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Redaktørens spalte✍
Velkommen til en ny sæson. Jeg håber alle er kommet godt igang med at
danse.
Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg
ikke ønsker at være redaktør mere.
Dette betyder at det sidste blad, jeg
laver, bliver februar nummeret.
Der bliver givet en masse roser ang.
Europæisk Convention, det vil jeg
også, men jeg vil godt dryppe lidt
malurt i bægeret. DGI byen ligger nok
centralt, når man kommer med tog,
men ikke med bil. I C1/C2 hallen var
lyden katastrofal dårlig. Afterpartyet
syntes jeg var det værste: Der er
mange der ikke bryder sig om hvidløg, og musikken var så høj under
spisningen, at det var umuligt at tale
sammen.
Jeg har været til flere danse på det
sidste, og som Hanne Frost skriver,
er det utroligt så få dansere der kommer, hvis den udvikling fortsætter, er
jeg bange for at de ellers så gode
danse risikerer at forsvinde.

Det var meningen, at præsentationssiden af bestyrelsen skulle have været med, men pga. pladsmangel kommer den først i næste blad.
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10 års
Jubilæumsdans
30. november 2002
Callerne er:

Kenny Reese
Birthe Madsen
Dion Nielsen
Carsten Nielsen
Henrik Svendsen
Einar Sølvsten
Tormod Rasmussen
Squaredance programmerne er:

M23 - M53 - M - Plus - A1
dans i 3 haller
Sted:

Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej 9 - 11, 8381, Tilst ved Århus.

Tid:

Klokken 13.00 – 21.00. Registrering fra klokken 12.00.

Danseafgift:

Lørdag 90,- kr. pr. person. Personer u/ 18 år 45,- kr.

Forplejning:

Kaffe, te, franskbrød m/pålæg, kage, øl, vand, og rødvin.
Sælges til rimelige priser.

Aftensmenu:

Oliver´s Carvery buffet. Bestående af:
3 slags kød, 2 slags kartoffel, 3 slags salat og tilbehør.
Aftensmenu 100,- kr. per person.
Bestilles hos nedenstående.
Betales på girokonto no. 927-5312 inden den 1. nov.
Betaling per check eller kontant inden den 17. nov.

Bestilling og
oplysning:

Tom 8621 9785 eller tam@mbio.aau.dk , Palle 8624 2832 ,
Henrik 8629 0009 samt internt Preben.
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FORBUNDSBLADET

ANNONCEPRISER

SQUARE DANCE HIGHLIGHTS

For reproklart materiale.

INFO
ANSVH. REDAKTØR
LAYOUT og DISTRIBUTION
Michael Andersen
Bogfinkevej 10
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 58 93
Email: highlights@daasdc.dk
TRYK
Lemo Tryk 98 17 84 88
OPLAG 3000 STK.
Alle meddelelser angående
klubberne medlemstal,
adresser, samt antal blade
skal gives til næstformand
Erna Nielsen

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
Side 3
Næstsidste side
Bagside

- 10 %
- 20 %
+ 20 %
+ 30 %
+ 20 %
+ 50 %

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

Optagelse på arrangementslisten er gratis
for alle klubber under forbundet.

DEADLINE . . . . .
Indlæg til Square Dance Highlights skal være
redaktionen i hænde senest nedennævnte dato
14 november og 5 februar.
Indlæg modtaget efter deadline vil blive
bragt i det følgende nummer!
Bladet udkommer ca. 3 uger senere.
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FORMANDEN
Sommeren rinder ud, men der er ingen grund til at fortvivle. Fordi dansesæsonen starter traditionen tro atter
ude i vore klubber i det ganske land.
Forhåbentlig strømmer der mange
nye dansere til vor morsomme og
lattervækkende aktivitet.
Det er vigtigt, at vi som ”Gamle Dansere” tager godt imod dem, og viser
disse nye dansere squaredancens
sande natur, og giver dem en god indgang til ”Squaredance for Fun”, og
videregiver den arv vi har modtaget
dengang vi var ”nye”.
Derfor vær en god engel og hjælp
med et smil.
Og et ord med på vejen til de nye:
Velkommen i vor midte med et ønske om mange festlige og fornøjelige
timer med Squaredancen.
Som bekendt blev DAASDC‘s generalforsamling afholdt i forbindelse med
convention som sædvanligt.
Dette medførte som sædvanligt, at
medlemmernes trang til at danse satte
en naturlig grænse for generalforsamlingens længde.
Da vi denne gang havde, en så stor
mundfuld som hovedrevision af forbundets vedtægter, var det klart at dette
måtte medføre forlænget spilletid, hvilket selvfølgelig gik ud over andre emner, der kunne diskuteres på mødet.

Det har vi lært af, så fremover vil
mødet ifølge vedtægterne finde sted,
som en separat seance i lighed med
klubbernes adskilt fra konvention.
Dette var for øvrigt den sidste generalforsamling i DAASDC, da generalforsamlingen ifølge de nye vedtægter, tog navneforandring til repræsentantskabsmøde.
Jeg vil samtidig sende en stor tak til
Conventionværterne Holbæk SDC og
Kalundborg for et vel afholdt brag,
af et kanonstævne i København.
Det var så afgjort det bedst organiserede konvent, afholdt i mands minde,
hvor jeg især vil rette en tak til styregruppen, for deres utrættelige arbejde
i årene op til stævnet.
Callerne var i top. Der blev sat nye
standarter for begrebet ”Afterparty”,
så der er noget at leve op til gutter og
gutinder til stævnerne i fremtiden.
Derfor vil jeg personligt slutte af med
at sende en stor og hjertelig tak til
værterne for veludført arbejde. Godt
klaret.
Med håb om en god og squarelig
sæsson.
Erling
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BESTYRELSEN I DAASDC
Formand

Erling W. Pedersen
KLM

Kontor tid
Kasserer

Bent Johansen
Sydjydsk Square Dance

Sekretær

Helene Hartung
Sydjydsk Square Dance

Næstformand

Erna Nielsen
Sydsjællands Square Dance Club

Løkkensvej 625, Bakholm
98 99 90 22
9480 Løkken
president@daasdc.dk
Kl. 14.00 -18.00
Mobil 40 44 20 22
Smøgen 8
6092 Sdr. Stenderup

75 57 12 66
treasurer@daasdc.dk

Telefonvænget 18
5500 Middelfart

64 41 82 73
secretary@daasdc.dk

Humlevænget 21
4690 Haslev

56 31 20 10
vice.president@daasdc.dk

Best. medlem

Kurt Krøyer Nielsen Vindeby Tværvej 9, Vindeby
62 22 66 89
Svendborg Square Dance Club
5700 Svendborg
kurt@daasdc.dk

Suppleant

Poul Erik Nielsen
Fredensborg Square Dance Club

Suppleant

Ruth Nielsen
Slagelse-Zealand

Revisor

Bjørn Andersson
Fredensborg SDC

Revisor

Kim S. Andreasen
Hamlet Grand Squares

Revisor suppl.

Benja Nielsen
Kalundborg Square Dancers

Materialeforv.

Erik Pedersen
Nørresundby Square Dance Club

Homepage

Lars Christiansen
Triangle SD

Klubhåndbog

Heidi Thomsen
Highway E45

Arrangements Koordinator :
Nord
Jon Andersen
Yellow Rock Square Dance Club

Midt / Syd

Georg B. Kristensen
Old Town Dancers

Øst

Poul E. Nielsen
Fredensborg SDC

DAASDC internet hjemmeside
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Kildevænget 44
3320 Skævinge

48 21 00 77
poen@post8.tele.dk

Kulbyvej 20
4270 Høng

58 85 22 87
noboloes@hotmail.com

Sørens Allé 2B
3050 humlebæk

49 14 46 14
bjorn.andersson@post3.tele.dk

Snerlevej 3
3000 Helsingør

49 21 04 17
ksa@ddf.dk

Røsnæsvej 427
4400 Kalundborg

59 52 74 78
Bnjn@Novo.dk

Hestbækvej 137
9640 Farsø

98 63 41 97
materiel@daasdc.dk

Damstræde 135
9220 Aalborg ØST

98 15 22 80
webmaster@daasdc.dk

Hjordalsvej 2A st. tv.
9530 Støvring

manual@daasdc.dk

Fredensgade 12
98 93 46 14
9870 Sindal
arrangement.nord@daasdc.dk
Agerleddet 7
8260 Viby J.

86 29 09 10
arrangement.syd@daasdc.dk

Kildevænget 44
48 21 00 77
3320 Skævinge arrangement.oest@daasdc.dk

http://www.daasdc.dk

Sidste nyt fra DAASDC bestyrelsesmødet d. 18.08.02
Ansøgning fra Highlights
redaktør om bevilling/Highlights i
farver:
Highlights redaktør har indsendt et brev med
forslag om, at Highlights udkommer i farver. Dette medfører, at omkostningerne for
trykning vil stige. For at imødegå dette, foreslås annonceprisen hævet. Desuden ønsker
redaktøren et ny større computer til ca.
10.000,00 kr.
Bestyrelsen besluttede at det kommer med
som punkt på næste repræsentantskabsmøde
i lighed med tidligere år.
Dette vil så fald også afspejle sig i budgetforslaget for næste regnskabsår
Ansøgningen vil blive fremsendt sammen
med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Minilab og det europæiske
arbejde:
Kurt orienterede om, at der er stor spænding
om hvad der sker efter Minilab.
Bestyrelsen deltog med to representanter til
det fælleseuropæiske møde , der blev afholdt
i forbindelse med europæisk konvention i
København
Der er ikke meget nyt under solen , da
EAASDC ( Det tyske forbund) er ved at udskifte hele bestyrelsen og der deltog ingen
fra hverken Tyskland eller Sverige i det europæiske formandsmøde. Når referatet kommer, tager vi det op på et bestyrelsesmøde.

