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Formanden har ordet
Efteråret er ved at rinde ud, vinteren 
står for døren, når I modtager dette 
blad, så er december i gang – og 
hvad dertil hører, nemlig at julen står 
for døren.

Velkommen til klubben ”Piraterne” 
som hører til i det Nordjyske. Vi 
glæder os til samarbejdet. Farvel 
til Square Up’ers, Terndrup der har 
valgt at lukke ned. Tak for godt sam-
arbejde.

Dansesæsonen �007/08 er godt i 
gang. Nogle klubber har startet nye 
hold op, andre kører videre med det 
antal dansere, de havde sidste år. Vi 
skal have gang i flere square dansere, 
og vi skal have klubberne gearet til 
at starte nye hold op. Ikke alle klub-
ber vælger at starte nye hold op, og 
det er her, det så kan være svært med 
at promovere square dansen, er klub-
berne ikke med på ideen, så kan vi 
gøre nok så meget arbejde for nye 
dansere, men hvem skal så tage imod 
disse nye dansere. Det er klubberne 
der har danserne og ikke forbundet.

Der er nedsat en PR gruppe i for-
bunds regi og denne gruppe har 
mange ideer til PR. Der arbejdes 
med de mange ideer. Her og nu kan 

der ikke fremlægges 
et resultat, det tager 
tid at gøre arbejdet 
ordentlig. Så snart der 
er noget klart til at komme ud i dan-
severdenen, så kommer det.
 Et spørgsmål: Er der nogle der går 
rundt med rigtig gode ideer til PR til-
taget? så bedes I sende en mail med 
ideerne til: boardmember@daasdc.
dk, Jørgen Nielsen idet Jørgen er for-
mand for PR gruppen.

Der har været afholdt ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde d. ��. okto-
ber. Det blev vedtaget på mødet at 
referatet fra dette møde skulle frem-
sendes pr. post til alle klubbers for-
mænd. Dette er gjort medio novem-
ber måned.

Et andet tiltag der skal til at gå i gang 
er: Samling af alle arbejdsredskaber 
vedr. tilrettelæggelse af Convention 
– en ”Conventionbog” hvori der lig-
ger alle de redskaber der skal bru-
ges, såsom logo, formularer, oplæg 
til flyers, farvenr. til flyers m.m. 
Denne bog skal være med til at lette 
arbejdet for de kommende værter.  Et 
eksemplar af bogen overdrages ved 
tildelingen.
Der kommer også nogle nye tiltag 
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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 1900 STK.

Alle meddelelser angående
klubberne medlemstal,

adresser,  samt antal blade
skal gives til kasserer Günter 

Arnold

DEADLINES . . . 
Highlight udkommer 4 gange 
årligt.
ca. 1. februar, deadline  6. januar
ca. 10. april, deadline 10. marts
ca. 1. september, deadline  4. 
august
ca. 1. december, deadline  4. 
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
           Highlights HL+Hjemmeside
Helside	 pr.	nr.	 900,-	 1.150,-
Halvside	 -			-	 500,-	 			750,-
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Side	3												 +	30%
Næstsidste	side	 +	20	%

Omslagssider	kan	leveres	i	2	farver.	
Tillæg	350,-	pr.	nr.
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Redaktørens spalte
Så er det atter tid for udgivelse af 
Square Dance Highlights og denne 
gang synes jeg at bladet lever op til 
sit navn. Jeg har modtaget en del ind-
læg som omhandler Square Dance 
Highlights og ikke kun er informa-
tioner til klubbernes bestyrelse. Ikke 
at der er noget galt med information 
til klubbernes bestyrelse, men det er 
en begrænset læserskare der er til 
disse.

I sidste nummer af bladet bragte jeg 
”Grundlov for nye dansere”, denne 
gang har jeg valgt at bringe ”Square 
Dancens �0 grundregler” oversat af 
Max Fris. Disse regler er udformet af 
American Square Dance Society til-
bage i �980. Nogle vil måske mene 
at når de er så gamle trænger de til 
at blive opdateret. Personligt mener 
jeg ikke det kan skrives meget bedre, 
men er du af en anden mening så lad 
mig høre fra dig.

Den søde juletid nærmer sig og vi 
har alle travlt med gaver, julepynt, 

andesteg og julefro-
koster, men glem ikke a t 
der også afholdes stævner i decem-
ber måned. Jeg vil opfordre alle til at 
deltage i mindst een dans i december 
måned. Husk at der er nogle som har 
valgt at nedprioritere juleforberedel-
serne til fordel for at du kan komme 
ud og få en rigtig god danseoplevel-
se.
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig 
God Jul og et Godt Nytår og håbe at 
vi ses i en square i det nye år.

Med hjertelig julehilsen

Ruth Nielsen

Redaktørens spalte er kun et udtryk for redaktørens person-
lige holdninger og ikke nødvendigvis  et udtryk for besty-

relsens holdning.
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vedr. Highlights – vi skal alle være 
omstillingsparate siges der og ja, nu 
vil vi forsøge at forny os vedr. High-
lights. Der tænkes tanker, og tanker 
som gerne skal være med til at bedre 
vor økonomi i forhold til Highlights, 
og de omkostninger der er hermed.

Convention 2009? – der er ingen 
klub/klubber, der på nuværende tids-
punkt har søgt denne. Så DAASDC 
har et ledigt værtsskab til dette år. 
Ingen klub skal holde sig tilbage, der 
er opgaver til et sådant arrangement, 
men opgaver er jo til for at løses. 
Hver Convention er UNIKT, sådan 
at forstå, at de retningslinier der er 
udstukket af DAASDC skal følges. 
Meget af indholdet bestemmer klub-
ben/klubberne selv, tænk ikke på 
forudgående Conventions – som før 
skrevet, er hvert Convention UNIKT. 
Jo længere tid til forberedelse, des 
bedre tid er der for alle involverede 
parter til at få opgaven løst. Ansøg-
ning bedes indsendt inden marts 
�008, så behandler vi ansøgninger-
ne/gen på repræsentantskabsmødet.

Hjemmesiden: DAASDC’s besty-
relse beder jer venligst ofte gå ind på 
hjemmesiden for at få de informatio-
ner, vi ønsker skal ud til jer. Highli-
ghts udsendes � gange i �007, næste 
år taler vi om måske � udsendelser.
Da der jo går måneder imellem ud-

sendelserne og for at få stoffet ud 
hurtigst muligt, så bedes I gå ind på 
hjemmesiden. Så snart vi har nye 
informationer til jer, vedr. square 
dansen m.m., kommer dette på vor 
hjemmeside.
Det er også her I kan se arrangmens-
listen.

Repræsentantskabsmødet �008 hol-
des på Fyn, reserver venligst søndag 
d. �� marts: Denne dato skal vi mø-
des, og diskutere DAASDC’s frem-
tid og de tiltag der skal sættes i gang. 
Så husk allerede nu at sætte X i ka-
lenderen.

Året �007 hastigt rinder ud, et år med 
Convention netop i de få sommer-
dage vi havde. Der har været mange 
danse arrangementer – og mange nye 
venskaber er knyttet. 
�007 er året vi alle nok husker længe 
for den dårlige sommer, men husk 
også alle de mange dejlige arrange-
menter, der har været i årets løb. 
Tak til alle klubberne for godt sam-
arbejde, tak for jeres tillid/opbakning 
– tak til de mange dansere, der er 
kommet med nye ideer til PR grup-
pen og bestyrelsen.

I ønskes alle en rigtig god jul, samt 
et godt nytår - og på gensyn i �008

P.B.V.
Jette Nielsen

Fortsat fra side �
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VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I
COUNTRY OG WESTERN
ALT TIL SQUARE DANCE

ALT TIL LINE DANCE OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR

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

UDEN FRYNSER
BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.

