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Formanden har ordet
Convention i Sæby blev igen en fantastisk oplevelse, og heldigvis kunne vi takke af
med Jerry Jestin på en god og sjov måde. Vi er mange der vil savne at danse til
ham i fremtiden. Dansen blev også mødet med en ny caller, som for første gang besøgte Danmark. Hunter Keller blev en af de helt store oplevelser. Ren fornøjelse at
være på gulvet når han var på scenen. Samtlige callere gjorde et fantastisk job og
sammen med danserne blev det igen til årets højdepunkt. Man må da tage hatten af
for Nordjysk Convention gruppen, at de påtager sig opgaven med at arrangere Convention. Som de siger:” hvor svært kan det være”. Stor tak til Nordjysk Convention
for jeres flotte arbejde. Næste gang vi kommer til Sæby, vil der være en hal mere at
fornøje os i. Sæby fritidscenter skal også roses for at lægge haller til. Et dejligt sted.
Hvert år i forbindelse med Convention afholder DAASDC det årlige repræsentantskabsmøde, hvor alle klubber bliver indbudt til at deltage. Alle, som er medlemmer i
en klub under Squaredancedanmark/DAASDC er velkommen til mødet. Det er ikke
kun forbeholdt bestyrelsesmedlemmer. Jeg opfordrer igen bestyrelserne at videresende indkaldelser og mails fra DAASDC til medlemmerne. Mange medlemmer udtrykker, at de ikke ved hvad der sker og egentlig hvad DAASDC er. Det samme gælder for flyers, der bliver sendt til klubberne. Send straks videre til jeres medlemmer,
klubberne mangler dansere til sine arrangementer. Det gælder alle programmer/
niveauer.
DAASDC’s bestyrelse har her i oktober haft vores første bestyrelsesmøde i efteråret, og eftersom ingen klub har budt ind på Convention 2020, vil DAASDC stå for
festivaldansen sammen med Sydjysk Square Dance Kolding. Det bliver således, at
en række klubber vil blive bedt om at deltage med diverse opgaver. Vi har i bestyrelsen fordelt opgaverne og vil henvende os til klubberne, når der er overblik og tid for
det. Om vi kan lave Trail end Dance torsdag, kan vi på nuværende ikke sige noget
om. Meget at vores arbejde og tid vil gå med at planlægge og afholde Convention,
og derved skubbes andre opgaver ud i fremtiden.
Convention er en fælles opgave, som vi må løse sammen. Vi håber alle synes det
er en vigtig del af Squaredansen, at vi sammen afholder et årligt landsstævne. Personligt forstår jeg ikke, at mange fravælger samværet med andre dansere, og ville
ønske at callerne og bestyrelserne i de forskellige klubber arrangerede fælles transport og ophold, som det skete i ”gamle dage”. Vi er jo alle med i det forpligtende fællesskab, når vi har meldt os ind i en forening. Jeg husker endnu, hvordan vi kunne
fylde busser, lave opsamling, og i højt humør samlet drog afsted til Convention.
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Bestyrelsens opgaver, ud over Convention, i det kommende år:
Vi påtænker i løbet af efteråret/foråret, at kigge på hvordan man kan lave/lære
Square Dance på ca. 8 gange. Her skal vi gerne have callere med ind over. Ideen
er at koge B - MS sammen så man hurtigt kan komme til dans. Vi vil forsøge at
målrette dette til børn/unge mennesker, som er nysgerrige, hurtige til at lære og
som derved ikke er tvunget til at gå på ”voksent aftenhold” i 1 - 2 sæsoner for at lære Squaredance. Om tanken lykkes får vi at se, men det skal da forsøges.
Som tidligere år forsøger vi igen afholde et fællesarrangement i Odense i marts.
Håbet er, at vi igen kan bruge 3. søndag i marts. Hvem vi kan få til at komme med
indlæg/foredrag er endnu uvist, dog er ønsket, at forsøge at lokke en kendt hjerneforsker med kendskab til musik til at deltage. Om vi må lave pr. i den forbindelse
ville være relevant. Sidste år havde vi besøg af B.S. Christiansen hvilket vi er mange der kan huske.
Husk at den slags møder ikke kun er for bestyrelser, men alle medlemmer af klubber der er medlem af DAASDC / Squaredancedanmark må deltage.
Squaredance på Brandbjerg Højskole

Husk at der mulighed for at deltage i Squaredance på Brandbjerg Højskole for både nye og øvede dansere i uge 5, sidste uge i januar 2020. Få en oplevelse med
ud over squaredansen, nemlig den ægte højskole stemning. Se mere på : https://
brandbjerg.dk/squaredance-paa-hoejskole/ . Skulle der møde nye dansere op i jeres klub, og I ikke kan samle til et hold, så anbefal dem at deltage på højskolen for
derefter at gå ind på jeres Basic hold.
Jeg ønsker hermed alle en god dansesæson.