Gammel forretningsorden til
revision:
Forretningsordenen for forbundet blev gennemgået og revideret.
Fastsættelse af satser til refusion af bestyrelsens udgifter:
Der blev lavet et tillæg til forretningsordenen.

Convention 2004
Fredensborg trækker sig for afholdelse af
dansk convention 2004
Erling kontakter ansøgerne omkring
conventionkonseptet Hals Sparre skriftligt og
orienterer dem om, at bestyrelsen ikke finder lokaliteterne i Hals egnede til afholdelse
af et dansk convention, hvor der kan forventes minimum 1000 deltagere.
Erna, Poul Erik og Ruth danner et udvalg
sammen med Bjørn og får lavet et oplæg til
en ny conventionkontrakt, som bestyrelsen
vil behandle på næste bestyrelsesmøde.

Optimering af papirgang:
Fremover udsender DAASDC‘s sekretær
referat fra bestyrelsesmøderne til klubberne
pr. e-mail, til de klubber der har en
emailadresse ellers med fodpost.

DAASDC materialer:
Håndbogen skal lægges over på pdf-filer.
Callerlisten fjernes og der lægges anvendelige links på hjemmesiden .
Undervisningsmaterialerne konverteres til
PDF. som kan hentes af klubberne på vor
hjemmeside WWW.DAASDC.DK
De klubber der ikke har adgang til elektroniske medier skal selvfølgelig kunne bestillle
papirudgaver til kopiering.

Landskampagne for nye dansere:
Tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Fremtidige Bestyrelsesmøder
29.09.02 kl. 10.00
07.12.02 kl. 10.00
02.02.03 kl. 10.00
23.02.03 kl. 10.00
Der ønskers afholdt fællesmøde med med
koordinatorer, webmaster, redaktør og bestyrelse her i løbet af efteråret, med det formål at koordinere og optimere de forskellige arbejdsgange.
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Uddrag af referatet fra DAASDC ‘s
generalforsamlingen d. 16.06.02 i København
Tilstede: Der var mødt 45 personer, der repræsenterende 30 stemmeberettigede klubber.

Bestyrelsens beretning

ber på pengepungen som driver undervisning
via aftenskoleloven.
Der er bebudet en halvering eller helt bortfald af undervisertilskuddet.
Bestyrelsen følger udviklingen på dette felt.

Medlemsstatus

Regionalt Arbejde

Medlemsantallet af klubber er steget fra 53
til 57 klubber i det forløbne regnskabsår, men
vort medlemsantal er steget fra 3697 dansere
til 3834 i perioden.
Vi har således haft en pæn tilgang af nye
klubber i det forløbne år .
Vi byder hermed de nye klubber velkomne
til vor kreds
Samtidig er to nye klub på vej ind i varmen,
de forventes optagne inden den ny sæsonstart .

Mødeaktivitet
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder
i perioden siden sidste general forsamling,
herudover har vi deltaget i alle regionsmøder
og diverse convention styregruppemøder og
envidere afholdt evalueringsmøder i forbindelse med Danish Convention 2001

Highlights
Vi har opdateret vor software hvad angår
Highlights .
Således skulle redaktøren være rustet til
fremtiden, hvis det da er muligt - så hurtigt
som udviklingen går på det felt.

Ændring af vilkårene for
folkeoplysning
Bestyrelsen har på tæt hold fulgt den politiske udvikling , som følge af det sidste folketingsvalg.
Regeringens spareiver overfor folkeoplysningen vil utvetydigt ramme de klub8

Vi har i det forløbne år styrket regionsarbejdet, der så småt er ved at køre på skinner.
Koordineringen af arrangementerne, har som
følge heraf også fået en længere horisont.
Regionsmøderne er blevet mere saglige, da
man jævnligt diskuterer aktuelle emner.

Statistik
Vi har som tidligere udsendt et analyseskema. Det skulle tjene til at belyse de faktiske forhold omkring vor aktivitet.
Dette skema skulle gerne vise i hvilken retning vor aktivitet udvikler sig i årene fremover.
Hvis dette skema skal have nogen statistisk
værdi kræves det at skemaerne udfyldes med
alle oplysningerne, og indsendes af alle klubber.

Internationalt Arbejde
Vi har samarbejde med de nationale
Squaredanceforbund i Europa omkring følgende emner:
* Tættere tilknytning mellem de nationale
forbund.
* Fælles front overfor Callerlab om ændringer af listerne.
* Retningslinjer for de Europæiske conventions.
fortsættes side10

Tivolimoccasinerne er lavet i tobularsystem. Dvs., lavet i et stykke, så
overlæderet går helt rundt. Det er som en handske på din fod.
Moccasinerne er håndsyede og i lækker skind,
med en blød gummisål. Vores moccasiner er
forarbejdede i Danmark. Ikke noget med syning i
Polen, Ungarn eller Østen.
Farver:
Hvid, mørkeblå
og sort.
Størrelser:
Fra 26-46

Velegnet fodtøj til
vanskelige fødder.
Levering gennem
flere år til institutioner, sygehuse, plejehjem,
tandklinikker, børnehave etc.
ise-

utor
s af statsa
Anbefale
r
te
rapeu
rede fodte

159,INCL. MOMS

DANMARKS BEDSTE
TRÆNINGSSKO

TOBULAR-SYSTEM
-skoen der er lavet i et
helt stykke skind.

Tolsagervej 5
4571 Grevinge
Tlf. 59 65 17 90
Fax 59 65 24 60
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fortsat fra side8

Revision af mainstreamlisten
Vi har i det forløbne år haft et samarbejde
med callerorganisationerne omkring det nye
mainstreamprogram.
Dette er udmundet i et samarbejde med CSD
om en vejledning for stævneprogrammerne.

Derudover har forbundet
følgende løbende opgaver:
Revision af undervisningsmaterialer i henhold til omlægningen af MS og Plus
-Folkeoplysningsloven
Fortsat tæt samarbejde med callerorganisationen

Bestyrelsen fremlagde følgende
handlingsplan:
HANDLINGSPLAN 2002 – 2003
1. Styrke DAASDC‘s indre struktur gennem
bedre uddelegering af opgaverne og
2. Udbygning af begrebet dit regionale bestyrelsesmedlem.
3. Produktudvikle Highlights (dansernes
blad)
4. Systematisere nyhedsbreve til klubberne.
5. Modernisere undervisningsmaterialerne.
Bestyrelsens beretning blev godkendt enstemmigt.
Regnskabet blev godkendes enstemmigt.
Budget og uændret kontingent blev vedtaget enstemmigt.
Fredensborg SDC blev tildelt convention
2004.
Erling Pedersen blev genvalgt til formand for
endnu en periode.
Kurt Krøyer Svendborg SDC blev genvalgt
til bestyrelsen.
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Poul Erik Nielsen, Fredensborg SDC og Ruth
Nielsen Slagelse-Zealand SD blev valgt til
suppleanter.
Bjørn Andersson blev genvalgt til revisor.
Benja blev genvalgt til revisorsupleant.
Formanden takkede først dirigenten for hans
gode styring af generalforsamlingen og derefter Jan for hans arbejde som suppleant i
den foreløbende periode.
Forbundets vedtægter blev med megen debat og stor lyst til forslagstilllelse moderniseret og foreligger nu i revideret udgave.

EFTERLYSNING
Hvem har fundet mine hvide dansestøvler
med frynser str. 41?
I foråret - vist nok den 11. maj i Hinnerup
glemte jeg mine næsten nye hvide støvler.
Siden har jeg været i telefonkontakt med en
herre, der fortalte, at han havde fundet dem MEN forbindelsen blev afbrudt, og nu ved
jeg ikke, hvordan jeg får mine støvler. Hvem
kan hjælpe??
Dorrit T. Jacobsen
Tlf: 66 17 93 09
E-mail: dorrit@mobilixnet.dk

EFTERLYSNING
Vi har desværre fået vores HILTON AC-201
med serie nr. 6960867 stjålet ved et indbrud
den 29 Maj
Så er der nogle der skulle få tilbudt et sådan
anlæg , hører vi gerne fra jer .
Brønderslev Squaredance forening.
Med venlig hilsen Ole B. Hejlesen
E-mail obh@adr.dk

Sommerdans i Tranum
Efter at have tilbragt en lille uge i selskab
med Jet Robert og Nils Trottmann i Tranum,
kan vi næsten ikke komme i tanker om en
bedre måde at tilbringe en del af sommerferien på.Det var med nogen betænkelighed vi
tilmeldte os plusprogrammet, var vi rutinerede nok?. I tilmeldingen stod der jo, at vi
skulle kunne danse det tilmeldte program,
og kunne vi så det? Hvem var det der skulle
fortælle os det, kunne vi vurdere os selv , og
hvad ville det sige at kunne danse programmet?. Er det ,når man lige er færdig med indlæring, eller har et halvt års erfaring fra større
danse rundt i landet, eller mere???. Ja, det
blev til et par overvejelser inden vi tilmeldte
os. Gik det helt galt,kunne vi jo altid køre
ture i det nordjyske.
Efter sidste dans var det svært at „lande igen“.
Vi syntes, vi havde prøvet så meget nyt, og

