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BESTYRELSEN I DAASDC
Formand

Erling W. Pedersen
Yellow Rock Square Dance Club

Kasserer

Iris Holmberg
MidtjyskSquare Dance

Sekretær

Viktor Källström
Roskilde Square Dance Club

Best. medlem

Bruno Benjaminsen
Highway E 45

Best. medlem

Mogens Persson
Sydjysk Square Dance

DAASDC internet hjemmeside
pr.1. marts
Suppleant

Claus Hansen
Holbæk Square dance Club

Suppleant

Erna Nielsen
Sydsjællands Square Dance Club

Suppleant

Kim Andreasen
Hamlet Grand Squares

Løkkensvej 625, Bakholm
98 99 90 22
9480 Løkken
erling@post1.tele.dk
Lærkevej 6
8382 Hinnerup

86 98 53 21
holmberg@post11.tele.dk

Kumlevej 7, Øm
4000 Roskilde

46 48 14 28
vik@rossing.dk

Tingvej 6
9575 Terndrup
Koldingbjerg 25
6000 Kolding

98 33 59 32
bruno@adr.dk
75 52 64 96
mogenspersson@get2net.dk

http://www.sunsite.auc.dk/daasdc/
http.//www.daasdc.dk
Harebakkevej 33
4050 Skibby

40 25 95 80

Humlevænget 21
4690 Haslev

56 31 20 10

Snerlevej 3
3000 Helsingør

49 21 04 17
ksa@ddf.dk

Suppleant

Bjarne Eie

Revisor

Benja Nielsen

Røsnæsvej 427
4400 Kalundborg

59 52 74 78

Revisor suppl.

Mogens Clausen

Lufthavnsvej 10
9400 Nørresundby

98 17 63 71

Hestbækvej 137
9640 Farsø

98 63 41 97

Nørresundby Square Dance Club

Materialeforv.

Erik Pedersen
Nørresundby Square Dance Club

Mat. Sjælland

Viktor Källström

Arrangem-liste

Poul E. Nielsen
Fredensborg SDC

Homepageog Kluboplysninger
Lars Christiansen
Triangle SD

Klubhåndbog
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Heidi Thomsen

46 48 14 28
Kildevænget 44
3320 Skævinge
Løthvej 127, Lendum
9870 Sindal

48 21 00 77
poen@post8.tele.dk
98 47 34 34
larchr@post3.tele.dk

Hjedsbækvej 288
98 37 88 91
9541 Suldrup heidi.thomsen@vip.cybercity.dk

Redaktørens spalte
I sidste nr. var der et lille stykke om nye email adresser til de forskellige i forbundet.
Det var kommet som en mail fra formanden.
Normalt læser jeg stoffet igennem, og retter
eventuelle fejl. Det gjorde jeg også i dette
tilfælde, men jeg havde da vist glemt at kigge
på datoen.
Jeg er godt klar over at der ikke er noget der
hedder 30. februar, om ikke før så i hvert
fald nu, efter en hel del henvendelser om
dette.
Ikke mindst en fra den tidligere formand,
Tommy, som vil være at læse her i bladet.
Men det var måske alligevel ikke så dårlig
en ide med en fiktiv dato, for i skrivende
stund, virker det faktisk ikke endnu, hvilket
så har givet bestyrelsen mulighed for at tænke
sig om en ekstra gang, så de nye e-mail adresser i stedet for at relatere til navner nu relaterer til funktioner. De nye, rettede, adresser
vil være at finde på side 22, uden dato for,
hvornår de skulle virke, men ifølge formanden kan det ikke vare længe.
Sidste nyt. Det virker !!
Igennem lang tid har jeg søgt en til at oversætte stof fra udenlandske blade, og til at
oversætte Highlights til engelsk. Endelig har
jeg fået en, nemlig Helene Hartung fra Sydjysk SD, tak for det. Men så vil skæbnen at
der er stof nok. Så kun en enkelt ting af det
materiale, hun har sendt, har fundet plads i
denne udgave. Men bare rolig, det skal nok
komme med senere. Det er jo sådan at stoffet skal fylde et antal sider delelig med fire,

og det meste af det jeg får, er stof som skal
med. Så det er egentligt et luksusproblem jeg
sidder med.
På side ti skriver Else Nyberg Nielsen fra
Sydsjællands SDC, under overskriften
"Squaredansens og Highlights fremtid", et
ret interessant indlæg. Her fra min stol forfalder man jo nemt til at tro at Highlights er
det allervigtigste. Det er det jo ikke nødvendigvis for alle andre også. Formanden har,
på glimrende vis, givet sin mening til kende
om de emner Else kommer ind på. Men der
er lige et enkelt punkt han ikke berører.
Nemlig at Else kritiserer, at der i sidste blad
var brugt en hel side på modulcalling. Hun
skriver bl.a.: "Han henvender sig helt klart
til andre callere, for selvfølgelig er der ingen dansere, der tænker på noget sådant !
Gad vide, hvor mange dansere, der overhovedet ved, hvad et modul er ?"
Sig mig lige, Else, hvad regner du egentlig
os almindelige dansere for, kvæg eller bare
ignoranter? Jeg kan dårligt forestille mig, at
jeg er den eneste almindelige danser, som
også interesserer sig for, hvordan en dans er
bygget op. Og mange dansere ved faktisk
godt, hvad et modul er. Man er vel ikke nødvendigvis dum, bare for at man ikke har en
mikrofon.
Når man laver et blad som dette, kan man
vel heller ikke forvente, at alt i bladet skal
være interessant for alle. Jeg er såmænd godt
tilfreds, hvis der er noget i bladet for de fleste, og hvis bare der er nogen læsere til hver
ting. Andet ville være utopi.

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

ANNONCEPRISER
For reproklart materiale.

SQUARE DANCE HIGHLIGHTS

INFO
ANSVH. REDAKTØR
OG LAYOUT
Helge Blander
Ølandvej 13 c
9220 Aalborg Øst
Tlf. 98 15 84 08
Mobil 20 94 84 08
Email: blander@get2net.dk
TRYK
Lemo Tryk 98 17 84 88

Medlemsklubber
Helside
Halvside
Kvartside

pr. nr.
- - -

600,350,200,-

pr. nr.
- - -

900,500,300,-

Ikke medlemmer
Helside
Halvside
Kvartside
Rabat for 2 nr.
Rabat for 4 nr.
Side 2
Næstsidste side
Bagside

- 10 %
- 20 %
+ 20 %
+ 20 %
+ 50 %

OPLAG 3600 STK
DISTRIBUTION
Tove M. Christensen
Sallingsundvej 51
9220 Aalborg Øst
98 15 34 35

Omslagssider kan leveres i 2 farver. Tillæg
350,- pr. nr.

Optagelse på arrangementslisten er gratis
for alle.

DEADLINE . . . . . . .
Indlæg til Square Dance Highlights skal være
redaktionen i hænde senest nedennævnte dato
5. oktober 1999
Bladet udkommer 3 uger senere
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FORMANDEN
Vinteren har så småt sluppet sit grumme tag
i os og forårets komme er en realitet.
Med forårets sættes der også punktum for
sæsonens undervisning og det er tid til at afprøve de indlærte færdigheder udi dansens
glæder.
Kulminationen på dette, vil for mange blive
Danish Convention, hvor der er lagt op til
noget af en kanondans .
En anden ting, der plejer at følge med foråret er efterdønningerne fra generalforsamlingerne, hvor bestyrelserne ude i klubberne
kommer op til eksamen. Har de gjort deres
arbejde godt nok eller er der sket udskiftninger. Skulle det være tilfældet husk da at indberette ændringerne til Lars
Christiansen.
Vi arbejder stadig i bestyrelsen med moderniseringen af Highlights og efterlyser stadig
en annoncekonsulent for at forbedre bladets
økonomi , så tiere udgivelser og direkte udgivelse kan blive muliggjort. Endvidere vil
udenlandsstoffet blive øget , så nyheder fra
hele squaredanceverdenen vil blive tilgængelig.
Muligheden for at invitere New Style og Traditionel Squaredance med i et fælles
squaredancemagasin er stadig åben.
Der var en del forvirring på I forbindelse med
de 2 arrangementslister på Forbundets
hjemmeside, men det er nu blevet rettet, så
der kun er 1 liste der er gældende.
Enhver rettelse heraf, bedes stiles til Poul
Erik som sædvanligt.
Endelig er der ved at blive et sæt regler for
koordineringen af de jysk/fynske arrangementer, da geografien og mængden af klubber ikke gør det hensigtsmæssigt at bruge
den sjællandske model.
Det endelige forslag vil blive præsenteret på
et møde i forbindelse med Danish Convention.