.
Lotte Vangsgaard.

Annoncepriser
(Reproklart materiale)
Medlemmer

Andre

Helside

600/900kr.

900/1350 kr.

Halvside

350/525 kr.

500/750 kr.

Kvartside

200/300 kr.

300/450 kr.

Priser gælder for hhv. 1 og 2 indrykninger
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Friendship Festival.
I HighLight # 1 foregik der et tankespind mellem Finn Sørensen (Trade By) og Ellis
Nielsen (FSDC). Det vil jeg, på vegne af Sydkystens Square Dancers (SDC) og resten af ”holdet”, gerne kommentere på.
Hvordan opstod samarbejdet?
Jo FSDC havde, via Søren Lindergaard, fået ”tilbudt” Johnny Preston til at calle til
et arrangement i juni 2019. FSDC mente imidlertid ikke at kunne håndtere opgaven
alene og rundsendte derfor en mail til de sjællandske klubber og forespurgte om
der var interesse for et samarbejde. I november 2018 mødtes flere af de interesserede klubber til et indledende brainstormingmøde hvor synspunkter, økonomi og
forslag blev drøftet. Her blev også fårene skilt fra bukkene, forstået således at enkelte klubber, økonomisk, ikke turde binde an med opgaven. Man ville imidlertid
gerne, hvis behovet opstod, være behjælpelig med praktiske ting. Slutfacit blev
herefter at 5 klubber: Trade By, Fredensborg, Ocean, Hillerød og Sydkysten enedes om at den opgave måtte og skulle vi kunne klare.
Første, og vigtigste opgave: Hvad skal barnet hedde?
Mange forslag føg gennem luften – sydkystdans, sommerfest etc. etc. Hvem der
kom med de forløsende ord, står hen i det uvisse, men der var stor enighed om at
squaredans skaber venskaber og hvorfor ikke noget andet i stedet for dance/dans,
så barnet fik navnet Friendship Festival. Stedet for afholdelsen var oplagt: Ishøj
Idræts og Fritidscenter – beliggende sådan lige midt mellem nord og syd. Ydermere var/er lokalerne gratis. Glassalen blev derfor straks booket. Hvorfor det lige blev
glassalen og ikke en af de større sale? Jo fordi alle der har deres gang i centret
skal passere glassalen og kan derfor ikke undgå at se, at her sker der noget virkeligt sjovt og spændende!
Først i marts 2019 mødtes gruppen så igen. Imidlertid havde vi, i mellemtiden, ikke
ligget på den lade side. På det første møde i november var nogle af de større opgaver blevet uddelegeret og vi var i konstant mailkontakt. På trods af vi hver især
havde ideer og tanker om hvorledes arrangementet skulle gribes an, så blev vi meget hurtige enige. Vi lyttede til hinandens forslag, kommenterede og enedes.
På selve den store dag mødte vi alle talstærkt frem, opsatte borde/stole, pyntede
op og gjorde klar til årets event.
87 dansere mødte frem og havde, efter sigende, en herlig dag med god dans. Alle
takkede og syntes det havde været et godt arrangement. Der var kun ét minus: Caféen’s forpagter havde opsagt sin aftale pr. 1.11.18. På daværende tidspunkt var
man i centrets ledelse ikke klar over om der kom en ny forpagter. Det gjorde der,
men først pr. 1.8.19!!! Det betød at man fra centrets ledelse’s side havde sat det
daglige pedel personale til at bestyre salget.
>>>
5

