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BESTYRELSEN  I  DAASDC
Formand Erling W. Pedersen Løkkensvej 625, Bakholm 98 99 90 22

KLM 9480 Løkken president@daasdc.dk
Kontor tid Kl. 14.00 -18.00               Mobil     40 44 20 22

Næstformand Erna Nielsen Humlevænget 21 56 31 20 10
Sydsjællands Square Dance Club 4690 Haslev  vice.president@daasdc.dk

Kasserer Günter Arnold Holtebakken 5, Niverød  49 14 44 38
Hamlet Grand Square 2990 Nivå treasurer@daasdc.dk

Sekretær Knud Erik Christensen Skallerupvej 540, Sønderlev 98 90 17 82
Yellow Rock SDC/New Friends SD 9800 Hjørring secretary@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 Kildevænget 44 48 21 00 77
Fredensborg Square Dance Club 3320 Skævinge poen@post8.tele.dk

Suppleant Claus Hansen Kystvænget 3 47 59 10 21
Holbæk Square Dance Club 3310 Ølsted claus.hansen@post1.tele.dk

Revisor Bjørn Andersson Sørens Allé 2B 49 14 46 14
Fredensborg SDC 3050 Humlebæk bjorn.andersson@post3.tele.dk

Revisor Eigil Hangaard Roskildevej 183 48 24 11 55
Hillerød Square Dancers 3400 Hillerød eigil.hangaard@mail.dk

Revisor suppl. Benja Nielsen Røsnæsvej 427 59 52 74 78
Kalundborg Square Dancers 4400 Kalundborg

Materialeforv. Erik Pedersen Hestbækvej 137  98 63 41 97
Nørresundby Square Dance Club 9640 Farsø materiel@daasdc.dk

Homepage Lars Christiansen Damstræde 135 98 15 22 80
 Arden SDC & The Diamond 9220 Aalborg ØST webmaster@daasdc.dk

Klubhåndbog Heidi Thomsen Hjordalsvej 2A st. tv.
Highway E45 9530 Støvring manual@daasdc.dk

Arrangements Koordinator :
Nord Jon Andersen Fredensgade 12 98 93 46 14

Yellow Rock Square Dance Club 9870 Sindal arrangement.nord@daasdc.dk

Midt / Syd Georg B. Kristensen Agerleddet 7 86 29 09 10
Old Town Dancers 8260 Viby J. arrangement.syd@daasdc.dk

Øst Poul E. Nielsen Kildevænget 44 48 21 00 77
Fredensborg  SDC 3320 Skævinge

arrangement.oest@daasdc.dkDAASDC   internet hjemmeside http://www.daasdc.dk



Andedans
6. – 7. marts 2004

Callerne er:

Christer Bern
Dion Nielsen

Carsten Nielsen

Henrik Svendsen

Einar Sølvsten

Squaredance programmet er:
Lørdag d. 6. marts –  M45 – M – Plus – A1

I 3 haller  med alle callerne
Søndag d. 7. marts –  Workshop på Plus – A1
              I 2 haller  med ChristerBern & Carsten Nielsen

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

Tid: Lørdag den 6. marts kl. 13.00 – 21.00. Registrering fra kl. 12.00.
Søndag den 7. marts kl. 11.00 – 17.00. Registrering fra kl. 10.00.

Danseafgift: Lørdag 90,- kr. pr. person.  Personer u/ 18 år gratis adgang
Søndag 60.- kr. pr. person.  Personer u/ 18 år gratis adgang
Weekend 130,- kr. pr. person.  Personer u/ 18 år gratis adgang

Klubbaren: Tilbyder kaffe, te, kage, øl, vand, og rødvin til rimelige priser.

Mad: Glasseret skinke med flødekartofler, salat, pastasalat og flütes.
         I alt kr. 80,-

Bestilling senest 27. februar. Betaling 6. marts inden kl. 14.

Oplysning: Aktivitetsudvalget:  Georg 8629 0910 eller gebk@tdc.dk,  Palle 8624
2832 eller Henrik 8629 0009



FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE HIGHLIGHTS

INFO
ANSVH. REDAKTØR

LAYOUT og DISTRIBUTION
Ruth Nielsen(Run)

Kulbyvej 20
4270 Høng

Tlf. 58 85 22 87

Email:  highlights@daasdc.dk

TRYK
Jannerup offset a/s

5852 5222

OPLAG 3000 STK.

Alle meddelelser angående
klubberne medlemstal,

adresser,  samt antal blade
skal gives til næstformand

Erna Nielsen

DEADLINES . . .
Highlight udkommer 4 gange årligt.
ca. 1. februar, deadline 10. januar
ca. 1. april, deadline 10. marts
ca. 1. september, deadline 10. august
ca. 1. december, deadline 10. november

Indlæg modtaget efter
deadline vil blive

bragt i det følgende
nummer!

ANNONCEPRISER
For reproklart materiale.

Medlemsklubber

Helside pr. nr. 600,-
Halvside -   - 350,-
Kvartside -   - 200,-

Ikke medlemmer

Helside pr. nr. 900,-
Halvside -   - 500,-
Kvartside -   - 300,-

Rabat for 2 nr.              - 10 %
Rabat for 4 nr.              - 20 %
Side 3             + 30 %
Næstsidste side             + 20 %

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

Optagelse på arrangementslisten er gratis for
alle klubber under forbundet.
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Roskilde SDC fik en god ide 28
Medlemsklubber i DAASDC 32



Formanden har ordetFormanden har ordetFormanden har ordetFormanden har ordetFormanden har ordet
Som et resultat af  et nyligt afholdt
fællesmødet med webmaster og koor-
dinatorer har bestyrelsen besluttet  at
arbejde videre med eventuelle struk-
turændringer i forbundet for at for-
bedre kommunikationen og integrere
regionernes deltagelse i DAASDC´s
daglige virke.
Samarbejdet imellem klubberne og
forbundet skal bringes mere ned på
jorden, så alle trækker på den samme
hammel i fremtidens
squaredanceland-skab

Forbundet har i det forgangne år vir-
ket som uvildig mægler i forskellige
tvister  ude hos klubberne og rådgivet
i disse forhold.

Der er ivrig mødeaktivitet inden re-
præsentantskabsmødet på forskellig
plan.
Det bliver afholdt et ekstra europæisk
fællesmøde med de andre nationale
forbund for at samle op på det videre
fælleseuropæiske arbejde.
Endvidere afholdes der et møde med
DGI for at få afklaret på hvilke punk-
ter vi som forbund kan drage fordel
af et samarbejde uden at miste vor
identitet som squaredansere.

Så er der det kommende repræsentant-
skabsmøde, hvor nye folk skal findes
til at videreføre arbejdet med at for-
valte squaredancens fremtid i Dan-
mark.
Det er vigtigt at der her kommer nyt
blod til med visionerne i orden..
Med den stagnerende tilslutning til
vor aktivitet er der stort behov for at
der kommer nye og effektive ideer til.
Det er vigtigt at man her tager mindst
ligeså stort hensyn til begynderne som
til de højere danseprogrammer. Det er
vigtigt at tilgangen af nye dansere sik-
res også i fremtiden , ellers vil vor ak-
tivitet med tiden udvikle sig til en lille
snævert begrænset aktivitet for de ind-
viede.
Det er også vigtigt at den nye besty-
relse i de overordnede spørgsmål
trækker den samme vej.
Man må dog ikke glemme at der sta-
dig er stor forskellighed i vore virke-
måde.
Der foreligger helt klart forskellige
delmål, i hvert tilfælde i økonomisk
henseende, da klubberne er arbejds-
givere og callerne er arbejdstagere.
Det er derfor vigtigt at forbundet sta-
dig taler dansernes sag men i samar-
bejdets ånd



Som det jo nok er de fleste bekendt
trækker jeg mig tilbage efter snart 10
år i bestyrelsen og overlader roret til
en ny rorgænger.
I årene der er gået er forbundet vokset
næsten til det tredobbelte og den nød-
vendige arbejdsindsats er steget tilsva-
rende. Sammenholdt med mit mere og
mere tidskrævende arbejdsliv har det
bevirket at squaredansen har fået en
klar andenplads. Det er den ikke tjent
med, derfor kræves der nyt blod til-
ført.
Derfor takker jeg af for de mange glæ-
delige og begivenhedsrige år square-

dansen har bragt og vil takke alle mine
squaredancevenner for tiden der er
gået.
Jeg vil hermed takke alle square-
danceklubberne i kongeriget for jeres
samarbejde og gode vilje i de år der er
gået og håber at faklen vil blive vide-
reført til bedste for squaredancens
fremtid.
Derfor tak til jer alle og hermed ridder
formanden ud i solnedgangen med sin
stetson og sin ensomme ganger.

Med de varmeste hilsner

Erling



Hvem skal afholde Dansk Conven-
tion  2006?

Hvis I har mod på opgaven er det nu
der skal søges. Bestyrelsen skal have
ansøgningen senest på repræsentant-
skabsmødet den 21. marts. Såfremt
der indkommer mere end 1 ansøgning,
er det repræsentantskabet som afgør,
hvem værtskabet skal gå til. Derfor vil
det være en god ide hvis ansøgere sen-
der en repræsentant til repræsentant-
skabsmødet som kan holde et kort ind-
læg om hvorfor netop de bør være
værter ved Dansk Convention 2006.