To nye klubber har ansøgt om medlemskab
så vi nu kommer op på 54 medlemmer. Vi
byder dem hermed velkommen i forbundet.
Jeg vil i den forbindelse minde om at sidste
frist for forslag til generalforsamlingen er 15
april.
Endelig vil jeg slutte med at bekendtgøre at
forbundet i år, den 16. september har 10 års
jubilæum og at der i den anledning højst sansynlig vil blive en mindre festligholdelse af
begivenheden.
Erling
Fra EAASDC Bulletin Februar 1999
Af Heiner Fischle. Oversat af Helene Hartung

Ændringer i Basic/Mainstream Listen
CALLERLAB har omorganiseret Basic/
Mainstream listen. Den indeholder nu 71
familier mod før 66. Men bare rolig - der er
egentlig ikke tilføjet noget nyt kun:
·
Square Formation er nu nr. 1 på listen
og Circle Left er blevet nr. 2.
·
Allemande Left har fået sit eget Familie
nr., skilt ud fra Arm Turns.
·
Four Ladies Chain 3/4 har fået sin egen
identifikation. Two Ladies Chain 3/4 er
droppet uden tilføjelser (hvem har
danset det regelmæssigt?).
·
Efter Double Pass Thru er der nyt på listen: First couple go Left/Right. Next
couple go Left/Right. Vi har længe
danset det, også selv om det ikke stod
på listen.
·
Tag the Line og Half Tag har fået deres
egne familie nr.
Som I ser, har dansen ikke ændret sig det
mindste. Kun hvis man prøver at identificere
et program ved call numre, kan der opstå
misforståelser indtil alle er blevet vant til den
nye nummerering. Basic går stadig til Ferris
Wheel; men det er nu nr. 53.
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Nyt fra bestyrelsen
- Convention 2000 i Helsingborg
Der vil blive sendt 20 flyers til samtlige klubber til uddeling.
- Fælles forsikring
Den fælles musik udstyrsforsikring, som DAASDC hidtil har koordineret, ophører med
udgangen af marts 1999.
Alle klubber opfordres til at drøfte spørgsmålet om forsikring.
- Nye medlemmer
Følgende nye medlemmer er på vej ind i forbundet;
Squaredance På Toppen.
Ålbæk Idrætsforening
Bredballe Squaredancers
Hammerum Squaredance Club

- Generalforsamling 2000 vil blive afholdt i Svendborg.
Udover generalforsamlingen, vil der blive
dans,arrangeret af Svendborg SDC i samarbejde med DAASDC.
- Spørgeskemaer
Bestyrelsen ønsker at tage temperaturen på
medlemsklubberne.
Der er udarbejdet et spørgeskema, som de
enkelte bestyrelser bedes udfylde og returnere.
Vi forventer at kunne forelægge et statistisk
bearbejdet materiale på den kommende
generalforsamling.
- 10 års fødselsdag
DAASDC fylder 10 år den 16 . september,
vi takker forbundets mødre og fædre for det
velskabte barn.
Viktor

Velkommen til de nye klubber
Vedr. vort stævne 6. Februar 1999.
- Generalforsamling 20 juni 1999
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
og ønsker ikke genvalg :
Bruno Benjaminsen
Viktor Källstrøm
Bestyrelsen opfordrer personer, der ønsker
et gøre et stykke arbejde for squaredansen i
Danmark, til at lade sig opstille.
Bestyrelsen opfordrer til, at disse personer
ikke deltager i den lokale klubbestyrelse, men
ønsker at gøre en insats på landsplan.
Der vil blive forelagt nye vedtægter, med et
indhold,der er tilpasset dagens forhold.
Der er ingen fundamentale ændringer.
Endvidere skal der lige erindres om at sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er 15 marts .

Når man arrangerer et stævne håber og tror
man, at alt klapper og er perfekt.
Desværre har vi haft et par uheldige episoder her i Herning.
I løbet af dagen blev der stjålet et par næsten
nye hvide damestøvler og et nyt sort USA
skørt.
Sådan noget må bare ikke ske!
Jeg vil gerne bede dig om at påtale disse
hændelser til jeres klubaften og opfordre til,
at disse sager bliver sendt tilbage, gerne anonymt, på adressen Bornholmsvej 6, 7400
Herning, eller til mig privat.
Mit brev må du gerne hænge op på jeres opslagstavle.
Der er naturligvis ingen der siger, at det er
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en person fra netop din klub og jeg har således skrevet til samtlige formænd i de deltagende klubber, ligesom jeg vil påtale det i
vor egen klub.
Såfremt der findes ud af hvem, der har stjålet tingene bør han/hun ekskluderes fra alt
der har med square dance at gøre.
Det er selvfølgelig jeres beslutning, men her
i Herning vil det ske.

appellere til de andre klubmedlemmer om at
lægge mærke til om nogen pludselig har fået
nye let brugte støvler (som forresten slet ikke
kunne købes på dansestævnet lørdag) eller
et helt nyt sort USA skørt, vi kan i hvert fald
sige, at vi begge savner vores hhv, støvler og
skørt.

Herning Square Dancers
Allan Egelund Larsen

Vi håber og tror selvfølgelig, at square dansere er til at stole på og at det er en fejl, at
nogen har fået det med hjem og vi glæder os
meget til at få vores ting tilbage igen.

Når enden er god er alting godt!!!

Med venlig hilsen
Karen og Hanne

Sådan er der et gammelt ord, der siger. Desværre var vi et par stykker til dansestævne i
Herning lørdag, den 6. Februar 1999, der
kunne konstatere, at det modsatte også kan
være tilfældet.
Vi håber selvfølgelig, at det er ved en fejl, at
nogen er kommet til at tage et par hvide
næsten nye damestøvler str. 40 og et helt nyt
sort USA skørt str. Large (købt på stævnet
lørdag), med sig hjem og vi vil gerne appellere til vedkommende om at sende det retur
til os igen, da vi egentlig købte det for at
glæde os selv.
Det er meget kedeligt, at man ikke kan benytte et omklædningsrum til andet end omklædning. Vi har i hvert fald konstateret, at
man ikke kan opbevare sit tøj i omklædningsrummet og det besværliggør deltagelse i
stævner fremover, da det, man ellers har til
at ligge i omklædningsrummet, skal lægges
ud i bilen igen.
Hvis det skulle være en eller flere svage sjæle,
der ikke kunne stå for fristelsen, så vil vi
gerne appellere til dem i første omgang om
at sende det tilbage til Herning Square Dancers, Bornholmsvej 6, 7400 Herning og også

Støvlerne savnes af:
Karen Nielsen
Rønnevænget 5
6870 Ølgod
Tlf.nr. 75 24 68 12
Skørtet savnes af:
Hanne Frandsen
Munkgårdkvarteret 115, Snejbjerg
7400 Herning
Tlf.nr. 97 16 22 80