Ikke et ondt ord om personalet.
De gjorde hvad de kunne. Men ingen lakaj kan tjene to herrer: De skulle både passe os, samt sørge for udenoms områderne, hvor der var fodbold og andre arrangementer. Så det endte mere eller mindre med at vi selv stod for arbejdet.
Kort efter afholdt vi et evalueringsmøde og alle var tilfredse.
Arrangementet gav et lille overskud til hver klub. Det indbetalte depositum blev ikke
anvendt og alle var enige om, at et sådant arrangement kunne vi godt finde på at
deltage i igen. Vi ser dog gerne at andre klubber udtrykker ønske om at deltage.
Der står ingen steder skrevet, at det skal være de samme 5 klubber, ligesom vi også videregiver råd og ideer. Men skal Sydkysten ”lægge jord til”, vil vi stærkt overveje om det skal være i Sydkystens lokaler. Her har vi mulighed for selv at arrangere med spisning i form af sandwich etc. Måske lidt mere arbejde, men vi har bedre
tjek på tingene.
Så alt i alt et rigtigt godt samarbejde de 5 klubber i mellem.
På vegne af FF-gruppen
Kirsten Böhm
Sydkystens Square Dancers
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Toppen af Square Dance
Pludselig får jeg fri weekenden før min ferie, og hvad gør man så.
Et hurtigt kig på Dansk Square Danmarks hjemmeside viste, at der var Dans på
Toppen.
Måske en lille tur at køre fra Fyens land, men skulle det gå helt galt, så har jeg da
en god ven på de kanter, som jeg kunne aflægge et visit.
Ophold i hytte på campingpladsen blev booket, og afsted det gik mod nord. Jeg
blev rigtig godt modtaget både af campingpladsen og af foreningen Squaredance
på Toppen.
Fredag aften efter spisning og dans gik det mod ”Det Bette Ølhus” i Aalbæk. De har
masser af øl at byde på, - især belgiske. Absolut et visit værd, hvis I kommer på de
kanter. Læs eventuelt lidt om deres øl på hjemmesiden, og beslut jer for en overnatning eller to i byen.
Lørdag var der dans det meste af dagen, kun afbrudt af spisepauser. Per og Leif
callede på skift B-M-P-A1. Ingen kedede sig, og mange blev udfordret ind i mellem.
Gerne med lidt nordjysk underfundighed. Jeg blev i hvert fald. Tak skal I to have.
Om aftenen helstegt pattegris for hele campingpladsen, med efterfølgende traditionel dans. En vals Bente, blev det også til. Musikerne der spillede var Per og Leif.
De samme som callede til squaredansen. Begge dele gjorde de fortrinligt.
I det hele taget var det en rigtig god weekend. Alle i klubben gav et nap med, hvor
der var behov for det, lige fra salg af drikkevarer og bordopstilling med mere. Det
gjorde I udover det fortrinlige samarbejde I havde med campingpladsen, som lagde
plads og lokaler til samt sørgede for vådt og tørt. Alle sammen med et smil på læben.
Godt gået af en så lille forening på toppen. Det må siges at være toppen, og I viser
virkelig hvordan square dance har en mulighed for at overleve. Tak for det.
Er det ikke også deroppe, at en god håndfuld ildsjæle nu to gange har holdt
”liv” i Dansk Convention, tak skal I have, det gør I bare så godt.
Endnu engang tak til Campingpladsen samt Squaredance på Toppen.
Med venlig hilsen
Hans Nielsen
Fynske Round & Square Dancers
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En uge på højskole
Kom og dans – og mærk humøret stige for hvert trin, du tager.
Vi danser Modern Western Square Dance. Glæd dig til glad musik og danseglade
mennesker fra hele landet.
Man kan deltage, uanset om man er alene eller er par. I løbet af ugen vil der være
tid til både sang, foredrag, og ture i naturen omkring Brandbjerg.
Du kan glæde dig til den gode mad fra Brandbjergs grønne og dygtige køkken,
samt de hyggelige rammer i Herregården hvor vi nyder aftenkaffen.
Søger du nye venner, sund motion for hjerne og krop, energi og overskud?
Så kom fem dage på højskole, nyd livet og drag hjem med gode minder og ny inspiration.
Medvirkende:
Paul Bristow (UK)
Paul startede dansen i en meget ung alder og har været caller siden 1976. Han er
blandt de dygtigste i verden og har en fantastisk sangstemme.
Desuden har han sit eget musikstudie, hvor han producerer musik til squaredance.
Ejnar Sølvsten (DK)
Ejnar har undervist utallige dansere igennem mange år. Han er dygtig og vellidt.
Han har callet i flere klubber, til danse og festivaler såvel i ind- og udland.
Han er fast tilknyttet klub på Djursland. Glæd jer til at møde Ejnar.
Kursusvært: Charlotte Zeberg Johnsen
Læs mere om opholdet på https://brandbjerg.dk/squaredance-paa-hoejskole/ hvor
der også er tilmelding.