På repræsentantskabsmødet d. 21.
marts 2004 kan man også ansøge om
værtskabet for Dansk Convention
2007 og 2008, da vedtægterne siger
at der kan søges op til 4 år frem i ti-
den.
Har I brug for at vide noget om hvad
der kræves for at afholde et Convent-
ion er I velkomne til at kontakte DA-
ASDC’s næstformand Erna Nielsen,
som kan besvare de fleste spørgsmål
omkring afholdelse af Convention og
ellers ved hun hvor I kan få svarene.
Tag en drøftelse med/i jeres bestyrelse
om det var en ide for jeres klub at af-
holde Convention i 2006, 2007 eller
2008.

Run

Convention 2006

10. West Coast Fun
Dave Wilson
&           Lars-Inge Karlsson

- Caller i Thorsminde  13 – 14 marts  2004
         Lør  13.30 - 22.00   M45  M  P  A1                          middag  55kr

                   22.00 - 01 ??   Afterparty   Delta Duo           natmad  30kr

          Søn  10.00 - 15.00  M53   M  P    Workshop

                 gratis morgenmad  -skal dog bestilles                   frokost  30kr

    Info/bestilling :           22 64 55 86           97 82 35 24
    westcoast@daasdc.dk                   West Coast, Mejlbyvej 3 6980Tim



     RRRRRedaktørensedaktørensedaktørensedaktørensedaktørens spalte spalte spalte spalte spalte
Nu er julen vel overstået og efter si-
gende skulle januar være lang og mør.
Måske nok mørk men efter min me-
ning ikke lang nok. I hvert fald har det
knebet mig denne gang at nå at lave
Highlights færdig til den lovede tid.
Det beklager jeg meget men det
skuldes hovedsageligt at jeg har haft
en del overarbejde og dermed ikke så
meget fritid som normalt. Ja det kære
arbejde sjæler megen god fritid.

Til dette nummer af Highlights har jeg
modtaget nogle meget spændende
Square Dance rejse oplevelser. Jeg
håber at de vil være til glæde og in-
spiration for jer alle.

Nu nærmer tiden sig for forbundets
repræsentantskabsmøde og som det
fremgår af formandens ord på side 5,
genopstiller Erling ikke hvorfor der
skal findes en ny formand til forbun-
det. Det er vigtigt for et forbund som
vores at man har en person siddende
som har nogle visioner for square dan-
sen og som er villig til dels at påtage

sig det arbejde som følger med og som
vil tale dansernes sag over for både
myndigheder, DGI, CSD og andre in-
volverede organisationer. For at klare
denne store opgave kræves en dygtig
organisator som kan uddelegere op-
gaverne, men samtidig har fat i alle
trådene sådan at ikke de forskellige
projekter blot løber ud i sandet. Men
hvor finder man en mand/kvinde som
besidder disse kvalifikationer og sam-
tidig er villig til at stille op.
Derfor vil jeg gerne opfordre jer alle
til at se jeg om i jeres klub efter en så-
dan person og opfordre vedkom-
mende til at stille op.
Jeg mener det er uhyre vigtigt at for-
bundet har en stærk bestyrelse som
kan varetage dansernes interesser.
Nogle vil måske mene at mine krav
er for strenge. Ja måske, men hvis
man fra starten er villig til at tage den
første den bedste som kan overtales
til at stille op uden at stille krav, er
jeg ban-ge for at forbundet ikke eksi-

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



stere om 4-6 år, eller i værste fald er
delt i flere små forbund.

Inden for de sidste par år har flere og
flere klubber taget linedans ind som
en del af klubbens aktivitet og de fle-
ste steder med stor succes. Men vi
hører ikke ret meget fra linedanserne
og der bliver heller ikke gjort ret me-
get for linedansen fra forbundets side.
Har linedanserne ikke også behov for
en arrangements liste hvor de kan se
hvornår der er dansestævner, har de
ikke også brug for information om
nye tiltag inden for linedansen, eller
skal de bare betale deres kontingent
og så ellers være tilfredse med at de

Euronyt

I det Europæiske Nyhedsbrev kan man
læse at det britiske Square Dance
forbund har haft 50 års jubilæum, som
de fejrede med et stort dansestævne
med 32 callere og cuere samt en del
gæste callere og cuere. Der blev danset
fra Mainstram til Challenge
programmer samt Rounddans. Et helt
igennem vellykket arrangement.
I 2005 er det det tyske forbund
EAASDC’s tur til at fejre 50 års
jubilæum. Begivenheden vil blive

fejret med en stor dans d. 2.-5.
september 2005 i Bergheim som
ligger tæt ved Køln.

Det gennemgående emne fra alle
forbundene er, hvordan sikrer vi at
sqare dansen får tilgang af nye/yngre
dansere og hvor vigtigt det er at lave
PR arbejde for at oplyse om Square
Dansens glæder.
Endvidere oplyses det at formanden
for det svenske forbund, Bo
Kronborg ikke genopstiller.

Run

får lov til at danse.
Jeg håber at dette sætter nogle tanker
og en debat igang rundt om i klub-
berne til gavn for alle.

De squarligste hilsner

Ruth

Jeg har lige læst at de mest intelli-
gente kvinder også bliver de bedste
hustruer.
Sikke noget sludder. Intelligente
kvinder bliver aldrig hustruer.



Det er meget på sin plads at Bent Hus-
ted i sidste nummer af Highlights sæt-
ter fokus på swing. Jeg synes også at
jeg oplever alt for mange damer der
ikke vil eller kan swinge når man
f.eks. møder dem efter en weave the
ring og bliver bedt om swing and pro-
menade. Af nogle opfattes det efter-
følgende twirl som swing’et og de fle-
ste af vore callere er tilsyneladende
ligeglade.
Den hjemmeside, som Bent oversæt-
ter fra, beskriver swing som det op-
rindeligt er defineret i Sets in Order,
nemlig buzz step swing (hurretrin på
dansk), men anbefaler dog at begyn-
dere starter  med walk or shuffle step
swing. Hvad vi praktiserer i Danmark
i modern western square dance er
sidstnævnte; vi går simpelthen rundt

Swinging Tips – igen
om hinanden og fire skridt burde være
minimum! (4 taktslag for at komme
en gang rundt.) Om vi så vil twirle bag-
efter er op til parterne at blive enige
om. Sets in Order forklarer også at
herrens hånd ligger omkring damens
talje, deraf navnet waist swing.
I traditionel contra og square dance
bruger vi næsten udelukkende buzz
step swing. I den traditionelle dans er
swing en meget vigtig og ofte domi-
nerende del og swing på mellem otte
og tolv taktslag er almindeligt. Vi be-
nytter os af waltz hold hvor herrens
højre hånd ligger fladt oppe midt på
ryggen (der hvor bh’ens spænde er) og
damens venstre hånd ligger på herrens
overarm.

Hilsen Jørn Borggreen
Fredensborg Square Dance Club



DAASDC
Repræsentantskabsmøde 2004

STED: Lysholmskolen, Haslev

TID: Søndag d. 21.03.2004
Traktement kl. 11.30
Repræsentantskabsmødet starter kl.12.00

Mødetelefon: 20893040

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

medlemsafgift til godkendelse
 7. Behandling af ansøgninger om Convention
 8. Oplæg til strukturændringer
 9. Valg af formand

På valg er: Erling Pedersen. Modtager ikke
genvalg

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er : Kurt K. Nielsen. Modtager ikke genvalg

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

11. Valg af intern revisor
På valg er: Bjørn Andersson  Modtager genvalg

12. Valg af intern revisor-suppleanter
På valg er Benja Nielsen

13. Eventuelt.

PBV.
Erling Pedersen

NB: Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig senest d.14 /3 kl.
14.14 til Erna på telefon  56 31 20 10



Ferie med Square Dance i Japan.
Jeg havde fornøjelsen af at rejse til Ja-
pan (igen) fra 14. – 25. november 2003.
Formålet var først og fremmest
JNACC, Japan National Advanced &
Challenge Convention d. 22. – 24. no-
vember. Men derudover ville jeg også
gerne møde mine venner i Tokyo igen,
som jeg kender fra flere af mine rejser
til USA.
Denne gang havde jeg også mulighed
for at tage nogle dage til Kyoto/Nara/
Osaka-området, som er meget eftertrag-
tet rejsemål for rigtig mange japanere,
men også udenlandske turister var at se
i dette område. En af grundene til at
området er så eftertragtet er, at efter-
årstiden er meget smuk på grund af det
japanske ahorntræs farveskift fra grøn
til mange forskellige rødlige nuancer.
En anden grund er, at det er et historisk
interessant område med især rigtig
mange templer, alene i Kyoto området
er der over 1000!
Ferien var meget præget af square
dance, hvilket er en fornøjelse at del-
tage i.
Første dag deltog jeg i „Edo8´s“ ugent-
lige dansedag. „Edo8´s“ er en gay
square dance club, men er åben for alle.
Det var lørdag eftermiddag i tidsrum-
met kl. 13 – 17.30, 3 hold á 90 minut-
ters varighed. Først et C2 indlærings-
hold, derefter Advanced (A2) rutine-
hold og til sidst et Plus indlæringshold.
Jeg var på forhånd blevet inviteret til at

calle for A2 og Plus holdene. Lørdag
aften besøgte jeg en C3/C4 challenge
klub, Wagon Wheels. Her var jeg invi-
teret til at calle et par C3 tips. I denne
klub kommer der flere callere på
samme aften, som caller på skift. Med-
lemmerne i klubben er inviterede/ud-
valgte dansere. De betaler per danse-
aften og callerne bliver aflønnet per tip.
Onsdag aften var jeg inviteret til
„Galaxy Squares tape group“ i Osaka.
Det er en C3 klub, som næsten ude-
lukkende består af kvinder, hvilket er

meget kendetegnende for square dance
i Japan. Mange mænd arbejder til sent
på aftenen, og kvinderne går hjemme.
Hustruerne tager derfor til square
dance alene, så derfor er sammensæt-
ningen således.
Fredag aften var jeg inviteret til „Club
CYNOS“. Det er en challenge klub,
som danser flere niveauer på samme
aften alt efter, hvem der møder op.