haft det så sjovt, og efter egen vurdering også
kunne „hænge på“. Måske var det fordi, både
tempo og niveau blev sænket, callererne var
ellers instillet på et højere niveau, dette hørte
jeg på sidelinien.Så dukker det lille spørgsmålstegn frem igen, ville vi så stadig kunne
„hænge på“?.Min erfaring er ,at man skal
være ret god til tilmeldte program ,for at få
god dans ud af workshoppen,det koster trods
alt lidt penge at deltage.
Helt sikkert er det, vi er med igen til næste
år, det kan varmt anbefales.
Glemte jeg at fortælle om vores afterparties?
Fællessang med Jet og Nils på guitar og et
stort krus øl,bedre kan en god dag ikke sluttes af.Til slut, en stor tak til Lotte Vangsgård
og Lars Foged, som stod bag en rigtig dejlig
uge i Tranum.
Anni Valente / ØSCD
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Polenstur uge 29-2002
Fredag d. 12 juli mødtes 50 forventningsfulde
Squaredansere op på kajen i Karlskrona.
Nogle af os havde været så fornuftige, at reservere køjepladser ombord på færgen. Det
viste sig nemlig, at for de øvrige deltagere
kunne man ikke finde reservationen hos
Stena Line. Men efter ca. 1½ times ventetid
fandt man langt om længe vores reservation,
således at vi i sidste øjeblik kom ombord kl.
21. Vi fik noget at spise, idet vi alle efterhånden var blevet godt sultne. Efter middagen gik de fleste af os til køjs.
Vi blev vækket lørdag morgen kl. 6. og kl. ca.
8.30 anløb vi havnen i Gdynia. Vi blev derefter kørt i bus til Gdansk, og inkvarteret på en
statsejet balletskole. Alle var spændt på, at se
vores værelser, og jeg skal love for at det var
elegant, store lyse og flotte værelser var det,
med telefon og tv, samt bad på alle værelser.
Efter at vi havde pakket ud gik nogle af os
ud for at kikke lidt på byen, og kl. 17. mødtes vi alle til spisning på skolen. Maden var
god og billig ca. 60 kr. pr. person, med forret
hovedret og dessert.
Kl. 19. mødtes vi så i den dansehal, som vi
havde tilmeldt os til, og dansede frem til kl.
21.30. Alle var trukket i vores fineste square
dans tøj. Efter dansen og omklædning til noget bekvemt, mødtes vi i skolens have, hvor
der var sat nogle pavilloner op med borde
og bænke. Der var også tændt et bål i haven,
hvor vi kunne riste pølser og snobrød. Mange
af os blev i haven til 12-1 stykker, hvor efter
vi gik til ro.
Den næste morgen gik vi i spisesalen kl. 8 til
et kæmpe morgen måltid, der var simpel hen
hvad hjertet begærede af oste, pålæg, æg og
sild, samt mange forskellige former for brød.
Dette morgenbord var inkluderet i prisen vi
havde givet for opholdet. Vi skal lige bemærke, at prisen for opholdet var 2250 kr.
pr. person.
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Dertil kom færge billet, ikke specielt billigt,
men absolut pengene værd.
Kl. 9 mødtes vi igen op til undervisningen
og dansede frem til kl. 11.30. Vi var 16 dansere, der havde meldt os til plus DBD samt
indlæring til A1, vi fik hver dag 4 nye A1
begreber. De øvrige deltagere dansede A1
samt indlæring til A2, også de fik 4 nye begreber hver dag. De to callere vi havde var
Thomas Samuelsson og Christer Bern.
Onsdag d. 17/7 skulle vi ikke danse om aftenen, da vi lidt over middag skulle på en udflugt. Vi blev kørt ud til et dejligt sted ved en
stor sø, hvor vi kunne cykle på vandcykler,
padle i kano, samt robåde. Vi kunne også
bade der. Sidst på eftermiddagen fik vi serveret helstegt vildsvin med flere polske specialiteter, samt øl og vin. Efter middagen,
hvor vi alle havde håbet på ikke skulle danse,
blev der alligevel squaret op. Kort tid efter
vi var begyndt at danse, kom en hel flok polakker fra en campingplads på stedet ilende
for at se, hvad der foregik. Sjældent har vi
oplevet så glade menesker, som disse polakker, og det varede da heller ikke længe før vi
havde dem med i vores dans. Kl. 22 brød vi
op og kørte tilbage til balletskolen, hvor vi
igen hyggede os i haven, og drak nogle af de
gode polske øl.
Den efterfølgende dag torsdag, blev der holdt
afskedsfest på grund af der var nogle af danseren, der allerede skulle hjem om fredagen,
da de skulle til dans i Jylland. Vi skal love
for, det var et flot middagsbord, der var disket
op af Hanne og Lars, de to svenskere der
havde arrangeret turen.
Fredag aften mødte vi igen op i vores fineste
puds, for at blive fotograferet. Lørdag morgen tidligt forlod vi Balletskolen, og kørte
til Gdynia til færgen.
Det var i alt en virkelig hård uge med 5 timers hårdt tempo dans hver dag, men absolut en lærerig uge, hvor begreberne virkelig
blev banket på plads.

Vi håber, at der også næste år kommer et lignende arrangement, som vi varmt kan anbefale alle, der har lyst til at lære, hvad det vil
sige, at få begreberen slået fast.
Med håb om at måtte se jer næste år i Polen,
vil vi slutte vores lille beretning, om en virkelig god uge.
Med square lig hilsen
Ruth og Gudmund Hindberg fra A1 holdet:
Main City Square Dancer

Hvor blev danserne af???
Jeg kan ikke forstå, hvorfor der var så få dansere til Østjysk Square Dance Clubs
Sommerfestival i Randers august 2002.
Jeg har stillet mig selv disse spørgsmål.
Lokalerne? En hal og en gymnastiksal.
Callerne? Bronc Wise, Johnny Preston og
Dave Wilson.
Niveauerne? M53 – C1.
Tidspunktet? August måned.
Prisen? 210 kr. for alle 3 dage.
Afterparty? Callerne underholdt.
Indkvartering? Privat hos klubbens dansere.
Når jeg se på disse spørgsmål, så kan jeg stadig ikke forstå, hvor danserne blev af.
Gulvet i både hallen og gymnastiksalen var
dejligt at danse på.
Callerne var 3 ”store” callere, og de var meget veloplagte.
Danseniveauerne var alle repræsenteret, så
man havde mulighed for at danse meget af
tiden.
August måned er ikke den måned, hvor der
er dans hver weekend.

Prisen var overkommelig, og man havde
mulighed for at vælge 1, 2 eller 3 dage.
Afterparty her underholdt callerne. Det var
herligt at møde callerne på den måde.
Indkvarteringen kunne, som det fremgik af
flyeren, ske hos klubbens medlemmer.
En hyggelig måde at lære nye dansere nærmere at kende.
Jeg håber, at du har svaret og vil fortælle mig
det, så kan vi måske gøre det bedre næste
gang, hvis der bliver en næste gang.
Svar udbedes gerne i Highlights eller til
Hanne Frost, B.S. Ingemannsvej 15, 8370
Hadsten, han@chem.au.dk
Jeg glæder mig til at høre fra jer.
Hanne Østjysk SDC / The Diamond

Sanddobberne 2002
Hvordan måler man en succes?
Simpelt nok, for hvis danserne kommer igen
og igen, så må det være succes.
Vi har nu haft Lone Blume på Sanddobberne
3 gange, og med skiftende niveau, men alligevel har vi med glæde kunnet konstatere at
næsten halvdelen af deltagerne havde været
der 2 eller 3 gange før! Så 1000 tak for det.
Derfor har kravet da også været at vi skulle
fortsætte, og til næste år har vi fundet et helt
nyt sted med masser af plads, og vores egen
strand lige ud til Sejerøbugten mm.
Men tak til Danserne for en skøn uge.
Bent

Sæt jeres flyer i
Square Dance Highlights
så bliver den set
13

Årets YELLOW ROCK fra DAASDC
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne uddele en
velfortjent buket verbale roser til værterne for
Europæisk Convention 2002 i København:
Holbæk Squaredance Club og Kalundborg
Squaredance Club for deres utrættelige og
vedholdende arbejdsindsats for gøre stævnet
til en ubetinget succes.
De har arbejdet som heste siden conventet
blev tildelt dem år tilbage.
Det var ubetinget årets stævne i Europa med
denne gigantisk vifte af uovertrufne callere,
der med stor bravur repræsentere de europæiske lande.
Callerne fik virkeligt formidlet squaredancens glæde fra podierne rundt omkring i
de forskellige dansehaller til de begejstrede
dansere på gulvet, heriblandt undertegnede.
Dette var i sandhed en squaredance oplevelse
ud over det sædvanlige.
På trods af vejret under Open Air lykkedes
det alligevel, at få mere end 40 squares til at
træde op i den silende regn på rådhuspladsen.
Tak til dem der turde.
Jeg vil gerne rose værterne for deres eminente håndtering af de uforudsete situationer der uvægerligt vil opstå, når så mange
mennesker er samlet til en aktivitet.
Ikke mindst afterpartyet hvor der blev ryddet og opsat borde til 600 mennesker i
rekorttempo , med hurtig og præcis servering af den yderst velsmagende afterpartymad.
Musikken gjorde også sit til at sætte fut i fødderne på gulvet, utroligt at folk havde overskud til mere efter så mange timers
squaredance.
Under hele forarbejdet har vi i bestyrelsen
DAASDC altid følt os godt informeret omkring det løbende forarbejde og vi har hele
tiden følt os trygge ved at have Erna som
bindeled til at formidle bestyrelsens synspunkter videre.
14

Så vil jeg gerne takke de mange frivillige
hjælpere fra klubberne og bestyrelsen, der
gjorde det muligt at få dette gigantiske
stævne til at blive en succes til stor glæde for
danserne.
Jeg vil til sidst; men ikke mindst takke (KOG)
Koordinationsgruppen for Europæisk Convention Claus, Lone, Bjarne, Erna, Mona,
Jakob, Leif, Lars, og Benja for deres utrættelige arbejdsindsats i de år der er gået op til
og under konventet.
Erling

Convention 2002
Æv- nu er det slut.
Ja, sådan tænkte jeg virkelig, selvom jeg havde
danset konstant i hele week-enden.
Jeg er på alle måder tilfreds med arrangementet,
som kun havde to små skønhedsfejl med en forsinkelse af afterpartiet og et lidt langt overgivelsesritual (men det er jo nok, som det skal være –
ingen skal jo trædes over tæerne). Åbningsceremonien var tilgengæld sjov og flot, og afslutningen var, som den slags skal være.
DGI-byen er et dejligt centralt sted, og der
var mulighed for både at danse igennem, som
jeg, der bor i byen, gjorde, og for at nyde
københavns andre attraktioner, hvad der også
var mange, der gjorde, specielt fredag aften.
Ikke engang Danmarks og Sveriges respektive nederlag i VM kunne dæmpe fornøjelsen for de fremmødte.
Og for at beskrive callernes indsats er der
kun en ting at gøre, nemlig at citere en kendt
poptekst
You’re simply the best
Better than all the rest
Better than anyone.
Tak til alle mine kendte og ukendte dansepartnere og på gensyn om to år I Hannover.
Karen Weggers/Sydkystens Square Dancers

Vi gentager succesen fra de sidste 3 år!

www.loneblume.dk

7 dage med Square Dance !
Bemærk:
Nyt sted !!!

