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Form������ ��r or�������� ��r or���
Godt	n�tår	 ti�	 a��e	–	 j��en	 er	 forhå�
bent�ig	godt	overstået,	 vi	 er	 a��e	 n�	
startet	på	et	n�t	år	og	dermed	sidste	
ha�vde�	af	dansesæsonen	�009/�0.
Tak	for	samarbejdet	i	det	år	der	�ige	
er	s��ttet..	Tak	for	de	mange	henven�
de�ser	ti�	forb�ndet	–	de	viser	at	der	
er	aktive	i�dsjæ�e	stadigvæk	indenfor	
s��are	dansen.

A�t	for	h�rtigt	er	en	sæson	gået	–	a�t	
for	h�rtigt	er	tiden	gået	vedr.	det	at	få	
�øst	opgaverne	der	opstår.	

Vi	 må	 se	 i	 øjnene,	 at	 denne	 sæson	
ikke	 har	 k�nnet	 b�de	 mange	 n�e	
med�emmer	ve�kommen	i	k��bberne,	
med�emsta��et	 er	 nedadgående	 over	
he�e	�andet.	Der	er	dog	enke�te	k��b�
ber,	der	har	haft	den	g�æde	at	b�de	
n�e	 dansere	 ve�kommen.	 De�tager	
anta��et	ti�	stævner	r�ndt	om	er	også	
nedadgående	 –	 hermed	 appe��eres	
der	ti�,	at	I	a��e	støtter	op	omkring	ar�
rangementerne,	a�t	 andet	 �ige	er	det	
sjovest	at	være	mange	dansere	sam�
�et.

Repræsentantskabsmødet	�0�0	nær�
mer	 sig	 også	 –	 se	 annonce	 andet	
steds	i	b�adet.
Best�re�sen	vi�	hermed	opfordre	a��e	
k��bber	ti�	at	de�tage.	Det	er	vigtige	

bes��tninger	 der	 ta�
ges	 på	 repræsentant�
skabsmødet,	 det	 er	
forb�ndets	fremtid	der	b�iver	disk��
teret	–	det	er	her	der	ska�	væ�ges	be�
st�re�sesmed�emmer,	 kasserer	 samt	
formand	 –	 det	 er	 her	 din	 k��b	 kan	
sætte	sit	præg	på	det	nævnte.

Der	 arbejdes	 ihærdigt	med	den	n�e	
hjemmeside	–	den	sk���e	have	været	
færdig	 ti�	 december,	 desværre	 ind�
trådte	 der	 en	 omstændighed	 ingen	
kan	 ho�de	 for,	 derfor	 er	 den	 b�evet	
forsinket.	Best�re�sen	håber	med	den	
n�e	 hjemmeside,	 at	 der	 vi�	 komme	
mere	 gang	 i	 br�gen	 af	 denne.	 Des�
�den	ska�	vor	webmaster	have	bedre	
arbejdsvi�kår,	han	har	haft	meget	at	
bøv�e	med	vedr.	den	gam�e	hjemme�
side,	 der	 har	 været	 prob�emer	 med	
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FORBUNDSBLADET
SQUARE DANCE HIGHLIGHTS

INFO
ANSVH. REDAKTØR

LAYOUT
Ruth Nielsen(Run)

Kulbyvej 20, 4270 Høng
Tlf. 58 85 22 87

Email:  highlights@daasdc.dk

Alle meddelelser angående
klubberne medlemstal,

adresser
skal gives til kasserer 

Hugo Jørgensen

ANNONCEPRISER
For reproklart materiale.

Medlemsklubber     
               Sort/hvid    Farver

Helside  pr. nr. 600,- 800,-
Halvside -   - 350,- 475,-
Kvartside -   - 200,- 350,-

Ikke medlemmer
           Highlights  HL+Hjemmeside Highlights HL+Hjemmeside
     Sort/hvid                    Farver

Helside pr. nr. 900,-  1.150,-  1.100,-  1.350,-
Halvside -   - 500,-     750,-        625,-     875,-
Kvartside -   - 300,-        550,-        400,-     650,-

Alle

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

DEADLINES . . . 
Highlight udkommer 3 gange 
årligt.
ca. 1. april, deadline 10. marts
ca. 1. oktober, deadline  6. sept. 
ca. 1. januar, deadline  5. dec.

Redaktøren forbeholder sig ret 
til at forkorte indlæg til bladet.

Indlæg modtaget efter 
deadline vil blive

bragt i det følgende nummer! 

Meddelelse om antal blade i 
hardcopy samt navne skal sendes 

til Leif Lykkegård, 
lykkegaard@ka-net.dk

Ved	reprok�art	forstås	at	annonce	�everes	som	PDF	dok�ment.
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Redaktørens spalte
Så	 er	 det	 atter	 �igh�ights	 tid	 og	 i	
dette	n�mmer	af	�igh�ights	er	der	en	
historie	jeg	især	har	��st	 ti�	at	high�
lighte. Historien finder I på side 9 og 
har	overskriften	”En	positiv	historie	
fra	Big	River”	og	er	det	 ikke	netop	
det	vi	a��e	trænger	ti�	i	denne	mørke	
tid?	

En	 anden	 ting	 som	 jeg	 gerne	 vi�	
high�ighte,	 ikke	 fordi	 det	 er	 en	 po�
sitiv	 historie,	 men	 fordi	 det	 er	 vig�
tigt	 for	 dansk	 s��are	 dans’	 fremtid,	
er	 repræsentantskabsmødet	 den	 �3.	
marts.	Både	formand	og	kasserer	har	
medde�t	at	de	stopper.	Derfor	ska�	vi	
have	f�ndet	n�e	kræfter	som	har	��st	
og	energi	ti�	at	overtage	disse	poster.	
Jeg	vi�	gerne	opfordre	a��e	�æsere	ti�	
at	se	jer	om	i	 jeres	respektive	k��b�
ber	 om	 der	 sk���e	 være	 nogen	 som	
måske	 har	 ��st	 ti�	 at	 tage	 en	 tørn	 i	
forb�ndet.

Jeg finder det dybt beklageligt at for�
mand	og	kasserer	har	va�gt	at	skrive	
de	ind�æg	de	har.	Det	kan	nemt	tage	
modet	 fra	 andre	 kompetente	 emner	
ti�	posterne,	og	fordi	man	se�v	er	�d�

brændt	 behøver	 man	
ikke	at	jage	a��e	andre	
væk.
Jeg	har	 se�v	 siddet	 i	 forb�ndets	be�
st�re�se	 i	 en	periode,	godt	nok	 som	
s�pp�eant,	men	jeg	op�evede	ikke	at	
det	 var	 så	 meget	 op	 ad	 bakke	 som	
formanden	 og	 kassereren	 beskriver	
det.	�vis	man	møder	verden	med	et	
smi�	får	man	som	rege�	også	et	smi�	
igen.	

�ed	s��are�ig	hi�sen
R�th	�ie�sen
Redaktør.

Redaktørens	spa�te	er	k�n	et	�dtr�k	for	redaktørens	person�
�ige	ho�dninger	og	ikke	nødvendigvis		et	�dtr�k	for	best��

re�sens	ho�dning.
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at	få	den	ti�	at	køre	–	det	har	en	de�	
k��bber	mærket,	især	vedr.	at	få	sendt	
mai�s	 ti�	 koordinatorer.	 �ai��adres�
se�isten	har	virket	optima�t,	men	n�	
er	 der	 ��s	 for�de,	 	 så	 ho�d	 øje	 med	
hjemmesiden.

Donationen	 ti�	 Børnecancerfonden	
er afleveret – se artikel inde i bladet.