ÅBEN TIRSDAG, ONSDAG,TORSDAG, FREDAG KL. ��.�0 - �7.�0
LØRDAG KL. 9.00 - ��.00

Convention 2008 Stoholm

Stoholm Squaredance Club er nu 
kommet godt i gang med plan-
lægningen af Convention 2008.
I kan glæde jer til et dansearran-
gement, arrangeret af Stoholm 
Square Dance Club.
Allerede i forbindelse med over-
dragelsen i Hillerød viste vi, at 
temaet for næste Convention er 
Jens Langkniv.

Det valgte slogan relaterer derfor 
også hertil
Convention 2008 Stoholm
Dans med Jens Langkniv

For at opfriske medlemmernes 
kendskab til Jens Langkniv, star-
tede vi vores sæson op med at 
invitere medlemmer til et arran-
gement i Daugbjerg Kalkgruber. 
Som I kan se på de viste billeder 
blev der både hygget og der blev 
også danset i de gamle kalkgru-
ber.
Der er mange ting, der skal plan-
lægges til afviklingen af et con-
vention. Aftaler skal på plads, 

Fortsættes side �
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Kanon dans !!!!

For første gang dristede jeg mig til 
at tage til en weekend dans på djæv-
leøen. Grannys havde �0 års jubilæ-
um, og selvom Bill Harrison havde 
meldt afbud, så var der stadig både 
sanglærken Lone, tryllekunstneren 
Lorenz og altid sprudlende Bronc at 
køre efter.
Fremmødet var ikke stort, men os der 
var der fik en uforglemmelig dans. 
Lorenz og Bronc lod sig rive med af 
dansernes gode humør, og hver gang 
vi hujede sagde Bronc bare: But wait 
there is more!! Lorenz tryllede så vi 
nærmest ikke vidste hvor vi var hen-
ne, han skulle lige prøve nogen ting 
af på os, som han havde tænkt på i 
flyet. Vi hujede højere og højere, og 
Lorenz fandt på flere tryllerier. Det 
var sandelig svært at falde til ro lør-
dag aften, vi var helt høje. 
Kære sjællændere, I gik glip af en 
god dans.
Søndag var der A�-C� dans, og vi var 
hele � squares. Vi hylede og grinte 
og fik nærmest Bronc til at tro, at vi 
var sluppet ud fra en anstalt. Men vi 
ville bare have More, More, More.

Tusind tak til Grannys for en dejlig 
dans, for de mange dejlige smil, for 
at komme hjem halvhæs, for at føle 
sig som Ib og Ib over Storebæltsbro-
en. I viste hvordan square dance er, 
når det er allersjovest. Kan vi holde 

det humør til alle danse, så har vi 
verdens bedste aktivitet.

Tusind tak fra os der tog over bæltet, 
vi er stadig helt høje. 

Hans Pitters

MANGLENDE BETALING 
FOR CD:er!!!!!!!!!

Ved vores for nylig afholdte ”KOL-
DINGHUSDANS” havde James 
Wyatt CD:er med til SALG,
ikke til fri afhentning, som måske 
nogen har troet.
Han medbragte �0 stk. CD:er hvor 
prisen var �00 DKK/cd, � stk. til ��0 
DKK.
Efter dansen var der � stk. tilbage, 
men der var kun betalt for �. Der 
mangler altså betaling for �� stk.
Dem der har ”glemt” at betale, be-
des tage kontakt til mig for betaling, 
så vil jeg personlig afregne med 
James. 
Henvendelse til Lars-Inge på tlf: 
�8�� ����, eller mail: frila@cool.dk

 På forhånd tak.
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opgaver skal styres, og det er 
vigtigt at så meget som muligt 
igangsættes allerede nu. Klub-
bens bestyrelse har derfor på 
baggrund af de eksisterende op-
gavefortegnelser udarbejdet en 

opgaveoversigt, som vi har for-
delt på forskellige udvalg. 
Bestyrelsen præsenterede på et 
klubmøde opgaveoversigten for 
alle, og alle har modtaget et ek-
semplar.
På de viste billeder kan I se præ-
sentationen af opgaverne.
Alle i klubben er nu bekendt med, 
hvilke funktioner og opgaver der 
skal arbejdes med, og hvilke op-
gaver de selv er tildelt.
Selvom opgaverne er mange, var 
alle positive og alle er meget en-

gagerede. Flere af udvalgene er 
i fuld gang. Bl.a. med at søge til-

skud, kontakt til byens handelsliv 
og udsmykningsmateriale.
Vi vil frem til Convention 2008 
fortælle jer med både tekst og bil-
leder om forberedelserne til Con-
vention i Stoholm.
Vi håber I alle har modtaget fly-
eren Convention 2008, og at vi 
ses !

Merete Kortsen
Formand
Stoholm Square 
Dance Club

Fortsat fra side �
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Da jeg gang på gang læser at dansere 
skal kunne danse det program de stiller 
op i, vil jer her komme med et lille hjerte-
suk. Selvfølgelig skal man ikke stille op i 
plus, hvis man kun er kommet igennem 
basic. Jeg vil gerne fortælle dengang 
jeg selv var ny indenfor square-dance. 
Min mand og jeg var til en dans i Klarup 
hvor der virkelig blev kræset for de nye 
basic dansere, og hvilken fornøjelse det 
var, man fik virkelig danset for vi havde 
en hel sal for os selv, og der var ikke 
nogen der så skævt til hvis man lavede 
en fejl. I dag er det sådan at mange cal-
lere har glemt hvor sjovt det er at dan-
se, så hvorfor skal der altid calles på et 
ekstrem højt plan hvorfor kan man ikke 
bare calle ud fra standard positioner, 
det må da også for calleren være sjo-
vere at se et helt gulv danse i stedet for 
at der står en eller to super square og 
danser i den ene ende af salen og så 
på resten af gulvet står der måske 5-6 
square på line. Mit forslag til klubberne 
er derfor, giv callerne 1-2 timer hvor de 
kan calle ud i alle hjørner af programmet 
så kan de dansere der har mod og lyst 
til at forsøge sig jo stille op. Resten af 

danserene kan så se på og måske også 
forsøge sig hvis de mener de kan følge 
med, man kan også få en hel del ud af 
at se på. Man hører også at det er på 
grund af tøjet at der ikke kommer nye 
dansere til, jeg tror nu snarere at det er 
fordi det er blevet skruet op på det høje 
plan og de så hører fra danserne at det 
ikke er til at følge med.Så kære klubber 
jeg håber I vil tage det op til overvejelse 
næste gang I skal arrangere en dans. 
Hold den nede på et plan hvor alle kan 
være med, og jeg tror at vi er mange 
der får danseglæden tilbage. P.S. jeg 
har selv danset i 9 år og mener jeg er 
en nogenlunde habil danser men jeg er 
skide træt af at der skal calles helt ud i 
det ekstreme.

Med venlig Hilsen
Gytha Nielsen
Belles & Beaus,

Tanker om Square Dance
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Callers'
Society
Denmark

Callers’ Society�Denmark

CSD
Caller�School

NewsLetter
Website

Callerparade
Summer�Dance

CallerTræf

CSD�er�medlem�af:�CALLERLAB�-�DAASDC www.csd-denmark.dk

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

Bestyrelse:�Carsten�Nielsen�9837�4430,
Foged 9740 3508, Poul Erik Sørensen 4879 5419, Max Fris 8626 0251

Ruth�Pedersen�8664�2686,�Lars

Begynderstævne 28/10-2007 i Værløse (region Øst).
Ved denne sæsons start modtog klub-
berne et brev fra Ocean City Square 
Dance Klub, som opfordrede regio-
nens klubber til at bakke op omkring 
sæsonens begynderstævne ��/��-
�007 i Solrød. Det vil vi meget ger-
ne! Held og lykke med stævnet!

Imidlertid viste det sig, at North West 
Square- and Linedancers i Værløse 
var blevet bedt om at afholde sæ-
sonens allerførste begynderstævne 
(�8/�0-�007). Så langt, så godt!