Niveau:

PLUS Rutine

Krav:

Have gennemgået Plus

Hvor:

DGI’s sommerlejr ved Sejerø Bugten
Asnæs Lyngvej 11

4550 Asnæs

Hvornår:

Uge 28

06.07 – 13.07.-2003

Pris:

1995 kr. Inklusive alt:
Ophold med fuld forplejning,
samt dans/undervisning

Gratis Camping
Arrangør:

Bent Petersen

tlf. 43543760

www.angelfire.com/sk2/squaredance
bentelin@email.dk
15

CSD Medlems Aktiviteter og Kurser
CSD Caller School - Bente 1

CSD Caller School - Bula

for Beginner Callers - 1. del
Fredag den 13. sep. - søndag den 15. sep. 2002

for Newer Callers
Søndag den 20. juli - Onsdag den 23. juli 2003

Caller Coach: Bente Olsen, Sverige

Caller Coach:

Bengt „Bula“ Ericsson, Sverige

Sted:

Bornholmsvej, 7400 Herning

Sted:

Himmerlandsfondens Kursus- og
Feriecenter, Tranum Strand

Værter:

Herning Square Dancers
Inkl.:

Krost og logi

Inkl.:

Forplejning uden drikkevarer

Maks.:

8 deltagere

Forkundskab: Mainstream danser

CSD Caller Træf - 2002

Drikkevarer skal købes
på centret
Forkundskab:

Kurser for Beginners og New Callers
samt ca. 3 års calling / erfaring.

for alle CSD medlemmer og partnere

CSD Caller School - Dave Wilson

Mandag den 14. okt. - onsdag den 16. okt. 2002

Experienced Callers
Onsdag den 23. juli - Lørdag den 26. juni 2003

Program:

Indlæg ved:

Inkl.:

Anlæg/lydteknik, Minidisc m.m.,
Undervisningsteknik, Pædagogik,
Afdeling for nye Callere,
Stemme / sang træning,
Skat: Indtægter / udgifter / fradrag,
Modul og Sight Calling,
Showmanship, Callers Partner,
Brug af PC til calling.
Bjørn Andersson, Torben Bundgaard,
Bengt Bula Ericsson, Bente Olsen,
Lene Frederiksen, Birthe Madsen,
Carsten Nielsen.
Kost / logi, foredrag
og workshops
Drikkevarer skal købes på centret.

Caller Coach:

Dave Wilson, Sverige

Sted:

Himmerlandsfondens Kursus- og
Feriecenter, Tranum Strand

Inkl.:

Kost og logi
Drikkevarer skal købes
på centret

Maks.:

8 deltagere

Forkundskab:

Kurser for Beginners og Newer Callers
samt ca. 5 års calling / erfaring

Kurser i „Støbeskeen“

Se programmet i CSD NewsLetter

CSD Caller School - Bente 2
for Beginner Callers - 2. del
Fredag den ? feb. - søndag den ? feb. 2003
Caller Coach: Bente Olsen, Sverige
Sted:

Afhængig af deltagere

Værter:

Ikke vedtaget

Inkl.:

Forplejning uden drikkevarer

Maks.:

8 deltagere

Forkundskab: Bente 1 eller tilsvarende
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Caller kursus ............................. Carsten Nielsen
Sang kursus .............................. Lene Frederiksen
Caller kursus for Beginners ...... Bente Olsen
Ret til ændringer forbeholdes!
For deltagelse fordres medlemsskab af CSD!

Information og tilmelding hos:
Formand:
Lotte Vangsgaard
Ulvehusvej 31
9440 Aabybro
Tel. 9824 3663
Lotte Vangsgaard:
Hans Jørgen Bugge:

Sekretær:
Hans Jørgen Bugge
Darlingsvej 17 A
8700 Horsens
Tel: 7564 3536
vangsgaard@vip.cybercity.dk
hajbu@tdk.dk

Arrangementsliste 2002
Dato kl.
September
14 13-21

14

14-22

Klub/sted

Niveau/caller

Kontakt

Heden SD
Septemberdans på heden
Østre skole, Ikast

M45 - M - P
Lone Blume
Dion Nielsen

97 15 56 34

Brønderslev SDF
Løvvangens SD
Nørresundby SDC
Aabybro SDF
Vensyssel Square- og
Linedance Festival
Brønderslev Gymnasium

M45 - M - P - A1
Joan Clausen
Ole Andreasen
Frank Trolle
Poul Charlie
Carsten Toldbod
Linedance
Jane Lind / Lone Christensen

14 14-21.30 Holbæk SDC
15 11-18.30 Rainbowfestival
Vipperødhallen
Rensdyrvej 2
4390 Vipperød

Lørdag: M45 - M - P
Søndag: P - A1 - A2 - C1
Jet Roberts (USA)
Bob Baier (USA)
Thomas Samuelsson

47 59 10 21

22

13-17

KLM SD
Fællesdans
Sysseltinget, Hjørring

M45 - M - P
Klubcallere

98 90 38 08

27

19-22

Bornholm SDK
Fredagsdans
Aakirkeby Hallerne

Bente „The Ole Lady“ Olsen 56 97 40 21

28

13-21

Big River SDC
5. River Valley Dance
Mejdrup Kultur- og Fritidscenter
Elkærvej 26, Mejdrup
7500 Holstebro

M45 - M - P
Carsten Nielsen
Christian Wilckens
Brian Jensen

97 41 11 74
97 42 86 26

29

13-17

Yellow Rock SDC
Sensommerdans
Aabybro Mediecenter

M45 - M - P
Lotte Vangsgaard

98 24 36 63

Oktober
04 19-21.45 Sydkystens SD
Fredagsdans
05
06

13-22
10-15

Østjysk SDC
Sting and Snow Festival
Hammel Hallerne &
Inside Hammel

43 54 36 59
M45 - M - P - A1 - A2 - C1 86 96 12 87
Callers on Sting & Snow
Records
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Arrangementsliste 2002
Dato kl.

Klub/sted

Oktober
12 13-21.30 Wild West SD
Wild West Dance
Fourfeldtskolen
Ndr. Fovrfeldtvej 1
6710 Esbjerg V

Kontakt

M45 - M - P - A1
Thomas samuelsson
Lars-Inge Karlsson
Torben Bundgaard

75 17 16 90

12

14-22

Slagelse Zealand SD
Luffefestival
Antvorskovhallen
Sejrøvej, Slagelse

M45 - M - P - A1 - A2 - C1 58 54 40 91
Kenny Reese (D)
58 85 22 87
Bengt „Bula“ Eriksson (S)
Tommy Larsen

12

13-22

New Friends SD
Høstdans
Gærum Skole

M45 - M - P - A1
Marine Ramsby (S)
Jens Hyttel
Jette Christensen

98 46 18 71

15

19-23

Roskilde SDC
Dans på tværs

M53 - M - P

38 28 99 79

19

14-21

Ocean City SD
Fødselsdagsdans
Havdruphallen
Skolegade, Havdrup

M53 - M - P
Thorsten Geppert (D)

43 90 99 20

20

13-17

Djurs SDC
Søndagsdans
Rosmus skole
Bispemosevej 5
8444 Balle

Begynder - M45 - M - P
Einer Sølvsten
Leif Broch

86 36 44 04

25 19-23
26 13-22

Nørresundby SDC
Steam Boat Festival
Multikulturhallen
Nørresundby

M53 - M - P
Per sørensen
Poul Charli Petersen

98 17 94 51

26

14-21

Sydsjællans SDC
Fødselsdagsdans
Nordskovskolen, Haslev

M - P - A1
Richard Björk (S)

55 54 68 31

26

13-21

Midtjysk SD
Midtjysk Jamboree
Rønbækskolen
Hinnerup

M - P - A1 - A2
Jens Harms (D)
Poul Nielsen
Ebbe Steen Hansen

86 36 44 04

Bornholm SDK
Klubweekend

Carsten Nielsen

26
27
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Niveau/caller

56 97 40 21

Arrangementsliste 2002
Dato kl.
Oktober
27 13-17

Klub/sted

Niveau/caller

Kontakt

KLM SD
Fællesdans
Sysseltinget, Hjørring

M45 - M - P
Klubcallere

98 90 38 08

M45 - M - P - A1
Maarten Weijers (NL)
Lone Blume
Tommy Larsen

48 24 17 75

M45 - M - P - A1
Ingvar Pettersson (S)
Carsten Nielsen

75 53 10 15

November
02 13.30-21.30Hillerød SD
Slotsdans
Skanseskolen
Østervang 124, 3400 Hillerød
02

13-21

08

19-21.45 Sydkystens Sd
Fredagsdans

09

13-21.30 Fyn SDC
Fødselsdagsdans
Bellingehallen / Tietgenskolen
Sædekildegårdsvej, Odense