Også her kommer der flere callere på
samme aften, og aflønningen af callerne
er også per tip her. Her er medlemmerne
også inviterede.
For alle 4 klubbers vedkommende var
det meget vigtigt for både callere og
dansere, at der ikke blev begået fejl, og
hvis der gjorde, så stoppede man straks
musikken og snakkede om, hvad der gik
galt, så det ikke skete igen. Og det skete
ikke igen! Når nye calls blev gennem-
gået, så blev der lagt meget vægt på, at
danserne lærer at danse efter
definitionerne, og fejl blev rettet øje-
blikkeligt. Japanerne er meget entusia-
stiske, når de begynder på noget. Det
ligger i kulturen at gøre alle ting per-
fekt. Det er skamfuldt at fejle. Udover
at være meget ambitiøse dansere, så
sætter de også pris på at have det sjovt.
Så det er absolut ikke kedeligt at del-
tage, selv om de er så ambitiøse.
Efter dansen er det almindeligt at gå
ud at spise (og drikke). Det giver et væl-
digt godt indtryk af japanerne at kunne
deltage på et socialt plan også. Man be-
høver ikke at være bange for at begå
sig blandt japanerne, de er meget ven-
lige, varme og hjælpsomme mennesker
og er meget overbærende, hvis man
ikke er fortrolig med deres skikke og
formelle omgangsform. Men det er en
god idé at sætte sig lidt ind i den japan-
ske kultur på forhånd og få kendskab
til nogle af de uskrevne regler.
Sproget kan til tider være et problem,
da ikke mange japanere kan tale eller

forstå engelsk. For de som kan, er det
ofte et problem med bestemte lyde, så
man skal virkelig høre godt efter. For
callernes vedkommende kom det ofte
til at lyde „anderledes“, f.eks. så blev
„Right and Left Thru & Roll“ til „Light
& Left Thru & Loll“.
De sidste 3 dage var det så JNACC,
335 deltog. Kun den første dag var der
Advanced på programmet, og ellers var
det op til C4. På C4 var der til tider 3
squares, og på C1 var der naturligvis
flest dansere. 34 callere var på pro-
grammet, og jeg var i lighed med sid-
ste år inviteret til at calle på JNACC.
Det er meget forskelligt, hvor mange
tips hver caller for tildelt. Det afhæn-
ger af popularitet, anciennitet og dyg-
tighed. Det mærkedes tydeligt, at alle
callerne virkelig gør deres bedste og
arbejder meget seriøst. Der var en utro-
lig god stemning og atmosfære på
JNACC. Jeg følte mig meget hjemme
blandt japanerne, selv om jeg var den
eneste udlænding overhovedet.
Lidt generelt om Japan kan jeg sige, at
det er ikke så dyrt derude, som det el-
lers forlyder. Kursen på Yen er faldet
en del de senere år, så det er mere at-
traktivt at rejse dertil nu. At komme
rundt i Japan foregår i særdeleshed med
toget, Shinkansen som er meget kom-
fortabelt og meget hurtigt, op til 300
km/t. Der skal reserveres plads på disse
tog, som gøres hurtigt og let på mange
stationer. I alle storbyerne er der et so-
lidt udbygget Subway-net og til dels



også busser. Som turist kan man på for-
hånd (og kun på forhånd udenfor Ja-
pan!) købe et JR Railway Pass, som
gælder i enten 7, 14 eller 21 dage og
kan benyttes på alle JR strækninger
ubegrænset. Man skal være opmærk-
som på, at der også er mange privat-
baner, specielt i Tokyo, og billetter
indløses i automater (på japansk!).
Stationerne er inddelt i forskellige
afsnit, så det er nemt at finde frem til
JR afsnittet.
Det meste af tiden boede jeg privat, men
det kan kun lade sig gøre, når man ken-
der folk på forhånd, eller nogen der ken-
der nogen. Hjemmene er ofte meget
små og meget anderledes, end det vi
er vant til. Men der er masser af ho-
teller, både Western style og Japanese
style til meget rimelige priser, som
blot skal bookes i meget god tid alt
efter sæsonen.
Man skal nok ikke være for kræsen,
når man skal opholde sig i Japan. Og
så skal man kunne lide ris og nudler
morgen, middag og aften! Men fak-
tisk er det meget spændende mad, som
jo for det meste består af fisk (rå eller
stegt) og rejer med en masse forskel-
lige tilbehør til. Og så er der lige det
med bestikket, det er pinde! Men det
vender man sig hurtigt til, og de er
ikke så svære at håndtere. Og faktisk
føles det meget sofistikeret at spise
alle disse forskellige småting med
pinde. Sidst og ikke mindst omkring

maden så SKAL man slubre, smaske
og komme med andre tilkendegiv-
ende lyde for at rose maden, ellers vil
det blive opfattet som man ikke kan
lide maden! Det er rigtig svært og
grænseoverskridende, når man er op-
draget til at spise „ordentligt“.
Slutteligt kan jeg kun på det varme-
ste anbefale at rejse til Japan og sørg
for, hvis det er muligt, at få nogle kon-
taktpersoner derude. Og veksel det
forventede forbrug af penge hjemme-
fra, da der kun findes meget få
kontantautomater, der kan tage vores
kreditkort. At veksle eller hæve i ban-
ker er kompliceret eller helt uladsig-
gørligt. Mange butikker og restauran-
ter tager kreditkort.
Hvis du/I skulle have fået lyst til at
rejse til Japan, så kontakt mig ende-
lig, hvis jeg kan være behjælpelig
med information i den forbindelse.

Michael Jørgensen



Sammendrag fra bestyrelsesmøderne i
DAASDC

Der har været afholdt 3 bestyrelses-
møder i DAASDC. På mødet d. 7. sep-
tember havde betyrelsen modtaget
brev fra CSD, hvor de meddelte at de
ikke ønskede at calle ved Convention
2004. Dette tog bestyrelsen til efter-
retning. Også indlægget fra Christian
Wilkens (Highlight dec. 03)blev drøf-
tet. På baggrund af den store kritik fra
CSD mente bestyrelsen at det var pas-
sende at afholde et „samarbejdsmøde“
med CSD.
Fra det nedsatte PR udvalg blev der
fremlagt et udkast til en Ungdoms-

brochure. Udvalget fik grønt lys til
at fortsætte arbejdet.
Budget og regnskab blev gennem-
gået. 1 klub havde endnu ikke betalt
medlems- og klubkontingent for for-
året 2003.
Der var endnu ikke afholdt afslut-
tende evalueringsmøde med Con-
vention 2003 værterne, man håbede
at det blev afholdt inden næste be-
styrelsesmøde. Der var intet nyt fra
Convention 2004 og 2005 da begge
Convention udvalg først afholder
møde d. 10. september.

Callers'
Society
Denmark

Callers’ Society Denmark

CSD
Caller School

NewsLetter
Website

Callerparade
Summer Dance

Caller Træf

Medlem af: CALLERLAB - DAASDC www.csd-denmark.org

Indmeldelse kontakt: Kasserer Lars Foged -9740 3508 - eMail: larsfoged@mail.dk

Bestyrelse: Lotte Vangsgaard 9824 3663, Hans Jørgen Bugge 7564 3536,
Carsten Nielsen 9837 4430, Lars Foged 9740 3508, Max Fris 8626 0251



Rold Skov Square Dancers
Byder Velkommen Til

Arden Skole
17. & 18. April 2004

M - P - A1 - A2 - C1

Festival

Jason Dean (AUS)

Kenny Reese (USA)

Nils Trottmann (D)

Jan Wigh Nielsen (DK)
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Arrangementsliste 2004
Dato kl. Klub/sted Niveau/caller           Kontakt
Februar

 1. 13-17 Yellow Rock SDC M23-M45-M-P-A1 98 98 61 58
Søndagsdans Per Sørensen
Lundergårdsskolen,
Nordens Alle 15, Hjørring

  7. 13.30-21 Main City SD M45-M-P-A1-A2 21 24 67 52
Copenhagen Square Fun Christer Bern 59 18 87 03
Kedelhallen, Nyelandsvej 75A Thomas Samuelsson
Frederiksbeerg Tommy P. Larsen

13. 19-21.45 Sydkystens SD Gulvets niveau 43 54 36 59
Fredagsdans Leif Ekblad 43 53 61 03
Vejlebroskolen
Vejledalen 1, 2635 Ishøj