Danskernes Idrætspris til Heden…
- håber vi
I uge 41 hørte jeg på DR P4 Midt Vest, at de manglede nominerede i deres sende
område. Da han forklarede, hvad der skal til for at blive indstillet til nominering, var
jeg ikke i tvivl om at vi, i Hedens Squaredansere, kan leve op til det.
På hjemmesiden står det beskrevet sådan:

>>>
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På SPORT 2019, som DR1 sender efter nytår, bliver den endelige vinder præsenteret.. Prisen er på 100.000 kr.
Den formiddag på P4 MV, snakkede de med UrbanStreetZone i Brande, som var
med i opløbet blandt de sidste tre i 2018. De vandt ikke, men fortalte, hvordan de
via dette, havde fået så meget opmærksomhed at de er gået fra 39 medlemmer til
flere hundrede medlemmer i deres skaterklub.
Jeg gik i gang med at udfylde felterne på Danskernes Idrætspris’ hjemmeside.
Vores initiativ går ud på, at børn, unge og voksne danser sammen.

Det har mange af jer nok oplevet allerede, når vi har vores børn og unge med rundt
til danse med alle vi voksne.
Vi står nu som ansøger i P4 Midt Vest område sammen med 11 andre. Det var sidste dag for opstillingen den 18.10. Der kan I læse vores nominering.
Pt. er det et dommerpanel på 3 i hvert sendeområde der afgør hvilke initiativer som
går videre.
Den 13. november bliver de 3 nominerede i området offentliggjort. Herefter kan alle
danskere stemme på hvilke 3 initiativer af dem, der skal gå videre til den endelige
finale til SPORT 2019 i Boxen.
Vi skal nok få det spredt ud til jer, hvis vi går videre, men følg gerne selv med på
Danskernes Idrætspris’ hjemmeside https://danskernesidraetspris.dk/initiativer.
Hvis vi skulle være heldige at gå videre den 13. november, får vi brug for ALLE jeres stemmer.
Vi tænker, at vi, om ikke andet, får en del opmærksomhed, som kan gavne alle
andre klubber.

Men vinder vi de 100.000 kan vi f.eks. lave børn og unge danseweekender med
børn fra hele landet, samt andre arrangementer, som vi finder på.
Med venlig hilsen
Anna Hyldgård Danielsen
Hedens Squaredansere
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Bedstemødre i balkjoler
sælger ingen billetter
Nu skal CSD callerne på banen.
I årevis har vi med hjælp fra nogle callere lavet opvisninger til foreningsdage, dansens dag og forskellige andre arrangementer, men samlet set er vi kun blevet færre
squaredansere.