M53 - M - P - A1
Carsten Nielsen
Søren Christensen

62 68 20 08

10

13-17

GL. Åby SDC
Søndagsdans
Engdalskolen
Hovedgaden / Engdalsvej
Brabrand

M23 - M45 - M - P
Einer Sølvsten
Jan Nielsen

86 25 86 16

10 13-17

KLM SD
Fællesdans
Sysseltinget, Hjørring

M45 - M - P
Klubcallere

98 90 38 08

16

Arden SDC
Fødselsdagsdans
Astrup skole

Ingvar Pettersson (S)
Rita Sloth

98 56 26 04

Join Hands
4 klub Dansen

M20 - M53 - M - P

75 63 04 04

Vordingborg SDC
Goose Tower Efterårsdans

M-P

55 34 25 04

Granny’s SD
Autum Dance
Pedersborg Hallen,
Pedersborg Skole
4180 Sorø

Lørdag: M - P - A1
Søndag: A2 - C1
Doug Bennet (USA)
Lorenz Kuhlee (D)
Lone Blume

57 83 02 82

13-21

16
16

14-21

30 14-21
01 11-16

Sydjysk SDK
Koldinghusdans
Kolding Hallen
Ambolten 6, Kolding

43 54 36 59
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Arrangementsliste 2002
Dato kl.
November
30 13-21

December
01 11-17

20

Klub/sted

Niveau/caller

Old Town Dancers
10 års Jubilæumsdans
Skjoldhøjskolen
Århus

M23 - M53 - M - P - A1
86 21 97 85
Kenny Reese (D)
Birthe Madsen - Carsten Nielsen
Dion Nielsen - Henrik Svendsen
Einar Sølvsten - Tormod Rasmussen

Old Town Dancers
10 års Jubilæumsdans
Skjoldhøjskolen, Århus

Line Dance
Gitte Kristoffersen
Janni Pedersen

06

19-21.45 Sydkystens SD
Fredagsdans

07

13-21

Kontakt

86 21 97 85

43 54 36 59

Djurs SDC
Juledans
Rosmus skole
Bispemosevej 5
8444 Balle

M23 - M53 - M - P
Einar Sølvsten
Per Møller Sørensen
Poul Charli Petersen
Leif Broch

86 32 37 59

08

Nørresundby SDC
Juledans
Multikulturhallen
Nørresundby

M53 - M - P - A1 - A2
Klubcallere

98 17 94 51

15 13-17

KLM SD
Fællesdans
Sysseltinget, Hjørring

M45 - M - P
Klubcallere

98 90 38 08

28

Yellow Rock SDC
Affedtningsdans
Roskilde SDC
Gundsølillehallen
Store Valbyvej 248, Gundsølille

98 98 21 32

28

14-20

29

13-17.30 Bredballe SD
M23 - M45 - M23 - M
Nytårsdans
Carsten Nielsen
Hældagerhallen i Bredballe
Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Øst

75 81 45 56
75 83 64 89

30

19-22

86 84 81 93

Salten SD
Nytårsdans
Toftebjerg Medborgerhus
Røllikevej 3, 8653 Them

M - P - A1

P - A1
Carsten Nielsen

38 28 99 79
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June 13,-14,-15.
2003

Hobro
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Læserbrev
Jeg kom med i foreningen NEW FRIENDS
i Gærum ved Frederikshavn, efter opfordring
fra min bror og hans svigerfar.
Jeg mødte op en mandag aften i oktober 2001, og
sad stille og så på, om det var noget for mig, det
med dans og musik og alle disse fremmede menesker, der var samlet der.
JO SÅMEN, de så da glade og friske ud, der var
dansere fra 4 og op til 74 år, men de fleste lå i min
aldersgruppe. Jeg kom så ud på gulvet og 1-2-3
vupti, så var man med. Det begyndte langsomt i
rytmen, men musikken kan jo tunes op og ned i
fart, det får calleren Jette Christensen, til at passe
fint sammen, som danserne kommer frem til, samt
få os hjem på vores pladser.
Hurtigt gik det op for mig, at klubbens medlemmer kom hinanden ved, og altid var klar
til at hjælpe hinanden udenfor danse aftenerne. Skal en flytte bopæl eller have lagt
fliser, ja så er der altid en hjælpende hånd
fra medlemmerne. Jo, der handles med lopper og goe’ gamle ting.
Efter jul startede der endnu et begynderhold, hvor
JC står for indøvelsen af SQUAREDANS. Hun
har godt nok et godt tag i det job, samt en god
TÅLMODIGHED, og går det for tit i kage ta’r
hun pegepinden fra skoletavlen, og så truer hun
med kæppen, dog ikke så stram i ansigtet, som
Trine Trigorius på TV, med serien „DET SVAGESTE LED“. Der falder dog en del sjove replikker af undervejs.

En aften efter træningen, nærmere den 4 februar 2002, var der en sød lille dame, der
spurgte mig om jeg gav kaffe, eller om hun
skulle give kaffe, eller om vi skulle gå et lille
listigt sted hen og få en enkelt øl. Det blev til,
at hun gav kaffe, og side er det blevet til en del
middage og vandringer i skov og på stranden.
Hvor er det da dejligt, at være to om alt i
hverdagen.
Vi var 17 dansere der skulle til GRADUERING, hvor der var en god og hyggelig
stemning hele aftenen, og alle var glade og
fornøjet bagefter, og jeg råder alle til, at deltage i en graduering.
Om sommeren mødes vi ca. en gang om
måneden, i Tolne Skovpavillion, hvor der
danses i to sale. Vi starter alle sammen og
efter en ½ time deler vi os. Nybegynderne
danser det ene sted og de øvede lige ved siden af. Dog får vi kaffe sammen midtvejs.
Når man har danset et par timer, på begynder niveauet, er de forskellige begreber og
ord sat på plads, så danser vi alle sammen
den sidste ½ times tid, hvor det er med at
holde tungen lige i munden, fordi der er tempoet lidt hurtigere. Men vi hygger os alle
sammen, og det er også en utrolig indsats
der gøres af bestyrelser og callere, for at få
det hele til at gå i HAK.
Venlig hilsen
John Thomsen / New Friends SD
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Western Shop
Gyvelvej 6, Sejs
DK 8600 Silkeborg
Tlf 86845778 Fax 86846023
www.western-shop.dk

SQUAREsHOPPEN
BUTIKKEN MED ALT TIL SQUAREDANCE

EGEN IMPORT FRA USA

ALTID NYESTE MODELLER
BLUSER FRA KR. 198,- NEDERDELE FRA KR.
368,SKØRTER FRA KR. 298,- DINGO STØVLER FRA
KR. 1299,ABILDHØJVEJ 31
8260 VIBY J
TRÆFFES EFTER KL. 18 PÅ
TLF: 23 30 88 21 ELLER 86 29 00 09
ÅBNINGSTID: TORSDAG KL. 19-21 - ELLER EFTER AFTALE
WWW.SQUARESHOPPEN.DK

23

Jeg kan ikke finde ud a’ hva’ der’ opad eller nedad...
Sådan tror jeg i hvert fald at nogle dansere
tænker en gang imellem.
Når jeg underviser helt nye dansere, eller når
jeg fx. prøver at lære deltagerne til en fest
lidt square dancing, fortæller jeg dem, at når
de stiller op som par, bør manden holde sin
(højre) håndflade opad, og damen lægge sin
(venstre) hånd med håndfladen nedad i mandens hånd.
Så langt, så godt. Sjovt nok viser det sig ofte,
at sådan har de fleste allerede arrangeret sig,
uden at tænke nærmere over det. Så det må i
et eller andet omfang føles „naturligt“ at gøre
sådan.
Det går imidlertid ikke så let, når danserne
står på „den forkerte side“ af hinanden. Det
synes som om mandens venstre hånd ikke er
helt så velopdragen som hans højre hånd, og
tilsvarende med damens højre hånd.
Helt forvirrende bliver det, når to af samme
køn står sammen. Selv blandt (og måske især
blandt) meget øvede dansere kan usikkerheden være total. Ja, der kan ligefrem udspilles en lille magtkamp om at „få lov til“ at
gøre, som man selv synes, det skal gøres.
Sådan behøver det selvfølgelig ikke være, så
hvorfor mon det er det?
Jeg tror, at der er to grunde:
For det første er vi som undervisere nok ikke
gode nok til at huske at lære danserne de
simple regler, som Callerlab foreskriver:
Manden skal altid have håndfladen opad og
damen altid have håndfladen nedad, når de
står sammen. Uanset om damen står til højre
eller venstre for manden. Når to mænd eller
to damer står sammen, skal danseren til venstre (på „mandens plads“) holde den højre
håndflade opad, og danseren til højre (på
„damens plads“) holde den venstre håndflade
nedad. Reglen findes i indledningen til
Mainstream-definitionerne.
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For det andet mener nogle dansere, at reglen
er (eller bør være), at danseren til venstre altid
holder håndfladen opad, og danseren til højre
altid holder håndfladen nedad - uanset deres
køn. Ind imellem kan man få det indtryk, at
der findes en slags „undergrundsbevægelse“,
vist nok mest blandt Advanced og Challenge
dansere og callere, som synes, at reglen bør
være sådan. Visse dansere synes ligefrem at
føle, at de „bør“ lære alle os andre, at det er
en meget bedre regel. Der kan muligvis også
bare være tale om, at man nogle steder har
tradition for at gøre det på den måde.
Selv kan jeg godt have lidt sympati for den
sidstnævnte måde. Det er en lidt simplere
regel, og så er den jo meget demokratisk og
ikke kønsdiskriminerende. Men samtidig finder jeg den en lille smule for „mekanisk“ og
ikke helt naturlig.
Under alle omstændigheder holder jeg mig
til, hvad Callerlab foreskriver, og jeg vil opfordre til, at alle andre, callere som dansere,
gør det samme. Skulle der en dag være stemning og flertal for at lave reglen om, så er det
helt fint med mig. Det er i mange sammenhænge vigtigere, at man har en standard og
følger den, end lige præcis hvad standarden
siger.
Jeg kan i øvrigt fortælle, at i det seneste udkast til nye MS definitioner, jeg har set, er
reglen om håndfatning bevaret uændret.
Så glæder jeg mig bare til, der også kommer
en regel for, hvad man skal gøre, når to dansere af samme køn skal lave en Single Circle
To An Ocean Wave.....
Kim S. Andreasen, mailto:ksa@ddf.dk
Denne artikel er bragt fra CSD NewsLetter
Red.