Der	b�ev	på	repræsentantskabs	mødet	
vedtaget	at	der	sk���e	�aves	en	kode	
ti�	hjemmesiden,	så	ikke	a��e	kan	�æse	
vore	referater	m.m.	Det	vedkommer	
ikke	fo�k	der	ikke	er	med�em	af	for�
b�ndet	hvad	der	sker.		Det	b�ev	på	re�
præsentantskabs	 mødet	 i	 �008	 ved�
taget,	 at	 der	 sk���e	 �aves	 et	 s�stem	

der	 k�n	 kan	 br�ges	 af	 med�emmer.	
Vores daværende webmaster fik det 
ikke	op	at	køre,	best�re�sen	r�kkede	
for	�øsning,	derefter	b�ev	det	vor	n�e	
webmaster,	 der	 	 har	 jobbet	 med	 et	
system, men vi fik ikke nogen løs�
ning	frem	på	så	kort	tid	–	og	ti�	sidst	
va�gte	vi	i	best�re�sen,	at	vente	med	
at	br�ge	mere	tid	på	det	i	forho�d	ti�	
den	 ”gam�e”	 hjemmeside,	 så	 derfor	
har	 I	 ikke	k�nnet	 se	noget	omkring	
disse	emner	på	hjemmesiden.

RIGTIG	GODT	�YTÅR	ti�	a��e.

�i�sen	best�re�sen	DAASDC
Jette	�ie�sen

Fortsat fra side 3
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Vinteren	er	over	os	a��e	i	disse	dage,	
der	er	k��de	og	 r�sk	 r�ndt	omkring	
os.	�en	for�de	skimtes	foråret	med	
a��e	de	�ivsbekræftende	ti�tag	så	som	
vintergækker,	krok�sser,	dej�ige	so��
skins	 min�tter.	 Dagen	 �ænges	 sti��e	
og	ro�igt.	Det	er	tiden	for	at	tænke,	at	
agere,	at	tage	bes��tninger.
Derfor	 dette	 �i��e	 forårsbrev.	 Tiden	
for	 det	 år�ige	 repræsentantskabs	
møde	 sniger	 sig	 nærmere	 for	 hver	
dag.	Dette	er	samtidig	tiden	for	n�e	
ideer,	 n�e	 med�emmer	 ti�	 DAAS�
DC’s	best�re�se.	For	hvor	de	gam�e	
fa�dt,	 sk���e	 der	 gerne	 d�kke	 n�e	
mennesker	op.	��e	personer	der	vi�	
og	 kan	 gå	 ind	 i	 det	 arbejde.	 Det	 at	
�de	en	indsats,	det	at	modtage	krav	
fra	danserne,	det	at	høre	på	bek�age��
ser,	e��er	i	værste	fa�d	brok	og	kiv,	er	
k�are	 for�dsætninger	 som	 ikke	 kan	
�ndgås	i	denne	forbinde�se.
Den	sit�ation	er	n�	ved	at	 rinde	�d	
for	 mig.	 Jeg	 nævnte	 det	 ved	 sidste	
repræsentantskabs	 møde	 i	 �øng.	
�in	bes��tning	er	�igenka�de�ig,	jeg	
stopper	fra	og	med	marts	�0�0.	
Jeg	 fø�er	 mig	 �dbrændt	 inden	 for	
s��aredansen,	 men	 kan	 med	 god	
samvittighed aflevere en god øko�
nomi	med	st�r	på	�dgifterne	og	ikke	
mindst	på	de	forske��ige	k��bber.	Det	
har	været	en	kamp	op	ad	bakke,	det	
at	få	k��bberne	ti�	at	beta�e	ti�	tiden,	
det	 at	 få	 respons	 fra	 k��bberne	 har	

været	en	�tro�ig	stor	�dfordring.
�ære	 dansere	 over	 a�t	 i	 �andet,	 jeg	
vi�	 med	 disse	 ord	 ønske	 jer	 a��e	 en	
god	 fremtid	 inden	 for	 dansen	 med	
modern	 s��aredans.	 �å	 der	 være	
en enkelt person eller helst flere ude 
i	 k��bberne,	 der	 brænder	 for	 at	 �d�
fo�de	sig,	at	�de	og	arbejde	for	fæ��
�esskabet,	så	det	kan	fortsætte	på	den	
�agte	k�rs.
Veks�er	 kan	 ti�	 tider	 være	 kostbare,	
kan	koste	d�rt	på	sigt,	men	he�digvis	
har	DAASDC	formået	at	str�ge	�den	
om	dår�ige	veks�er.	�e�digvis.
�er	ti�	sidst	vi�	 jeg	sige	tak	ti�	Jette	
og	C�a�s	for	de	tre	år	vi	har	arbejdet	
sammen	 i	 best�re�sen.	 Der	 har	 væ�
ret	 store	disk�ssioner	 ind	 i	me��em,	
men	a�tid	på	et	sobert	nivea�,	tak	for	
det.	�igeså	ska�	der	��de	en	tak	ti�	de	
andre	 jeg	 har	 mødt	 i	 best�re�sesar�
bejdet	og	hverdagen	gennem	den	n�	
snart	sv�ndne	tid.
�ed	disse	ord	vi�	jeg	med	god	sam�
vittighed	trække	mig	ti�bage	fra	min	
post	 som	 kasserer	 i	 DAASDC	 her	
i	 marts	 �0�0.	 Tak	 for	 tiden	 der	 er	
gået.	

�idde�fart		jan�ar	�0�0

��go

Tak for tiden der er gået. 
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20. Forårsfestival
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* ECDANFestival 2010

26. - 27. Marts 2010

Voel - Hallerne
Sorringvej 28, Voel - 8600 Silkeborg

Ms/Pl - A1/A2 - C1

dans i 2-3 haller

BRONC

JAMES

NILS

SØREN

CARSTEN

Dansetider:
Fredag 19:00 - 22:00
Lørdag 11:00 - 18:00

Afterparty: fredag 22:15 - 

Priser
Ved registrering og betaling 

før 28. februar 2010.
Fredag:  DKK 60,- 
Lørdag: DKK 120,- 

Begge dage:  DKK 150,- 

Efter 28. februar eller ved døren
Fredag:  DKK 75,- 
Lørdag: DKK 140,- 

Begge dage:  DKK 180,- 

Registrering & Betaling:
Venligst brug tilmeldingsskemaet
vedlagt flyeren, kan downloades

på www.osdc.dk, hvor det er også
muligt at tilmelde online.
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En	positiv	historie	fra	BIG	RIVER	!
Vi	 har	 som	 så	 mange	 andre	 k��b�
ber	 	 haft	 besvær	 med	 at	 skaffe	 n�e	
med�emmer	(n�beg�nder)	de	senere	
år,	se�vom	vi	vanen	tro	havde	annon�
ceret	i	de	�oka�e	b�ade	med	rime�ige	
store	 annoncer	 �den	 større	 res��tat!	
Så	best�re�sen	b�ev	enige	om	at	prø�
ve	noget	n�t!

Vi	 var	 nat�r�igvis	 enige	 om	 at	 der	
sk���e	 annonceres,	 men	 hvordan?	
Vi	har	i	�o�stebro	et	Dagb�ad		og	�	
�geaviser.		Vi	ændrede	større�sen	på	
annoncerne	så�edes	de	b�ev	mindre,	
men	med	et	bi��ede	af	S��aredansere	
og	så	�idt	tekst	som	m��igt	(�envis�
ning	 ti�	 vores	 hjemmeside)	 an�
noncerne	 b�ev	 gentaget	 5	 �ger	
i	 træk	 og	 i	 en	 af	 �gerne	 var	
der	omta�e	med	bi��eder	i	de	
3	 b�ade!	Vi	 var	 også	 enige	
om	 	at	en	opvisning	k�n�
ne	 være	 godt,	 men	 det	
sk���e	 være	 for	 mange	
mennesker	 og	 vi	 var	
så	 he�dige	 at	 få	 �ov	
ti�	at	være	opvarm�
ning	 for	 en	 Co�n�
tr�aften	i	an�ægget	i	�o��
stebro	 her	 var	 3000	 ti�sk�ere!	
Vi	sti��ede	med	4	S��are	med	hjæ�p	
fra	nabok��bberne	Stoho�m	og	�est	
Coast	og	vi	de�te	nat�r�igvis	rek�ame	
�d!	Det	var	en	fantastisk	aften	men	

om	det	 var	det,	 der	 gjorde	�ds�aget	
vides		ikke!