Der er kommet ganske få unge dansere til, men de fleste af os er kun blevet ældre,
og vi må erkende, at vi ikke har appel til ret mange unge mennesker.
Skal squaredansen overleve, skal der yngre kræfter til, både blandt dansere
og callere.
Derfor en opfordring til alle CSD callere. Gå sammen om at lave et fælles concept
med henblik på nye unge dansere, så de hurtigt kan komme i gang med at danse.
De kan lære det samme på 8 gange eller på en weekend, som vi andre bruger 2
sæsoner på at lære.
Hvor finder vi så de unge mennesker?
Hvert år flytter 50.000 eller måske flere unge fra deres hjemby fra familie og sociale
netværk til en ny by for at påbegynde en uddannelse. Nogle af disse unge føler sig
ensomme og savner et fællesskab. Her er squaredans en god løsning, og det er
her callerne skal på banen.
I skal henvende jer til de uddannelsesinstituioner der er i jeres eget nærområde. Få
en aftale med studievejlederen eller den der nu tager sig af elevernes trivsel på stedet. Lav et intro arrangement for squaredance, henvis til SquareDanceDanmarks
hjemmeside, så de kan se, hvor der er klubber de kan danse i. De skal bare komme
så mange, mindst 12 personer, så de kan danse på deres eget hold, for de gider
nok ikke at lære i vi gamles tempo.
Hvad får CSD callerne ud af det?
Forhåbentlig resulterer deres indsats i, at der kommer mange nye unge dansere, de
kan undervise og calle for til Festivaldanse.
Jeg vil også stille forslag om, at DAASDC udbetaler en bonus til de callere, hvis indsats resulterer i et hold på minimum 12 medlemmer der melder sig ind i en klub.
Flere medlemmer, større bonus. De enkelte klubber kunne jo også selv udlove en
bonus til en caller, hvis han rekrutterede 12 nye dansere eller mere.
>>>
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Vi er mange dansere der har passeret pensionsalderen med de skavanker der
følger med alderen.
De nye dansere der sommetider kommer til er ikke så friske og raske, så de stopper tit igen. Derfor skal vi satse på yngre og friske kræfter.
Mange CSD callere har gjort det rigtig godt i mange år, men de bliver jo heller ikke
ved med at være unge. Der bliver brug for yngre kræfter, når de engang vil afløses.
Her skal CSD på banen. Når vi nu får en masse nye dansere, skal I gribe fat i dem,
der har potentialet til at blive callere, og sørge for at oplære dem.
Kære CSD callere! Nu har jeg kastet nogle bolde op i luften, jeg håber I vil gribe
dem, og at I vil samarbejde om løsninger, for squaredance er jo samarbejde.
God arbejdslyst og kærlig hilsen
Karen Sørensen
Join Hands
Horsens
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Big River greb bolden…
Gennem alle de år vi har danset, har vi så mange gange både hørt fra andre og selv konstateret, at PLUS måske er det sjoveste program af alle programniveauerne.
Derfor er det med stor Squaredance stolthed, at vi i Big River - efter mange års pause med at
arrangere festival danse - nu har grebet bolden og har arrangeret et brag af et PLUS party.
Det bliver en dans, hvor der udelukkende danses PLUS, og vi har allieret os med 2 callere som
også begge elsker PLUS. Nemlig vores egen clubcaller, samt vores tidligere clubcaller. Henholdsvis Mads Nielsen og Majbrith Eriksen. Begge er bare så tændte på at præsentere en hel
uforglemmelig dag for os alle. Det sker i Mejrup Fritids og Kulturcenter og det sker søndag den
24. November.
Vi håber at se alle der har lyst til en god og hyggelig eftermiddag med masser af PLUS på
programmet.
Vi tør love at det bliver festligt, udfordrende og sjovt på en måde som man kan risikere at blive
”høj” af.
Hvis I, alle kære dansere ude i landet, også griber bolden her, så er der lagt op til et brag af en
PLUS fest.
Vi glæder os til at se Jer i Mejrup .
Yellow Rock
Dorte og Jens Ole
Big River
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Succesen i det midtjyske
Sæsonstart
Sæsonen 2019 startede, med at vi deltog i aktiv sommer, som er et tilbud til alle
kommunens børn med diverse fritidsaktiviteter. Det gik godt. Vi havde besøg af flere børn, som fik en introduktion i squaredans. Vi har ikke set nogle af dem i år, men
håber, at de dukker op i de kommende sæsoner, da et af vores store ønsker i fremtiden er, at have flere børn med. De børn og unge, som allerede er medlemmer af
klubben, nyder dansen og samværet og er også med, når vi er ude til danse og opvisninger.
I august/september havde vi flere opvisninger for at gøre opmærksom på dansen
og forhåbentlig få nye medlemmer til. Vi var f.eks. ved Byfesten i en mindre naboby, Bording. Vi var til Hyldgårdsmarked, som er et børnemarked samt til Foreningsmarked i centrum af Ikast. Missionen lykkedes til fulde, da vi nu har budt velkommen til 13 nye medlemmer, som er startet på vores begynderhold.
Det er dejligt og vi håber, at de øvrige klubber i Danmark har lige så god succes,
med at flere får glæde af denne dejlige dans og det gode samvær, der er rundt om i
klubberne.
Vi har, som tidligere år, 6 forskellige hold, som alle danser, hver torsdag. Vi har Basic, Mainstream, Plus, A1, A2 og et A2-hold med begyndende C1-indlæring. Undervejs har vi en fælles kaffepause, hvor der er mulighed for at snakke på kryds og
tværs af holdene. Desværre er der også nogle, som er stoppet i klubben, nogle af
dem er heldigvis kommet til andre klubber, så de er ikke tabt for dansen, men desværre er der også nogle, som er stoppet helt.