Callerkursus
DGI Vejle afholder et callerkursus i
weekenderne 3. - 5. september og 19. - 21
november.
Det foregår på Givskud Vandrerhjem i Give.
Underviser er Birthe Madsen.
Forudsætninger for at deltage i kurset er at
kunne danse fuld basic, samt et rimeligt
kendskab til engelsk.
Prisen for kurset er kr. 2.664, men hvis man
er medlem af en klub under DGI, hvilket
mange squaredanceklubber er, er prisen kun
kr. 995.
Hvis nogen er interesseret, henvender man
sig hos Birthe Madsen, tlf. 9839 2128
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Når man starter en ny klub
Hvis man, som undertegnede, får den skøre
ide at starte en ny Modern Square Dance
Klub, løber man selvfølgelig ind i en række
problemer. Så i håb om at andre der får
samme ide måske kan undgå enkelte af de
fejl vi har lavet, og mens disse problemer
stadig er i frisk erindring, vil det måske være
på sin plads at berette lidt om hvad man
egentlig kommer ud for.
LOKALER: En vigtig ting er selvfølgelig,
at hvis man gerne vil starte en Square Klub,
så er en af de første forudsætninger lokaler
til undervisning. Dette lyder måske enkelt,
men det er det absolut ikke. Nu ved jeg selvfølgelig ikke om det forgård på samme måde
i alle kommuner, men her i Odder henvender man sig til kommunens fritids & kulturforvaltning. Ud over at den dame der stod
for lokaler til fritidsbrug var endog meget
venlig, så var beskeden som følger: For det
første skal der først dannes en forening med
en bestyrelse og vedtægter der skal godkendes af kommunen, så først kan man søge om
lokaler. Når det er på plads vil vi meget gerne
hjælpe dig, men Danmark er jo som bekendt
et foreningsland, og alle de lokaler vi har
rådighed over, er totalt bookede op. Hvis du
derimod selv kan finde noget, så kom endelig, og så skal jeg gøre hvad jeg kan!. Det
lykkedes os, med møje og besvær at få lavet
en stiftende generalforsamling, med bestyrelse og vedtægter som blev godkendt. Men
lokaler? Alle forespørgsler om lokaler på
skolerne i Odder blev afvist. Men nu ligger
det sådan at min hustru og jeg bor i en lille
landsby 10 km. syd for Odder der hedder
Gylling. Gylling er ikke særlig stor, men har
til gengæld et meget aktivt klubliv, så lokaler her? Men sandelig om ikke Gylling Skoles gymnastiksal, som i parentes bemærket
ikke er ret stor, var ledig tirsdag aften. Så
langt så godt. Næste problem.
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MEDLEMMER: Det er jo ikke nok at man
har en klub og rådighed over lokaler, man
skal jo også have nogle dansere. Vi satte en
annonce i den lokale ugeavis, kontaktede
både Horsens Dagblad og Århus Stiftstidende, som begge beredvilligt lavede artikler om denne nye “ting”, Århus Stiftstidende
endda en meget stor artikel med billeder og
alting. Det lykkedes, vi startede vor 1. Sæson i September 98 med 10 dansere. Det skal
nævnes at det er dyrt at sætte annoncer i ugeaviser, og lidt af et hestearbejde at komme i
kontakt med folk og få dem til at komme og
se hvad det nu er for noget vi vil vise dem,
og som nævnt i næste afsnit, havde dette ikke
kunnet lade sig gøre uden hjælp fra dansere
og bestyrelse i Join Hands.
UDSTYR: En Hilton, selv den mindste på
markedet + højtalere koster ca. 20.000,- kr.
Jeg ved ikke hvad andre har, men jeg har ikke
20.000 sådan lige til at købe en Hilton. Gode
råd var dyre, man kan jo ikke lave en klub
uden, vel. Heldigvis viste det sig at den klub
vi selv danser i, Join Hands i Horsens var, og
er, særdeles venligt indstillet overfor vort forsøg på at etablere en ny klub i Odder. Ikke
alene lånte vi Deres ekstra udstyr, en lille
Hilton og det ene af de to sæt
Directorhøjtalere klubben har, men bestyrelsen, danserne, alle var interesserede og hjalp
alt det de kunne. Flere af de rutinerede dansere stillede op til opvisning ved den lokale
byfest og til vores “åbent hus” arrangement.
I det hele taget har medlemmerne og bestyrelsen i Join Hands en meget stor andel i at
det lykkedes at starte Belles & Beaus. Så selv
om jeg har sagt det, så kan det ikke siges tit
nok, tusinde tak til Join Hands, uden jer så??
HVAD er det så jeg vil med denne smøre: Jo,
var det ikke en ide hvis DAASDC fik udarbejdet en Hvidbog, “Sådan starter man en
Modern Square Dance Club”. Heri kunne

man samle den erfaring man har fra de forskellige klubber. Man kunne komme med
gode råd om hvor man kan søge økonomisk
støtte, hvordan man får fat i lokaler, forslag
til vedtægter, kontakt til pressen, anskaffelse
af udstyr, fritidsskoleloven o.s.v. - Måske
kunne DAASDC endog købe 2 - 3 små forstærkere med båndoptagere m. variabel ha-

stighed som kunne lejes/lånes af nye klubber i et eller anden begrænset tidsrum.
Jeg tror at dette ville være med til at fremme
udviklingen i antallet af Modern Square
Dance klubber i Danmark. Og DET er vel i
alles interesse.
Christian Wilckens, Belles & Beaus SDC,
Odder.

NAVNEÆNDRING
Hvalen Square Dancere har pr. den 10.01.99
på en stiftende general forsamling ændret
navn til Hillerød Square Dancers.
Der har siden 1994 været square dance i
Hillerød under navnet Hvalens Square
Dancere. Hvalens SD var en afdeling under
Hillerød Østby kultur (ligeledes kaldet
Hvalen) og ungdomsarbejde og Hvalens SD
har været underlagt dennes bestemmelser og
vedtægter. Der har i en længere periode været
en del omtale og problemstillinger om
Hvalens fortsatte fremtid, både af økonomisk
og politisk karakter. Hvalens Square Dancere

BF

har dog ikke været indblandet i disse
problemstilling, men alle dansere var enige
om, at tiden nu var inde til, at bryde ud og
afholde en stiftende general forsamling og
skifte navn til Hillerød Sqaure Dancers.
Hillerød Square Dancers består i dag af 38
medlemmer og vi har 3 hold på følgende
niveauer:
Basic / Mainstream / Plus.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Finn Sørensen

SQUARE DANCE DRESS
VI HAR ALT TIL SQUARE DANCE
F.eks. Kjoler - bluser - nederdele - bælter
Strømpebånd - støvler - skjorter
slips - tørklæder

•
•

USA skørter 495,Bløde skørter 300,-

KOM OG KIG
eller ring efter katalog kr. 35,-

BF - Dr
ess
Dress
Hadsundvej 13 - 9575 Terndrup - Tlf. 98 33 55 74
Åbningstid: Man - Fredag: 9.15 - 17.30

Lørdag lukket
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Squaredansens og “Highlights” fremtid.
I det sidste blad skriver formanden, at “det
nu er på tide at diskutere, hvilke tiltag, der
skal til for at squaredansen skal overleve også langt ind i det 21. århundrede”.
Det er sikkert et spørgsmål, som alle bestyrelser diskuterer jævnligt, blot sker det her
med henblik på egen klubs eksistens. Men
tingene hænger unægteligt sammen med
squaredansen på landsplan. For at overleve
som klub er vi helt afhængige af tilgangen
af nye medlemmer i klubben. Vi kan ikke på
langt sigt eksistere uden. Og det kan
squaredansen på landsplan heller ikke. Det
er ikke gjort med at “holde lidt gang i
arrangementslisten” ! Ej heller ved at udgive et blad, enten det så er fire eller otte
gange om året.
At forbundets blad skulle kunne afløse såvel
klubbernes interne blade / meddelelser og
callerorganisationernes ditto tror jeg er utopi.
Det lokale klubblad er et vigtigt kommunikationsmiddel, som jeg ikke tror ret mange
andre end klubbens egne medlemmer kan
have interesse i at læse. De emner, som callerorganisationernes medlemmer har interesse i at diskutere og formidle til hinanden
har ikke nødvendigvis dansernes interesse.
Det så vi tydeligt i det sidste nummer, hvor
der blev brugt en hel side på “Modulcalling”.
Viktor skriver : “Har nogle af Jer tænkt på,
hvordan man opbygger en dans ved hjælp af
moduler?”. Han henvender sig helt klart til
andre callere, for selvfølgelig er der ingen
dansere, der tænker på noget sådant ! Gad
vide, hvor mange dansere, der overhovedet
ved, hvad et modul er ?
Nej, squaredansen lever ikke på langt sigt
ved hverken at udgive blade eller ajourføre
arrangementslisten.
Squaredansen vil overleve ved at fastholde
de nuværende dansere samt få en tilpas stor
tilgang af nye dansere hvert år. Sidstnævnte
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kræver et utroligt stort PR-arbejde i klubberne. Her mener jeg, at forbundet med rette
kunne støtte klubberne rundt omkring i landet. I stedet for at bruge så mange ressourcer
på at udgive et blad burde forbundet efter min
mening bruge langt flere ressourcer på PR
for squaredansen. Gad vide, hvor stor en procentdel af budgettet, der egentlig bruges ??
Vi betaler allesammen 20 kr. pr. medlem pr
år til forbundet, og selv om de penge ikke
rækker særlig langt, så er de dog “et skridt
på vejen”.
Forbundet har i øvrigt i de sidste 4-5 år arbejdet på at finde sponsorer, men tilsyneladende er der ikke sket noget i den retning !
At udgive blade og afholde danse kan klubberne selv klare uden hjælp fra forbundet,
hvorimod PR for squaredance generelt ville
gavne os alle.
Fælles annoncering før sæsonstart ville have
langt større effekt end hver enkelt klub egen
lille annonce har. PR er blot et eksempel på,
hvad jeg mener bør være forbundets opgave.
Jeg vil gerne på et andet tidspunkt være med
til at diskutere andre emner for squaredansens fremtid samt hovedforbundets formålsparagraf. Hvad står der egentlig i den ?
Så spar energien på at finde lokalredaktører
fra klubberne. Vi kan sagtens formidle klubbens synspunkter ud til resten af landet uden
at have en lokalredaktør i klubben.
Brug måske hellere lidt mere energi på at få
medlemsklubberne ajourført med de rigtige
formænd, deres adresser og ikke mindst telefonnumre. Det er helt uforståeligt, at det
kan tage et år at få ændret dette !!
Med venlig squaredance hilsen
Else Nyberg Nielsen
Sydsjællands SDC, Haslev og Næstved