�en	 der	 mødte	 �3	 n�e	 dansere	 op	
den	3.	september,	heraf	4	par	og	a��e	
er	stadig	med	her	i	skrivende	st�nd!	
�3	n�e	��der	måske	ikke	af	så	meget	
men	i	en	k��b	med	ca.	45	aktive	må	
vi	ve�	sige	det	er	positivt.	

Ven�ig	�i�sen
�n�d	�.	Søndergaard
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VI	�AR	DA��AR�S	STØRSTE	UDVA�G	I
COU�TRY	OG	�ESTER�
A�T	TI�	S��UARE	DA�CE

A�T	TI�	�I�E	DA�CE	OG	COU�TRY	OG	�ESTER�	UDSTYR

VI	�AR	A�T	I	S�ØRTER,	B�USER,	�EDERDE�E,	TRUSSER,
STRØ�PEBÅ�D,	S�Y��ER,	DA�SES�O,	STØV�ER	�ED	E��ER

UDE�	 FRY�SER
BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.

ÅBE�	TIRSDAG,	O�SDAG,TORSDAG,	FREDAG	��.	��.30	�	�7.30
�ØRDAG	��.	9.00	�	��.00

DANISH CONVENTION 2011
�ære	k��bber,	da	der	endn�	ikke	er	
nogen	 der	 har	 �dtr�kt	 ønske	 om	 at	
være	 arrangør	 af	 DC	 �0��,	 vi�	 jeg	
gerne	hermed	opfordre	ti�	at	de	k��b�
ber	der	event�e�t	måtte	være	interes�
serede	i	et	påtage	sig	opgaven	retter	
henvende�se	 ti�	 DAASDC	 h�rtigst	
m��igt,	da	det	er	ved	at	være	på	høje	
tid	vi	får	afk�aret,	hvem	der	ska�	stå	
for	arrangementet.
Det	kræver	jo	noget	arbejde,	men	det	
er	ti�	gengæ�d	spændende	og	en	dej�
�ig	fø�e�se	når	det	he�e	k�apper.	DA�
ASDC	 har	 �darbejdet	 en	 hvidbog,	
som	på	en	ganske	god	måde	beskri�
ver	hvad	man	ska�	være	opmærksom	

på	som	arrangør.
Jeg	håber,	på	he�e	best�re�sens	veg�
ne,	at	dette	�i��e	opråb	har	givet	no�
gen	 mod	 på	 at	 me�de	 sig,	 vi	 sk���e	
jo	gerne	have	et	DC,	også	i	�0��	så	
kom	ven�igst	�d	af	b�sken,	hvis	I	har	
overvejet	 om	 det	 var	 noget	 for	 �ige	
netop	jeres	k��b,	vi	er	nat�r�igvis	be�
hjæ�pe�ige	 ,	 hvis	 der	 er	 noget	 I	 øn�
sker	mere	op��sning	om.

På	best�re�sens	vegne

�risten
Secretar�.
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Valg af ny formand til forbundet.
Jeg,	 Jette	 �ie�sen	 har	 va�gt	 ikke	 at	
genopsti��e	ti�	repræsentantskabsmø�
det.
Det	har	været	5	år	op	ad	bakke,	5	år	
med	 mangeartede	 opgaver,	 mange	
henvende�ser	og	ikke	mindst	br�g	af	
tid.

Jeg	var	en	i�dsjæ�,	der	med	arbejdsi�
ver	gerne	vi��e	være	med	ti�	at	sætte	
et	præg	på	forb�ndet	med	mere	�d�
advendt	ansigt,	mere	positivitet	,	der	
sk���e	ske	noget	mere.
Gennem	 de	 5	 år	 har	 der	 været	 me�
get	opr�dning,	s�stem	opb�gning	og	
ikke	mindst	repræsentation	�dadti�	i	
diverse	 sammenhænge,	 hvor	 s��are	
dansen	ska�	promovere	sig.

�ange	ideer	er	opstået	og	jeg	har	væ�
ret	he�dig,	at	nog�e	andre	har	grebet	
nog�e	af	ideerne	og	hj��pet	mig	med,	
at	få	dem	ført	�d	i	danseverdenen.

Personen	Jette	sti��er	krav	ti�	dem	der	
sidder	 i	 best�re�sen	 og	 her	 må	 jeg	
være	ær�ig	og	sige,	der	har	virke�ig	
mang�et	arbejdsiver/initiativer	fra	de	
personer	 der	 har	 været	 medspi��ere	
–	 det	 har	 det	 været	 a�t	 for	 t�ngt	 at	
arbejde	�nder	den	form,	des�den	har	
der	 mang�et	 samarbejde	 me��em	 de	
forske��ige	 samarbejdspartnere,	 og	
det	er	med	ti�,	at	 jeg	har	tr�ffet	den	

bes��tning,	 jeg	 n�	 har	 tr�ffet.	 Des�
uden har der også været flere opkald 
pr.	te�efon	og	mai�,		der	bestemt	ikke	
har	være	�ige	st�erene.	–	det	har	be�
stemt	ikke	været	sjovt	he�e	tiden,	at	
sidde	der	hvor	jeg	har	siddet..

Jeg har tænkt meget over beslut-
ningen, men jeg står fast – jeg gen-
opstiller ikke.

�ermed	er	bo�den	så	givet	op	ti�	jer	
klubber, om at finde en ny formand 
på	 næste	 repræsentantskabsmøde	
–	 jeg	 medde�er	 min	 bes��tning	 n�,	
så der er tid til at finde én eller flere 
emner,	at	opsti��e	ti�	posten.

�ed	ven�ig	hi�sen
Jette
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Arrangementsliste Januar - April 2010
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Januar . . .

03�0���0 �3.00��7.30

	
Østj�sk	S��are	Dance	C��b	

Nytårsdans 
�ordre	Sko�e	
���andsvej	�6	

	8600	Si�keborg

M - P - A1 - A2 
Carsten	�ie�sen	 	

Po��	�ie�sen	

Janni	
86	�4	78	8�	

	

08�0���0	
09�0���0

�9.00���.00	
�3.30���.00

	
	

Frederikshavn	S��are	Dance	
C��b	

 Rødspættedans 2010 
Ørnevejens	Sko�e	

Ørnevej	�A	
9900	Frederikshavn

B - M - P - A1 - A2	
Thomas	Sam�e�sson	 	
�enning	Pedersen	

J�an	
�4	��	84	�8	

	

09�0���0 ��.00���.30

	
�a��ndborg	S��are	Dancers	

	Esbern	Snare	Festiva�	
��r�p	�a��en	/	��r�p	Sko�en	

��r�pvej	99	
4400	�a��ndborg	

dansep�an

B	�	�	�	P	�	A�	�	A�	�	C�	
�	C�	

Freddie	Ekb�ad	 	
Tomm�	P.	�arsen	 	
Thomas	Bernhed	 	

�enrik	A�berg	

Anne	
59	50	85	04	

	

�5�0���0 �9.00���.45

S�dk�stens	S��are	Dancers	

	Fredagsdans	
Strandgårdssko�en,	

Sam�ingssa�en	
Ishøj	Søvej	�00	

	�635	Ishøj

B	�	�	�	P	
Tomm�	P.	�arsen	

Viggo	
46	56	34	�4	
�8	86	06	03	

	

�6�0���0 �3.00���.00

	Svendborg	S��are	Dance	C��b	

  15 års Fødselsdag	
S.G.	�a��en	

Johs.	Jørgensensvej	�0	
5700	Svendborg

B - M - P - A1 - A2	
�i�s	Trottmann	 	

Søren	�indergaard	 	
C��bca��ere

Pia	
�4	65	�3	68	

�risten	
40	�8	�8	5�	

	

�7�0���0 �3.30��7.30

Brønders�ev	S��are	Dance	
Forening	

  Vinterdans	
Brønders�ev	Bib�iotek	

(Sko�egade)	
9700	Brønders�ev

M45 - M - P - (A1)	
�athi�de	Vinter	 	

Jens	��tte�	 	
	

Jørn	
98	83	4�	94	

	

http://www.osdc.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/R�dsp�ttedans jan.pdf
http://www.kalundborgsquaredancers.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100109 - Esbern Snare Festival (Kalundborg SD).pdf
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100109 - Esbern Snare Festival (Kalundborg SD) - DANSEPLAN.pdf
http://sydkystens-square-dancers.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/090911 - 100312 Fredagsdans (Sydkystens SD) - FLYER.pdf
http://www.ssdc.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/15 dans 2010.pdf
http://brogaard.adr.dk/
http://brogaard.adr.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/Vinterdans.pdf
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Arrangementsliste Januar - April 2010
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Januar . . .