Da arrangering af et stævne kræver 

mange ressourcer, hvad enten det 
drejer sig om mange eller få delta-
gere, gik vi i gang med planlægnin-
gen.

Nu viste det sig imidlertid, at der 
kom afbud fra nogle af de inviterede 
klubber med forskellige begrundel-
ser.

Det var vi i vores klub naturligvis 
kede af. Og hvad gjorde vi så? Af-
holdt alligevel det planlagte stævne, 
som blev afviklet med mange ”eng-
le”. Tak til dem! Vi havde en hygge-
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lig dag med både egne og fremmede 
callere. Antallet blev ca. �0 dansere 
hvoraf �� begyndere og � ”udenbys” 
callere.

Vi henstiller til DAASDC om at 
overveje, om to begynderstævner 
om efteråret, det ene ret tæt placeret 
efter sæsonens start, bør finde sted. 
Føler danserne sig ikke kompetente 
nok, eller vil klubcalleren ikke lægge 
”navn” til et begynderstævne?

Dette er ikke et ”surt” opstød, men 
skal blot frem for at få en diskussion 
om et bedre ”flow” i undervisning, 
afvikling af begynderstævner og 
fremfor alt større danseglæde især 
hos begynderne.

Og så et yellow rock til alle!

Med venlig hilsen

North West Square- and Linedancers 
i Værløse

På bestyrelsens vegne

Flemming Flyhn
formand

New-Beat Festival i 
Holstebro

Tak til Big River for en fantastisk 
dans. Denne dans adskilte sig fra 
flere andre danse på flere måder, så 
derfor vælger jeg at skrive lidt om 
denne dans.
Big River gjorde rigtig meget for 
at gøre opmærksom på denne dans, 
mindst �0 mails i det forløbne år 
samt en flot flyer. Det med de mange 
mails kan dog virke som spam, især 
hvis vi alle begynder på det. Tilmel-
ding med rabat hvis der er betalt in-
denfor et bestemt tidsrum. Jeg tror vi 
alle er nødt til at lære vores dansere 
dette. Tilmelding giver klubben en 
chance for at vurdere antal dansere 
og hvilke danseprogrammer der er 
flest af. Det giver også klubben en 
chance for at aflyse en dans hvis ikke 
nok har meldt sig til, eller reducere 
programmet, så dansen kan gennem-
føres uden store tab. Derfor denne 
opfordring til alle klubber – lav til-
meldingsmulighed, gerne med rabat 
hvis folk betaler inden ”deadline”.
�00 dansere fredag og ��0 dansere 
lørdag i � dejlige haller med � callere 
af høj kvalitet, det skabte en fanta-
stisk stemning. Vi dansere havde 
meget svært ved at forlade gulvet, 
og mange af os kunne mærke be-
nene mange dage efter. Programmet 
var lavet så du dansede rigtig meget, 
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Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, transport mellan färja 
och hotell, guidad tur i Gdansk samt frukost och middag. Enkelrum finnes, tillägg 400:- Sv.Kr/vecka 

Förskottsinbetalning 1000 Sv.kr senast 4 april 2008. 
Sverige : Postgiro  442 16 44-8   (Glöm ej ange namn) 
442 1644-8 SEK, IBAN SE40 9500  0099 6018 4421 6448, BIC NDEASESS 

Danmark: Kontakta Thomas Samuelsson 
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum 
Pris inkl. 300:- anmälningsavgift som ej återbetalas  vid avbokning  
efter den  1 maj  2008)

26 jul – 2 aug  2 aug – 9 aug 
   

Plus dans med A1 intro A2 dans med C1 intro 
 ( Förkunskap: God Plus )  ( Förkunskap: god A2 ) 

A1-dans med A2 intro C1-dans
 ( Förkunskap: God A1 )   ( Förkunskap: hela C1 ) 

Thomas Samuelsson 
Svante Jordeskog 

Thomas Samuelsson 
Christer Bern 

+ /A1
A2 / C1

Thomas Samuelsson (Dk)  Christer Bern,  Svante Jordeskog (S) 

Polen - Gdansk 
Hotell Dom Tancerza 

2008

Begränsat antal 
deltagarePris: 3 400 Sv.Kr

ANMÄLAN TILL 
Hanna Tenenbaum  040 21 25 11 
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö 
hannainsweden@yahoo.com 
Lars Olofsson          040 23 42 11 
Bagersgatan 4, 211 25 Malmö 
lars.g.olofsson@telia.com

Mera info på hemsidan:  www.aspdance.com 

ikke noget med at sidde ned efter et 
tip, næ – en times dans ad gangen, og 
så stod de næste supercallere klar.
Hvornår har vi sidst oplevet �00 
dansere en fredag aften, og så helt i 
Holstebro?!!
� callere på scenen ad gangen, og 
efter aftensmaden lørdag var der � – 
endda i fineste struds. Det skabte én 
festlig stemning, callerne var klædt 
om til fest, og fest fik vi.
Her �� dage efter snakker vi stadig 
om Holstebro, dansen hvor vi alle fik 
glæden tilbage, dansen som vi gerne 
vil have flere af, dansen hvor haller-
ne kogte af glade og ”høje” dansere, 
dansen der viste at modern square 
dance stadig er den bedste aktivi-

tet, vi kan lave i vores fritid. Danse 
stemningen – det at være �� squares 
i en hal – var tilbage, hvornår får vi 
smage en ”faxe” igen?

Yellow Rock fra Bredballe

Hans Pitters



��
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Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Tlf-kontakt

December . . .  

0�-dec-07 ��.00-�0.00 

Møns SD 

Juledans
Stege Skole 

Birkevænget �, �780 Stege 

Gulvets niveau 
Finn Gregersen 

Anne
�� 8� 7� 09

0�-dec-07 ��.00-�9.00 

Roskilde Square Dance Club

Juledans på tværs 
Klublokalerne

Præstemarksvej �0F, �000 
Roskilde

B(28) til A1 
Klubcallere og gæstecallere 

Maryanne
�� �8 �7 �0

0�-dec-07 C 

Nørresundby SDC 
Juledans

Gl. Lindholm Skole 
Lindholmsvej ��, 9�00 

Nørresundby

M - P - A1 - A2 
Poul Nielsen 

Tove
98 �� �0 ��

0�-dec-07 ��.�0-�7.00 

Granny’s SD 

Strictly Dancing 
Sorø Kultur & Fritidscenter 
Frederiksvej �7, ��80 Sorø 

Plus Dancing 
Lone Blume 

Lone
�� 8� �� �0

09-dec-07 ��.�0-�7.00 

Granny’s SD 

Strictly Dancing 
Sorø Kultur & Fritidscenter 
Frederiksvej �7, ��80 Sorø 

Plus & intro A1 
Lone Blume 

Lone
�� 8� �� �0

��-dec-07 �9.00-��.00 

Big River SDC 

Fredagsdans
Mejrup Kultur & Fritidscenter 

Elkjærvej ��, Mejrup 
7�00 Holstebro 

A1 - (A2) 
Carsten Nielsen 

Knud
97 �� �� �7

Lars
97 �0 �� 08

��-dec-07 �9.00-��.00 

Granny’s SD 

Fredagsdans
Sorø Kultur & Fritidscenter 
Frederiksvej �7, ��80 Sorø 

P - A1 
Lorenz Kuhlee 

Lone
�� 8� �� �0

��-dec-07
��-dec-07

��.00-��.00
�0.�0-��.00

Granny’s S&LD 

A2 Dance weekend 
Sorø Kultur & Fritidscenter 
Frederiksvej �7, ��80 Sorø 

A2
Lorenz Kuhlee 

Lone
�� 8� �� �0

�7-dec-07 ��.�0-��.�0 

Yellow Rock SDC 

Affedtningsdans 2007 
Lundergaardskolen

Nordens Alle ��, 9800 Hjørring 

B - M - P - A1 - A2 
Mathias Alfredsson (S) 
Henning Pedersen (DK) 

Bjarne
�� �� �� �0

�8-dec-07 �9.00-��.00 

Roskilde SDC 

Nytårsdans
Klublokalerne

Præstemarksvej �0F, �000 
Roskilde

M - P - A1 
Finn Gregersen 

Maryanne
�� �8 �7 �0

Jens
�� 70 �� 9�

Arrangementsliste December 07 - Februar 08
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Arrangementsliste December 07 - Februar 08
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Tlf-kontakt

December . . .  