Formanden svarer:
En af de ting et landsforbund skal arbejde
med er de langsigtede landsdækkende perspektiver.
Derfor viser konsekvenserne af mange af de
ting, vi arbejder med i bestyrelsen, sig først
langt senere. Det er med at have horisonten
for øje.
Hvad angår økonomien
En fjerdedel af medlemsafgiften går til dækning af KODA afgifterne på den musik, vi
anvender rundt om ude i klubberne. Resten
går i store træk til Highlights.
Samtidig kræver Europæisk Convention i
2002 en del kapital som garanti for afholdelsen. Ifølge de almindelige regler, stiller
DAASDC en udlånskapital til rådighed for
konventionværterne i forbindelse med afholdelsen.
Der er mulighed for, at denne opstartskapital
kan deles med de andre squaredanceforbund,
men indtil en sådan aftale er endelig vedtaget, må vi regne med, at DAASDC til den
tid, skal kunne dække hele den aftalte
opstartskapital på max kr. 100.000.
Så forbundet svømmer så absolut ikke i
penge.
Så var det med landsdækkende PR.
Fælles annoncering ved opstart vil være en
god ide, men hvis det er det, klubberne ønsker, er det helt andre boller, der skal på suppen. Så massiv en reklamekampagne vil uvægerligt koste.
Jeg tror også, at klubberne ønsker at sætte
deres eget lokale præg på deres annoncering.
En større profil på Squaredancens dag, kunne
også på længere sigt være hensigtsmæssig.
Hvis større landsdækkende annoncering og
profilering er et ønske fra klubberne, kunne
man eventuelt nedsætte et PR udvalg, der
kunne løfte denne opgave. Det kræver selvklart også frivillige hjælpere.

Vi har i det forløbne år arbejdet meget med
at få Forbundets hjemmeside op at stå.
Det er også en form for PR. Der har været
rigtigt mange besøgende både fra ind og
udland.
Vi har også blevet synlige overfor en del
mennesker, som ellers ikke var kommet i
kontakt med klubberne eller forbundet. Dette
er fremtidens medie.
Samtidig forventes det, at Europæisk Convention i 2002 vil blive en stor PR begivenhed.
Vi i bestyrelsen vil i hvert tilfælde gøre vort
hertil.
Vedrørende lokalredaktører:
Formålet med lokalredaktørerne er blandt
andet, at gøre Highlights mere vedkommende for danserne ude i det ganske land.
Vi vil på denne måde ændre redaktionsformen til en opsøgende form.
Samtidig søges stoffet fra det store udland
øget.
Dette skulle på længere sigt gøre Highlights
til dansernes blad.
Hvad angår opdateringen af kluboplysninger
Netrytteren på DAASDC‚s hjemmeside er
Lars Christiansen, der har til opgave på baggrund af en skriftlig henvendelse at føre disse
ting ajour.
Det skal hermed slås fast med syvtommersøm, at kluboplysningerne SKAL gå til Lars
Square dansens overlevelse
Så var der til slut det store spørgsmål om,
hvad man på længere sigt skal foretage sig,
for at squaredancen skal kunne overleve langt
ind i det næste århundrede.
Meningen med dette er at starte en diskussion omkring, hvad der er nødvendigt.
Det var måske et emne at tage op på næste
generalforsamling, så læg hovederne i blød.
fortsættes side 24
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Oktoberdans
Traditionen tro afholder Highway E45 også
i år Oktoberdans.
I år vil dansen finde sted i Mastruphallen i
Støvring og en nærliggende skole. Dansen
er flyttet for at få plads til de forhåbentlig
mange dansere, som har lyst til at deltage
når Barry Wonson fra “down under”, Bula
fra broderlandet Sverige og vor egen Birthe
Madsen kalder til dans.

programmet lørdag aften. Så kunne klubbens
nystartede line dance-hold nemlig få
chancen for at deltage i et arrangement. Igen
i år vil der blive line dance lørdag aften ledet
af Janni Pedersen.
Lørdag aftens middag og mad til afterparty
skal bestilles senest d. 22.september .
Middagen er flæskesteg stegt som vildt med
tyttebær. Menuen til afterparty’et er en
lækker Ta´selv buffet.

For at så mange så muligt kan få mulighed
for at deltage, kan vi i år tilbyde overnatning
på skolen for kun 15 kr + morgenmad, som
bestilles ved ankomst.

Flyer er sendt til klubberne, men har du
spørgsmål angående vores arrangement er du
velkommen til at ringe til Annemarie
Andersen på 9838 4352 eller Kurt Marcussen
på 9837 8891.

Til vores Oktoberdans i 1998 havde vi for
første gang også line dance med på

Vel mødt til Oktoberdans
Highway E45

12
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Boykot af flyers
Det er kutyme, at alle der har lyst, kan fremlægge deres flyers til åbne danse. Det kan
være omtale af en dans, en squaredance forretning eller andet interessant for alle.
Det er kommet forbundet for øre, at man ved
et arrangement i det jyske har fjernet flyers
fra bordet med den begrundelse, at klubben,
der havde lagt dem frem, ikke var medlem
af forbundet.
Det skal understreges at regler om en sådan
praksis ikke foreligger i forbundet. Klubberne skal se en fordel i medlemskab, men
skal ikke tvinges ind i forbundet.
Den berørte klub havde oven i købet indsendt
ansøgning om optagelse i forbundet da dette
skete. Skal der foreligge en praksis vedrørende boykot af flyers, må dette lægges til
forslag i forbundet, men hvem kan egentlig
have interesse i det ?
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Arrangementsliste 1999
Dato

kl.

Klub/sted

Niveau/caller

Sydsjællands SDC
8. GØNGEFESTIVAL
Nordskovskolen, Haslev

B40 - - - C1
Jet Roberts(AUS), Jack
Borgström(S), Lone Nyberg

5554 6831

9-10 19-23
13-22

Rebild-Skørping-E45-SquareUp
ROLD SKOV FESTIVAL
Blenstrup Hallen

B M P A1 A2
Paul Bristow(GB), Anders
Blom(S), Tove Nielsen

9838 4352
9856 1664
9837 8891

11 13-17

Nørresundby SDC, Søndagsdans
Multikulturelhallen, Skolevej

B40 - ?
Jens Hyttel

9824 6309

15 19-22

Join Hands
Spring Fever '99
Torsted Skole, Horsens

B M
Lorenz Kuhlee, D

7563 0404

16 19-2230

Country SD, Fællesdans
Engelstrup Forsamlingshus

Gulvets niveau
Lone Blume

5944 4410

17 13-22

Holbæk SDC
Fødselsdagsdans
Slotsmarksskolen, Holbæk

B34 B M P
Krister Pettersson (S),
Thomas Samuelsson (S)

4752 4021

17 14-22

Sydkystens SD
Fødselsdagsdans
Strandgårdskolen, Ishøj

B34 B M P
Søren Christensen

4354 3659

18 13-17

Midtjysk SD, Søndagsdans
Skovvangskolen, Hammel

B M P
Willy Hjorth

8694 1803

24 13-22

Løvvangens SD
Forårsdans
Løvvangsskolen, Nørresundby

B M P
Oliver Grefing (D)
Dion Nielsen

9815 1376
9819 3565

24-25 13-22
10-16

Old Town Dancers
Forårsdans
Skjoldhøjskolen, Århus

B M P
Stefan Sidholm(S)
Birthe Madsen

8629 0910

24-25 13-21
13-18

Ocean City SD
KONG NEPTUN DANS
Havdruphallen, Solrød Strand

B M P A1
Bengt "Bula"(S)
Ronje Eriksson (S)

4619 0750

30 19-23

Roskilde SDC, Dans på Tværs
Roskilde SD Center

Klubcallere

April
9-10 19-23
14-22

Kontakt

3828 9979
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Arrangementsliste 1999
Dato

kl.