�7�0���0 ��.00��5.00

	
Roski�de	S��are	og	�inedance	

C��b	
Søndagsdans	
���b�oka�erne	

Præstemarksvej	�0F	
4000	Roski�de

P	�	A�	
�i�s	Trottmann	

�ar�anne	
�4	�8	�7	�0	

Jens	
7�	�0	30	34	

	

�3�0���0 ��.30���.30

�æstved	S��are	Dancers	

	 	Tro��edans	
�i�demarksko�en	
�i�demarksvej	67	

4700	�æstved

B	�	�	�	P	�	A�	
Søren	�indergaard	

�anne	
��	66	98	�6	

	

�4�0���0 �3.00��7.00

Big	River	S��are	Dance	C��b	

 Søndagsdans i Big 
River	

�ejr�p	���t�r	&	Fritidscenter	
E�kjærvej	�6,	�ejr�p	

7500	�o�stebro

B - M - P	
Brian	Jensen	 	

Finn	�ristensen	

�n�d	
97	4�	3�	67	
�5	�4	54	6�	

	

�4�0���0 �3.00��7.00

	
Dj�rs	S��are	Dance	C��b	

  Søndagsdans 
Rosm�s	Sko�e	

Bispemosevej	5	
8444	Ba��e

M53  - P - A1 
Einar	Sø�vsten	 	

�eif	Brock	

�ogens	
86	38	64	74	
6�	74	�7	06	

�aj	
86	33	47	5�	

	

3��0���0 �3.00��7.30

	
		Grann�’s	S��are	&	�ine	

Dancers	
Søndagsdans	

Sorø	���t�r	&	Fritidscenter	
Frederiksvej	�7	

4�80	Sorø

B	�	�	�	(P)	
�one	B��me		

Jan	
�9	7�	�3	�6	

	

Februar . . .

Feb.��0 	

�ain	Cit�	S��aredancers	
Copenhagen	S��are	F�n	

AF�YST	
PÅ	GE�SY�	I	�0��

	

	
�innie	

60	�6	87	03	
	
	

http://rsdc.dk/
http://rsdc.dk/
http://www.nsdc.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100123 - Troldedans (N�stved SD).pdf
http://www.bigriver.dk/news.php
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/SF8ndagsdans20januar.pdf
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/SF8ndagsdans20januar.pdf
http://www.djurssquaredanceclub.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/S�ndags dans 24-1-10.pdf
http://www.grannys.dk/
http://www.grannys.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/1 _s�ndagshygge_jan_2010.pdf
http://www.citysquare.dk/
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Arrangementsliste Januar - April 2010
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Februar . . .

06�0���0 �4.00���.00

	
�ew	Friends	S��areDancers	

  Fødselsdagsdans 09	
Gær�m	Sko�e	

Brønders�evvej	99	
9900	Frederikshavn

B - M - P - A1 - A2	
�i�s	Trottmann	 	

Jette	Christensen	

Arne	
98	46	�8	7�	

	

06.0�.�0 �4.00���.00

	
		Ocean	Cit�	S��are	Dancers	

�7.	�ept�ndans	
So�rød	Sko�e	

�øjagervænget	�9	
�680	So�rød	Strand

B	�	�	�	P	�	A�	�	A�	
?

Per	
30	3�	�8	97	

	

07�0���0 �3.00��7.30

	
Østj�sk	S��are	Dance	C��b	

�idtj�sk	S��are	Dance	
O�d	Town	Dancers	

  Søndagsdans	
Rønbæksko�en	
Åda�svej	�00	

838�	�inner�p

M - P - A1 - A2	
Po��	�ie�sen	 	

�enrik	Svendsen	

Janni	
86	�4	78	8�	

	
�anne	

86	�6	3�	05	
	

�arianne	
86	�5	77	78

���0���0 �9.00���.45

S�dk�stens	S��are	Dancers	

	Fredagsdans	
Strandgårdssko�en,	

Sam�ingssa�en	
Ishøj	Søvej	�00	

�635	Ishøj

B	�	�	�	P	
Po��	Erik	Sørensen	

Viggo	
46	56	34	�4	
�8	86	06	03	

	

�4�0���0 �3.00��7.00

	
�edens	S��aredansere	

  Fastelavnsdans på 
Heden	

Østre	Sko�e	
J���andsgade	�0,	7430	Ikast

Gulvets niveau	
Tommie	Jørgensen	 	
Carsten	To�dbodd	 	

	

Birgit	
97	�5	09	�0	

	

�4�0���0 �3.00��7.00

Roski�de	S��are	og	
�inedance	C��b	

		Beg�nderstævne	
���b�oka�erne	

Præstemarksvej	�0F	
4000	Roski�de

B	�	�	
GU�VETS	�IVEAU	

���bca��ere	

�ar�anne	
�4	�8	�7	�0	

Jens	
7�	�0	30	34	

	

http://www.newfriendssquaredancer.webbyen.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/F�dselsdagsdans 9 �r 2010.pdf
http://www.oceancity.dk/
http://www.osdc.dk/
http://www.midtjysk-sd.dk/
http://www.oldtown.dk
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/s�ndagsdans.�mo.pdf
http://sydkystens-square-dancers.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/090911 - 100312 Fredagsdans (Sydkystens SD) - FLYER.pdf
http://www.hedenssd.dk/
http://www.hedenssd.dk/Fastelavn2010.pdf
http://www.hedenssd.dk/Fastelavn2010.pdf
http://rsdc.dk/
http://rsdc.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100214 - Begynderst�vne (Roskilde S-&LDC) - FLYER.pdf
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Arrangementsliste Januar - April 2010
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Februar . . .

�7�0���0 �9.00���.00

	
Fredensborg	S��are	Dance	

C��b	
		T�ff	P��s	dans		
Fredensborg	Bio	
Jernbanegade	4	

3480	Fredensborg

P		
Søren	�indergaard	

Dorte	
30	�9	�9	80	

	

�0�0���0 �4.00���.30

	
Roski�de	S��are	og	�inedance	

C��b	

	 	Va�entinedans	
J���ingeha��en	

P�anetvej	35,	4040	J���inge

B	�	�	�	P	�	A�	�	A�		
Bjørn	Andersson	 	

James	��att	 	
Jack	Borgström	

�ar�anne	
�4	�8	�7	�0	

Jens	
7�	�0	30	34	

	

���0���0 ��.00��5.00

	
Roski�de	S��are	og	�inedance	

C��b		Va�entinedans	
���b�oka�erne	

Præstemarksvej	�0F	
4000	Roski�de

A�	�	C�	
Jack	Borgström	

�ar�anne	
�4	�8	�7	�0	

Jens	
7�	�0	30	34	

	

�5�0���0 �9.00���.00

�jørring	S��are	Dance	

  Fællesdans	
Den	Gam�e	m�siksko�e	

Sko�egade	4	
9800	�jørring

Gulvets Niveau	
�enning	Pedersen	

Bjarne	
��	65	66	40	

	