Årets forening.
Ikast-Brande kommune kårer hvert år årets forening, hvor de lægger vægt på nye
initiativer, at man har medlemmer i alle aldersgrupper og er et tilbud til hele kommunen. Vi blev indstillet og lavede en video på 1 min. I videoen fortæller vores formand, Trine Andresen om squaredans og glæden ved det. Om hvordan vi alle er
lige når vi står i squaren. Det er lige meget om du er 8 eller 83, læge eller kontanthjælpsmodtager. Det er lige sjovt, og det kan være lige svært at lære. Måske er det
også derfor vi synes, at vi ser nogle personer vokse som mennesker, når de får
gang i squaredansen. Til sidst i videoen vises et klip fra Dansk Convention i Sæby,
hvor børn og unge fra Hedens squaredansere er med. Til vores store glæde vandt
vi prisen og det var helt sikkert en stolt formand, som tog imod anerkendelsen. I
begrundelsen for at de havde valgt os, blev der blandt andet lagt vægt på vores sociale engagement. At squaredansen kan bringe mennesker sammen på tværs at
alder og social status. Vi fik på aftenen flere bemærkninger om, at vi er et aktiv for
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kommunen og nu også med tilbud til børn og unge, - og at man ser os i bybilledet,
når der er arrangementer.

Dans på Heden
Hedens squaredansere har i weekenden den 5. og 6. oktober haft det tilbagevendende arrangement, Dans på Heden. Som sædvanlig med stor succes. Med deltagelse af ca. 110 dansere fra ind- og udland, kan vi godt være tilfredse med tilslutningen og véd, at vi har noget at byde på i Ikast. Nemlig efterårets største danse
stævne her i Danmark. Selvfølgelig med vores egne klub callere, men også med
rigtig gode callere fra udlandet. I år havde vi Robert Milestad fra Sverige og Maarten Weijers fra Holland.
Som noget helt nyt i år havde vi også givet plads til Begynder dans. Det tog vores
eget begynder hold rigtig godt imod, flere af dem deltog ved dette stævne. Det var
også et tilbud til alle andre, for selv at opleve squaredans. Det var skønt, at se vi
havde besøg af en enkelt, som prøvede squaredans for første gang. Efterfølgende
er han startet på vores begynderhold. Så nu arbejder vores begynderhold rigtig
godt med 2 squares, hver torsdag. Selvfølgelig med hjælp fra engle, men alligevel
et dejligt stort begynderhold.
Ved Dans på Heden 2020, ser vi frem til et brag af en fest, forhåbentlig endnu større end nogensinde, da klubben her fejrer sit 20-års jubilæum, så glæd jer og reserver allerede nu weekenden den 3. og 4. oktober. Det bliver med hele tre udenlandske callere.
Vi byder velkommen til Niels Trottman og Paddy Böhnke fra Tyskland samt
Jack Borgström fra Sverige.

Håndbold
I år har vi også prøvet noget helt nyt.
Herning-Ikast Håndbold henvendte sig og spurgte, om vi kunne tænke os, at underholde i pausen, ved en af deres hjemmekampe. Så mandag den 7.oktober, hvor de
skulle møde Nykøbing-Falster, var vi 4 squares på gulvet i ca. 10 min, til forrygende
dans. Desværre viser TV, ikke meget fra hallen når der er pause, men vi fik da lige
godt 1 minut i forgrunden på landsdækkende tv.
Der skal lyde en stor tak til Big River for at være med. Vi håber at I også synes det
var en stor oplevelse at deltage i. Ringer håndboldklubben igen, er vi friske og stiller op. Det kan kun give en stor reklame, da der er fuldt hus til håndboldkampe her i
området.
Vi skal jo alle huske, at jo mere kendte vi er, både lokalt og på landsplan, jo
nemmere er det at få nye til at møde op og give dansen en chance.
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Yellow Rock
Anne-Marie Christensen
Hedens Squaredansere, Ikast

Undervisning på danselisten.
Vi har i Region Øst drøftet et ønske om, at der på danselisten kan linkes til klubbens undervisningsplan og træning.
Dette skal give mulighed for at besøge andre klubberne og øge fællesskabet på
landsplan for vores glade aktivitet. Det er ikke kun tænkt for dansere i Danmark,
men også for vores venner i udlandet, så de kan
kigge forbi når de er på besøg i Danmark.