Klub/sted

Niveau/caller

Join Hands
JAIL HOUSE DANCE
Stensballehallen

B M P (A1 kun søn)
7563 0404
Marine Ramsby(S),
2086 8656
Krister Pettersson(S), Lone Blume

2 13-17

Brønderslev SDF
Forårsdans
Brønderslev Bibliotek

B40 M P
Ole Andreasen

9883 4194

7 19-23

Sydsjællands SDC, Klubdans
Nøddeskovskolen, Næstved

B40 M P A2
Lars-Inge Carlsson(S)

5554 6831

07-08

Nørresundby SDC
STEAMBOAT FESTIVAL
Multikulturhallen, Skolevej

B M P A1 A2
9824 6309
Erika Spur(S), Ingvar
Pettersson(S), Stefan Sidholm(S),
Tove & Gerner Nielsen

14-15 19-23
13-22

Jarlen af Bothwell's SD
SOLVOGNSFESTIVAL
Nordgårdshallen, Nyk. Sj.

Lør. Danish Dynamite
5932 6780
Søn. B M P A1 A2
5991 1644
Thorsten Hubmann(D),
Søren Christensen, Lone Blume

15 13-22

Belles & Beaus SDC
Basic Workshop Dance

B
Bente Olsen (S)

25 19-22

Salten SD, Sommerdans

28 19-23

Roskilde SDC, Fællesdans Plus
Roskilde SD Center

P
Lars-Inge Carlsson(S)

3828 9979

29 14-22

Country SD
Fødselsdagsdans
Asnæs/Grevinge Hallen

B M P A1 A2
Robert Björk(S), Richard
Björk(S), Carsten Nielsen

5944 4410

Midtjysk SD
SPECIAL DANCE '99
Skovvangskolen, Hammel

L: B M S: M P
Bronc Wise (US)
Willy Hjorth

8694 1803

Highway E45
Suldrup skole

Line Dance
Kristina Jaderberg (S)

9837 8891

West Coast SDC
WITCHDANCE No. 4
Thorsmindehallen

B M P A1
Ingvar Pettersson(S),
Peter Jacoby(D), Chr. Manly

9782 3524
9741 4780

Maj
01-02 14-22
10-15

29-30 14-22
10-16

Kontakt

8655 1541

8684 8193

Juni
5 16-21

12 13-22
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Arrangementsliste 1999
Dato

kl.

17-20 19-22
17-23
11-22
10-16

Klub/sted

Niveau/caller

Kontakt

9th DANISH CONVENTION
Yellow Rock, Brønderslev og
Åbybro SD Klubber
Hedegårdsskolen og
Brønderslev Gymnasium
Brønderslev

B -- C1, Line, Round, C&W 9826 8734
Buddy Weaver(US), Stefan
9883 7381
Lasch(D), Jack Borgström(S) 4094 1919
Paul Bristow(GB), Erika
Spur(S), Carsten Nielsen
LD: Jannie Pedersen,
RD: Hanne Støvring, C&W: Max Fris

Juli
04 10-18

Arden SDC
B M P A1
Moskov Dans, Moskov Pavillion

9856 1335

12-13 19-2230
19-2230

Østjysk SDC
Sommerdans
Haldum-Hinnerup hallen

Man: B M, Tir: P A1 A2
Johnny Preston (US)

8696 2827
8595 1287

23-25 19-22
10-2215
10-14

Tally Ho's, Barmstedt (D)
4th IPAC Convention

P - 15 t, A1 - 13 t,
DK 3131 4778
A2 - 13 t, C1 - 13 t, C2 - 13 t,
C3a - 13 t, C3b - 9 t

31-01

Svendborg SDC
SG hallen, Svendborg

B M P
6220 5459
Ron Libby (US), Willy Hjoth 6222 5107

Holbæk SDC, Fællesdans
Bjergmarkshallen, Holbæk

B M P A1

14

Highway E45
Grillfest

9838 4352
Bengt "Bula" (S), Birthe Madsen

21 13-21

Big River SDC
2. River Valley Dance
Idrætscenter Vest, Holstebro

B M P A1
9741 4780
Thorsten Hubmann (D),
Joan Clausen, Majbrith Eriksen,
Brian Jensen

21

MACC

22 13-17

Ocean City SD, Søndagsdans
Solrød skole

August
07 14-21

September
04

Hamlet Grand Squares
OPHELIA FESTIVAL 2

4752 4021

5282 1550
B M P
Birthe Madsen

4619 0750

4913 5052
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Arrangementsliste 1999
Dato

Klub/sted

Niveau/caller

04-05 14-22
10-15

kl.

Østjysk SDC
6th Horse Fair Dance
Skovvangskolen, Hammel

B M P A1 A2
Michael Kellogg (US)
Carsten Nielsen

17-18 19-23
13-22

Holbæk SDC
RAINBOW FESTIVAL
Stadionhallen, Holbæk

B M P A1 A2
4752 4021
Thorsten Geppert (D), Søren
Christensen, Ingvar Pettersson (S),
Thomas Samuelsson (S)

19 13-17

Midtjysk SDC, Søndagsdans
Skovvangskolen, Hammel

B M P
Willy Hjorth

8694 1803

19 13-17

Arden SDC, Søndagsdans
Astrup skole

B M P A1

9856 1335

Sydsjællands SDC
Fødselsdagsdans
Haslev Gymnasium

Fre: A1 A2, Lør: B M P
Anders Blom (S)

5554 6831

Highway E45 SD
Oktoberdans

B M P A1
9838 4352
Barry Wonson (AUS), Birthe Madsen

02 13-21

Wild West SD, Lørdagsdans
Fourfeldtskolen, Esbjerg

B20 B M P A1
7511 7229
Søren Christensen, Torben Bundgård

03 13-17

Nørresundby SDC, Søndagsdans
Multikulturhallen

B-?

9824 6309

09 14-22

Zealand SD
LUFFEFESTIVAL
Søndermarkshallen, Slagelse

B M P A1 A2
Anders Blom (S),
Carsten Nielsen

5850 5880

24-25 19-23
14-22

Oktober
01-02

09-10

12 19-23

Yellow Rock SDC
Vendsyssel Square Dance
Roskilde SDC, Fællesdans
Gundsølillehallen

Kontakt
8696 1287

9898 2132

B M P
Tony Oxedine

3828 9979

Sommerdanse:
Highway E45, 9838 4352, Birthe Madsen
5/5, 12/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 11/8, 18/8, 25/8
Ocean City SD, 4619 0750, Snoldelev Petanque Club, 19-2145, B M P
5/6-Anette Johansen, 14/6-Per Berg, 28/6-Bente Mahrt, 12/7-Bjørn Andersson, 26/7-Viktor Källstrøm
Nørresundby SDC, 9824 6309, Multikulturhallen, 19-22, B - ?, Klubcallere
15/6, 29/6, 13/7, 27/7, 10/8, 24/8

Henvendelse ang. arrangementsliste til koordinator Poul-Erik Nielsen, Fredensborg SDC.
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Squaredance i det sydlige Danmark
I foråret 98 nedsatte vi i Sydjydsk Squaredancers en pr-gruppe, som skulle finde ud
af, hvordan vi bedst gjorde opmærksom på,
at moderne squaredance var kommet til det
sydlige Danmark. Forkellige ideer blev
vendt; men vi blev hurtigt enige om, at en
opvisning måtte der til kombineret med uddeling af brochurer samt annoncering i dagspressen.
Hvor og hvordan skulle vi så lave opvisningen? Skulle vi få hjælp fra en anden klub
med mere øvede dansere, eller skulle vi klare
det selv? Der var mest stemning for at klare
det selv. Formålet var jo netop at vise, at man
ikke behøver fancy dress og westernstøvler
for at danse squaredance og at man faktisk
lærer meget på bare én sæson. Hvad skulle
vi så have på af tøj? Damerne skulle selvfølgelig have nederdel på og herrerne cowboybukser. Men hvordan fik vi samlet holdet, så
folk kunne se, det var en opvisning? Det klarede vi ved, at alle damerne havde en hvid
bluse på og herrerne en lyseblå skjorte med
et gult tørklæde. Tørklæderne fik vi syet og
det andet var noget vi havde eller let kunne
skaffe.
Som sagt så gjort. Vi var 10, der havde mod
på at prøve at optræde offentligt. I løbet af
sommeren har vi så indøvet 4 singing calls,
for vi skulle jo helst ikke lave for mange fejl
til opvisningen. Disse ekstra træningsaftener
har gjort, at vi har fået et endnu bedre hold.
Vi har haft det sjovt med træningen. Vi har
lært hinanden bedre at kende og det er smittet af på resten af holdet. Holdet er ikke blevet splittet, som man måske kunne frygte,
tværtimod.