�7�0���0 �3.00���.00

	
		Bredba��e	S��are	Dancers	

	 12th �indmill Dance	
Dgi���set	Vej�e	

�i���	Sørensens	P�ads	5	
7�00	Vej�e

M - P - A1 - A2 - C1	
�i�s	Trottmann	 	

Thorsten	Geppert	 	
Stefan	Förster	

�ans	
�0	83	�6	56	

	

06�03��0 �4.00���.00

Brønders�ev	S��are	
Dance	Forening	

Støvledans	
�edegårdssko�en	
�ordens	A��è	56	

9700	Brønders�ev

M45 - M - P - A1	
�ars�Inge	�ar�sson	 	

Jens	��tte�	 	
	

Jørn	
98	83	4�	94	

	

http://85.80.240.153/fsdc/
http://85.80.240.153/fsdc/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100217 - Tuff Plus (Fredensborg SDC) - FLYER.pdf
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100217 - Tuff Plus (Fredensborg SDC) - FLYER.pdf
http://rsdc.dk/
http://rsdc.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100220 - Valentinedansen (Roskilde S-&LDC) - FLYER.pdf
http://rsdc.dk/
http://rsdc.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100220 - Valentinedansen (Roskilde S-&LDC) - FLYER.pdf
http://www.hjoerringsquaredance.webbyen.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/Flyer2 til dans Torsdag uge 8 2010.pdf
http://www.bredballedancers.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/12 windmill dance 2010.pdf
http://brogaard.adr.dk/
http://brogaard.adr.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/St�vledance2.pdf
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Arrangementsliste Januar - April 2010
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Marts . . .

	
	

05�03��0	
	
	
	

06�03��0	
07�03��0

	
	

�8.30���.00	
	
	

�3.00���.00	
�0.00��5.00

Fredensborg	S��are	
Dance	C��b		Fødse�sdagsdans	

Fredag	:		
Fredensborg	Bio	
Jernbanegade	4	

3480	Fredensborg	

�ørdag�Søndag	:		
Endr�pha��en	
Endr�pvej	3�	

3480	Fredensborg

	
	

C�	(fredag)	
Dave	�i�son	 	

	
	

A�	�	A�	�	C�	(�ørdag)	
�	�	P	(søndag)	

Dave	�i�son	 	
Bjørn	Andersson	

Dorte	
30	�9	�9	80

���03��0 �9.00���.45

S�dk�stens	S��are	Dancers	

		Fredagsdans	
Strandgårdssko�en,	

Sam�ingssa�en	
Ishøj	Søvej	�00	

�635	Ishøj

B	�	�	�	P	
Bjørn	Andersson	

Viggo	
46	56	34	�4	
�8	86	06	03	

	

�3�03��0 �3.00���.00

	

	
Be��es	&	Bea�s	S��are	Dance	

C��b	
	4th Bulls eye Festival	

Skovbakkesko�en	
Tværgade	��	
8300	Odder

M - P - A1 - A2	
Ejnar	Sø�vsten	 	
Carsten	To�bod	

G�tha	
35	�4	53	64	
60	9�	53	63	

	

�4�03��0 �3.00��7.00

	
S�age�se��ea�and	S��are	

Dancers	
Søndagsdans	

?

G��vets	�ivea�	
?	

R�th	
58	85	��	87	

	

�0�03��0 �4.00���.00

	
Greve	S��are	Dance	C��b	

	 	Fødse�sdagsdans	
Greve	Idrætscenter,	ha�	3	

�i��evangsvej	88	
�670	Greve	

B	�	�	�	P	
A�	Stevens		

�ans	
43	90	07	09	
Anne�Grete	
�8	6�	86	�3	

	

���03��0 	

DAASDC	
Repræsentantskabsmøde

�æ�dagersko�en,	
�ørremarksvej	�57,

7��0	Vej�e	øst

	 	

http://85.80.240.153/fsdc/
http://85.80.240.153/fsdc/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100305 - F�dselsdagsdans (Fredensborg SDC).pdf
http://sydkystens-square-dancers.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/090911 - 100312 Fredagsdans (Sydkystens SD) - FLYER.pdf
http://www.belles.odderweb.dk/site/default.asp
http://www.belles.odderweb.dk/site/default.asp
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/Bulls Eye flyer 08.pdf
http://www.greve-squaredance.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/100320 - F�dselsdagsdans (Greve SD) - FLYER.pdf
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Arrangementsliste Januar - April 2010
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Marts . . .

�6�03��0	
�7�03��0

�9.00���.00	
��.00��8.00

	
		Østj�sk	S��are	Dance	C��b	

  New-Beat Festival / 
20. Forårsfestival 

Voe�	�a��erne	
sorringvej	�8,	Voe�	

8600	Si�keborg	
On�ine�ti�me�ding

M - P - A1 - A2 - ( C1, 
kun lørdag )	

Bronc	�ise	 	
James	��att	 	

�i�s	Trottmann	 	
Carsten	�ie�sen	 	

Søren	�indergaard	 	
	

Janni	
86	�4	78	8�	

	

3��03��0 �9.00���.00

	
		Ca��ers	Societ�	Denmark	

   Callerparade 
Tran�m	Strand	��rs�scenter	

Strandvejen	83,	Tran�m	Strand	
9460	Brovst

M - P - A1 - A2	
Ca.	�0	CSD�Ca��ere

�ads	
97	36	�8	08	
40	53	49	43	

	

April . . .

�0�04��0 ?

S�dsjæ��ands	S��are	Dance	
C��b	

Gøngefestiva�	
?

?

John	
55	54	7�	38	
��	47	76	�0	

���04��0 �3.00��7.30

Østj�sk	S��are	Dance	C��b	
�idtj�sk	S��are	Dance	

O�d	Town	Dancers	

  Søndagsdans	
Rønbæksko�en	
Åda�svej	�00	

838�	�inner�p

M - P - A1 - A2	
�athi�de	Vinter	 	

�eif	Brock	

Janni	
86	�4	78	8�	

	
�anne	

86	�6	3�	05	
	

�arianne	
86	�5	77	78

�7�04��0 	

	
Join	�ands	

Jail House dans	
AF�YST	

PÅ GENSYN I 2011

	
Fredd�	

75	64	33	��	
�7	64	33	��

�4�04��0 ?
S�dk�stens	S��are	Dancers	

Fødse�sdagsdans	
?

?
Viggo	

46	56	34	�4	
�8	86	06	03

http://www.osdc.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/New-beat 2010.pdf
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/New-beat 2010.pdf
http://www.new-beat.net/sign-up.php
http://www.csd-denmark.dk/
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/Callerparade flyer.pdf
http://www.sysdc.dk/
http://www.sysdc.dk/
http://www.osdc.dk/
http://www.midtjysk-sd.dk/
http://www.oldtown.dk
http://www.daasdc.dk/arrang/flyers/s�ndagsdans.�mo.pdf
http://www.joinhandshorsens.dk/
http://sydkystens-square-dancers.dk/
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Reserver allerede nu datoen

Søndag d.21 marts 2010

Til Repræsentantskabsmøde i 
DAASDC

Mødet vil blive afholdt i: 

Hældagerskolen, Nørremarksvej 157,
7120 Vejle Øst

Alle klubformænd vil modtage   
indkaldelse til mødet pr. brev, 

øvrige papirer vil blive fremsendt 
pr. mail.

Husk at melde korrekt mail ind 
til forbundet, for at modtage 

papirerne.
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Roskilde Square- & Linedance Club

Indbyder til

Valentine-Dans 2010 
Lørdag den 20. februar - kl. 14 - 21.30 i Jyllingehallen 

Planetvej 35 – 4040 Jyllinge 
og

Søndag den 21. februar kl. 11 - 15 i klublokalerne 

Pris: Lørdag: Kr. 125,-   /  Søndag: Kr. 80,-  /    Begge dage Kr. 180,- 

Vi glæder os til at se jer
Kontaktpersoner: Jens 72 20 30 34.  Maryanne 24 28 17 10 caller@webspeed.dk

Jack Borgstrøm (S) Bjørn Andersson (DK) James Wyatt (GB) 

Program Lørdag kl. 14 – 21.30 

Lørdag danses der i Jyllingehallen
Dans i 2 sale (Bestilling modtages gerne) 

Niveauer:
B - M - Plus - A1 - A2
med alle 3 callere 

Spisning:
Middag lørdag kan bestilles samme dag.
Pris kr. 75,- for én ret + salat. 