Med Lone Blume op på Do(u)bberne
Så kom sommeren i uge 30 – eller gjorde
den – ikke helt – men det var også godt det
samme for der skulle danses Square Dance
på Sanddobbernes Campingplads ved Dragsholm Slot.
Alle begyndte så småt at dukke op og samles i smågrupper i løbet af fredag og lørdag.
Ordene ”Neeejjj – er du her – hvor hyggeligt – rart at se dig igen” gav genklang over
hele campingpladsen.
Og det var virkelig hyggeligt at se så mange
Square Dancere, som man enten kendte fra
egen klub eller fra stævner rundt i landet. Det
er utroligt – Jeg er overbevist om at VI ER
EN STOR FAMILIE – sådan føltes det nemlig.
Der var tilmeldt 28 dansere og ikke en udeblev – Flot ik’ !!…. Derudover var der en
del ”gæste dansere” så det meste af ugen var
der 4 squares.
Lørdag den 20. bagte solen fra en skyfri himmel da vi blev budt velkommen af Bent og
Elin Petersen som var vores ”værter” ved

dette arrangement, samt vores caller Lone
Blume. Lone var som altid i hopla og det
neonpostkasserøde tæppe var rullet ud – nu
skulle der endelig danses.
Lones klare stemme gav genlyd over hele
pladsen og der blev danset 2 timer om formiddagen og 3 timer om aftenen. Gik man
en lille tur på pladsen i den uge – fandt man
hurtigt ud af hvem der var dansere – de var
som regel samlet i mindre grupper og afprøvede forskellige calls eller små øvede det
vi var blevet lært om formiddagen.
Vejret er noget af det som alle snakker om
og det er enten godt eller dårligt – i denne
uge var det både og. Vi blev udsat for alt fra
en ”efterårsstorm” (hvor der måtte reddes
noget der ligner 7 fortelte/telte der var ved at
flyve væk ) til regn der bare kom ned i tove
og til en sommervarme der næsten var ulideligt. De stakkels dansere svedte tran……..
mens Lone sendte dem rundt på gulvet med
en kraft og fart der var et syn for guderne.
Fortsættes side28

BF - DRESS
HADSUNDVEJ 13 9575 TERNDRUP TLF 98335574

VI HAR ALT TIL SQUARE DANCE
F. eks. kjoler - bluser - nederdele - bælter - støvler
strømpebånd - skørter - trusser - slips - flipspænder
tørklæderinge - bukser til herre - skjorter - bolo

RING EFTER ET KATALOG 35,- KR.
NYHED KRYSTAL SKØRTER 688,- KR.

ÅBNINGSTID: EFTER FORUDGÅENDE AFTALE
FIND OS PÅ "NETTET" WWW.bfdress.dkE-mail : bf-dress@teliamail.dk
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Rygepolitik
Nu syntes jeg det er på tide at vi tager fat i
rygepolitikken inden for square dance.
Vi var til Nytårs festival den 4 og 5 januar 2002
i Country Square Dancers, det var en lidt ubehagelig oplevelse, allerede og fredagen blev
de (arrangørerne) gjort opmærksom på, at der
var meget røg i danselokalet hal 2.
Om lørdagen var det endnu værre, da man for
at komme ind i danselokalet først skulle igennem rygegangen, derefter igennem rygecafeteriet der stødte lige op til danselokalet.
For at undgå røgen lukkede vi dørene, men så
kunne „de stakkels rygere“ ikke se dansen. Vi
åbnede også vinduerne i salen men så trak det,
og der blev for koldt, hvilket jeg har fuld forståelse for, da der var koldt udenfor.
Jeg forstår ikke hvorfor man ikke gjorde
noget for ar undgå røgen. (måske fordi det
er rygere der skulle træffe beslutningen).
Inden jeg gik hjem blev jeg oplyst om, at de
ville gøre noget ved det til næste arrangement, det er selvfølgelig positivt, jeg håber
at flere følger trop så alle kan gå til og fra
dansen uden røg.
Vi har danset i danske klubber der godt kunne
holde røgen adskilt fra danselokaler, indgang
og toiletter. I Hørve til A1 Weekend var der
heller ingen røg, hverken i gange eller danselokalet, men der var lavet et rygerum adskilt
fra de andre rum, så ingen blev generet af
røg, det kan altså lade sig gøre hvis man gør
en indsats. Godt gået, det kan altså lade
sig gøre herhjemme, det er altså bare viljen til at få det startet det kniber med, eller hvad?
Rygerne har flere valg, de kan gå udenfor
og ryge, hvis de syntes det er for koldt eller
vådt kan de tage et stykke nikotin26

tyggegummi eller et plaster. rygere har flere
muligheder, det har ikke rygerne ikke.
Det er på tide at tage problemet op lad os få
en debat om rygning/ikke rygning.
Der er mange af vores rygende square dansere
der tager både til Sverige, USA og Tyskland for
at danse, uden at det er noget problem for rygerne, der overholder man rygepolitikken, og
ryger udenfor, hvorfor så ikke herhjemme?
Jeg forstår godt rygere der siger, at de selv
vil bestemme om de vil ryge eller ej, det er
da rimeligt, det vil vi ikke rygere vil også
gerne. Deri er vi enige, vi er blot ikke enige
i hvordan dette kan løses.
Vi der har duftallergi også kaldet „røgallergi“
bliver syge af de partikler der er i røgen, det
er ikke selve røgen vi bliver syge af. Man
kan ikke fjerne partiklerne ved at lukke et
vindue op. Vores hoveder bliver hævede og
væskefyldte, næse og hals bløder, bihulerne
lukker til. Er det rimeligt at nogen skal have
de gener blot fordi der er andre der har et
afhængighedsforhold til tobak.
Jeg ved at der er mange der selv ryger der
gerne vil, og også går udenfor for at ryge, og
tak for det.
Men det er også mange der siger det er jo
tilladt at ryge her inde, og så gør jeg det også.
Her er det klubberne der må tage problemet
op, er square dans kun for rygere, er det ikke
en Amerikansk dans, i USA må man ikke
ryge indendøre, hvorfor så her? Kan man
ikke have så neget respekt for andre at man
tager dette hensyn til hinanden?
Jeg ved det er et svært problem men det må
kunne løses.
Hanne FREDENSBORG SDC
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Allerede ved vores introduktion var man blevet enige om at hvis varmen holdt skulle der
kun danses i ”uniform” onsdag og fredag
aften. Det var en god aftale.
Om aftenen var der hygge efter at der var
blevet danset – baren blev åbnet, der blev
serveret kaffe og friskbagt wienerbrød – tak
til lejrchefen Sonny Klausen – for det udsøgte wienerbrød han kunne bage til os. Midt
på ugen blev der serveret hjemmebag –
muffins og brownies – en ting jeg har lært er
at de fleste square dansere har en sød tand…..
hver en krumme blev spist. Hvis det ikke
regnede blev der tændt op i den store grill og
så var der fælles spisning inden dansen gik i
gang. Her skete der et par fejl. Enten blev
grillen ikke varm nok – på grund af fugt fra
regnen – så Lone fik kold mad – eller også
var vi sent på den så dansen blev udsat en
halv times tid – men jeg håber at Lone tilgiver mig – det var ikke nogen nem opgave
under disse vejrforhold.
Der blev danset Mainstream så det baskede.
Lone formåede at calle på en sådan måde at
der var ikke den position der ikke blev undervist i. Og straks vil alle spørge og hvad
med nye calls – Det blev der også tid til –
bl.a. et call som Lone samt en af hendes
amerikanske venner havde opfundet: Linea
Weave – kan man weave når man står på
lines – jo – det kunne det og set udefra er der
et utroligt flot flow. Hvem kender callet ”Op
på Dobberne” – det gør kun danserne der var
med her på Sanddobberne – Jo der var gang
i mange ting og jeg tror at danserene både
lærte noget og forstod at hygge sig.
Det var tydeligt – set fra sidelinien – at der
skete en udvikling af danserne i løbet af ugen.
Da fredag endelig kom var der en routine og
flow så det lignede en hel opvisning – Godt
så det ud da der blev sus i skørterne.
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Det blev besluttet at der skulle laves en
fredagsmenu som folk kunne tilmedle sig –
Jeg har aldrig oplevet noget lignende vi var
28 dansere men der blev bestilt 50 kuverter
–det var ikke fordi danserne var extrem sultne
– men der kom mange gæster udefra. Tak
for den flotte opbakning.
Nu vil læserne sikkert gerne vide hvad vi fik
at spise – jo vi fik argentinske oksefiletbøffer
(ca. 200g bøffer), på grillen – hjemmelavet
kartoffelsalat, græsk salat og varme flute. På
nær kartoffelsalaten og den græske salat blev
der spist op. Nu havde vi endelig fået lært
hvordan man bruger en kæmpe grill – der
blev tændt op i god til og det var et flot syn
da alle bøffer lå på grillen. Desværre havde
jeg ikke fået mit kamera med – så jeg har
ingen billeder fra dette arrangment.
Jeg vil gerne sige tak til Lone, Bent, Elin,
alle danserne samt de gæster der fulgte os
hele ugen for den smukke halskæde med de
to heste jeg fik som tak for indsatsen – Jeg
vil glæde mig til at bruge den i Squaredance
regi og hvergang jeg tager den på vil jeg
mindes en uforglemmelig uge på
Sanddobberne – Tusind tak.
Dette var historien om dansen på
Sanddobberne hvor alle var op på dubberne
og jeg håber at alle vil tage denne historie
med i deres planlægning når Lone, Bent og
Elin gør klar til dans på dubberne til næste
år – så vi får endnu flere dansere med.
Dette er min dagbog set fra en kørestol – fordi
mine knæ ikke kunne klare at danse mere
end et eneste tip da ballet blev åbnet – ØV
ØV – jeg kunne ikke danse – men det blev
accepteret at jeg var der sammen med min
lille Charlie (læs: 11 mdr. gammel sort puddel) som ligesom sin mor blev forkælet i
hoved og i r…. Charlie sender et stort VOV
som tak til alle.
Annette Petersen / Roskilde SDC