Lørdag d. 05.08.98 mødtes vi så meget
spændte og noget nervøse i Kolding Storcenter for at give vores første
offentlige opvisning. Så snart vi
begyndte at danse, glemte vi alt om nervøsitet og tilskuere. Vi havde det bare sjovt. Efter ca. En time i Kolding kørte vi til Middelfart for at give opvisning på torvet foran
Kvickly. Der var vi ikke så heldige med vejret, så vi måtte trække indenfor, hvor der ikke
var så meget plads; men det gik da. Man kan
så spørge hvorfor Sydjydsk Squaredancers
giver opvisning i Middelfart. Simpelthen
fordi Middelfart hører med til trekantsområdet og det er den nærmeste klub. Det tager
kun ca. 15-20 min. at køre til Kolding. Skal
vi danse i en fynsk klub skal vi til Hårby og
det er faktisk noget længere. For nu at folk
ikke skulle glemme os squaredansere, havde
vi besluttet at gentage successen d. 05.09.98.
Denne gang dog kun i Kolding. Som sidst i
Storcentret; men denne gang også foran Rådhuset. Her var vejrguderne med os. Solen
skinnede og der blæste en mild brise, så det
var behageligt at danse og der var mange tilskuere.
Hvad har vi så fået ud af det? Jeg har hørt
flere reaktioner som: “Hvor så det godt ud,”
og “man kunne se at I har det rigtig sjovt.“
Da første undervisningsaften oprandt, d.
08.09.98 mødte der 48 nye dansere op og nu
i oktober har vi fået 32 nye medlemmer. Desuden kan vi allerede her i vores 2. år prale
af, at vi har 3 generationer fra samme familie, der danser. Nemlig en mor, hendes datter og datterdatter, plus vi har en familie hvor
både forældre og børn danser.
Vi kan vist roligt sige, at moderne squaredance er kommet til det sydlige Danmark for
at blive.
På klubbens vegne
Helene Hartung Sydjydsk Squaredancers
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Valkomna alla Squaredansare till vår jubileumssommar (15:e året) på Öland!
Sola, bada, ha kul och dansa Square Dance en hel vecka pa Din egen dansnivå.
Möt gamla och nya dansvänner och callers från olika länder i både dans och fest
ANLÄGGNING & AKTIVITETER
Fräscha hotellrum med WC/D, olika prislägen
Modema och attraktiva stugor pa tomten
Uppställda husvagnar o campingstugor att hyra
Campingområde med el, WC, dusch, tvättstuga
Uppvärmd(!?) utomhuspool och bastu
Lekplats med bl a stor studsmatta
Stor dansbana och loge för dans och fest

TV-rum med video och pentry
Fräsch restaurang med terass
“Saloon” med div kvällsunderhållning
Tennis, golf, boule, minigolf, gocart i närheten
Country- och logdanskvällar for allmänheten
“Jubileumsfestligheter” som veckoavslutning
250 m till underbar sandstrand — Ölands bästa!

ANMÄLAN
Vår nya 1999-års broschyr med anmälningsblankett har sänts ut till alla klubbar i januari.
Om Du saknar denna broschyr med program ring, skriv, faxa eller sänd ett E-mail!
OBS. Vissa veckor är mer eller mindre fullbelagda enligt djungeltelegrafen. Ring oss för att
få korrekta uppgifter, återbuden är ibland många och djungeltelegrafen kan man inte lita på.
VÄLKOMMEN till en förhoppningvis soolig och roolig dansvecka!
Inger & Gösta Toreld

Adress: Böda 2416
Tel:
S-380 74 LÖTTORP Fax:
Sverige
E-mail:
Internet:
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+46-485-220 12
+46-485-220 07
square.dance@bodabaden.se
www.checkpoint-oland.com/squaredance/

Program Öland 1999
VECKA

DATUM WORKSHOP/

GRUNDKUNSK.

UTLÄRNING
Basic 45

Christer Bern/Gösta Toreld

15/5-22/5 Basic-dans

Hela Basic

Christer Bern/Gösta Toreld

21 *)

22/5-29/5 MS-dans

Hela MS

Christer Bern/Gösta Toreld

22*)

29/5-5/6

Plus-rep o utlärn.

Halva Plus

Christer Bern/Gösta Toreld

23 *)

5/6-12/6

Plus-variationer

God Plus

Christer Bern/Erika Spur

24*)

12/6-19/6 Halva Al

Något Al

Christer Bern/Erika Spur

25

19/6-26/6 A2, rep. o dans

Hela A2

Jerry Story (USA)/Christer Bern

26

26/6-3/7

Cl, rep. o dans

Hela Cl

Jerry Story (USA)/Jack Borgström

27

3/7-10/7

MS, (lite Plus

He1a MS

Richard Björk/Jack Borgström

28

10/7-17/7 Plus-variationer

God Plus

Richard Björk/lngvar Pettersson

29

17/7-24/7 Basic, (lite MS)

Hela Basic

Stefan Sidholm/Ingvar Pettersson

30

24/7-31/7 MS. (lite Plus)

He1a MS

Stefan Sidholm/Robert Björk

31

31/7-7/8

Plus, rep. o dans

Hela Plus

Kenny Reese (USA)/Robert Björk

32

7/8-14/8

Al, rep. o dans

HelaAl

Kenny Reese (USA)/Cbrister Bern

33

14/8-21/8 Plus, rep. o dans

Hela Plus

Torsten Geppert (D)/Christer Bern

34 a *)

21/8-28/8 Internat.dans

Internat.dans kunsk.

Kurt & Lis Hallberg

19*)

8/5-15/5

20 *)

34 b *)

“

Basic 40-50

Squaredans, nybörjare

Inga Squaredans kunsk. Christer Bern/Gösta Toreld

35 *)

28/8-4/9

Plus-rep & dans

Helst hela Plus

Christer Bern/Gösta Toreld

36 a *)

4/9-11/9

Basic 20-40

Basic 33

Christer Bern/Gösta Toreld

INSTRUKTÖRS-KURS

Kunna dansa Basic

Basic-rep & dans

Helst hela Basic

CALLER-KURS I

Kunna dansa MS

36 b **)

“

37 a *)

11/9-18/9

37 b **)







Christer Bern/Gösta Toreld




Christer Bern/Gösta Toreld
38 *)
18/9-25/9 MS-rep & utlärning
Halva MS
*) Kurser företrädesvis för SENIOR-dansare, alla naturligtvis välkomna!
**) INSTRTUKTÖRS & CALLERKURSER för alla, se nedan!

Instruktörs & Caller-kurser i höst
 För blivande Square Dance-ledare, med liten eller ingen ledarerfarenhet!
 Veckovisa, intensiva och förhoppningsvis roliga kurser med många a-ha(-ha) upplevelser!
 Utlärningsteknik, praktiska & teoretiska övningar pa levande och döda ting
 Olika mat & logi-alternativ till eftersäsongspriser!
 Begränsat deltagarantal. För ytterligare information ring, skriv, faxa, eller E-maila snarast!
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Kære Viktor
Med interesse har jeg læst spørgsmålene i
dit indlæg i det sidste nr. af Highlights under
overskriften“Etisk Råd“.
Det er altid interessant at læse om emner, som
beskæftiger sig med etik, indeholdende takt
og tone, dannelse, høflighed, gode manerer
osv.
Men med forbavselse læser jeg de nævnte
spørgsmål. Hvoraf de fleste spørgsmål er for
elementære til at skulle volde problemer for
dem, der har læst eller hørt om Square Dance
Etik & Regler.
Grunden til at mange af square dancerne ikke
kender, eller ikke ønsker at følge reglerne,
er snarere det, at reglerne ikke bliver nævnt
og pointeret nok af callerne, lige fra undervisningens start.
Og iøvrigt burde de gode principper også
nævnes året rundt på undervisningsaftenerne
i det omfang, callerne skønner holdet har
brug for det. -At undervise gode manerer er
lige så vigtig, som at undervise i selve dansen, hvis square dancen skal leve op til sit
mål og sit væsen! -Derfor måtte man også
tage højde for den del af undervisningen ved
de kommende callerkurser/uddannelser.
Jeg foreslår, at i Roskilde starter vi med at
hænge et banner op i hvert øvelokale eller i
opholdsrummet med følgende tekst:

Jeg skulle allerede i december ‘98 have haft
denne historie med i Highlights. Min fejl,
undskyld. red.