14. 13-21 DGI Kalundborg, Nykøbing Sj M35-M45-M-P-A1 59 18 14 65
og Holbæk Square Dance Club Bengt Bula 20 72 30 36
Kyndelmissedans Leif Ekblad 59 29 59 92
Svebølle Hallen Niels Rasmussen 24 81 06 09

15. 13-17 KLM  SD M25-M60-P-(A1) 98 91 16 40
Fællesdans Henning Pedersen
Mettesvej 40, Hjørring

21. 14-21 Roskilde SDC Lørdag: M34-M45-M-P-A1 32 52 45 21
22. 11-16 Valentine Dance Søndag: A1 tuff-A2 24 28 17 10

Gundsølillehallen Stefan Förster 46 36 79 94
Store Valbyvej 248A Lone Blume
Gundsølille, 4000 Roskilde Bjørn ’’The Bear’’ Andersson

22. ? Østjysk SDC ? 86 96 12 87
JPAC

27. 19-22 North West SD Gulvets niveau 44 66 18 90
Fredagsdans Tommy P. Larsen 48 18 43 39
Syvstjerneskolen, Værløse

27. 19-22 Frederikshavn SDC Fredag:M45-M-P-A1 98 48 19 93
28. 13-21 Rødspættedansen Club Caller

Ørnevejens skole, Ørnevej 1 M45-M-P-A1-A2
Frederikshavn Bengt Bula

Carsten Toldbod



28. 13-21 Bredballe SD M23(Intro M24-M30)-M45 75 81 45 56
6. Wind Mill Dance -M68(ext)-P(ext)-A1 75 83 64 89
Vejle Centret-Idrættens Hus Nils Trottmann
Willy Sørensens Plads 5 Lars-Inge Karlsson
Vejle Birte Madsen
Dans i 3 haller Hanne Pitters

Hans Pitters

Marts
  6. 11-21 Fredensborg SDC Lørdag: Beg. M45-M-P 48 21 00 77
  7. 11-16 Fødselsdagsdans Søndag: tuff P-A1-A2

Endruphallen, Endrupvej 32 Dave Wilson
Fredensborg Bjørn Andersson

  6. 13-21 Old Town Dancers Lørdag: M45-M-P-A1 86 29 09 10
  7. 11-17 Andedans Søndag: Dans/workshop

P-A1 + Linedance
Crister Berner
Dion Nielsen
Klubcallere
Linedance: Liz Waller

12. 19-21.45 Sydkystens SD Gulvets niveau 43 54 36 59
Fredagsdans Leif Sindholt 43 53 61 03
Vejlebroskolen
Vejledalen 1, 2635 Ishøj

13. 14-21.30 Brønderslev SDF M-P-(A1) 98 83 41 94
Støvledance Einer Sølvsten
Brønderslev Bibliotek Henning Pedersen

13. West Coast SDC M45-M-P-A1 22 64 55 86
14. Westcoast Fun no. 10 Søndag: + Workshop

Dave Wilson
Lars Inge Karlsson

20. 12-21.30 Kalundborg SD M34-M45-M-P-A1-A2 59 51 55 88
10. Esben Snare Festival Carsten Nielsen
Nyrup Hallen og Nyrup skolen Søren Christensen
Kalundborg Lone Blume

Tommy Larsen

21. 13-17 Yellow Rock SDC M45-M-P 98 98 61 58
Søndagsdans Jens Hyttel
Lundergårdsskolen
Nordens Alle 15, Hjørring

Arrangementsliste 2004
Dato kl. Klub/sted Niveau/caller           Kontakt



Marts
21. Herning SD M-P-A1 97 22 51 76

21. 13-17 Djurs SDC Begynder --> P ext. 86 32 37 59
Leif Broch
Einar Sølvsten

26. 16-22 Østjysk SDC Fredag: A1-A2-C1 86 96 12 87
27. 12-21 14. Forårsfestival Lørdag: M53-M-P-A1-A2

Østervangskolen David Cox
Dronningborg Boulvard 33 Crister Berner
8900 Randers Carsten Nielsen

28. 13-17 KLM SD, Brønderslev SDF Gulvets Niveau M23-->P 98 90 38 08
Kræftens Bekæmpelses Dans Henning Pedersen m.fl.
Mettesvej 40, Hjørring

April
  2. 18-22.30 Sydsjællands SDC fredag: P-A1-A2 55 45 41 69
  3. 13-21.30 Gønge Festival Lørdag: M40-M-P-A1- 56 31 60 60

Nordskovskolen Linedance
Bækvej 14, Haslev Leif Ekblad

Freddie Ekblad
Kitty Nielsen(Linedance)

 4. 13-17 Østjysk SDC M45-M-P 86 85 44 18
Forårsdans til fordel for Asta Bredahl 86 98 21 51
Kræftens Bekæmpelse Poul Nielsen
Nordre Skole, Nylandsvej 16 Einar Sølvsten
Silkeborg Peder Pedersen
Danseafgiften går ubeskåret til
Kræftens Bekæmpelse

  7. 19-22 Callers’ Society Denmark M53-M-P 98 24 36 63
  8. 10-21.30 Callerparade 2004 Ca. 20 forskellige 97 40 35 08
  9. 10-15.30 Himmerlandsfonden, CSD callere

Tranum Strand

17. 14-21 Sydkystens SD M45-M-P 43 54 36 59
Fødselsdagsdans Leif Ekblad
Strandgårdsskolen Bjørn Andersson

17. 13-22 Rold Skov SD M-P-A1-A2-C1 98 56 26 04
18. 10.30-15.30 Rold Skov Festival 2004 Nils Trottmann

Arden Skole Kenny Reese
9510 Arden Jan Wigh Nielsen

Jason Dean

Arrangementsliste 2004
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           Sæt jeres flyer i
Square Dance Highlights

så bliver den set

April
23. 19-22 North West SD Gulvets Niveau 44 66 18 90

Fredagsdans Nicola Hartmann 48 18 43 39
Syvstjerneskolen, Værløse

23. Join Hands M45-M-P-A1 20 86 86 56
24. 8’th Jail House Dance 2004 Jet Roberts

Søren Christensen
Klub callere

24. 14-21 Ocean City SD M45-M-P 43 90 99 20
Neptundans Lone Blume
Solrød skole, Højagervænget 33 Lorenz Kuhlee
2680 Solrød Strand

Maj
 1. 13-21 The Diamond C1-C2 98 13 58 93
 2. 10-15 10 års Fødselsdagsdans Ian McConnell

Byplanvejen Skole, Ålborg Dave Wilson

 1. 13-21 Djurs SDC M45-->P 86 32 37 59
Forårsdans Bengt „Bula“ Eriksson 28 91 12 96

Leid Broch
Einar Sølvsten

 1. 14-21 Helsinge SD M45-M53-M-P-A1 48 79 72 50
Fødselsdagsdans Lone Blume 48 28 79 40

Finn Gregersen
Anne-Liz Buntzen

 3. 18.30-22 Vedsted Happy Dancers M-P-A1 98 23 85 34
Superdans ved søen Dave Wilson 98 24 22 65

 8. Midtjysk SD 86 36 44 04

 8. Greve SDC
Fødselsdagsdans

Arrangementsliste 2004
Dato kl. Klub/sted Niveau/caller           Kontakt





7 dages 
SQUARE DANCE 

OPHOLD 
PÅ 

FEJØ 
Sommer 

2004 
 

Uge 28: Plus Rutine  & Workshop ( Lorenz Kuhlee, D  & Lone Blume, DK )  
Forkundskab: Have gennemgået Plus 
 
Uge 29: A1 Rutine & Workshop / Intro A2 (Lorenz Kuhlee, D & Lone Blume, DK) 
Forkundskab: Godt kendskab til A1 
 

På dejlige Fejø har vi booket os ind på LANDBOLYST 
Ferie-og kursuscenter, Herredsvej 301, 4944 Fejø, DK. 

Vi får fuld kost , bor i dejlige hytter med dobbeltværelser ( 2 vær. i hver hytte) lille stue, køkken og 
bad. Når vi ikke danser, kan vi nyde livet i den lille udendørs swimmingpool, spille minigolf, billard, 

tage en tur til Knuthenborg Safaripark, en smut til Tyskland eller blot slentre rundt på Fejø. Og alt 
sammen, inkl. mere end 30 timers dans, for blot 2675 kr. pr. person. Dertil kommer transport og 

eventuelle drikkevarer. 
Vi mødes om søndagen ( ugen før ) kl. 15 og skal forlade hytterne kl. 9.30 lørdag i de respektive danse 

- uger. 
Medbring selv badehåndklæder. Dyner og sengelinned forefindes i hytterne, hvor der også er service til 

4 personer. 
 

Tilmelding samt indbetaling af depositum på 400 Kr. senest d. 15/2-2004. 
Man er først sikret sin plads når indbetaling af depositum har fundet sted.  

Restbeløbet skal betales senest d. 1/4- 2004 
Depositum refunderes ikke ved afbestilling efter 15/3-2004. 

 
Minimum / maksimum deltagere pr. uge: 32 / 60 

Tilmelding & yderligere oplysning : Lone Blume tlf: 5184 1550 eller e-mail: Lone@LoneBlume.dk 
Check evt.: www.loneblume.dk/fejoe.html  

Bent Petersen tlf:  4354 3760  eller e-mail: bentelin@webspeed.dk, Check evt.: 
www.angelfire.com/sk2/squaredance 

Indbetaling af deltager-afgift kan ske til Lone eller Bent. Eller i banken: Reg. nr. 0239 – kt. nr.: 
4747149356 

 
RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES ! 