For at løfte opgaven kræver det en mindre ændring på squaredancedanmark.dk, men det kræver også at man kan linke til de enkelte klubbers
hjemmeside og en opdatere undervisningsplan.
En enkelt løsning kunne være at man fra klubbens præsentationsside under KLUBBER på
squaredancedanmarks hjemmeside kan indsætte et direkte link, ligesom man i dag kan linker til
email, hjemmeside og sociale medier.
Linket til undervisningsplanen leveres af klubben. Kan klubben ikke levere linket vil dette
punkt udgå. Hvordan det teknisk skal løses er
ikke afgjort endnu og dette lille indlæg blot for at
høre om der er stemning for ideen.
Finn Sørensen – Region Øst

Vedrørende ovenstående
Teknisk set kan det Finn foreslår fra Region Øst sagtens laves. Det er en tilpasning
som kan laves meget let.
Det jeg ser som det største problem er at få klubberne til at lave deres egen hjemmeside og indsende et link. Jeg er ikke negativ, men har været i gamet i mange år.
Bevis jeg tager fejl...
For at det kan fungere er det jo vigtigt at oplysningerne passer. Endvidere kan det
kun laves for de klubber som selv har en hjemmeside, hvilket en del klubber desværre har valgt fra de seneste år.
PS Jeg synes det er en god idé hvis det kan realiseres.
Mads Nielsen
Webeditor
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3 dage med Paul Bristow
I starten af marts måned var 6 callere samlet på Dalum Landbrugsskole i
Odense.
CSD, Callersammenslutningen i Danmark, havde inviteret til et forrygende callerkursus med Paul Bristow. Paul er en fantastisk coach og et lige så fantastisk menneske.
Vi, der deltog, havde en givende oplevelse, som skabte fornyet inspiration og lyst til
at præstere, når vi har taget mikrofonen i hånden.
Tak for det til Paul Bristow og CSD.
Det er dog med dyb beklagelse at jeg ser ud over Square Dance landskabet
herhjemme.
Der er så mange callere ude i klubberne som ikke vælger at dygtiggøre sig. Det
kan der naturligvis være mange grunde til, men det er dog stærkt bekymrende, at
det er de samme ansigter vi ser – og ikke ser – når der er arrangementer og kurser
i CSD.
Hvordan kommer vi videre?
Klubberne kunne jo skubbe på deres callere – eventuelt med et tilskud til kurset.
Det er jo i høj grad også i klubbernes interesse at calleren udvikler sig. Hvis klubben ikke har økonomi til det, er der måske mulighed for at søge midler hos kommuner eller sponsorer. Er det prøvet?
Jeg deltog i CSD’s generalforsamling i foråret og formanden Tommy P. Larsen var
klar til at kontakte klubberne næste gang der var mulighed for at komme på callerkursus. Det vil give klubben en mulighed for at opfordre calleren til at deltage.
Jeg ved der arbejdes på et kursus i foråret 2020 med Paul Bristow.
Jeg er klar igen….
Også tak til mine medkursister. Det er altid en fornøjelse at mødes med jer, så vi
kan udvikle os sammen.
Til de øvrige: Kom nu ind i kampen!
Det kunne være sjovt, hvis der kamp om pladserne til næste kursus...
Med venlig hilsen
Caller, Mads Nielsen
Big River og Hedens squaredansere
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T-shirts
Bemærk at damemodellen er lille i størrelsen.
Det anbefales at bestille et nummer større end normalt.
Herremodel er med rund hals
Damemodel er med v-hals

Bestilling: Lotte Vangsgaard, President@squaredancedanmark.dk

Fra redaktøren…
Tusind tak for de tilsendte indlæg. Det er
dem der gør bladet levende og vedkommende.
Glem aldrig at det er medlemmernes talerør
Tusind tak…
Mads Nielsen
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