What ever you do, keep on square
dancing and always remember:
„SQUARE DANCING IS
FRIENDSHIP SET TO MUSIC“

Nye Adresser på nettet:
Efter ?/3 1999 vil forbundet at være at finde
på adressen:
www.daasdc.dk

Hvad du end gør, fortsæt med at square
dance, og husk altid:
„SQUARE DANCE ER VENSKAB
SAT TIL MUSIK

Med venlig hilsen og tak for din ihærdige
indsats, Viktor, som du yder for square
dancens fremme
Michael Horvath, RSDC
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For en god ordens skyld
Vi i Yellow Rock Vedsted føler det vil være
godt at rydde visse misforståelser af vejen
angående vores klubskifte. Bestyrelsen i
Åbybro Square Dance Forening ønskede
ikke at genansætte vores klubcaller, Lotte
Vangsgaard, til en ny sæson. Vores hold
(plus) indkaldte derfor til et møde, hvor vi i
enighedbesluttede at kontakte bestyrelsen for
at finde en løsning. Efter to møder fik vi at
vide at bestyrelsens beslutning ikke stod til
at ændre. Derfor kontaktede vi Yellow Rock
Hjørring. ÅSDF havde til den nye sæson
oprettet en satellitklub i Tranum. Ud fra dette
kom ideen om at blive satellitklub under
Hjørring, hvor vi så kunne beholde Lotte som
caller. Alle os cirka 35 medlemmer, der har
forladt ÅSDF, har været utroligt glade for at
danse i klubben, og mener det var en uheldig beslutning, bestyrelsen traf for os alle.
Det usande rygte vi hører om vores udmeldelse af ÅSDF håber vi hermed er manet i
jorden. Vi siger tak til YRSDC Hjørring fordi
de ville tage imod os som medlemmer, og vi
blev så varmt modtaget.
Med venlig hilsen
Medlemmerne i Yellow Rock Vedsted

Nye E-mailadresser vil være :
Formanden:
president@daasdc.dk
Kassereren:
treasurer@daasdc.dk
Sekretæren:
secretary@daasdc.dk
Klubhåndbog:
manual@daasdc.dk
Redaktør:
highlights@daasdc.dk
Arrangementsliste: arrangement@daasdc.dk
Homepage:
webmaster@daasdc.dk
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En svær dato

For klubbens skyld

Det er svært at være formand og hitte rede i
alle de svære datoer. Eller er det redaktøren
der har problemer med kalenderen.
Vi kunne i Highlights januar nummer læse
at det er meningen DAASDC skal have ny
net adresse.
Tror jeg nok :-)
For på den ene side beskrives tiltaget. Mens
det på den anden side hensættes til en fiktiv
dato (30. februar). Ja den findes altså ikke i
min kalender, men den fik jeg godt nok også
foræret gratis - måske pga. fejl.
Men nu er det jo også en slags politisk sag.
Og politikere har det jo med at love et og
gøre noget andet. Så måske er datoen velvalgt. :-)
Men vi kan jo alle prøve stilfærdigt at tjekke
en gang til sommer. Det burde være senere
end 30. februar. Tror jeg nok !!

Ind imellem tror jeg, vi alle skal tænke en
ekstra gang over, hvorfor vi gør tingene, som
vi gør fra bestyrelsesplan.
Er det for vores egen skyld, eller er det i den
tro, at det gavner klubbens medlemmer.
Jeg er ikke i tvivl om at bestyrelserne i danske squaredance klubber gør et godt stykke
arbejde i den tro, at det er for klubbens skyld.
Men måske skulle bestyrelsen ind imellem
tænke over, om medlemmerne er rede til de
arrangementer bestyrelsen bruger så utroligt
mange kræfter på.
Der er to ting, der er vigtige for et arrangement. Det er først og fremmest utroligt vigtigt, at medlemmerne er til stede og viser interesse for arrangementet. Men det er mindst
lige så vigtigt, at medlemmerne har overskud
til at deltage i andres arrangementer. For
hvorfor forvente at andre skal vise interesse
for vores arrangement, når vi ikke “gider”
vise interesse for andres.
Jeg ved godt det er svært. Men hvis bestyrelsen virkelig ønsker at virke for medlemmerne imellem medlemmerne og ikke som
styrende organ over medlemmerne, så tror
jeg det er vigtigt at bestyrelserne ind imellem får en god og åben snak med medlemmerne, om hvad det er de reelt ønsker. At
bruge kræfter på et arrangement som klubben reelt ikke ønsker, hvilket vi ser i manglende tilstedeværelse fra medlemmerne, er
dumt og giver blot mange ærgrelser. Så er
det bedre bestyrelsen bruger sine gode kræfter på at vise ekstra interesse for andre arrangementer og samtidig arbejde på at få en
god klubånd. En klubånd der på sigt kunne
øge interessen for at deltage i samlet flok til
andres arrangementer og senere for egne.
For husk på squaredance er glæden ved samvær, og det sker ikke ved mere eller mindre
pligt dans til egne og andres arrangementer.
Og det taber vi medlemmer på.
Med venlig hilsen
Tommy Sørensen

Med venlig hilsen
Tommy Sørensen

fortsat fra side 11

Forbundets hovedparagraffer er som følger:
§ 1 Danish Association of American Square
Dance Clubs (DAASDC) stiftet den 16. september 1989, har til formål at fremme og
udbrede interessen for moderne square dance
i henhold til retningslinierne vedtaget af Callerlab.
§ 2 DAASDC vil fremme sit formål gennem samarbejde med såvel danske som udenlandske klubber og forbund.
DAASDC vil være interesseorganisation for
de tilknyttede klubber og bistå klubberne
med undervisningsmaterialer og landsdækkende arrangementer.
Formanden
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Midtsjællands Advanced & Challenge Club

Samarbejdet mellem Slagelse SDC og Granny’s SD.
Undervisningsplan for 1999 - 2000.

Start primo september 99.

For at modtage undervisning i MACC, skal man enten være medlem i én af de
ovennævnte klubber eller have en undervisningsaftale. Kontakt forretningsudvalget
for nærmere information.
DAG

TID

STED

HOLD

Tirsdage
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

kl. 18.45 - 20.15
kl. 20.15 - 21.45
kl. 18.45 - 20.15
kl. 20.15 - 21.45
kl. 18.45 - 20.15
MJ
kl. 20.15 - 21.45
MJ
kl. 18.45 - 21.45
TS

FS
FS
PS
PS

A1 dbd
A1 indlæring **
A2 dbd
A2 indlæring
PS

Torsdag
Fredag *
læring *

CALLER
LB
LB
TS
TS
C2 dbd

PS

C1 dbd

FS

C1 ind-

* Der danses kun fredag i lige uger !
** Indlæringen forventes afsluttet til Jul - derefter danses A1 rutine.
FS Frederiksberg Skole, Sorø
LB Lone Blume

PS Pedersborg Skole, Sorø

TS Thomas Samuelsson MJ Michael Jørgensen

Forretningsudvalget :
Mogens Villien 58 54 52 93
Lone Blume
22 99 52 40
Steen Larsen 58 53 02 70
Søren Helqvist 57 82 22 09
MACC‘s Homepage: http://MACC.basunstraede.s.netby.net
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GENERALFORSAMLING
OG GULE ÆRTER MED FLÆSK OG
PØLSE!

yellow rock

Jarlen af Bothwells Square Dancers afholdt
i februar sin ordinære generalforsamling,
med en invitation til bagefter at være fælles
om dans, med efterfølgende dinnè bestående
af gule ærter med flæsk og pølse.