På bestyrelsesmødet d. 23. november
blev det meddelt at Gl. Åby Square
Dance Club desværre havde været
nødsaget til at lukke pga. for få med-
lemmer. Der havde siden sidst været
afholdt regionsmøder i alle 3 regio-
ner og alle 3 steder havde fremmødet
været meget vigende. Det blev beslut-
tet at afholde fællesmøde med
koordinatorerne, og andre eksterne
hjælpere. Datoen blev fastsat til 10.
januar 2004.
Der havde siden sidst været afholdt
samarbejdsmøde med CSD, mødet
havde foregået i en god ånd. Man
havde bl.a. diskuteret udvælgelses-
kriterier af callere til Dansk Convent-
ion. Det er værtsklubberne som ud-
vælger callere. En %-vis kvotering
blev foreslået. Der blev foreslået at
emnet evt. tages op på repræsentant-
skabsmødet.
Ungdoms PR-udvalget fortsætter de-
res arbejde.
Der blev bevilget penge til trykning
af PR-folder. Endvidere blev det be-
sluttet at indkøbe et kasseapparat til
brug ved fremtidige Conventions.
37 ud af 61 klubber havde pr. 20. no-
vember indbetalt medlemsafgift.

På bestyrelsesmødet d. 11. januar
havde bestyrelsen modtaget en ansøg-

ning om sponsorering af en annonce i
Highlights. Da annoncen er en an-
nonce for en dans til fordel for Kræf-
tens Bekæmpelse og entreindtægterne
ubeskåret går til dette formål, beslut-
tede man at sige ja til det.
Siden sidst var der udsendt nyheds-
brev fra de europæiske forbund. (Se
sammendrag side 9)
Convention 2003 værterne havde af-
holdt evalueringsmøde og afregnet
med forbundet.
Det blev besluttet at afholde repræ-
sentantskabsmødet på Lysholmskolen
i Haslev. Datoen er 21. marts kl.
12.00. Indkaldelse og dagsorden kan
ses på side 11.

Lørdag d. 10 januar blev der afholdt
fællesmøde med koordinatorer og an-
dre eksterne hjælpere.
På mødet blev bl.a. drøftet det vigende
fremmøde på koordineringsmøderne.
Man drøftede om det var en ide at tage
et specifikt emne op på hvert regions-
møde som havde relevans for klub-
berne. Nogle af de emneforslag som
kom frem på fællesmødet var revi-
sion, regnskab og notatteknik.
Man blev enig om at forelægge ideen
på de næste regionsmøder og bede
deltagerne komme med emner som
kan tages op.

Sammendrag fra bestyrelses-

møderne i DAASDCFortsat fra side 15

Fortsættes på side 28



Det hele startede med en ’Flyer’ der
var lagt ud, til en dans i Svendborg.
Anette Thomsen fra Vedsted Happy
Dancers (VHD) så den og tog den  med
hjem. Kontaktede Jytte Grønning
VHD og spurgte om det ikke lige var
noget, at starte en sådan tur. Der var
ikke langt fra ide til handling. Flyeren
blev mangfoldiggjort og en tilmelding
blev hæftet på, så måtte det briste eller
bære. Prisen for en tur blev fastsat til
1995 kr., 3 overnatninger på Hotel
Campanille Arcuelle med morgen buf-
fet og en 5 dages tur totalt.  Hotellet
ligger lidt syd for centrum.
Det varede heller ikke ret længe, før
der begyndte at vise sig en interesse
for projektet. SES Bus Service i
Aabybro blev kontaktet og en aftale
blev hevet i hus.
Onsdag den 24 Sept. 2003 med afgang
kl. 17:00 fra Torvet i Aabybro, startede
turen med deltagere fra Yellow Rock
Hjørring, Vedsted Happy Dancers, fra
Birkelse. Alle var i godt humør. Under
turen ned gennem Jylland, blev der
samlet op  ved flyvestationen i Vadum,
hvor Aabybro Square Dancers stod på,
ved afkørslen til Tilst, ved Randers
Hallerne kom afdelinger fra Øst Jydsk
Square Dancere på. Ved Q8 i Kolding
stod Herning Squaredancere på og
Vejle Transportcenter stod West Coast
Square Dancere og Salten

Hej Paris – here we come.
Squaredancere. I Bad Barmstad
Tyskland blev de sidste danser fra
Teddycoat Uetersen samlet op.
Om bord på bussen, var de to arran-
gører og deres hjælper Konny
Lauritsen, travlt beskæftiget med at
servere forfriskninger af kaffe, brød,
pølser og drikkelse, som de gjorde
på hele turen. De lavede et fantastisk
godt stykke arbejde, når man tager
den trange plads i betragtning. De må
have mange blå mærker på bentøjet.
Bussen var reklameret røgfri, så der
blev holdt rygestop ca. hver anden
time i dagtimerne.
Første længere stop på vejen blev ved
grænsen til Belgien, hvor der skulle
redes op for natten. Nogle havde be-
stilt soveplads, som skulle tilvirkes
og de øvrige tilrettelagde natten med
forskellige mærkelige indretninger,
for at kunne fine en nogen lunde be-
kvem-melig sovestilling.
Om morgenen den 25/9 blev der ser-
veret friskvarmet morgenbrød, kaffe
og te. Vejret var godt med sol og let
vind.
Chaufføren Holger Sørensen fortalte
om de forskellige seværdigheder vi
passere på vejen ind til Paris, hvor vi
ankom til vores hotel klokken 13:15.
Vi var lidt nysgerrig m.h.t. hotellets
beskaffenhed, det var et 2 stjernet og
så i Paris. Vi blev glædelig overra-



sket, det var hyggeligt, ikke ret stort,
men rent og pænt og så med med ele-
vator. Alle blev installeret efter en
forudlagt plan. Alle have fri til at
shoppe i nabolaget, tage en god mid-
dag, sove eller foretage sig hvad man
nu kunne tænke sig.
Om aftenen skulle man besøge høj-
huset Mont Penas. En flot udsigt over
den oplyste by.
Efter besøget var der arrangeret en tur
på Seinen med turbåd. Det var en dej-
lig og flot tur med Indian Summer, så-
dan føltes det.
Efter en lang dag med mange indtryk,
blev kursen sat hjemad til hotellet,
hvor der blev arrangeret hyggelig sam-
vær efter eget ønske.
Fredag var der arrangeret en rundtur i
Paris. Efter at have indtaget et læk-
kert morgenmåltid, der kunne holde
en mæt til langt ud på dagen. Morgen-
bordet bestod at et isbjerg, hvorpå der
var anbragt tykke skiver skinke, juice,
mælk, ost, marmelade, flutes, wiener-
brød og meget andet. Kaffen var
skrækkelig. På  rundturen var der to
timers frihed, til at besøge Sacre Coeur
kirken og området med diverse
cabareer og kunstnerliv. Turen gik der-
efter til latinerkvarteret, hvor der blev
fordrevet et par timer med handel og
studering af folkelivet.. Aftensmaden
blev indtaget i restaurant Jardin, som
ligger i udkanten af området. Tjene-
ren kunne nogle danske gloser og var

en sjov fyr, især for damerne. Efter-
følgende besøgte vi højhuset
Montparnasse, hvor der var en stor-
slået udsigt over Paris. Vi blev kørt op,
med en superhurtig elevator. I en af
afdelingerne var der  plancher (store
grafiske billeder) over Paris’s
undergrundsnet af baner og kloakker,
som de blev bygget i forrige århund-
rede. En fin tur som alle satte pris på.
Der var arrangeret en tur på Seinen
med turbåd. Det var flot at se de mange
oplyste bygninger og helt specielt det
flotte Eiffeltårn især med de blinkende
lys der blev sat i gang hver time. Der
blev fotograferet flittigt. Det var en
hyggelig tur med sommeragtig tempe-
ratur.
 Efter en lang dag med mange indtryk,
blev kursen sat hjemad til hotellet,
hvor der blev arrangeret hyggelig sam-
vær efter egne ønsker.
Lørdag den 27 sep. var afsat et besøg i
den nye bydel  La Defence med den
danske Triumfbue La Grande Arche.
Her mødte vi andre Squaredansere.
Det var en dejlig tur op på toppen med
udsigt ned gennem aksen til den gamle
Triumfbue og  videre ad Champ
Elysees. Der var tid til lidt shopping
på Place de la Defense inden turen gik
til Squaredans. Det foregik i Salle des
Fetes i La Garenne og var arrangeret
af en klub ved navn  Rabbits & Doves.
Klubben havde eksisteret  i 24 år. Dens