Trying to get new dancers
In the Square Dance world we all seem to be
facing the same problems: how do we get
new dancers?
Let’s call this our main target for today:
getting new dancers/ getting students:
In my opinion there are two ways of marketing to achieve this goal: a) indirect and b)
direct marketing
a) indirect marketing can be explained in a
very short manner: recommendations, word
of mouth: happy dancers will bring you more
happy dancers
b) direct marketing can be done in many
different ways:
talk to everybody you know and invite
them to come to your open house
send mailings out to everybody you
think might be interested in learning to SD
put flyers out EVERYWHERE,
including banks, butcher shops, boutiques,
bike shops, car dealers, gas stations,
bookstores, bakeries, post office, shoe stores,
City Hall Informations counters, museums,
seamstresses stores (ask her to exhibit a
petticoat for awhile with a flyer attached to
it, it will create a lot of interest)…….flood
the town!
working with the press and
advertising: advertising is a rather short term
and press work a rather long term project:
here’s what we tried: We wanted to host two
open houses this year, on January 16 and 23.
So we started working on our advertising
campaing in October of last year. Our local
newspaper offered an evening seminar about
presswork for clubs in our city. I went to this
seminar and learned a lot about how exactly
the newspaper wants our club public relations material to look. They went as far as
telling us which font they preferred, which
type of document, spacing, type of paper etc.
each report should be GOOD and SHORT.

What is most important? Put this on top of
the page. If you haven’t caught someone’s
interest wihtin the first five seconds there is
a pretty good chance you never will – and
your information will be thrown away. If your
newspaper doesn’t offer seminars like the one
I attended, encourage it to. Or make a private appointment with an editor in charge and
find out what they need and how they need
it.
This evening seminar didn’t just offer me
some insight – it also gave me the opportunity
to get to know some people of our newspaper
and before I went home that night I fixed an
appointment with the lecturer to discuss our
new ideas.
This meeting took place ten days later and
in the meantime I created an EXPOSÉ about
our club. An exposé is a folder which contains
a short letter of introduction, information on
what SD is !!!, (professional!) photos, the
club’s name and contact people, club history,
caller history, information about
organizations the club and the caller might
belong to (EAASDC, ECTA, CALLERLAB
etc.) and what these organizations do. You
might consider including a price list for
demos.
Your exposé must do one thing mainly: create
an interest, just like your newspaper
advertisements!
At the meeting with my newspaper contact
person we worked out three ways to proceed:
a) the club would place one or more ads in
the Saturday edition on the paper
b) the newspaper will do a ½ page report in
their monthly cultural extra with a give-away
of class vouchers (interested people had to
contact us by email, fax or regular mail –
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30this could also be done in conjunction
with the future winners of those vouchers
having to answer a question or two, however,
we decided not to scare potential new dancers
away this time…)
c) the newspaper would put a notice in the
paper before our open house, then come to
our open house with a report to follow, and
then maybe do follow-ups on how our new
students would be doing.
For the advertising, flyers and exposé here
are some ideas that we played with: throw in
catchy words, words people like, words that
are in fashion: “vacation from your daily
routine”, “wellness” (every bottle of water
is advertised as a wellness product today,
every plain bar of soap, every hotel room….),
“fitness”, “brain training”, “lose weight while
having fun”, “fitness for lazy ones” “fitness
for
couch
potatoes”,
“mental
stimulation”….pay attention to what the big
time advertising agencies do at the moment,
which feeling they try to create and copy it.
Don’t be afraid to jump onto that bandwagon;
if people want to feel as if they were on a
constant vacation – that’s what we can offer
them…..if the world wants wellness – let’s
give it to them.
Remember that most people are stressed
today and have very little time. So we have
to find something that will stimulate them
enough to give up a few hours of their
precious time and join us.
If single dancers are welcome in your club
let them know about it!! A lot of potential
new dancers seem to believe that SD, like
most other dance activities, is for couples
only.
We put two contact names and phone numbers
on every flyer and every ad: one male and one
female to leave interested dancers the choice
of talking to a woman or a man.

I didn’t just contact one local newspaper (we
have two in our city), I contacted the other
one as well, and also the local radio and TV
stations. One newspaper and one radio station were interested and helped us a lot. I
also found out that generally newspeople will
help a lot more if we help them as well, that
means if we spend money on them, too, and
buy advertising space.
Newspapers, radio and TV stations are profit oriented businesses and need to make
money just like everybody else. If we help
them make money, they will support us more
generously. Public relations is expensive! If
you can, also offer the people who help you
free demos. This gives them a filler for their
Christmas party program for example, and
it gives you more of a chance to become
known.
Back to our “timetable”: the cultural edition of
our local newspaper came out on December 27
and by December 28 we had our first three
students, all three had won a class voucher.
Throuout December and January we put out
flyers everywhere.
On January 12 we placed two large ads
(about 10 by 8 cm) in the Saturday edition
of our newspaper, one in the singles looking
for partners section, and one in the section
where sport studios, gyms, evening schools
advertise.
Also on January 12 as well as 14 and 16 the
newspaper put advance notices in,
mentioning our open houses in the events
section.
On January 14 we had an interview with a
local radio station (a one-hour interview
which was cut down to about 1 ½ minutes)
and they aired our 1 ½ minutes every hour
on “what’s happening in town” for three days
that week and for another three days the
following week.
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Callers’ Society Denmark
CSD
Callers'
Society
Denmark

Caller School
NewsLetter
Website
Callerparade
Summer Dance
Caller Træf

Bestyrelse: Lotte Vangsgaard 9824 3663, Hans Jørgen Bugge 7564 3536,
Carsten Nielsen 9837 4430, Lars Foged 9740 3508, Max Fris 8626 0251
Indmeldelse kontakt: Kasserer Lars Foged -9740 3508 - eMail: larsfoged@mail.dk

Medlem af: CALLERLAB - DAASDC

www.csd-denmark.org
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the third free [for families] / if women bring
their male partners the men don’t pay [if you
have many more female dancers than male
dancers] etc….) attract people’s interest.
All these ideas and marketing as such are
expensive. Where does the money come
from?
Again, there are various options:
-maybe the caller is willing to give up his
class fee for one or two people
-the club treasury might sponsor a small
number of students
-other sponsors: they are hard to find but they
are out there! Find out in advance if any of
your club members will be buying a new car
soon. Ask that member if he or she would be
willing to negotioate a class sponsorship from
the car dealer. You might find out that most
car dealerships are very interested in
supporting local clubs – and the publicity
they can get in return. Offer them free demos
for their yearly summer parties or new-carintroduction-parties and give them
advertising space (free or at reduced prices)
in your club magazine or at special dances,
or even on the flyers.

On January 16 we had our first open house
with more than 50 interested new dancers
who had a fabulous time. The newspaper
came by, took pictures and, we were lucky,
captured the smiles on our new dancers faces
as well as the relaxed and happy atmosphere.
On January 18 the half-page report was in
the newspaper telling about our open house
and the fun everybody had.
On January 23 we had our second open
house. More than 80 interested new dancers
attended!
Currently (six months into the class)we have
41 students in our class, dropped down from
52. Three of them will come back for the
our new class. The others had fun as well,
however, didn’t want to commit themselves
to a nine-month-class.
We make sure we get a newspaper report
every six to eight weeks, by getting the paper
to cover our events: dancing in an old
people’s home (involving the residents), student dances etc.
Above, I mentioned class vouchers, giveaways, incentives (buy one, get one free / buy
one, get 50 % off the second / buy two, get

Undervisnings hæfter til Squaredance
Hæfter B/Mdansk pr. stk.
"
" engelsk "
Hæfter P dansk pr. stk.
"
" engelsk "
Hæfter A1 dansk pr. stk.
"
A2 dansk
"
Klistermærker
pr. stk.
Plakater A4
"
Plakater A3
"

25,00 kr.
25,00 " pr. sæt 45,00 kr.
25,00 kr.
25,00 " pr. sæt 45,00 kr.
30,00 kr.
30,00 "
5,00 kr.
4,00 "
6,00 "

Ring til Erik på 98 63 41 97
materiel@daasdc.dk
Hæfterne kan også købes hos S/D Clothing
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And don’t limit yourself to car dealerships,
try any store, bank or insurance company.
Once you got the first sponsor hooked, the
others will want to follow!
These are some of our ideas. Should they help
anybody with attracting new dancers please
let me know. Should they not work for you
please let me know as well and tell me why.
And by all means, please let me know if you
can improve our ideas or even better, have
new / better ones!
Looking forward to hearing from you!
Sabine Keil – Stevens
Dillweissensteiner Str. 57
75180 Pforzheim
Germany
phone: +49 7231 76 67 04
fax:
+49 7231 76 88 17
email: KeilSabine@aol.com

Holbæk, Kalundborg og
DAASDC, You are home!
Clap, clap, clap!
European Square Dance Convention i København 14-16. juni var et meget vellykket
arrangement. Tillykke!
Vel var vi ikke overalt på stævnet, men der
hvor vi var, fungerede alt perfekt. Vi fornemmede alle de stærke og flittige hænder der
simpelthen sørgede for alt bag vor ryg. Et
kæmpearbejde og ditto planlægning. Lyden
var god (undtagen ved After Party — lærer
de det dog aldrig?) og udskiftningen af callere fungerede godt. DGI byen viste sig at
være det perfekte sted til at arrangement af
denne størrelse.
Tak for at I gad!