10 års fødselsdag i Aabybro Squaredance Forening
Et stort YELLOW ROCK til alle 150
dansere fra nær og fjern som hjalp os
med at gøre vores 10 års fødselsdag
til en festdag. Et stort YELLOW
ROCK skal også lyde til vores veloplagte callere, Michal Bayer fra
Tjekkiet, Martha Hansen, Poul Nielsen og Lotte Vangsgaard fra Danmark. Sidst men ikke mindst en stor
tak til Per og Bente på Himmerlandsfonden og især Roger som gjorde det
muligt for os at holde denne dag.
Arrangementudvalget Aabybro SDF
Elin Nielsen
På vegne af arrangementudvalget
Lone Christensen

40 medlemmer var mødt for at tage del i arrangementet i vores klubhus på Trundholm
mose ved Højby. Vi har efterhånden fået renoveret klubhuset, så der er blevet rigtig hyggeligt, fået indlagt vand og nu også snart lagt
gulv i den store sal, så rammerne var i orden. Da også “de gule ærter” var, som vor
mor lavede dem, fik vi alle en rigtig sjov og
festlig dag ud af det. En tak til alle, der bidrog til arrangementet, som forhåbentlig bliver gentaget til næste år.
“Een fra Jarlen”.
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EN LÆKKER GRISEBASSE!
Nu nærmer tiden sig hvor Jarlen af Bothwells
S. D. afholder sin årlige “Solvogns-festival”
i Kristihimmelfartsdagene den 14.-15. maj
(se annoncen her i bladet).
Vores festival-dinner bestående af spidstegt
pattegris er blevet en utrolig stor succes, ja,
så stor succes, at vi her gang har fået solgt
alle kuverterne. Desværre har vi kun
mulighed for at arrangere siddeplads til 180,
for flere kan vi ikke få klemt ind på vores
lille skole, så vi må opfordre alle til at bestille
i god tid.
A propos bestille, så SKAL der betales forud
for vores lækre “grisebasse”, for vi vil

simpelthen sørge for, der er nok til alle derfor! Der har været et rygte fremme, at der
kun var een portion til hver? Jeg ved ikke
hvordan den slags sludder kommer i omløb,
for der har altid været nok til alle, så alle kan
gå mætte og tilfredse fra bordet - det sætter
vi som en æressag at sørge for - det er derfor
“grisebassen” skal forudbetales.
Hvordan dette gøres, kan I læse i den flyer
vi har sendt ud, eller ringe til een af
kontaktpersonerne i annoncen.
Husk også vores Open Air lørdag kl. 11.15.
Nærmere oplysning i registreringen.
Vi glæder os til at se jer til Solvogns-festival!
S. Ole Clausen
Jarlen af Bothwells S.D. Nykøbing Sj.

D.A.C.T
DANISH ASSOCIATION OF
CALLERS AND TEACHERS
Organisationen for DIG, som ønsker
at give Modern Square Dance noget.
"WE WORK FOR THE DANCERS"
Meld dig ind - støt arbejdet for kurser og andre tiltag, som
højner standarden i undervisning - calling, og i sidste ende
danseglæden
SJÆLLAND.
Lone Blume
Tlf. 22995240
e-mail:
l.blume@image.dk

KONTAKTER

JYLLAND
Christian Manly
Tlf. 97823524
e-mail:
c.manly@get2net.dk
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MEDLEMSKLUBBER I DAASDC
ARDEN SQUARE DANCE CLUB
Søren Overgaard, Thoruphedevej 11
9510 Arden
98 56 13 35

m. 26

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

m. 80

GRINDSTED SQUARE DANCE CLUB
Hans Stochholm, Grindstedvej 43
9310 Vodskov
98 28 65 08
m. 19

BELLES & BEAUS SQUARE DANCE C.
Christian Wilckens, Sct. Annagade 2
8300 Odder
86 55 15 41
m. 12

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

BIERSTED SQUARE DANCE FOREN.
Peter Nielsen, Michelsensvej 14
9440 Åbybro
98 26 91 67
m. 31

HERNING SQUARE DANCERS
Allan E. Larsen, Ejnar Mikkelsensvej 15
7400 Herning
97 22 51 76
m. 129

BIG RIVER SQUARE DANCE CLUB
Jens O. Jensen, Harald Damtoftsvej 111
7500 Holstebro97 41 47 80
m. 54

HIGHWAY E45 SQUARE DANCERS
Anne Marie Andersen, Stenstuevej 11, Mjels
9230 Svenstrup J.
98 38 43 52
m. 29

BORNHOLM SQUARE DANCE KLUB
Steen Fuglsang, Saxesgade 13
3720 Åkirkeby
56 97 40 21
m. 110

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

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

m. 62

HOLBÆK SQUARE DANCE CLUB
Claus Hansen, Harebakkevej 33
4050 Skibby
40 25 95 80
m. 131

m. 16

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

m. 60

m. 64

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

m. 125

m. 34

KALUNDBORG SQUARE DANCERS
Leif Lykkegård, Strandhaven 8
4400 Kalundborg
59 51 55 88
m. 59

COORDINATE DENMARK
Jette Nielsen, Sætervej 1
9520 Skørping
98 39 15 96
COUNTRY SQUARE DANCERS
Børge Christensen, Strandengen 10
4571 Grevinge
59 65 96 73
DANCING COWBOYS
Frank Hansen, Torvegade 18 b
7323 Give
75 73 51 08

m. 112

m. 44

DJURS SQUARE DANCE CLUB
Bent Sørensen, Nøruplundvej 4
8400 Ebeltoft
86 36 45 45

KLARUP SQUARE DANCERS
Søren Kristensen, Gadekærsvej 17
9280 Storvorde
98 31 62 23

m. 79

FREDENSBORG SQUARE DANCE C.
Postbox 118, 3480 Fredensborg
Poul E. Nielsen
48 21 00 77
m. 135

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

m. 105

FREDERIKSHAVN S. D. CLUB
Carsten Andreasen, Chr. Pedersensvej 2c, 2th
9300 Sæby
98 46 32 61
m. 26

LØVVANGENS SQUARE DANCERS
Hanne Sørensen, Blåkildevej 58
9220 Aalborg Øst
98 15 13 76
m. 30

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

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

30

m. 42

m. 94

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

NØRRESUNDBY SQUARE DANCE C.
Poul Krogsgaard, Cannerlundsvej 10 b
9490 Pandrup
98 24 63 09
m. 93

SYDSJÆLLANDS SQUARE DANCE C.
Erik Wetlesen, Sydskrænten7
4690 Haslev
56 31 54 35
m. 101
THE DIAMOND
Michael Andersen, Bogfinkevej 10
9000 Aalkborg
98 13 58 93
m. 9

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

TRIANGLE SQUARE DANCERS
Postboks 8008, Aalborg Øst
Lars Christiansen
98 47 34 34

m. 48

m. 75

m. 24

OLD TOWN DANCERS
Olav Keblovszki, Otto Sverdrupsvej 15
8200 Århus N
86 10 19 09
m. 100

VESTERKÆRET SQUARE DANCERS
Anette K. Kristensen, Tylstrupparken 9
9382 Tylstrup
98 26 25 26
m. 34

ONSILD SQUARE DANCERS
Ejgild Simonsen, Søkjærvej 8
9500 Hobro
98 54 43 86

m. 16

VIKING SQUARE DANCERS
Kirsten Skovby, Elmegården 134
4450 Jyderup
59 27 70 70

m. 32

WEST COAST SQUARE DANCE CLUB
Christian Manly Thomsen, Frejasvej 19
7620 Lemvig
97 82 35 24
m. 58

REBILD SQUARE DANCERS
Benthe Johansen, Heilskovsgade 10
9000 Aalborg
98 16 70 10

m. 38

ROSKILDE SQUARE DANCE CLUB
Præstemarksvej 10f, 4000 Roskilde
Ole Løike
46 36 71 62
m. 250

WILD WEST SQUARE DANCE
Søren L. Mikkelsen, Fasanvænget 37
6710 Esbjerg V
75 11 72 29

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

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

m. 42

m. 93

SLAGELSE SQUARE DANCE CLUB
Flemming Juul, Hansensvej 2 b
4200 Slagelse
58 52 77 10
m. 100

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

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

m. 30

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
Knud Ødum, Hedehusvej 14
8450 Hammel
86 96 28 27
m. 259

m.29

ÅBYBRO SQUARE DANCE FOREN.
Michael Lind, Ahornvej 13
9440 Åbybro
98 24 27 54
m. 72

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

SVENDBORG SQUARE DANCE CLUB
Erling Pelle, Sdr. Vornæsvej 21
5700 Svendborg
62 57 12 80
m. 93
SYDJYSK SQUARE DANCE
Mogens Persson, Koldingbjerg 25
6000 Kolding
75 52 64 96

AALBORG SQUARE DANCERS
Ivan Jensen, Møllevej 8
9400 Nørresundby
98 17 84 11

m. 71

m. 36

m.20

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