Fortsættes næste side



medlemstal var 10 udøvere og man
dansede, efter deres formand Walter
Deroos udsagn, lav Mainstream
(Basic) og Mainstrean. Der var 5 klub-
ber i Paris og Walter Deroo var meget
tilfreds med den store framgang der
var i fransk Squaredans. Det tog lang
tid at finde det, selv om der var sat 56
skilte op forsekellige steder i området.
Der gik rygter om, at der aftenen i for-
vejen var 640 dansere fra 50 forskel-
lige klubber. På grund af sprogvanske-
ligheder, havde der blot været 46 dan-
sere fra mange klubber.
Vi var noget forventningsfulde da vi
mødte op. Vi var nogle af de første og
det så temmelig tamt ud. Anlægget var
ikke i orden, så teknikkerne havde
travlt. Vi kom i gang med 30 min for-
sinkelse. Efterhånden som dagen skred
frem, blev hallen fyldt op. Der var la-
vet en turnusordning hvor man star-
tede med Easy Mainstream efterfulgt
af Full Mainstream. Derefter Round
Dance og så Plus. Alle klubber skulle
skrive sig på en fremlagt  liste, som
ville blive inddraget klokken 20:00.
Der var faktisk ingen af franskmæn-
dene der kunne danse Plus. De, som
vovede sig ud, måtte hele tiden hjæl-
pes. Det gjorde dog ikke glæden min-
dre, ved at danse med så mange for-
skellige mennesker.
Efter dansen, som afsluttede klokken
21:00 gik vi Grand March. Det star-
tede noget kaotisk. De forskellige

klubbers repræsentanter blev kaldt
frem, sammen med arrangørernes
arbejdsudøvere. Der var ca. 60 klub-
ber, så det tog sin tid. Der var ikke ret
mange almindelige dansere tilbage på
gulvet, da listen var færdig. Vi stillede
op i rækker på 16, og gik Grand Mar-
chen i omvendt rækkefølge og med
megen rod i geledderne.
Det hele endte dog op i, at gulvet blev
fyldt op, selv om der var kneben plads.
Der var i alt 240 dansere.
Arragsørerne takkede herefter af og
bad danserne, om at rydde gulvet og
stable borde og stole op til bespisning.
Der blev serveret et dejligt aftensbord
i tre sektioner og masser af mad. Utro-
ligt til den pris. Vi måtte spise rime-
ligt hurtigt, fordi vores chauffører
skulle overholde hvilepauserne. Det
gik dog alligevel gelinde bortset fra en
enkelt episode, hvor en af vores dan-
sere blev presset tilbage af vilde ger-
maner, som ikke mente der var mad
nok. Det endte med en flyvende tal-
lerken. Ingen kom noget til. Vi retur-
nerede i god orden. På tilbageturen
blev vi bedt om, at have vores værel-
ser ryddet til næste morgen klokken
09.00. Vi var alle efterhånden godt
trætte og mætte. De fleste fandt hur-
tigt køjerne, efter at have gjort klar til
hurtig udrykning næste morgen.

Søndag var imødeset med spænding.
Der skulle være tid til at besøge



Eiffeltårnets top og til at danse inden
afgang hjemover klokken 13:30.
Bussen blev pakket med alt vores ha-
bengut klokken 09:30. De fleste havde
klædt om inden vi tog om bord i bus-
sen. Vi fandt stedet hvor vi skulle
danse. Det var ikke de bedste forhold.
Der var en pavillon, hvor der kunne
være 3 squares. Calleren var noget
presset i baggrunden og havde ikke
rigtig udsigt til de øvrige dansere der

måtte danse på et noget støvet og ste-
net underlag. Vi lavede en opstilling
til gruppebillede neden for tårnet. Det
var begyndt at regne og alle var be-
kymret for, at det skulle afbryde dan-
sen. Det varede ikke ret længe, så ar-
tede vejret sig. Vi var mange dansere
der tog turen til toppen, med klubtøjet
på. Det vakte en del opsigt og var år-
sagen til mange gode samtaler med
andre besøgende og jokes, medens vi
stod i kø for at få billetter, både ved
indgangen og medens vi ventede på
elevatorerne. Det var en flot udsigt fra
toppen af tårnet. Vi kunne se hvor
dansestedet var og tog en del billeder

af det og alt det andet der var interes-
sant for den enkelte. Efter besøget i
tårnet gik alle tilbage til dansestedet.
De umulige forhold at danse under,
gjorde, at flere valgte fra og vi var ca.
6 square tilbage. Vi fik en sjov og
noget øm dans på den stenede grund.
Tøjet og ikke mindst fodtøjet trænger
til en kærlig hånd. Vi måtte forlade
dansen før slut for at     begive os til-
bage til bussen. Niels Trotmand vin-
kede og ønskede os en god tur tilbage
til Danmark.
Efter at have fået lidt at drikke og
spise steg alle om bord i bussen og
returnerede til vores respektive
bestemmel-sessteder. Det var ikke
muligt at give et fast tidspunkt for
hjemkomst på grund af TrafficJam og
reparationsarbejder.
Vi tømte bussen for de sidste ejendele
og proviant i Aabybro og Kirsten og
Lindhart Godtfredsen tog som de sid-
ste med til aflevering af bussen i Hjør-
ring. Alle der blev forhørt om turen
var godt tilfredse. Flere ytrede sig om,
at det kunne have været skønt med et
par dage på egen hånd efter at alle ar-
rangementerne var afsluttet.
Det kan vi kun være enige om – det
gør vi så næste gang – er det ikke den
1st og 2nd oktober 2005.

Med venlig Square hilsen og tak til
jer alle for en vellykket tur.
Nikolaj



Roskilde Square Dance Club - fik en god ide!

Vi, som deltog på Roskildes Nytårs-
dans, søndag den 28. 12., følte, det var
en succes for klubben, at de flyttede
arrangementet fra
eftermiddag/aften til formiddag og ef-
termiddags timerne,- kl. 10 - 16.
Der var stor deltagelse og danserne var
veloplagte, glade og tilfredse. Vi
kunne holde gejsten og danseglæden
oppe til arrangementet sluttede.
Vi må ikke glemme, at udover
efterlønnere og pensionister danser
også mange erhvervsaktive square
dans, og som skal på arbejde om man-
dagen.

Dem, vi talte med, mente også, at søn-
dag fra kl.10 til 16 er en meget pas-
sende tid at komme ud og røre benene
på.
Danserne var begejstrede efter dansen
og glædede sig til at komme hjem i
ordentlig tid og stadigvæk få noget ud
af aftenen.
Derfor ville det måske være en god
ide også for andre klubber at prøve
tidspunktet af ved deres kommende ar-
rangementer.

Mvh.
 Michael
SSD Ishøj

Man besluttede også at lægge de 3
regionale koordineringsaftaler på
hjemmesiden for at evt. nye klubber
her kunne se hvilke regler der er af-
talt.
Webmasteren oplyste at rettelser til
hjemmesiden omkring danse, adresse-
rettelser o.l. bliver opdateret mindst
en gang om ugen, nemlig søndag.
Desuden fortalte han at linket til samt-
lige klubbers e-mail adresser er ble-
vet fjernet pga. af spam robotter som

går ind og finder sådanne links og
rundsender spam til samtlige på listen.
Han arbejder på at få adresserne
krypteret men der vil nok gå lidt tid
endnu inden de bliver lagt på igen.
Det blev drøftet at lægge klub
håndbågen på hjemmesiden og man
enedes om at dette kræver end juste-
ring af hjemmesidens layout.
Webmas-teren fik til opgave at komme
med et oplæg. Samtidig fik formanden
til opgave at samle alt elektronisk
mate-riale til håndbogen og sørge for
at det bliver ført up to date. Næste
fælles-møde blev fastsat til 24. el. 25.
sep-tember.

Run
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Sammendrag fra bestyrelses-

møderne i DAASDCFortsat fra side 23



Som en service for square dancere tilbyder CSD at man kan
købe nedenstående hæfter gennem dem.
Henvendelse skal ske til CSD sekretær Hans Jørgen Bugge,
Darlingsvej 17A, 8700 Horsens, Tlf. 75643536, e-mail
hajbu@tdc.dk

The Illustrated Mainsteam Movements of Square Dancing
(updated 10/02) 25 kr.

The Illustrated Plus Movements of Square Dancing (updated
10/02) 25 kr.

MS oversættelse (kan downloades gratis fra CSD’s
hjemmeside) 40 kr.

Plus porto.
Ved køb af 10 stk eller flere gives 10 % rabat og CSD
betaler porto.

Run

VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I
COUNTRY OG WESTERN
ALT TIL SQUARE DANCE

ALT TIL LINE DANCE OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR

VI HAR ALT I SKØRTER, BLUSER, NEDERDELE, TRUSSER,
STRØMPEBÅND, SMYKKER, DANSESKO, STØVLER MED ELLER

UDEN FRYNSER
BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.

ÅBEN TIRSDAG, ONSDAG,TORSDAG, FREDAG KL. 12.30 - 17.30
LØRDAG KL. 9.00 - 12.00



 

Dansa på Öland - 
Jubileumsåret 2004! 

 

Välkomna 
 

Välkomna till Bödabaden Dance Resort på Norra Öland där Du som vanligt kan njuta av dans, sol, bad, utflykter och 
gemenskap. Vi firar vårt 20-årsjubileum, varje måndagskväll blir det Westernparty med maskerad och en kavalkad med 
tidigare års bästa ”shower”. 
I år har vi större dansutbud än någonsin och kan erbjuda hela spektrat av ”Western-danser” och lite till, nämligen kurser 
i Square Dance, Line Dance, Round Dance (nyhet), Clogging, Irländsk ”River Dance”(nyhet)  samt Internationella 
folkdanser.  Som framgår av vårt detaljerade kursprogram har vi både nybörjar och mer avancerade kurser. Vi är också glada 
att vi till jubileumsåret, förutom våra uppskattade ”gamla” callers och dansledare, har engagerat nya ”stjärnor” 
samt några internationellt erkända dansledare som aldrig varit här förut.     
 