�8-dec-07 �9.00-��.00 

Salten SD 

Nytårsdans
Toftebjerg Medborgerhus 
Røllikevej �, 8��� Them 

MS - P - A1 - A2 
Christian Wilckens 

Ib Bendtsen 

Katja
97 �� �8 8�

�9-dec-07 ��.00-�8.00 

Bredballe SD 

Nytårs-dans
Hældagerhallen

Nørremarksvej ��7, 7��0 Vejle Øst

A1 - A2 / M - P 
Carsten Nielsen 

Hans
7� 8� �� ��

Januar . . .  

0�-jan-08 ��.00-��.�0 

Kalundborg SD 

14. Esbern Snare Festival 
Nyrup Hallen / Nyrup Skolen 

Nyrupvej 99, ��00 Kalundborg 
Dans i 3 sale.

B33 - B - M - P - A1 - A2 
Don Moger (CAN) 

Reine Hjärtström (S) 
Thomas Samuelsson (DK) 

Henrik Alberg 

Anne
�9 �0 8� 0�

0�-jan-08 ��.00-�7.00 

Østjysk SDC 

Nytårsdans
Nordre Skole, Nylandsvej �� 

8�00 Silkeborg 

M - P - A1 - A2 
Poul Nielsen 

Carsten Nielsen 
klubcallere

Tommy 
�8 �9 �7 ��

��-jan-08 �9.00-��.�� 

Sydkystens SD 

Fredagsdans
Samlingssalen 

Strandgårdsskolen
Ishøj Søvej �00, ���� Ishøj 

M45(53) - M - P 
Poul Erik Sørensen 

Kirsten
�0 87 8� 99

Inge
�� 90 7� �7

��-jan-08 ��.00-��.00 

Belles & Beaus SDC 
2. Bulls Eye Festival 

Skovbakkeskolen
Tværgade ��, 8�00 Odder 

B - M - P - A1 
Leif Ekblad 

Christian Wilckens 

Gytha
�0 9� �� ��

Lissi
8� �� �� 88

��-jan-08
��-jan-08 A

Frederikshavn SDC 
Rødspættedans

?
? Juan

98 �8 �9 9�

�8-jan-08 �9.00-��.00 

Big River SDC 

Fredagsdans
Mejrup Kultur & Fritidscenter 

Elkjærvej ��, Mejrup 
7�00 Holstebro 

A1 - (A2) 
Ebbe Sten Nielsen 

Knud
97 �� �� �7

Lars
97 �0 �� 08

�9-jan-08 ��.00-��.00 

Svendborg SDC 

13 års Fødselsdagsdans 
S.G. Hallen 

Johs. Jørgensensvej �0, �700 
Svendborg

B - M - P - A1 - A2 
Nils Trottmann (D) 

Lars-Inge Karlsson (DK) 
Klubcallere

Pia
�� �� 00 �0

Kristen
�� �� �� 07

�9-jan-08 ��.�0-��.�0 

Næstved SD 

5. Troldedans 
Kildemarkskolen 

Kildemarksvej �7, �700 Næstved 

B45 - M - P - A1 
Leif Ekblad (S) 

Einer Sølvsten (DK) 
Linda Henriksen (DK) 

Hanne
�� �� 98 ��

Betty
�� 7� �� �7
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Arrangementsliste December 07 - Februar 08
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Tlf-kontakt

December . . .  

�8-dec-07 �9.00-��.00 

Salten SD 

Nytårsdans
Toftebjerg Medborgerhus 
Røllikevej �, 8��� Them 

MS - P - A1 - A2 
Christian Wilckens 

Ib Bendtsen 

Katja
97 �� �8 8�

�9-dec-07 ��.00-�8.00 

Bredballe SD 

Nytårs-dans
Hældagerhallen

Nørremarksvej ��7, 7��0 Vejle Øst

A1 - A2 / M - P 
Carsten Nielsen 

Hans
7� 8� �� ��

Januar . . .  

0�-jan-08 ��.00-��.�0 

Kalundborg SD 

14. Esbern Snare Festival 
Nyrup Hallen / Nyrup Skolen 

Nyrupvej 99, ��00 Kalundborg 
Dans i 3 sale.

B33 - B - M - P - A1 - A2 
Don Moger (CAN) 

Reine Hjärtström (S) 
Thomas Samuelsson (DK) 

Henrik Alberg 

Anne
�9 �0 8� 0�

0�-jan-08 ��.00-�7.00 

Østjysk SDC 

Nytårsdans
Nordre Skole, Nylandsvej �� 

8�00 Silkeborg 

M - P - A1 - A2 
Poul Nielsen 

Carsten Nielsen 
klubcallere

Tommy 
�8 �9 �7 ��

��-jan-08 �9.00-��.�� 

Sydkystens SD 

Fredagsdans
Samlingssalen 

Strandgårdsskolen
Ishøj Søvej �00, ���� Ishøj 

M45(53) - M - P 
Poul Erik Sørensen 

Kirsten
�0 87 8� 99

Inge
�� 90 7� �7

��-jan-08 ��.00-��.00 

Belles & Beaus SDC 
2. Bulls Eye Festival 

Skovbakkeskolen
Tværgade ��, 8�00 Odder 

B - M - P - A1 
Leif Ekblad 

Christian Wilckens 

Gytha
�0 9� �� ��

Lissi
8� �� �� 88

��-jan-08
��-jan-08 A

Frederikshavn SDC 
Rødspættedans

?
? Juan

98 �8 �9 9�

�8-jan-08 �9.00-��.00 

Big River SDC 

Fredagsdans
Mejrup Kultur & Fritidscenter 

Elkjærvej ��, Mejrup 
7�00 Holstebro 

A1 - (A2) 
Ebbe Sten Nielsen 

Knud
97 �� �� �7

Lars
97 �0 �� 08

�9-jan-08 ��.00-��.00 

Svendborg SDC 

13 års Fødselsdagsdans 
S.G. Hallen 

Johs. Jørgensensvej �0, �700 
Svendborg

B - M - P - A1 - A2 
Nils Trottmann (D) 

Lars-Inge Karlsson (DK) 
Klubcallere

Pia
�� �� 00 �0

Kristen
�� �� �� 07

�9-jan-08 ��.�0-��.�0 

Næstved SD 

5. Troldedans 
Kildemarkskolen 

Kildemarksvej �7, �700 Næstved 

B45 - M - P - A1 
Leif Ekblad (S) 

Einer Sølvsten (DK) 
Linda Henriksen (DK) 

Hanne
�� �� 98 ��

Betty
�� 7� �� �7

Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Tlf-kontakt

Januar . . .  

�0-jan-08 ��.00-�7.00 

Brønderslev SDF 

Vinterdans
Brønderslev Bibliotek 

Skolegade, Brønderslev 

M45 - M - Plus - (A1) 
Bent Husted 

Jørn
98 8� �� 9�

��-jan-08 �8.�0-��.�0 
Granny’s S&LD 

Fredagsdans
?

?

Lone
�� 8� �� �0

Jan
�9 7� �� ��

�7-jan-08 ��.�0-�7.00 
Granny’s S&LD 
Strictly Dancing 

?
? Lone

�� 8� �� �0

Februar . . .  