Det er ikke tilladt selv at medbringe mad og 
drikkevarer.    

Program Søndag kl. 11 - 15 

Søndag danses der i
Klublokalerne,
Præstemarksvej 10F, 
4000 Roskilde

Caller:
Jack Borgstrøm

Niveauer:
 A2 og C1 



�0

• 
• 

• 
• 

Kontakt bestyrelsen: Mads Nielsen 9736 2808, Einar Sølvsten 8610 2127  
Mathilde Vinter 5135 3151, Poul E. Sørensen 4879 5419, Niels Hviid  6221 8911 

Indmeldelse: Kasserer Mathilde Vinter, 5135 3151     e-mail: mathildevinter@hotmail.com 

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

Overrækkelse af penge til 
Børnecancerfonden

Fredag	d.	30.	oktober	var	dagen	hvor	
DAASDC	sk���e	overrække	checken	
på	kr.	67.�44,00	ti�	Børnecancerfon�
den	 –	 et	 be�øb	 der	 er	 sam�et	 sam�
men	ved	donation	fra	forb�ndet	samt	
oversk�ddet	fra	Convention	�009.
C�a�s	�ansen	og	Jette	�ie�sen	sk���e	
møde	direktør	�arianne	B.	�ie�sen	
fra	Børnecancerfonden	i	rigshospita�
�ets	reception	k�.	�3.30.
�arianne	 vi��e	 vise	 os	 afde�ingen	
hvor	 børnene	 bor,	 når	 de	 er	 ind�agt	
på	hospita�et	ti�	behand�ing.
Vi	b�ev	modtaget	af	en	smi�ende	og	
g�ad	�arianne	og	det	første	h�n	øn�

skede	os	at	vise	var	Rona�d	�c	Do�
na�d	��s,	som	�igger	�ige	ved	siden	
af	Rigshospita�et.
Det	 er	 et	 fantastisk	 h�s	 med	 varme	
og	 r�mme�ighed	 –	 de	 fami�ier	 der	
har	opho�d	i	dette	h�s,	er	fami�ier	der	
har	 et	 meget	 s�gt	 barn	 på	 hospita�
�et	–	ofte	er	opho�det	i	h�set	af	�ang	
varighed.	I	h�set	sti��es	et	 r�m	med	
senge	ti�	rådighed	for	fami�ien,	som	
ofte	er	der	søskende	med.	Den	dag	vi	
besøgte	h�set	mødte	vi	en	mor,	der		
igen	 havde	 et	 opho�d	 i	 h�set,	 mens	
barnet	 atter	 var	 ind�agt.	 �oderen	
b�ev	 meget	 g�ad	 for	 at	 møde	 �ari�



��

anne	og	ta�e	med	hende.
��set	 indeho�der	 en	 varme	 som	
ikke	kan	beskrives.	Der	er	nat�r�ig�
vis	 persona�e,	 men	 samtidig	 er	 der	
frivi��ige,	 der	 tager	 vagter	 derinde,	
så	hverdagen	kommer	 ti�	 at	køre	så	
godt	den	kan	for	de	fami�ier	der	har	
opho�d	der.	Der	d�ftede	dej�igt	at	n��
bagte	bo��er.
Fami�ierne	 ska�	 se�v	 �ave	 mad	 og	
e��ers	 få	 dagen	 ti�	 at	 gå	 så	 norma�t	
som	 m��igt,	 men	 er	 der	 dage,	 hvor	
oversk�ddet	ti�	se�v	de	mest	nødven�
dige	opgaver	ikke	er	der,	så	hjæ�per	
de	frivi��ige	med	støtte	og	praktiske	
gøremå�.
Et	s�per	dej�igt	�eger�m	var	der	også,	
med	masser	af	aktiviteter	ti�	de	børn	
der	er	med,	så	de	kan	få	dagen	ti�	at	
gå og måske her finde ”fri rummet” 
�idt.
Dej�ige	 ��se	 opho�dsr�m,	 hvor	 fa�
mi�ierne	 kan	 støtte	 hinanden	 �nder	
en	kaffetår	–	e��er	der	kan	 inviteres	
fami�ie	ti�	fødse�sdag	m.m.	�	var	der	
også.	 I	 det	 he�e	 taget	 et	 r�mme�igt	
h�s,	hvor	der	i	sit�ationen	er	varme	
og	støtte.
Besøget	rørte	noget	d�bt	inde	i	C�a�s	
og	jeg	–	et	h�s	som	dette	er	ønske�igt	
andre	steder	i	Danmark	b�ev	vi	enige	
om.
Dette	h�s	har	a�tid	br�g	for	pengega�
ver	–	så	her	er	måske	en	op�agt	 ide	
ti�	et	n�t	ti�tag	vedr.	indsam�ing.	�er	
kan	vi	 være	med	 ti�	 at	 gøre	 en	 for�

ske�.
Efter	 r�ndvisningen	 gik	 vi	 over	 på	
afde�ingen	hvor	børn	der	er	 ramt	af	
cancer	er	ind�agt	–	der	er	�7	senge�
p�adser	på	denne	afde�ing.	En	afde�
�ing	der	var	�nder	omb�gning	–	der	
sk���e	 �aves	 n�t	 køkken	 ti�	 kokken	
der	 �aver	 a��e	 �ivretterne	 ti�	 de	 ind�
�agte	børn,	des�den	b�iver	der	et	køk�
ken,	 så	 fami�ien	 se�v	 kan	 �ave	 mad	
ti�	deres	barn,	der	er	ind�agt	–	�ivret�
terne	kan	være	bo��er	 i	karr�,	 frika�
de��er	m.m.	–	der	kan	næsten	skrives	
–	hvad	d�	ønsker,	ska�	d�	få.

Afde�ingens	 vægge	 var	 ma�et	 med	
træer,	bier,	 f�g�e	m.m,	dette	er	med	
ti�	 at	 ��se	 op,	 give	 fantasien	 inp�t	
–	virker	��st	og	givende.
Persona�et	 mødte	 os	 med	 smi�	 på	
�æben,	ven�ige	ord	–	denne	måde	er	
med	ti�	at	��se	op	i	en	e��ers	kaotisk	
hverdag	 for	 de	 personer	 der	 færdes	
på	denne	afde�ing.	Vi	mødte	og	 �æ�
gen	Carsten	��som	og	Socia�rådgi�
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veren	 for	 afde�ingen,	 begge	 kendte	
ti�	s��are	dance	og	sagde,	at	det	for	
dem	havde	været	en	meget	stor	op�e�
ve�se,	at	prøve	at	danse.
Der	har	været	et	arr.	i	Ribe	hvor	Car�
sten	 �ie�sen	 havde	 været	 nede	 og	
ca��e	for	he�e	den	gr�ppe	der	de�tog	
i	 dette	 arr.	 –	 Carsten	 var	 engageret	
gennem	en	person	der	har	forbinde��
se	ti�	en	ansat.
Det	var	dej�igt,	 at	også	personer	på	
afde�ingen	 kender	 ti�	 vor	 dej�ige	
sport.
Vi	k�nne	ikke	komme	ind	på	st�er�
ne, da det er isolationsstuer, men fik 
vist	en	iso�ationsst�e,	hvor	der	ingen	
var	ind�agt	på	–	ikke	noget	rart	sted	
at	opho�de		sig,	da	man	er	tota�	iso�
�eret	indti�	der	er	st�r	på	s�gdommen	
og	 behand�ingen	 har	 hj��pet	 –	 men	
med	 det	 persona�e	 og	 mor/far	 ved	
sin	side,	så	k�arer	børnene	også	dette	
stade	i	s�gdomsperioden.
�er	var	der	også	en	st�e	med	comp��
terspil til at aflede tankerne og tiden 
–	 når	 e��ers	 der	 er	 frihed	 fra	 iso�a�
tion.
På	gangen	 �å	der	en	 �i��e	pige	–	 jeg	
vi�	 sk�de	 på	 at	 h�n	 var	 omkring	 6	
–	 8	 år.	 ��n	 havde	 de	 t�piske	 tegn	
for	 s�gdommen	 –	 ingen	 hår,	 h�n	
stod	 der	 med	 sit	 tørk�æde	 på	 hove�
det	 og	 så	 en	 s�gep�ejerske	 komme	
–	så	sp�rgte	pigen	–	er	det	gode	ta�	
–	e��er	er	det	dår�ige	ta�,	hvorti�	s�ge�
plejersken svarede 36,8 – det er fine 