Anläggning och aktiviteter 
 

Hotellrum med WC/dusch, olika prislägen. Dans, fest, kurs och restaurangplats för upp till 170 pers              
Attraktiva gäststugor inom området Western ”Saloon” för fest och underhållning   
Husvagnar o campingstugor att hyra Country- och logdanskvällar för allmänheten, fri entré!    
Campingområde med el, WC, dusch, tvättstuga  Fotboll-, volleyboll-, basketbollplaner  
Soluppvärmd utomhuspool med bastu Tennis, minigolf, go-cart och  två  ”Western shops” i närheten   
Lekplats med bl a gungor och stor studsmatta   Närhet till en 18-håls golfbana och två 9 hålsbanor  
Två dansbanor utomhus och två inomhus  200 m till underbar 12 km lång sandstrand – Ölands bästa ! 
 

Anmälan, registrering 
 

På Bödabadens hemsida www.bodabaden.se  finns programmet för 2004 med priser, senaste bokningsläge och även en 
anmälningstalong. Naturligtvis kan Du även ringa in Din anmälan, då kan Du få ett exakt besked om vad som är ledigt. 
Tro inte på  rykten om att ”allt är fullt” utan RING OSS för exakt besked! 
Om Du anmält Dig och ej fått besked inom en vecka, ber vi att Du kontaktar oss per telefon, då vi har haft problem med 
Internet-anmälningarna, vi beklagar detta men problemet ligger utanför vår kontroll. 
   
Välkommen önskar 

Inger & Gösta Toreld 

 

  
 

Adress: Böda 2416 
S-380 74 LÖTTORP 
Sverige 

Tel: 
Fax: 
E-mail:   
Hemsida: 

+46-(0)485-220 12  kontorstid 
+46-(0)485-56 33 44 
square.dance@bodabaden.se 
www.bodabaden.se 

 
 



 

DANSPROGRAM ÖLAND 2004 
 

VECKA DATUM KURSTYP & UTLÄRNING FÖRKUNSKAPER CALLER, INSTRUKTÖR 

15 9/4-12/4 
Påsk 

Line Dance, 2 kurser 2 resp 4 terminers dans Lena Clark /Maria Gauerwitsch 

20* 8/5-15/5 M53 rep & dans Hela M53 Anders Blom / Gösta Toreld 

21a* 15/5-22/5 Line Dance, fortsättning 2 terminers dans  Inga-Lill Arrehed 

21b*  ” Square Dance, nybörjare Inga SD-förkunskaper Anders Blom / Gösta Toreld 

22* 22/5-29/5 M69 rep & dans Hela M69 Anders Blom / Svante Jordeskog 

23* 29/5-5/6 Plus rep & dans Hela Plus Anders Blom / Svante Jordeskog 

24*  5/6-12/6 A1 rep & dans Hela A1 Anders Blom / Christer Bern 

25a* 12/6-19/6 A2 rep & dans Hela A2 Anders Blom / Christer Bern 

25b*  ” Internationell folkdans Vals, polka, gillesdans etc Lis & Kurt Hallberg 

26 19/6 - 26/6 Line Dance  4 terminers dans   Bo Wallin / Camilla Brunfeldt 

27 26/6 – 3/7 A2      Computer card 75 % Hela A2 Jonny Preston, USA / Anders Blom 

28a 3/7 -10/7 A1       Hela A1 Jonny Preston, USA / Robert Björk 

28b ” C1       Computer card 75 % Hela C1 Jonny Preston, USA / Jack Borgström 

29 10/7 - 17/7 Plus Hela Plus Richard Björk /Jack Borgström 

30a 17/7 - 24/7 M53 Hela M53   Stefan Sidholm / Freddie Ekblad 

30b  NY ” Irish Dance ”River Dance”nyb Inga ID-förkunskaper Ann Bergqvist / Sofie Nordlund m fl 

31a  24/7-31/7 M69 Hela M69 Ingvar Pettersson / Robert Milestad 

31b  NY ” Clogging 2 kurser, nyb o forts Nyb: Inga / Forts: Basic Cortina Thoss, D 

32 31/7-7/8 Plus DBD (tuff) God Plus  ! Kenny Reese, USA / Ingvar Pettersson 

33 7/8 - 14/8 A1-DBD (tuff) God A1 ! Kenny Reese, USA / Anders Blom 

34a 14/8-21/8 Plus Hela Plus Thorsten Geppert,D / Anders Blom 

34b** ” C3B         Computer card  C3B, kontakta Dave! Dave Wilson, USA 

35a  NY 21/8 - 28/8 Round Dance, Phase IV-V Phase IV  Susi & Gert-Jan Rotscheid, NL 

35b** ” C2/C3A    Computer card  C2/C3A, kontakta Dave! Dave Wilson, USA 

35c  NY ” Round Dance, nybörjare Inga RD-kunskaper Åke & Birgitta Grahm 

36a* 28/8 - 4/9 M54-69 utlärning M 53, helst mer !  Anders Blom / Robert Milestad 

36b*  ” A1 utlärning 1:a delen God Plus, helst något A1! Anders Blom / Robert Milestad 

37a* 4/9 - 11/9 M30-42 utlärning M 30, helst mer ! Anders Blom / Robert Milestad 

37b*  ” Plus utlärning 1:a delen God M69, helst något Plus! Anders Blom / Robert Milestad 

38a* 11/9 - 18/9 M 43-53 utlärning M 42, helst mer ! Anders Blom / Gösta Toreld 

38b*  ” Line Dance, nybörjare Inga LD-förkunskaper  Inga-Lill Arrehed 

Marianne Möllerström  & 
40 1/10 -3/10 

Line Dance, 2 kurser 
Country & Western Fest 
(Ölands Skördefest) 

2 resp 4 terminers dans Anders Andersson  
Countryband Håsebandet, M-ka Ljungby 

 
OBS VIKTIGT: Vid tveksamhet om förkunskaper och val av danskurs  - RING OSS el tala med Din dansledare! 

Bättre med för höga än för låga förkunskaper! 
 

* Dansveckor företrädesvis för SENIORER, alla åldrar naturligtvis välkomna, undervisning på svenska! 

** För dansinformation och dansavgift dessa veckor kontakta Dave Wilson  E-mail davewilson@davewilson.net 
För all bokning kontakta Bödabaden, först efter 1 dec! 

Reservation för ändringar! 
 



MEDLEMSKLUBBER I DAASDC

ARDEN SQUARE DANCE CLUB
Lars Christiansen,  Højtoften 33
9620 Aalestrup      98 15 22 80    m.  11

BELLES & BEAUS SQUARE DANCE C.
Ove Madsen, Gosmervej 61
8300 Odder 86 55 41 89     m.  31

BIG RIVER SQUARE DANCE CLUB
Bjarne Hummelmose, Nordsvinget 2
7500 Holstebro 97 41 11 74     m.  57

BORNHOLM SQUARE DANCE KLUB
Steen Fuglsang, Saxesgade 13
3720 Åkirkeby 56 97 40 21 m.  90

BREDBALLE SQUARE DANCERS
Hans Pitters, Bryggervangen 13
7120 Vejle Ø 75 81 45 56 m. 200

BRØNDERSLEV S. D. FORENING
Jørgen Christensen, Horsemosevej 81
9740 Jerslev 98 83 41 94 m.  19

CALLERS’ SOCIETY DENMARK
Lotte Vangsgaard, Ulvehusvej 31,Birkelse
9440 Aabybro 98 24 36 63 m. 125

COORDINATE  DANMARK
Jette Nielsen, Sætervej 1
95620 Skørping 98 39 15 96 m. 10

COUNTRY SQUARE DANCERS
Børge Christensen, Strandengen 10
4571 Grevinge 59 65 96 73 m.  34

DJURS SQUARE DANCE CLUB
Tina Willman, Fulsangvej 91
8500 Grenå 86 32  37 59 m.  58

FREDENSBORG SQUARE DANCE C.
Postbox 118, 3480 Fredensborg
Poul E. Nielsen 48 21 00 77          m.  116

FREDERIKSHAVN S. D. CLUB
Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Elling
9900 Frederikshavn      98 48 19 93 m.  20

FYN SQUARE DANCE CLUB
Mogens K. Nielsen, Gærupvej 20
5600 Fåborg 62 65 20 20 m.  75

GRANNY´S SQUARE DANCERS
Berta Thomsen, Tuelsøvej 4
4180 Sorø 57 83 02 82 m.  137

GREVE SQUARE DANCE CLUB
Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228
2670 Greve 43 90 07 09 m.  55

HAMLET GRAND SQUARES
Lars Søndergård, Postboks 105
3060 Espergærde 49 20 30 62 m.  86

HEDENS SQUAREDANSERE
Carsten Petersen, Falkevej 5
7430 Ikast 97 15 56 34 m.  62

HELSINGE SQUARE DANCERS
Leise Kampmann, Dommerengen 6
3200 Helsinge 48 79 72 50 m.  45

HERNING SQUARE DANCERS
Vagn Bønnerup, Gl. Kirkevej 19
6920 Videbæk 97 17 81 48 m.  71

HIGHWAY E45 SQUARE DANCERS
Hugo Høyer, Anlægsvej 17
9541 Suldrup 98 37 80 09 m.   8