Convention 2003
Forberedelserne til convention i Hobro er
godt igang. Ligeledes er tilmeldingerne begyndt at komme.
Man kan tilmelde sig via DAASDC’s
hjemmeside enten online eller ved at downloade en tilmeldingsblanket.
Benytter man tilmeldingsblanketten, som er
vedlagt conventionflyeren og skal have
campingsplads, er vi nødt til at bede jer notere om det er til campingvogn, camplet eller telt. Grunden til dette er, at brandtilsynet
har skærpet kravene til primitiv camping. De
forlanger at campingvogne og telte skal være
adskilte. Dette betyder også, at hvis man har
planlagt at have sine børn i telt ved siden af
campingvognen, kan dette ikke lade sig gøre,
da teltet skal have en plads for sig selv.
Mere information i næste nummer af
Highlights.
Det kom bag på os at det, af det udsendte referat fra bestyrelsen, fremgård at flyeren ikke
er godkendt. Bestyrelsens representant har
haft alle sider til gennemsyn og godkendt
disse.
På conventionudvalgets vegne
Lars Christiansen

Jørn Borggreen — på vegne af en flok A2
dansere fra Roskilde Square Dance Club
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MEDLEMSKLUBBER I DAASDC
ARDEN SQUARE DANCE CLUB
Lars Christiansen, Damstræde 135
9220 Aalborg Øst
98 15 22 80

GREVE SQUARE DANCE CLUB
Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228
2670 Greve
43 90 07 09

m. 50

BELLES & BEAUS SQUARE DANCE C.
Christian Wilckens, Sct. Annagade 2
8300 Odder
86 55 15 41
m. 36

HAMLET GRAND SQUARES
Jørgen Ole Knudsen, Postboks 105
3060 Espergærde
49 19 33 06

m. 131

BIG RIVER SQUARE DANCE CLUB
Bjarne Hummelmose, Nordsvinget 2
7500 Holstebro
97 41 11 74
m. 31

HEDENS SQUAREDANSERE
Carsten Petersen, Falkevej 5
7430 Ikast
97 15 56 34

m. 65

BORNHOLM SQUARE DANCE KLUB
Steen Fuglsang, Saxesgade 13
3720 Åkirkeby
56 97 40 21
m. 91

HERNING SQUARE DANCERS
Allan E. Larsen, Ejnar Mikkelsensvej 15
7400 Herning
97 22 51 76
m. 75

BREDBALLE SQUARE DANCERS
Hans Pitters, Bryggervangen 13
7120 Vejle Ø
75 81 45 56
m. 130

HIGHWAY E45 SQUARE DANCERS
Hugo Høyer, Anlægsvej 17
9541 Suldrup
98 37 80 09
m. 32

BRØNDERSLEV S. D. FORENING
Solveig Christensen, Horsemosevej 81
9740 Jerslev
98 83 41 94

HILLERØD SQUARE DANCERS
Niels Madsen, Præstevænget 18
3400 Hillerød
48 24 17 75

m. 31

m. 28

m. 48

CALLERS’ SOCIETY DENMARK
Lotte Vangsgaard, Ulvehusvej 31,Birkelse
9440 Aabybro
98 24 36 63
m. 100

HJORTSHØJ SQUAREDANCE CLUB
John Carlsen, Langager 19
8543 Hornslet
86 99 67 88
m. 20

COORDINATE DANMARK
Jette Nielsen, Sætervej 1
95620 Skørping
98 39 15 96

m.10

HOLBÆK SQUARE DANCE CLUB
Claus Hansen, Kystvænget 3
3310 Ølsted
47 59 10 21
m. 112

m. 35

JARLEN af BOTHWELL´S S.D.
John Sørensen, Mosbyvej 23
4500 Nykøbing Sj
59 91 35 21

m. 53

m. 48

JOIN HANDS
Sonja Svensson, Østerled 1B
8700 Horsens
75 60 29 52

m. 119

COUNTRY SQUARE DANCERS
Børge Christensen, Strandengen 10
4571 Grevinge
59 65 96 73
DJURS SQUARE DANCE CLUB
Tina Willman, Fulsangvej 91
8500 Grenå
86 32 37 59

FREDENSBORG SQUARE DANCE C.
Postbox 118, 3480 Fredensborg
Poul E. Nielsen
48 21 00 77
m. 194

KALUNDBORG SQUARE DANCERS
Benja Nielsen, Røsnæsvej 427
4400 Kalundborg
59 52 74 78
m. 48

FREDERIKSHAVN S. D. CLUB
Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Elling
9900 Frederikshavn
98 48 19 93
m. 25

KLARUP SQUARE DANCERS
Ejvind Andersen, H. J. Rinksvej 7
9210 Aalborg SØ
98 14 58 78

m. 56

FYN SQUARE DANCE CLUB
Lene Richter, Bogensevej 9
5620 Glamsbjerg
64 72 38 10

m. 75

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

m. 80

m. 18

LØVVANGENS SQUARE DANCERS
Hanne Sørensen, Charlottehøj 42
9000 Aalborg
98 14 08 76
m. 15

m. 91

MAIN CITY SQUARE DANCERS
Jimmy Sparre Rørbech, Kastrupvej 118
2300 København S
21 24 67 52

GL. ÅBY SQUAREDANCE CLUB
Alex Johnsen, Vibyvej 47 1th
8230 Åbyhøj
86 25 86 16
GRANNY´S SQUARE DANCERS
Berta Thomsen, Tuelsøvej 4
4180 Sorø
57 83 02 82

34

m. 72

m. 34

SVENDBORG SQUARE DANCE CLUB
Erik Pedersen, Tværvej 66D
5700 Svendborg
62 21 49 53
m. 86

m. 45

SYDJYDSK SQUARE DANCE KOLDING
Egon Rosendal, Slotsallé 11
6000 Kolding
75 53 10 15
m. 51

NEW FRIENDS SQUAREDANCERS
Arne Christensen, L.P. Houmøllersvej 12
9900 Frederikshavn 98 46 18 71
m. 60

SYDKYSTENS SQUARE DANCERS
Eva Pastoft, Østergården 38
2635 Ishøj
43 54 36 59
m. 32

NORDVESTFYNS SQUARE DANCE CLUB
Randi Hansen, Svendstrupvej 14
5500 Middelfart
m. 20

SYDSJÆLLANDS SQUARE DANCE C.
John D. Nielsen, Søndermarksvej 37 3tv
4200 Slagelse
58 53 01 53
m. 96

NORTH WEST SQUARE DANCERS
Mogens Persson, Fredensvej 7, Hareskov
3500 Værløse
44 44 64 96
m. 70

THE DIAMOND
Michael Andersen, Bogfinkevej 10
9000 Aalborg
98 13 58 93

m. 15

NÆSTVED SQUARE DANCERS
Knud Ove Svendsen, Sallerupgade 23
4750 Lundby
55 38 18 28

TRIANGLE SQUARE DANCERS
Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup
9220 Aalborg Øst
98 15 50 56

m. 33

MIDTJYSK SQUARE DANCE
Svend Erik Jensen, Hestehaven 15
8400 Ebeltoft
86 36 44 04
MØNS SQUARE DANCE CLUB
Benny Pejtersen, Rådhusgade 45, 2
4780 Stege
55 81 16 75

m. 46

NØRRESUNDBY SQUARE DANCE C.
Bente Jacobsen, Lindholmsvej 94
9400 Nørresundby
98 17 94 51
m. 61

VORDINGBORG SQUARE DANCE CLUB
Carrie Cederbye, Poppelvej 18
4760 Vordingborg
55 34 25 04
m. 45

OCEAN CITY SQUARE DANCERS
Ole Sørensen, Postbox 1
4622 Havdrup
43 90 99 20

m. 51

WEST COAST SQUARE DANCE CLUB
Postbox 108, 7620 Lemvig
Flemming Lund
97 82 17 61
m. 54

m. 184

WILD WEST SQUARE DANCE
Ernst Andersen, Tjæreborg Stationsvej 4
6731 Tjæreborg
75 17 16 90
m. 60

m. 5

YELLOW ROCK SQUARE DANCE C.
Ib Rasmussen, Grønnerupvej 7
9760 Vrå
98 98 21 32
m. 117

ROSKILDE SQUARE DANCE CLUB
Niels-Jørgen Jørgensen, Glumsøvej 27 st. th.
2700 Brønshøj
38 28 99 79
m. 164

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
John Nygaard, Tverfaldet 4
8450 Hammel
86 96 12 87
m. 354

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

ÅBYBRO SQUARE DANCE FOREN.
Vagn Nielsen, Skipper Clementsvej 6
9440 Åbybro
98 24 23 52
m. 78

OLD TOWN DANCERS
Georg Kristensen, Agerledet 7
8260 Viby J
86 29 09 10
REBILD SQUARE DANCERS
Bendt Jensen, Bromarksvej 5, Barmer
9240 Nibe
98 35 50 35

m. 52

SLAGELSE-ZEALAND S D C
Ruth Nielsen, Kulbyvej 20
4270 Høng
58 85 22 87

m. 136

SQUAREDANCE PÅ TOPPEN
Aksel Pedersen, Lærkevej 26
9982 Aalbæk
98 48 88 38

m. 18

SQUARE UP'ERS
Lise Biener, Elvej 3
9575 Terndrup

m. 20

98 33 59 80

AALBORG SQUARE DANCERS
Martha Juul Hansen, Magnolievej 31
9490 Pandrup
98 24 57 29

m. 26
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