ta�,	tænk	sig	–	en	sådan	�i��e	større�se	
tænker	disse	tanker,	det	giver	stof	ti�	
eftertanke.
Det	b�ev	en	dag	vi	a�drig	vi�	g�emme	
–	 en	 dag,	 som	 forta�te	 os,	 at	 det	 vi	
havde	vedtaget	vedr.	oversk�ddet	fra	
Convention	�009,	ska�	være	med	ti�	
at	 gøre	hverdagen	 �idt	mere	 ��s.	Så	
snart	fami�ien	er	på	vej	mod	en	nor�
ma�	hverdag	og	trænger	ti�	et	fristed,	
så	kan	de	søge	et	af	sommerh�sene	
og	her	er	DAASDC	så	med	ti�,	at	der	
forefindes noget at få tiden til at gå 
med	i	form	af	spi�	m.m.	
Teenagegr�ppen	 er	 også	 betænkt	
med	et	be�øb,	her	 arrangeres	week�
end ophold, da flere ikke tåler/kan 
de�tage	 i	a��e	de	aktiviteter	der	nor�
ma�t	 er	 ti�tænkt	 den	 a�dersgr�ppe	
–	 der	 arrangeres	 også	 k�rser	 m.m.,	
b�.a.	make�p,	så	de	�nge	kræftramte	
kan	komme	ti�	at	se	�ækre	�d,	se�vom	
s�gdommen	raser	i	kroppen.
Tak	 ti�	 �arianne	 for	 er	 �ærerig	 dag	
–	en	dag	 f��d	af	varme	og	åbenhed	
–	en	dag	som	har	sat	nog�e	tanker	i	
gang	�	kære	dansere,	det	hjæ�per,	at	
vi	står	sammen	og	gør	noget	for	an�
dre,	der	ikke	har	samme	m��igheder	
som	os	raske.
�arianne	var	d�bt	rørt	over,	at	DA�
ASDC	havde	formået,	at	få	så	mange	
penge	sam�et	ind	og	at	vi	havde	be�
tænkt	netop	Børnecancerfonden	med	
vore	penge.

C�a�s	�ansen/Jette	�ie�sen
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New Beat Festival den 26 og 27 marts 
Så	er	j��	og	n�tår	overstået	og	vi	ska�	
ti�	at	 se	 fremad	mod	den	dej�ige	og	
��se	tid	omkring	foråret.	
Som	sædvan�ig	ind�edes	foråret	med	
Østj�sk	S��are	Dance	c��b’s	forårs�
festiva�	 i	 marts	 måned	 (dette	 er	 ef�
terhånden	b�evet	den	t�vende	i	ræk�
ken).	

Denne	 gang	 er	 det	 i	 samarbejde	
med	 �ew	 Beat	 gr�ppen	 bestående	
af	Bronc	�ise	(USA),	James	��att	
(GB),	 �ie�s	 Trottman	 (D),	 Søren	
�indergaard	 (D�)	 og	 Carsten	 �ie��
sen	(D�).
Gr�ppen	 består	 jo	 af	 gode	 ”gam�e”	
ca��erkendinge,	der	også	er	kendt	for	
at	 have	prod�ceret	meget	 fantastisk	
s��are	dance	m�sik.
De	 har	 optrådt	 på	 a�verdens	 s��are	
dance	 scener	 som	 ca��ere	 i	 ti�sam�
men	 over	 �00	 år	 og	 har	 som	 �ew	
Beat	 gr�ppen	med	 stor	 s�cces	 stået	
på	scenen	b�.a.	i	�o�stebro	�007	samt	
Vej�e	i	�008.
I	 forbinde�se	med	afterpart�	 fredag	
aften	 (ca.	 ��.�5)	 vi�	 disse	 ”show�
men”	optræde	på	s�ap	�ine	med	deres	
forr�gende	�nderho�dning.		

A�t	dette	borger	for,	at	vi	må	forvente	
en	�tro�ig	fest�ig	og	spændende	for�
årsfestiva�,	 der	 i	 år	 b�iver	 afho�dt	 i	
Voe�	�a��erne	i	nærheden	af	det	na�

t�rskønne	Si�keborg.

Så	tag	et	par	ekstra	fridage	og	op�ev	
området	 omkring	 G�denåen,	 Si�ke�
borgsøerne	og	�imme�bjerget.

Er	tiden	kommet	ti�	at	campingvog�
nen skal ud af vinterhiet, så finder vi 
en	p�ads	ti�	den,	a�ternativt	er	der	jo	
�tro�ig	mange	campingp�adser	i	om�
rådet.

Bemærk	at	registrering	inden	den	�8	
febr�ar	 giver	 en	prisforde�	 på	 såve�	
dagsbasis	som	tota�	for	de	�	dage	fe�
stiva��en	varer.

F��erti�me�ding	kan	foretages	ti�	Jør�
gen	�ø��er,	Sportsvej	5,	8883	Gjern	
på	t�f.	8687	58��		e��er	på	e�mai�:	id�
mefiberpost.dk.

På	s��ar�ig	gens�n	ti�	en	h�gge�ig	og	
spændende	festiva�	i	Voe�.

Østjysk Square Dance Club.
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Europæisk Convention 2010.
Kære Squaredance venner!
Vi	 håber	 at	 I	 er	 opmærksomme	 på,	
at	næste	E�ropæiske	Convention	vi�	
b�ive	 ho�dt	 i	 Sverige.	 	 Det	 er	 �et	 at	
finde ud af hvor – i Karlstad der liger 
i	toppen	af	søen	Vänern,	som	er	den	
største	sø	i	E�ropa	�denfor	R�s�and.	
I forbindelse med søen ligger floden 
”��are�ven”		(C�ear	River)	som	s��n�
ger	sig	gennem	�ar�stad	som	er	b�g�
get i deltaet hvor floden udmunder 
i	Vänern.	 	��are�ven	 indb�der	 ti�	at	
sej�e	med	båd	og	svømme	i	og	nav�
net	er	ikke	misvisende,	vandet	er	så	
rent	at	d�	kan	svømme	ind	�ige	midt	
i	centr�m	af	b�en.

Det	 E�ropæiske	 Convention	 afho��
des	fra	�8.	ti�	�0.	j�ni	�0�0.		Det	er	
en	�ge	før	en	af	de	største	he��igdage	
i	Sverige	”�idsommerfesten”.	Se�v�
om	sommeren	�ige	er	beg�ndt	på	det�
te	tidsp�nkt	fejre	vi,	at	sommerso�en	
er	kommet.	Vi	har	ikke	midnatsso�en	
på	 disse	 breddegrader,	 men	 vi	 kan	
�ove	 dig	 en	 so�skinsdag	 på	 næsten	
�0	 timer.	 �ed	 så	 mange	 so�skins�
timer	 om	 sommeren,	 er	 �ar�stad	
også	kendt	som	So�skins	B�en	(S�n	
Town).	 	�orma�t	 har	 vi	mange	 so��
skinstimer,	men	navnet	”S�n	Town”	
kommer	af,	at	en	sød	og	her�ig	p�b�
ejer i det 18. århundrede, fik tilnav�
net	–	”So�en	i	�ar�stad”.	
�ar�stad	er	stadig	en	ven�ig	og	h�g�

ge�ig	b�,	med	en	masse	resta�ranter	
og	p�b´er.	Så	d�	kan	n�de	so�en	om	
dagen	og	om	aftenen	natte�ivet	�	må�
ske	g�emmer	d�	så	at	sove		,	men	
hvem	 ønsker	 at	 sove	 når	 man	 kan	
danse	s��aredance.

På	 E�ro	 Convention	 her	 i	 �ar�stad	
har	 vi	 �8	 af	 E�ropas	 bedste	 ca��ers	
og	c�ers	som	vi�	gøre	a�t	for	at	give	
dig	 en	 danseop�eve�se	 �dover	 det	
norma�e.	 Sammen	 med	 ca��erne	 og	
cr�ers,	 er	 vi	 3	 s��aredance	 k��bber	
som	organiserer	a�ting	for	at	gøre	dit	
opho�d	 behage�igt	 og	 så	 mindevær�
digt	for	dig	som	det	er	os	m��igt.	Det	
er	S�n	Town	S��are	Dancers,	C�ear	
Rivers	og	Præriefo�ket.	Sammen	re�
præsenterer	vi	so�en,	vandet	og	vin�
den	�	der	a�tid	b�æser	over	prærien.	
Forhåbent�ig	 vi�	 vinden	 også	 b�æse	
over	 søen	 og	 den	 n��igt	 opståede	
kraft	 fra	 vinden	 overføres	 ti�	 Vä�
nern.

�vis	d�	a�drig	før	har	besøgt	denne	
de�	af	Sverige,	kan	vi	stærkt	anbefa�e	
at	 d�	 b�iver	 her	 et	 par	 dage	 ekstra	
hvis	det	er	m��igt.	�ar�stad	kan	op�
vise mange spændende udflugtsmål 
som	 f.eks.	 ”b�s	 både”	 der	 sej�er	 i	
kana�erne	 i	 b�en,	 �andsde�s	 m�seet	
som	har	en	permanent	�dsti��ing	om	
vort	�and	gennem	de	sidste	�0.000	år	
eller f. eks en herlig sommerudflugt 
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Avser plats i dubbelrum med toalett o dusch, dansavgift, kaffe/the i danspauserna, tur i Gdansk
samt frukost och middag och härligt afterparty med traditionell polsk mat och dryck.. Enkelrum finnes, 
tillägg 550:- Sv.Kr/vecka 

Förskottsinbetalning 1200 Sv.kr till 
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 Tel: 59 46 53 97, jytho@mail.dk 
Övriga: Kontakta Lars Olofsson eller Hanna Tenenbaum 
Pris inkl. 300:- anmälningsavgift som ej återbetalas  vid avbokning  
efter den  1 maj  2010

24 – 31 juli  31 juli – 7 aug 
   

Plus dans med DBD A2 dans med DBD 
 ( Förkunskap: God Plus )  ( Förkunskap: god A2 ) 

A1-dans med DBD C1-dans
 ( Förkunskap: God A1 )   ( Förkunskap: hela C1 ) 

Thomas Samuelsson 
Christer Bern 

Thomas Samuelsson 
Christer Bern 

+ /A1
A2 / C1

              Thomas Samuelsson (Dk) -  Christer Bern (S) 

Polen - Gdansk 
Hotell Dom Tancerza 

2010

Begränsat antal 
deltagarePris: 4 300 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 

ti�	”A�ster	S�ot”	som	var	G�staf	Frö�
dings	 (en	Svensk	poet	og	 jo�rna�ist	
som	 �evede	 me��em	 �860	 og	 �9��)	
fødested.	Både	på	s�ottet	og	m�seet	
har	d�	m��ighed	for	at	købe	en	gave,	
spise	e��er	drikke	kaffe.

Gå	 ind	 på	 vor	 hjemmeside:	 www.
e�ropeanconvention�0�0.org	 for	
mere	information	og	ti�me�ding	samt	
for	 registrering	af	må�tider.	Anta��et	
af	�edige	hote�r�m	red�ceres	hastigt.

D�	 kan	 også	 kontakte	 os	 via	 mai�	
på:	 info@e�ropeanconvention�0�0.
org	e��er	på	te�efon	+46	70	548	7�	9�	
hvis	 d�	 har	 spørgsmå�	 e��er	 ønsker	
s�pp�erende	information	om	conven�

tion	e��er	arrangementet.	Vi	vi�	med	
g�æde	stå	ti�	din	tjeneste	og	besvarer	
henvende�ser	fra	dig.

�ange	hi�sener	fra

Convention	Team
�ar�stad	�0�0
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Belles & Beaus Square Dance Club

�860	9�	53	638300	Odder
Gytha Nielsen, Købmagergade 38, Gylling

�.

Big River Square Dance Club

4497	4�	3�	677500	�o�stebro
Knud Kyed Søndergaard, Vembvej 5

�.

Bornholm Square Dance Klub

5856	97	��	0837�0	Åkirkeb�
Lene Due, Smørengevejen 16

�.

Bredballe Square Dancers

��375	8�	45	567��0	Bredba��e,	Vej�e	Ø
Hans Pitters, Bryggervangen 13

�.

Brønderslev Square Dance Forening

�896	83	4�	949740	Jers�ev
Jørn Christensen, Horsermosevej 81

�.

Callers' Society Denmark

8597	36	�8	086900	Skjern
Mads Nielsen, Søvejen 10, Række Mølle

�.

Coordinate Denmark

998	39	�5	9695�0	Skørping
Jette Nielsen, Sætervej 1

�.

Djurs Square Dance Club

3586	38	64	748585	G�esborg
Mogens Andersen, Bønnerupvej 13

�.

Fredensborg Square Dance Club

��449	�4	�3	00�980	�okkeda�
Dorte Westergaard, Enebærhaven 308

�.

Frederikshavn Square Dance Club

�598	48	�9	939970	Strandb�
Juan Dohn-Berg, Herdelundsvej 3

�.

Fyn Square Dance Club

94�5	54	�3	86576�	Vester	Skerninge
Torben B. Poulsen, Longvej 16

�.

Granny's Square- & Linesdancers

74�9	7�	�3	�6�600	G�ostr�p
Jan Hansen, Liliendalsvej 34

�.

Greve Square Dance Club

4343	90	07	09�670	Greve
Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

�.

Hadsten Square Dance Club

�586	98	�3	378370	�adsten
Lisbeth Rasmussen, Norgesvej 52

�.

Hedens Squaredansere

6497	�5	09	�07430	Ikast
Birgit V.H. Kristensen, Bjørn Nørgårdsvej 14

�.

Hillerød Square Dancers

����5	37	39	673480	Fredensborg
Eva Modahl Larsen, Petersgårdsvej 3, Nøddebo

�.

Hjørring Square-Dance

30��	65	66	409800	�jørring
Bjarne Nielsen, Karolinevej 3F

�.

Holbæk Square Dance Club

37�0	78	67	�84300	�o�bæk
Karina Dalgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A

�.

Join Hands

�075	64	33	��8700	�orsens
Freddy Juhl Nielsen, Bollervej 81

�.

Kalundborg Square Dancers

3459	56	50	�94400	�a��ndborg
Mona Gross, Møllevej 4

�.

Løvvangens Square Dancers

�060	86	34	�493�0	�ja��er�p
Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

�.

Main City Square Dancers

5�60	�6	87	03�650	�vidovre
Winnie Toft, Rebæk Søpark 3, 16, 1605

�.

Midtjysk Square Dance

6486	�6	3�	058��0	Årh�s	V
Hanne Anholm Hansen, Slotslyngen 18

�.

New Friends Squaredancers

�898	46	�8	7�9900	Frederikshavn
Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk

�.

North �est Square- & Linedancers

6048	�8	43	393660	Sten�øse
Marianne Ziegler Christiansen, Ellekærvænge 5

�.

Næstved Square Dancers

�8��	66	98	�64700	�æstved
Hanne N. