds.
Fortæl om:
Hvad får DU ud af at gå til SquareDance? Det gi’r dig et kick, glæde
og godt humør
Hvad gi’r det DIG? NYE venner, motion for hjerne og hjerte,
Hvorfor går DU til SquareDance? For at lære noget nyt, social
samvær, konkurrencefri sport. Foreningsliv.
Husk på: vi er, hvad vi signalerer,
Konkurrencen gælder fra sæsonstart omkring september 2011.
Konkurrencen ”skydes” i gang på Convention i Vamdrup 2011.
Hilsen
DAASDC’s bestyrelse
17

Square Dancens 10 Bud
Belønningen for at være bevidst om disse bud vil være stor. Du vil
få mange venner og bekendte, og du vil selv blive regnet blandt de
bedste: The Square Dancers.
Nye dansere har ret til:
01.

Du skal anerkende Calleren og lære at koncentrere dig i at
udføre hans / hendes Call, da din succes i Square Dance er
afhængig af det, han/hun siger.

02.

Du skal bære badges, hilse på dine meddansere, være venlig
og usnobbet, - være en værdig Square Dancer.

03.

Du skal være stille imens Calleren giver råd og instruktion. Så
undgår du også hans / hendes vrede blik, når han opdager, at
de syv andre i din Square heller ikke har opfattet noget.

04.

Du skal ikke komme Calleren i forkøbet eller danse forud for
Calleren, for Calleren har måske evnen til at snøre dig, så du
risikerer at blive lidt til grin i Squaren.

05.

Du skal ikke latterliggøre de dansere, der måske har to venstre
fødder og hænder, men i stedet gøre alt for at hjælpe dem med
at hitte rede på forskellen.

06.

Du skal prøve at danse i forskellige Squares, så du kan dele din
personlighed, erfaring og rutine med alle.

07.

Du skal ikke beklage dig eller nedgøre Calleren, hvis du har
klumret i det. Vent med at argumentere til Tip’et er færdigt. En
Square som brækker ned går normalt op på Lines og genstarter,
når de aktive Squares også er på Lines. Alternativt Square Up
på ny.

08.

Du skal være velsoigneret, når du går til dans. Brug gerne
deodorant da mange passerer under dine arme.

09.

Du skal ikke indtage spiritus før eller under dansen, idet
din hukommelse bliver omtåget og reaktionsevnen svækket.
Du ender sikkert også med at blive ugleset herfor af dine
meddansere.

10.

Du skal være aktiv deltager på dit undervisningshold, i klubben
eller til Workshops. Husk, at succesen hviler på dine skuldre, og
at det ingen forsyndelse er at spørge om hjælp og vejledning.
Det kunne det nærmere være, hvis du tog hjem totalt forvirret,
for så at møde op næste gang ligeså.
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Kontakt bestyrelsen: Mads Nielsen 9736 2808, Einar Sølvsten 8610 2127
Mathilde Vinter 5135 3151, Poul E. Sørensen 4879 5419, Niels Hviid 6221 8911
Indmeldelse: Formand Mads Nielsen, 9736 2808

CSD er medlem af: CALLERLAB & DAASDC

e-mail: deltaduo@mail.dk

www.csd-denmark.dk

Nye Dansere.
Hvordan får vi nye dansere? Jeg ved det ikke. Jeg tror, at vi gamle dansere skal have en
anden holdning til, hvordan vi modtager og tager os af nye dansere. Vi har fået 3 nye. Det
er jo for lidt til en square. Men vore mainstreamere og calleren var friske. De syntes at vi
skulle tage dem med, da mainstreamerne også var for lidt til en square. Efter samråd med
caller og gamle dansere har vi gjort forsøget, og det går godt.
Vi er en lille klub ude på næsen af Jylland. Når jeg kommer ud og hører, at arrangementer
med under 100 dansere, er der ikke noget ved. Så kan jeg ikke forstå det. Vi i Djurs
Square Dance Club har erfaring for, at et arrangement med 40 – 60 dansere, også kan være
nok til en god oplevelse.
Jeg tror, klubberne skal lave nogle små danse, der ikke koster for meget, er hyggelige og
til at overskue for nye dansere. Vi gamle dansere skal så sørge for, at få de nye med til
begynder danse og danse med flere niveauer. Vi skal jo huske på, at vi var også begyndere
en gang. Det vil jo også være rart at se dansere fra de høje danse niveauer, til danse med
lavere niveauer. Vi andre kan jo ikke komme til deres danse.
Gamle dansere! Vis nu de nye, at de ikke er til besvær, at vi er glade for at se dem. Og
hjælp dem, så de også synes det er rat at få danset, og få motion på den her måde.
Med squarlig hilsen. Mogens Andersen
Djurs Square Dance Club
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Årets Gran Canaria Tur
Afrejse fra Danmark 27. november 2010 med 5 frostgrader og 15 cm sne.
Ankomst til Gran Canaria og 26 varmegrader og sol.
Basen er det helt vidunderlige hotel Colina Mar i Puerto Rico, hvor vi har en lille lejlighed,
så vi har stor frihed til at spise ”hjemme”, hvis det er det, vi vil, og der er gode indkøbsmuligheder i Europacentret tæt ved. På hotellet er der en restaurant med en stor buffet.
Så står det ellers bare i squaredansens tegn, 36 timer i løbet af ugen, så der skal man nu nok
få sin lyst styret mht motion for krop og sjæl – dejligt. Heldigvis er det tilrettelagt således at
det er spredt over hele dagen, med dans formiddag, sen eftermiddag og sen aften, så der er
pauser til f.eks. spisning mm. Årets super callere var James Wyatt og ”stamcalleren” Paul
Bristow.
Happy Our – er noget der bliver set frem til – efter en god aktiv eftermiddagsdans og aftendans ved poolen kan man i baren købe 2 drinks for 1 drinks pris – det er noget der trækker
folk til og er smadder hyggeligt.
Men vores ophold i løbet af ugen bliver også brugt til lidt udflugter f.eks. en tur på markedet
i Morgan hvor der er RIGTIG mange spændende ting at købe, hvis der noget man absolut
ikke kan undvære. En gåtur rundt i den idylliske lille havneby Morgan skal man heller ikke
snyde sig selv for. Hjemturen tog vi via vandvejen, en helt vidunderlig sejltur, hvor vi også
kunne se vulkanen på Tenerife (Teide).
En anden dag tager vi en taxa (det er billigere at køre med taxa frem for bus) ned til centeret
i byen, og efter lidt shopping der, spadserer vi langs strandpomenaden ned til havnen og nyder synet af den ene flottere sejlbåd efter den
anden. Undervejs bliver der lige et skønt
ophold på en cafe på havnepromenaden med
en veltiltrængt forfriskning i form
af en fadbamse og en stor iscocktail.
Jeg må sige at det ikke er svært at finde
spisesteder i Puerto
Rico, der er nærmest ikke andet (skal
så lige være
sovenirforretninger). Menukortet er de
fleste
steder meget varieret og prisniveauet
er som regel lidt under dansk niveau.
Det er altid en oplevelse at komme
ud at spise og prøve et nyt menukort, dog finder man hurtigt frem
til favoritspisestederne.
Selvfølgelig bliver timerne
imellem dansene og evt. udflugter
brugt til lidt solbadning og drinks ved
poolen og baren.
Hjemturen lørdagen med planmæssig afgang fra hotellet kl.
8.30 blev skubbet noget, da vores hjemtur ramlede sammen
m e d
Flyvelederne der strejkede, så vi fik lov til at blive på værelset til kl.
20.00, og
samtidig spisning i hotellets restaurant på rejseselskabets regning.
Løsningen af denne force majeur ting, synes jeg er rigtig flot. I det hele taget, at vi får lov at
blive på værelset, og ikke bliver kørt i lufthavnen. I løbet af eftermiddagen begynder de så
småt at flyve igen, så efter aftensmaden forlader vi hotellet og efter en god rum tid i lufthavnen lykkes det at komme på flyet på vej retur til Danmark – forsinkelse på 16 timer - men
dette registreres dårligt, da vi jo havde så fine betingelser på hotellet om lørdagen.
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Dette er blot nogle få af mange rigtig spændende oplevelser jeg havde på min første tur – og
bestemt ikke sidste tur - til Gran Canaria.
Jeg skal her ikke undlade at fremhæve to helt vidunderligt dejlige mennesker, Elin og Bent,
som er de store kræfter bag dette årligt tilbagevendende arrangement .
Elin og Bent har en fin fornemmelse og dejlig naturlige interesse for os – deres gæster. Elin
og Bent er der ”bare” – ja de cirkulere rundt og snakker og er meget interesseret i, om vi nu
også hygger os og har det godt. Uden dem vil det – efter min mening – ikke være det samme
at komme til Gran Canaria. En stor tak til Jer to hyggelige og dejlige mennesker – og jeg
er helt sikker på at dette må give et langt ekko. Må jeg få lov at kalde Jer for Feriemutter
og Feriefatter.
Ferien blev en super skøn indsprøjtning til at afstresse, samt til at indlede den dejlige, og
til tider travle, juletid. God kombination af charter, sol og fritidsinteresse med dejlige dansevenner.
Ferien til Gran Canaria 2011 er allerede bestilt. Pas på, det er stærkt vanedannende.
På gensyn til næste år
Yellow Rock
Maja Hartmann, Fredensborg Squaredance Club

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. .0 - 7.0
LØRDAG KL. .00 - .00
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Medlemsklubber i DAASDC
Big River Square Dance Club

Hedens Squaredansere

Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

Annie L. Toldbod, Sct. Annagade 2, Gyllinge

7500 Holstebro

7   

S.

32 Ø.

8300 Odder

  7 0

Bornholm Square Dance Klub

Hillerød Square Dancers

Niels Dahl, Hammershusvej 53

Steffen Knak-Nielsen, Damgårdsvej 6

3770 Allinge

   

S.

87 Ø.

3660 Stenløse

Bredballe Square Dancers

56 Ø.

S.

90 Ø.

S.

25 Ø.

Hjørring Square-Dance
Leif Christensen, Brombærvej 2

Hans Pitters, Bryggervangen 13
7120 Bredballe, Vejle 7   

7 7  

S.

S.

59 Ø. 146

9800 Hjørring

   0

Brønderslev Square Dance Forening

Holbæk Square Dance Club

Jørn Christensen, Horsermosevej 81

Karina Dalsgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A
4300 Holbæk
0 7 7 
S. 43 Ø.

9740 Jerslev

   

S.

18 Ø.

Callers' Society Denmark

Join Hands

Mads Nielsen, Søvejen 10, Række Mølle

Freddy Juhl Nielsen, Bollervej 81

6900 Skjern

7   0

S.

72 Ø.

8700 Horsens

Coordinate Denmark
   

9 Ø.

4400 Kalundborg

   0

S.

Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6
S.

32 Ø.

9320 Hjallerup

0   

S.

Fredensborg Square Dance Club

Main City Square Dancers

Dorte Westergaard, Enebærhaven 308

Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.

2980 Kokkedal

   00

S. 120 Ø.

2820 Gentofte

  07 

Frederikshavn Square Dance Club

Midtjysk Square Dance

Henrik Wæhrens Jensen, Haldsvej 13

Hanne Anholm Hansen, Slotslyngen 18

9970 Strandby

   0

32 Ø.

Løvvangens Square Dancers

Mogens Andersen, Bønnerupvej 13
   7

15 Ø.

Mona Gross, Møllevej 4
S.

Djurs Square Dance Club
8585 Glesborg

S.

Kalundborg Square Dancers

Jette Nielsen, Sætervej 1
9520 Skørping

7   

S.

24 Ø.

8210 Århus V

   0

17 Ø.

S.

47 Ø.

S.

49 Ø.

Fyn Square Dance Club

New Friends Squaredancers

Torben B. Poulsen, Longvej 16

Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk
95 Ø.

9900 Frederikshavn

Granny's Square Dancers

North West Square- & Linedancers

Lone Blume, Sunesvej 30
45 Ø.

Marianne Ziegler Christiansen, Ellekær Vænge 5
3660 Stenløse
   
S. 57 Ø.

5762 Vester Skernin

4180 Sorø

   

  0 00

S.

S.

   7

S.

Greve Square Dance Club

Næstved Square Dancers

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 70

Hanne Nordstrøm Mack, Birkehegnet 161

2670 Greve

 0 07 0

S.

33 Ø.

4700 Næstved

Hadsten Square Dance Club
  0 0

S.

13 Ø.

Nørresundby Square Dance Club

Poul Bojesen, Tåstrupvej 10
8370 Hadsten

   

6 Ø.

Susanne Moimas, Esbjergparken 55
S.

32 Ø.

9220 Aalborg Ø
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S.

41 Ø.

Medlemsklubber i DAASDC
Ocean City Square Dancers

Sydkystens Square Dancers

Birger Christensen, Søhøj 326

Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng
62 Ø.

3640 Hedehusene

Old Town Dancers

Sydsjællands Square Dance Club

Henrik L. Svendsen, Orøvænget 38
38 Ø. 121

John Nyberg Nielsen, Platanvej 47, Fensmark
4684 Holmegaard
  7 
S. 18 Ø.

2690 Karlslunde

8381 Tilst

   70

   7

S.

S.

Penguins
   

38 Ø.

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10
S.

23 Ø.

9000 Aalborg

  07 

Piraterne

Trade By Square Dancers

Finn Glargård, Tangetvej 300

Finn E. Sørensen, Bjørnebakken 20

9830 Tårs

S.

The Diamond

Arne Pedersen, Frydenslund 1
8751 Gedved

   

   00

S.

10 Ø.

3400 Hillerød

   0

S.

19 Ø.

S.

39 Ø.

Rold Skov Square Dancers

Vordingborg Square Dance Club

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

Tommy P. Larsen, Toftevænget 5, Magleby

9541 Suldrup

 7 0 0

S.

14 Ø.

4791 Borre

Roskilde Square & Linedance Club
 7  7

4760 Vordingborg

30 Ø.

6950 Ringkøbing

7  0 0

S.

19 Ø.

S.

14 Ø.

Søren Loft Mikkelsen, Darumvej 38
S.

31 Ø.

6700 Esbjerg

0  7 

Slagelse-Zealand Square Dancers

Østjysk Square Dance Club

Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

Janni Thye, Fejøvænget 18

4270 Høng

   7

S.

64 Ø.

8381 Tilst

Stoholm Square Dance Club
Egon Jensen, Kjeldbjerg Toft 1
7800 Skive

7   

S.

45 Ø.

Svendborg Square Dance Club
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge
5700 Svendborg

0   

S.

67 Ø.

Syddjurs Square Dance Club
Inge Marie Rasmussen, Kolindvej 3
8410 Rønde

  7 

S.

19 Ø.

Sydjysk Square Dance Kolding
Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8
7000 Fredericia

7   

9 Ø.

Wild West Square Dance

Hanne Storgård, Skovsrodvej 24
   

S.

Emmy Østergaard, Lindevej 5
S.

Silkeborg Modern Square Dance
8680 Ry

   0

West Coast Square Dance Club

Eva Stenholt, Skærskovvej 77
   0

35 Ø.

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3,Bakkebølle
S. 111 Ø. 156

Salten Square Dancers
8600 Silkeborg

S.

Væggerløse Line- & Square Dance

Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.
4000 Roskilde

  0 

S.

89 Ø.
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  7 

S.

83 Ø.
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