HILLERØD SQUARE DANCERS
Niels Madsen, Præstevænget 18
3400 Hillerød 48 24 17 75 m. 202

HJORTSHØJ SQUAREDANCE CLUB
John Carlsen, Langager 19
8543 Hornslet 86 99 67 88 m.  15

HOLBÆK SQUARE DANCE CLUB
Claus Hansen,  Storebjergvej 5
3390 Hundested 47 59 10 21 m. 106

JARLEN af BOTHWELL´S S.D.
John Sørensen, Mosbyvej 23
4500 Nykøbing Sj 59 91 35 21 m.  46

JOIN HANDS
Sonja Svensson, Østerled 1B
8700 Horsens 75 60 29 52 m.  85

JUELSMINDE SQUARE DANCERS
Birgitte Gundersen, Kystvej 16
7130 Juelsminde 7569 4796 m.  20

KALUNDBORG SQUARE DANCERS
Signe Agergaard, Trøjeløkkevænget 2
4400 Kalundborg 59 50 88 47           m.  42

KLARUP SQUARE DANCERS
Svend Sabroe, Valstedvej 21, Valsted
9240 Nibe m.  36

KLM (Kom Li' Mæ') Hjørring
Henning Pedersen, Karolinesvej 33F
9800 Hjørring 98 90 38 08 m.  30

LØVVANGENS SQUARE DANCERS
Dion Nielsen, Vårstedvej 148
9260 Gistrup 98 13 08 98 m.  24



MAIN CITY SQUARE DANCERS
Jimmy Sparre Rørbech, Kastrupvej 118
2300 København S 21 24 67 52 m.116

MIDTJYSK SQUARE DANCE
Svend Erik Jensen, Hestehaven 15
8400 Ebeltoft 86 36 44 04 m. 42

MØNS SQUARE DANCE CLUB
Benny Pejtersen, Rådhusgade 45, 2
4780 Stege 55 81 16 75 m.  ??

NEW FRIENDS SQUAREDANCERS
Arne Christensen, L.P. Houmøllersvej 12
9900 Frederikshavn 98 46 18 71 m. 36

NORDVESTFYNS SQUARE DANCE CLUB
Randi Hansen, Svendstrupvej 14
5500 Middelfart m. 17

NORTH WEST SQUARE DANCERS
Marianne Christiansen, Højstedgårdvej 29
3660 Strnløse 48 18 43 39 m.  92

NÆSTVED SQUARE DANCERS
Knud Ove Svendsen, Sallerupgade 23
4750 Lundby 55 38 18 28 m. 72

NØRRESUNDBY SQUARE DANCE C.
Bente Jacobsen, Lindholmsvej 94
9400 Nørresundby 98 17 94 51 m. 41

OCEAN CITY SQUARE DANCERS
Ole Sørensen, Postbox 1
4622 Havdrup               43 90 99 20 m. 69

OLD TOWN DANCERS
Georg Kristensen, Agerledet 7
8260 Viby J 86 29 09 10 m. 257

REBILD SQUARE DANCERS
Bendt Jensen, Bromarksvej 5, Barmer
9240 Nibe 98  35 50 35 m. ??

ROSKILDE SQUARE DANCE CLUB
Robert Knörr, Fyrrevej 21
4000 Roskilde  46 36 79 94 m.??

SALTEN SQUARE DANCERS
Bjarne Johnsen, Toftegårdsparken 17
8653 Them 86 84 81 93 m. 38

SLAGELSE-ZEALAND SQUARE DANCERS
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. 15

SQUARE UP'ERS
Lise Biener, Elvej 3
9575 Terndrup 98 33 59 80 m. 21

SVENDBORG SQUARE DANCE CLUB
Erik Pedersen, Nyborgvej 440
5881 Skårup Fyn 62 23 22 40 m. 90

SYDJYDSK SQUARE DANCE KOLDING
Egon Rosendal, Slotsallé 11
6000 Kolding 75 53 10 15           m. 56

SYDKYSTENS SQUARE DANCERS
Eva Pastoft, Østergården 38
2635 Ishøj 43 54 36 59 m. 52

SYDSJÆLLANDS SQUARE DANCE C.
Svend-Aage Nielsen, Ejlersvej 1,
4700 Næstved 55 72 38 18 m.174

THE DIAMOND
Michael Andersen, Bogfinkevej 10
9000 Aalborg 98 13 58 93 m. 16

TRIANGLE SQUARE DANCERS
Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup
9220 Aalborg Øst 98 15 50 56 m. 20

VEDSTED HAPPY DANCERS
Niels Ove Jensen, Stationsvej 81B
9440 Aabybro 98 26 99 27 m. 27

VORDINGBORG SQUARE DANCE CLUB
Carrie Cederbye, Mælkeurtvej 3, Bakkebølle Strand
4760 Vordingborg 55 34 25 04 m. 52

WEST COAST SQUARE DANCE CLUB
Henrik Gaarde, Mejlbyvej 3
6980 Tim 22 64  55 86 m. 48

WILD WEST SQUARE DANCE
Flemming Johannesen, Lindegade 23
6823 Ansager 75 29 71 28 m. 48

YELLOW ROCK SQUARE DANCE C.
Ib Rasmussen, Grønnerupvej 7
9760 Vrå 98 98 21 32 m. 63

ØSTERVRÅ SQUARE DANCE
Klaus Sørensen, Lønstrupvej 20C, Lønstrup
9800 Hjørring 98 96 99 95 m. 44

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
John Nygaard, Tverfaldet 4
8450 Hammel 86 96 12 87         m. 310

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

AALBORG SQUARE DANCERS
Martha Juul Hansen, Magnolievej 31
9490 Pandrup 98 24 57 29            m.  5
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Indbyder til 

Forårsdans 
Søndag den 4. april kl. 13.00 til 17.00-2004 

 
 
 
 

Det foregår på 
Nordre skole Nylandsvej i Silkeborg 

Arrangementet er åbent for alle. Både dansere og tilskuere 
 

Asta Bredahl  
Poul Nielsen 

Einar Sølvsten 
Peder Pedersen 

 
Dans i to haller.  M45(53) – M69 – Plus 

Parketgulve 
Bløde sko 

 
 
 
 
 
 

Danseafgift mindst kr.30,00  
Går ubeskåret til 

Kræftens bekæmpelse 
 
 

Der vil kunne købes øl – vand – kaffe og kager til klubpriser 
 

Kom og støt det gode formål !!! 
Få samtidig en god oplevelse 

Yderligere information 
Ib 8685 4418 

Peder 8698 2151 

Hal 
13,00 – 13,15  M45 
13,15 – 15,15  Plus 
15,15 – 16,30  M69 
16,30 – 16,45  M69 
16,45 – 17,00 M45

Gymnastiksalen 
13,15 – 15,15  M69 – M45 
15,15 – 16,30  M45 
 



13TH DANISH CONVENTION

JUNE

4.-5.-6.

2004

MIDDELFART



 

 
 

 
Place of Dance: ASV-Hallen Dachau, Gröbenrieder Straße 21, 85221 Dachau 

Badge Price: Pre-Registration EUR 25,00 until June 30th, 2004 / money-transfer to account 
 

 

Pre-Reg Fr Sa So Weekend-Package 
EUR 25,00 EUR 12,00 EUR 17,00 EUR 6,00 EUR 29,00 

Children:  Under 15 years of age – free admission  

Accommodation: Approx. 80 places are available in the “Theatersaal”, EUR 5,00 / weekend. 

Hotels: Make your own reservations please, list is attached to flyer. 

Camper: Separate parking lot (EUR 5,00 / weekend), no electricity, no water. 
 
Info: Caller School Pre-Registration Organization 

 Tommy Morgenroth Roma Liebe Peter Felsch 

 Tommy@GrandSquareInc.com Fam.Liebe@t-online.de Peter.Felsch@arcor.de 

 +49 - 171 - 454 76 13 +49 - 8178 - 90 61 68 +49 - 170 - 793 00 00 

Flyer: http://www.tommymorgenroth.de 
 Flyer:  http://www.tommymorgenroth.de/gsi/flyer/gsi_flyer.pdf 
 Pre-Reg: … /gsi/festival/preregfestival.pdf        Hotel-List: … /gsi/festival/hotelliste.pdf 

Organizer: Grand Square Inc., Thomas Morgenroth, Wendelsteinstraße 20, D - 85609 Aschheim 
Hosted by: Dip-N-Divers SDC e.V. München 

GSI World SD Festival 2004 
July 16 – 18,  2004 

and 
GSI Caller School 2004 (for free) 

July 11 – 15,  2004 

in Dachau (near Munich, Germany) 

Tony Oxendine 3 Days Deborah Carroll-Jones 
USA 3 Halls USA 
Jerry Story  Jon Jones 
USA 12 h pure MS USA 
Kenny Reese 7 h MS/MS/Plus Paul Bristow 
GER 8 h pure Plus GB 
Larry Letson 7 h A1 Klaus Völkl 
USA 7 h A2 GER 
Tommy Morgenroth 2 h C1 Ingvar Pettersson 
GER 4 h Rounds S 

EU-Transfer: BIC HYVEDEMMXXX, IBAN DE26 700 202 70 652 501 494 
Thomas Morgenroth, Account 652 501 494, BLZ 700 202 70, HVB 