0�-feb-08 B 
New Friends SD 
Fødselsdagsdans

?
? Arne

98 �� �8 7�

0�-feb-08 ��.00-��.00 

Main City SD 

Copenhagen Square Fun 
2008

Kedelhallen 
Nylandsvej 7�A, �000 

Frederiksberg 

M45 - M - P - A1 - A2 
Søren Lindergaard 

Thomas Samuelsson 
Sven Olle Svensson 

Eli
�9 �0 0� 78
Gudmund 

�� �� �8 �9

08-feb-08 �9.00-��.00 

Big River SDC 

Fredagsdans
Mejrup Kultur & Fritidscenter 

Elkjærvej ��, Mejrup 
7�00 Holstebro 

A1 - (A2) 
Carsten Nielsen 

Knud
97 �� �� �7

Lars
97 �0 �� 08

08-feb-08 �9.00-��.�� 

Sydkystens SD 

Fredagsdans
Samlingssalen 

Strandgårdsskolen
Ishøj Søvej �00, ���� Ishøj 

M45(53) - M - P 
Tommy P. Larsen 

Kirsten
�0 87 8� 99

Inge
�� 90 7� �7

09-feb-08
�0-feb-08

�0.00-�8.00
�0.00-�8.00

Fyn Square Dance Club 
i samarbejde med 

DGI-Fyn Dans og Musik 

Inspirationsdans 
Højby Skole 

Nørrelunden �0, ���0 Odense S 

lørdag: P(Ext.) - A1 - A2
søndag: M45 - M - P 
Lars-Inge Karlsson 

Einar Sølvsten 
René Styrbæk 

og caller aspiranter 

Erik
�� �� �� �0
�9 �� 9� 0�

��-feb-08 ��.00-��.00 

Roskilde Square Dance Club 
Valentinedansen 
Gundsølillehallen

Gundsølillevej ��8, �000 Roskilde

M45 - M - P - A1 
Robert Milestad (S) 

Bjørn Andersson (DK) 
Freddie Ekblad (S) 

Maryanne
�� �8 �7 �0

Jens
�� 70 �� 9�

�7-feb-08 ��.00-��.00 

Roskilde Square Dance Club 
Valentinedansen 

Klublokalerne
Præstemarksvej �0F, �000 

Roskilde

A1 - A2 
Robert Milestad (S) 

Bjørn Andersson (DK) 

Maryanne
�� �8 �7 �0

Jens
�� 70 �� 9�
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Arrangementsliste December 07 - Februar 08
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Tlf-kontakt

Februar . . .  

��-feb-08 �9.00-��.00 

Yellow Rock SDC 
Torsdagsdans

Sysseltinget
Banegårdspladsen �, 9800 Hjørring

Gulvets niveau Bjarne
�� �� �� �0

��-feb-08
��-feb-08

�9.00-��.00
��.00-�8.00

Bredballe SD 

New-Beat Festival & 
10. Windmill Dance 

Vejle Centret 
Willy Sørensens Plads �, 7�00 

Vejle
Dans i 2 haller 

Tilmeldings blanket

fredag: P - A1 - A2 - C1 
lørdag: M - P - A1 - A2

Bronc Wise (USA) 
Søren Lindergaard (DK) 

Nils Trottmann (D) 
James Wyatt (GB) 

Carsten Nielsen (DK) 

Hans
�0 8� �� ��

Lars
�0 �� 8� 7�

��-feb-08 ��.00-�7.00 

Bredballe Line Dancers 

Windmill Line Dance 
Vejle Centret 

Willy Sørensens Plads �, 7�00 
Vejle

Dans i 2 haller 

Tilmeldings liste

Hanne Pitters 
Birthe Tygesen 
Susanne Mose 

Hanne Johansen 

Kirsten
7� 7� �8 8�

�9-feb-08 �8.�0-��.�0 
Granny’s S&LD 

Fredagsdans
?

?

Lone
�� 8� �� �0

Jan
�9 7� �� ��
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14. Esbern Snare Festival

  5.  januar 2008

Dans i 3 sale fra Basic-A2
+ begynderdans B33

Dans fra 12.30 til 21.30.

Lækker Esbern Snare-
buffet.
Skal forudbestilles.

Se flyer og vor hjemme-
side www.kalundborg 
squaredancers.dk

Kalundborg Square Dancers på festudvalgets vegne og yderligere oplysninger: Anne
Esbensen -  Tlf. �9.�0.8�.0� evt. (arbejde) �9.��.�9.0�  eller E-mail:  anne.esbensen@kalundborg.dk

Don Moger
Reine Hjärtström
Thomas Samuelsson
Henrik Alberg 

Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Tlf-kontakt

Februar . . .  

��-feb-08 �9.00-��.00 

Yellow Rock SDC 
Torsdagsdans

Sysseltinget
Banegårdspladsen �, 9800 Hjørring

Gulvets niveau Bjarne
�� �� �� �0

��-feb-08
��-feb-08

�9.00-��.00
��.00-�8.00

Bredballe SD 

New-Beat Festival & 
10. Windmill Dance 

Vejle Centret 
Willy Sørensens Plads �, 7�00 

Vejle
Dans i 2 haller 

Tilmeldings blanket

fredag: P - A1 - A2 - C1 
lørdag: M - P - A1 - A2

Bronc Wise (USA) 
Søren Lindergaard (DK) 

Nils Trottmann (D) 
James Wyatt (GB) 

Carsten Nielsen (DK) 

Hans
�0 8� �� ��

Lars
�0 �� 8� 7�

��-feb-08 ��.00-�7.00 

Bredballe Line Dancers 

Windmill Line Dance 
Vejle Centret 

Willy Sørensens Plads �, 7�00 
Vejle

Dans i 2 haller 

Tilmeldings liste

Hanne Pitters 
Birthe Tygesen 
Susanne Mose 

Hanne Johansen 

Kirsten
7� 7� �8 8�

�9-feb-08 �8.�0-��.�0 
Granny’s S&LD 

Fredagsdans
?

?

Lone
�� 8� �� �0

Jan
�9 7� �� ��
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GSI World Square Dance Festival
Juli 11-12 

2008

Tony Oxendine Jerry Story Paul Bristow

Malmö

Info: www.energysquares.com/gsi        eller   www.grandsquareinc.com 

Gratis Caller Clinic 
Med Tony, Jerry and Paul 

6 – 10 juli 2008 

Begränsat antal deltagare 

Anmälan till 
www.hannainsweden.com

Square Dance Festivalen 
St Gertrud 

Östergatan 7 
i centrala Malmö 

Fredag 17.00 – 22.00 
 Lördag 12.00 – 21.00 

Square Dance fortjener flere måneder af vores tilværelse
DAASDC har modtaget dette ind-
læg fra Jirka Scobak/Bratislava – 
vi har fået det oversat til dansk.
En stor tak til Jonna D. fra Nr. 
Sundby Square Dance Club for 
din hjælp, vi ved det ikke var let 
at oversætte, så der kom noget 
forståeligt ud af det skrevne. Vi 
kan ikke stå inde for, hvad der er 
skrevet af oplysninger vedr. squa-
re dansen fra vedkommende, der 
har tilsendt os indlægget. 
DAASDC har ikke været bekendt 
med denne Convention førend 
vi modtog dette indlæg. Jeg har 
været inde på hjemmesiden der 

henvises til, og det er i maj 2008 
Convention holdes..

Jette Nielsen.

Hermed følger indlægget.

I Tjekkiet og Slovakiet fejrer vi 
Square Dance (SD) 20 års jubi-
læum i 2008. Da jeg var med fra 
starten kan jeg se paralleller mel-
lem evolution i SD her og i udlan-
det. Denne spalte skal være med 
til at udtrykke mine meninger om 
at SD vil være aktiv så længe vi 
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nyder det, at perioder med op- og 
nedgang er en normal udvikling, 
og at den første Slovakiske Con-
vention i Bratislava bliver iværk-
sat så SD kan have en fremtid.

Vi forbereder den 1. Slovak Con-
vention (16. CSCTA Convention)i 
begyndelsen af maj 2008. Det 
er ikke kun en dans bare for at 
danse. Vi ønsker at vise overfor 
os selv og andre hvad der kan 
opnås ved at arrangere 1 dans 
– ikke kun promotion, ikke kun 
det unikke samarbejde med østri-
ske klubber – ikke kun det kvali-
tetsmæssige i organisationen (se 
www.1sc.dosado.sk eller www.
dosado.sk. Vi ønsker at vise hvad 
der kan opnås ved glæden af at 
danse. Jeg kommer til at tænke 
på nogle mennesker som deltog 
i den Non-Traditional Maytime 
Special Dance i Bratislava (som 
har fundet sted siden 1991), som 
fortæller at det var en af de bed-
ste danse de nogen sinde har 
været medvirkende i.
Jeg er i den tro, at vi kan stable 
en lignende stemning på benene 
til maj 2008. Jeg håber at vores 
event vil inspirere andre og at 
caller Miroslav ”Serpo” Skorupas 
ord bliver opfyldt. Han skrev ”Må-
ske vil en anden Ford (Henry 
Ford som startede SD i Amerika) 

genopstå, takket være denne 
Convention, som kan støve SD 
af og give det et skub opad her 
og i andre lande”.

Iveta som er præsident for Karo-
lina SDC Bratislave klub sendte 
en e-mail til den Tjekkiske SD 
mailing list og skrev ”Jeg er sik-
ker på at vejen frem er målet. Det 
står mig klart at vi går et interes-
sant år i møde”. Jeg er enig med 
hende heri. Skønt der endnu er 
adskillige måneder til Conven-
tion, sker der allerede mange til-
tag. Tidligere medlemmer af Ka-
rolina SDC Bratislava, som ikke 
har danset længe har meldt sig 
under fanerne, og nogle af dem 
har arbejdet i månedsvis med 
stor gejst. Vi deltager i flere dan-
se og vi samarbejder med østri-
ske klubber. Dansere fra Tjekkiet, 
Slovakiet, Østrig, Tyskland, Hol-
land, Storbritannien og Australi-
en, registrerede allerede i august 
2007. 300 sløjfer blev uddelt og 
vi måtte lave yderligere 300 i sep-
tember 2007.
Selv hvis der ikke skulle ske an-
det, har vi noget at leve for indtil 
maj 2008.

Jeg kan selvfølgelig ikke garan-
tere at vi vil starte en opgang for 
SD, men dette er et forsøg som 
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skal udnyttes. Square Danse for-
tjener flere måneder af vores til-
værelse. Selv efter 20 år.

Jirka Scobak, Caller fra Karoline 
SDC Bratislave club

Jeg begyndte at danse i efter-
året1988 da jeg var 18 år. Jeg 
har callet siden 1989 og har stif-
tet Country Farrow klub i Prag 
og ABC Records. Jeg har været 
præsident for CzechoSlovak Cal-
lers & Teachers Association i 2 
år.

10. Windmill Dance 22-23 
Februar 2008

Bredballe Square Dancers afholder 
den �0. Windmill dans i februar. For 
første gang prøver vi at lave en dans 
over � dage, hvilket er det modsatte 
af mange andre, som går fra � dages 
dans til � dag. Vi vil dog gerne fejre 
vores �0. års fødselsdag og har skaf-
fet alle callerne fra New-Beat til at 
komme og calle i � haller.
Alle som var i Holstebro i september 
kan huske den dejlige stemning, når 
rigtig mange dansere er i samme hal 
med flere callere på scenen ad gan-
gen. Den stemning vil vi gerne lave 
igen, og har derfor droppet � hal og 
øget antallet af callere!

Vejle er et trafik knudepunkt, så kom 
i god tid. Samme weekend afholdes 
der messe samme sted, så parkering 
har alle år været problematisk. Der 
skulle dog ikke være problemer fre-
dag, og lørdag har vi valgt at starte 
kl. �� (husk det nu!!), så der er chan-
ce for at komme inden alle messegæ-
sterne. Til gengæld stopper dansen 
til aftensmad tid, hvor mange gerne 
vil hjem.
Til dem der bliver til efter aftens-
mad, vil der være afterparty med � 
supercallere på slap linie.
Spisning vil i år foregå på Park In 
Hotel, som ligger lige ved siden af 
Vejle Centret, hvor man får dejlig 
mad. Denne skal dog bestilles senest 
��. januar.
Der er mulighed for camping på par-
keringspladsen ved Rosborg Gym-
nasium, som ligger lige ved siden 
af centret. Rosborg hallen vil være 
åben med badefaciliteter, men der vil 
ikke være strøm til campingvognene. 
I hallen vil der også være mulighed 
for at overnatte, medbring sovepose 
og ørepropper! 
Til alle jer, der tilmelder jer, husk at 
anføre navn på indbetaler og send 
tilmeldingsskemaet, gerne via mail 
til hans@pitters.dk 
Vi glæder os til at se alle i Vejle i fe-
bruar.  
Hans Pitters, Bredballe
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Square Dancens 10 
Grundregler
De �0 Grundregler er ikke sat op i en be-
stemt rækkefølge. De repræsenterer blot de 
væsentligste ting, der er med til at fastholde 
Square Dancen som en fornøjelig aktivitet.

1. Vær god til at lytte. Forestil dig Calleren 
som en slags Quarterback i Square Dance. 
Han/hun caller spillet ved at give dig nogle 
signaler til de bevægelser, som han/hun øn-
sker, du skal danse. To takter efter udfører 
du det ønskede. Samtidig kan du ikke hver-
ken tale eller tænke på andre ting for at rea-
gere korrekt. At snakke under Square Dance 
distraherer og vanskeliggør det for de andre 
i Squaren, da de så ikke kan opfatte instruk-
tionerne eller høre musikken. Husk også, at 
der er kun plads til én instruktør ad gangen. 
Man hjælper bedst andre ved selv at være på 
rette plads til rette tid.

2. Square hurtigt op. Når Calleren siger 
”Sets in Order” eller ”Square Up” til det næ-
ste Tip, så stil op i den nærmeste Square, der 
ikke er fuldtallig. Søger du derimod en plads 
i en Square, så lad Calleren der vide ved at 
række hånden i vejret, idet du passerer gul-
vet. Mangler der et par til at fylde en Square 
op, så ræk en hånd i vejret; med én finger for 
ét par, og to fingre for to par, o.s.v.

3. Vær en høflig danser. Gode manerer er 
altid velsete. Det at byde en dansepartner op, 
og det at sige tak for dansen til alle i Squa-
ren , når et Tip er slut, er naturlig høflighed. 
I Square Dance er der nogle enkelte ting, 
man skal være opmærksomme på. Det anses 
for dårlig manér at gå forbi en Square, der 
mangler dansere, for blot at starte en anden. 
Endnu vigtigere er den uskrevne lov, at man 
ikke forlader en Square, før et Tip er slut. 

(Må du gå i nødsfald, så find en substitut til 
at tage din plads.)

4. Kom i god tid. Sendrægtighed kan være 
en god ting i visse aktiviteter, men i Square 
Dance kan et par, der kommer for sent, være 
årsag til, at tre andre par måske må sidde og 
vente. I planlægningen af et aftenprogram 
bruger Calleren ofte det første og sidste Tip 
til at tilpasse aftenens forløb. Kommer du 
for sent, eller går du før tiden, så får du ikke 
det fulde udbytte af forløbet, som Calleren 
har planlagt det.

5. Vær en taktfuld danser. Personlig soig-
nering er vigtig i alle aktiviteter, hvor folk 
er i nær kontakt med hinanden. Derfor er en 
god deodorant og en effektiv mundvand / 
tandbørste blandt en Square Dancers bedste 
venner. Morskaben blandt andre i Squaren 
er afhængig af din koordinering, drik derfor 
ikke alkohol før og under Square Dancen. 
Vær på højde med situationen; dans bedst 
muligt og brug sin omtanke.

6. Vær samarbejdsvillig. Det er sagt, at 
Square Dance er en aktivitet, hvor enhver er 
ansvarlig for at alle har det fornøjeligt. En 
Square er ikke bygget op af otte individua-
lister, der arbejder uafhængigt af hinanden; 
det er derimod en enhed, der samarbejder 
uden enkelte ”stjerner”. Den ægte fornøjelse 
kommer, når enhver gør sin part, for at det 
hele kan køre som smurt.

7. Tag den med ro. Overdriv ikke. Square 
Dance kan være anstrengende, især når du 
er begynder. Hvis du bliver træt, så sæt dig 
ned. Lad dig ikke overtale til at danse, hvis 
du trænger til en pause. Du kan også lære en 
hel del ved at kigge og lytte.

8. Vær en venlig danser. Venskab er Square 
Dancens største belønning. Du er en del af 
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Square Dancen. I realiteten er de det alle. 
Benyt lejligheden til at få bekendtskab med 
andre i Squaren, og gør det til en udfordring 
at danse med flest mulige. Med vid er der 
tidligere blevet sagt, at Square Dance er 
venskab sat til musik.

9. Du bliver aldrig udlært. Du vi opdage, 
at der altid vil være noget nyt at lære, eller 
noget som du kan blive bedre til. Fejltagel-
ser er ganske normalt i dans. Det vigtigste 
er blot at finde ud af, hvad du gjorde for-
kert, og så få det sat på plads til næste gang. 
Når lejlighed bydes, så hold dig ikke tilbage 
for at spørge Calleren til råds, såfremt der 
er noget du ikke helt forstår. Måske er du 
den eneste, der spørger; men sandsynligvis 
er der andre, som ikke vover at løfte hånden, 
og de vil helt sikkert være dig taknemmelig 
for, at du så gjorde det.

10. Mor dig - få det sjovt. Fornøjelse er 
smittende. Du vil blive overrasket over, hvor 

meget dit smil vil peppe resten af Squaren 
op. Ta’ til Square Dance med ønsket om en 
fornøjelig oplevelse, og du får det. Hvis det 
at have det sjovt for dig betyder, at der skal 
snakkes og råbes højt, så sørg for den rette 
timing, således det ikke distraherer de an-
dre i Squaren, så de ikke kan høre Callene. 
Når dansen stopper, så er der rig lejlighed til 
at lukke op for dampen. Husk også, når du 
klapper i hænderne efter et Tip, som du har 
nydt, så er det en anerkendelse til Calleren; 
men du siger samtidig ”tak” til de andre i 
Squaren. Sådan skal det være, men det er 
sandelig også dig selv du hylder, for det er 
dig der gør arbejdet, og det er dig der op-
lever den pragtfulde følelse, det er at være 
Square Dancer.

Kilde: The Ground Rules in Square Dancing In-
doctrination Handbook (revised). Udgivet 1�80 af 
The Sets in Order, American Square Dance Society.  
Reprint 1�8� by New England Caller, Inc. 
Frit oversat af Max Fris den 21.01.�5.
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Forkortelser.

Jeg er formand for foreningen FAUF 
og er lige begyndt på square dance 
i Slagelse-Zealand Square Dance 
Club. I mandags fik jeg første gang 
foreningens blad. På siderne med ar-
rangementslisten er der en masse un-
derlige bogstaver og tal, som absolut 
ikke siger mig noget. F.eks. M�� – M 
– P – A�. Jeg har nu forstået, at det 
er betegnelser for sværhedsgrader af 
forskellige programmer. Men jeg er 
sikker på, at det ikke kun er en ny-
begynder som mig, der ikke har styr 
på hvad alle forkortelserne står for. 
Jeg vil derfor foreslå en liste i bladet 
med forklaring på betegnelserne.
Så tilbage til foreningen FAUF. For-
eningen til Afskaffelse af Unødven-
dige Forkortelser. Jeg tror nu ikke at 
ovennævnte er unødvendige forkor-
telser.
PS. Jeg er også eneste medlem af 
FAUF.

Henning Vingborg

Svar til Henning Vingborg.

Jeg vil gerne melde mig under fanen 
i din forening, jeg bliver selv dagligt 
irriteret over forkortelser som jeg 
ikke umiddelbart kan regne ud hvad 
betyder. 

Dit indlæg fik mig til at tænke over 
hvordan jeg selv i tidernes morgen 
fandt ud af hvad forkortelserne betød 
og kom i tanke om at det var noget 
vores instruktør informerede os om. 
Nu kom dit indlæg lige i starten af 
sæsonen, så mon ikke du efterhån-
den har fået en forklaring af din in-
struktør.
Dog vil jeg for det tilfælde at ikke 
alle instruktører husker at informere 
nye dansere om disse forkortelser 
her bringe en forklaring.
Forkortelserne er listet i den række-
følge man indlærer dem i.

B Basic 
M Mainstream
P Plus
A� Advanced niveau �
A� Advanced niveau �
C� Challenge niveau �
C� Challenge niveau �
C� Challenge niveau �
C� Challenge niveau �

Er der efter bogstavet et tal betyder 
det at der danses til og med callet 
med det angivne nr. på det pågæl-
dende niveau.
At komme ind på hvilket nummer de 
forskellige calls har, vil blive for om-
fattende og jeg vil derfor opfordre til 
at man spørger sin underviser.

Run
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I min søgen efter materiale til denne 
½ side har jeg været en tur rundt på 
klubbernes hjemmesider og fandt 
en del billeder fra diverse PR opvis-
ninger. Man må sige klubberne gør 
virkeligt et stort stykke arbejde for 
at promovere square dansen. Der er 
ikke plads til at vise dem alle men 
her er et lille udsnit.  Run

Main City Square Dancers, Mara-
tondans København maj �007

West Coast Square Dance Club, 
Dyrskuet på Rom Flyveplads �007

Sydjysk Square Dance Kolding, 
Squaredansens dag �007
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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Så er det ekstraordinære repræ-
sentantskabsmøde vel overstå-
et.
Den tilbageværende bestyrelse 
fik en 100 % opbakning til at fort-
sætte.
Derfor vil jeg her opridse enkel-
te ting omkring mit arbejde som 
valgt kasserer.
En af de ting der er min pligt, er 
at udsende og opkræve de halv-
årlige kontingenter til DAASDC, 
disse opkrævninger er for længe 
siden udsendt via mail til de en-
kelte klubber, endvidere er de 
lagt ind på vor hjemmeside så 
alle kan se dem.
Der er visse datoer der skal over-
holdes for betalingen, dette an-
moder jeg om at alle overholder, 
idet der her i efteråret også skal 
afregnes til KODA.
Har klubberne ikke indbetalt 
jævnfør fristen, her i november, 
er jeg nødsaget til at indberette 
til KODA. Samtidig vil den pågæl-
dende klub ikke være dækket af 
KODA. Dermed risikerer man, 
ved manglende klubbetaling, at 
KODA foranstalter et kontrolbe-
søg med evt. opfyldning af et krav 
om efterbetaling mm.
Derfor kære klubber, sørg for at 
få betalt kontingent for november 
måned, så vi alle kan trække på 

samme hammel.
Der er nu nedsat en arbejdende 
PR-Gruppe, der er repræsenteret 
af en bestyrelsesrepræsentant, 
samt ikke mindst klubrepræsen-
tanter og callere.
Gruppens første møde er afholdt 
på Sjælland, hvor man diskutere-
de omfang og arbejdsområde, en 
positiv og ikke mindst konstruktiv 
start. Arbejdet følges op via net  
møder. Herved kan der spares 
en masse tid og omkostninger til 
transport mm. Samtidig har grup-
pen mulighed for at rundkaste 
ideer og oplæg til hinanden, uden 
at alle skal mødes.
Kontakt person i dette PR-arbej-
de er bestyrelsesmedlem/board-
member Jørgen Nielsen,
Mailadresse m.m. bliver tilføjet 
på side 2 i Highlights.
Har enkelt personer eller klub-
ber noget der ønskes behandlet, 
gode ideer eller andet, så tag 
kontakt til gruppens kontaktper-
son.
Færdigbehandlede forslag eller 
mulige pr-fremstød, vil løbende 
blive bragt frem.

MSQH
Kasserer

Hugo Jørgensen
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Lørdag den 19 Januar
             2008. 

           Indskrivning kl.12.00.   Dans kl. 12.30 til kl. 21.30.

          Kildemarksskolen indkørsel fra Ejlersvej derefter AF Kærmindevej. 
        FØLG SKILTENE. 

CALLERE.

      DANSE-niveau.  B45.   M.69      PL.      A1. 

      DANSEAFGIFT:  130 kr. 

KAFFE----TE----KAGE----ØL----VAND----VIN----kan købes. 
Pizza kan bestilles på dagen senest kl. 15.00. 

KØB TØJ FRA  TEXAS SQUARE, FARENDLØSE.        

PÅ GENSYN I NÆSTVED til vores 5. Troldedans . 
Yderligere oplysninger hos formand Hanne Mack. 

            TLF. 21669826.
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Belles & Beaus Square Dance Club

2060 92 53 638300 Odder

Gytha Nielsen, Købmagergade 38, Gylling

S. L.

Big River Square Dance Club

4897 42 32 677500 Holstebro

Knud Kyed Søndergaard, Vembvej 5

S. L.

Bornholm Square Dance Klub

7456 97 22 083720 Åkirkeby

Lene Due, Smørengevejen 16

S. L.

Bredballe Square Dancers

6575 81 45 567120 Bredballe, Vejle Ø

Hans Pitters, Bryggervangen 13

S. L. 154

Brønderslev Square Dance Forening

1596 83 41 949740 Jerslev

Jørn Christensen, Horsermosevej 81

S. L.

Callers' Society Denmark

12098 37 44 309530 Støvring

Carsten Nielsen, Hulvejen 95

S. L.

Coordinate Denmark

1098 39 15 969520 Skørping

Jette Nielsen, Sætervej 1

S. L.

Djurs Square Dance Club

4186 38 64 748585 Glesborg

Mogens Andersen, Bønnerupvej 13

S. L.

Fredensborg Square Dance Club

10649 14 22 873980 Kokkedal

Ingeborg V. Nielsen, Hvedevænget 62

S. L.

Frederikshavn Square Dance Club

1598 48 19 939900 Frederikshavn

Juan Dohn-Berg, Hedelundsvej 3, Ellinge

S. L.

Fyn Square Dance Club

8562 65 20 205600 Fåborg

Mogens K. Nielsen, Gærupvej 20

S. L.

Granny's Square- & Linesdancers

11029 72 13 162600 Glostrup

Jan Hansen, Liliendalsvej 34

S. L. 44

Greve Square Dance Club

3643 90 07 092670 Greve

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

S. L.

Hadseten Square Dance Club

3486 96 19 778370 Hadsten

Bjarne Vester, Galten Hedevej 14

S. L.

Hedens Squaredansere

5497 25 09 107430 Ikast

Birgit V.H. Kristensen, Bjørn Nørgårdscej 14

S. L.

Herning Square Dancers

3097 25 09 837430 Ikast

Riikka Jensen, Søbjergvej 54

S. L.

Hillerød Square Dancers

24348 24 17 753400 Hillerød

Niels Madsen, Præstevænget 18

S. L.

Holbæk Square Dance Club

9147 59 10 213390 Hundested

Claus Hansen, Storebjergvej 5

S. L.

Jarlen af Bothwell's Square Dancers

2059 91 35 214500 Nykøbibg Sj

John Sørensen, Mosbyvej 23

S. L.

Join Hands

7975 60 18 308700 Horsens

Birthe Simonsen, Ægirsgade 4, st. tv.

S. L.

Kalundborg Square Dancers

4159 52 74 784400 Kalundborg

Benja Nielsen, Røsnæsvej 427

S. L.

Løvvangens Square Dancers

2898 13 08 989320 Hjallerup

Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

S. L.

Main City Square Dancers

7229 40 20 302720 Vanløse

Eli Hansen, Buskager 20, 3. th.

S. L.

Midtjysk Square Dance

4986 84 10 648600 Silkeborg

Leon Buur Pedersen, Himmelbjergvej 112, Laven

S. L. 5

Møns Square Dancers

3155 81 74 094792 Askeby

Anne Troelstrup, Fanefjordgade 12

S. L.

New Friends Squaredancers

2298 46 18 719900 Frederikshavn

Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk

S. L.

Nordvestfyns Square Danse Club

2264 42 28 015466 Asperup

Peter Madsen, Kærbyvej 29

S. L.

North West Square- & Linedancer

12144 48 07 233500 Værløse

Flemming Flyhn, Vesterbo 69

S. L. 62

Medlemsklubber i DAASDC
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Medlemsklubber i DAASDC
Næstved Square Dancers

3921 66 98 264700 Næstved

Hanne N. Mach, Birkehegnet 161

S. L.

Nørresundby Square Dance Club

5498 23 10 329460 Brovst

Tove Sigh, Skoleparken 8

S. L.

Ocean City Square Dancers

10256 27 53 974622 Havdrup

Per Hertz, Postbox 1

S. L.

Old Town Dancers

8839 66 88 088471 Sabro

Lis Therkildsen, Ranunkelvej 329A

S. L. 130

Piraterne

998 93 31 009830 Tårs

Finn Glargård, Tangetvej 300

S. L.

Rold Skov Square Dancers

1998 37 80 099541 Suldrup

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

S. L.

Roskilde Square Dance Club

10421 65 72 094000 Roskilde

Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

S. L.

Salten Square Dancers

3986 85 14 058600 Silkeborg

Eva Stenholt, Skærskovvej 77

S. L.

Slagelse-Zealand Square Dance Club

5158 85 22 874270 Høng

Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

S. L.

Square Up'ers

1598 31 18 129280 Storvorde

Britta Larsen, Kystvej 51, Egense

S. L.

Squaredance på Toppen

1098 48 88 389982 Aalbæk

Aksel Pedersen, Lærkevej 26

S. L.

Stoholm Square Dance Club

3497 52 70 907800 Skive

Merete Kortsen, Olgavej 74

S. L.

Svendborg Square Dance Club

6040 18 18 515700 Svendborg

Kristen Foged, Bjerrevej 115. Tåsinge

S. L.

Sydjysk Square Dance Kolding

10175 95 44 587000 Fredericia

Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8

S. L.

Sydkystens Square Dancers

2643 90 44 862670 Greve

Inge Kold Sørensen, Olsbæk Strandvej 9

S. L.

Sydsjællands Square Dance Club

6255 77 68 504700 Næstved

Lars H. Olsen, H.C. Lumbyesvej 166 C

S. L.

The Diamond

2221 81 07 319000 Aalborg

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10

S. L.

Trade By Square Dancers

5025 32 33 403400 Hillerød

Finn E. Sørensen, Bjørnebakken 20

S. L.

Triangle Square Dancers

1498 15 50 569220 Aalborg Øst

Lars Dalskov, Damvejen 6, Ø. Uttrup

S. L.

Vordingborg Square Dance Club

4155 34 25 044760 Vordingborg

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3, Bakkebøll

S. L.

West Coast Square Dance Club

5023 44 57 977620 Lemvig

Linda Vejling, Houlindvej 16, Sdr.Tørrin

S. L.

Wild West Square Dance

3730 24 72 296710 Esbjerg V

Søren Loft Mikkelsen, Bellisvænget 30

S. L.

Yellow Rock Square Dance Club

3298 93 06 339870 Sindal

Niels Chr. Pedersen, Jerupvej 602

S. L.

Østervrå Square Dance

4151 22 07 639800 Hjørring

Klaus V. Sørensen, Trollhättansvej 22 st. mf

S. L.

Østjysk Square Dance Club

14886 24 38 828210 Århus V

Tommy Larsen, Runevej 19

S. L. 14
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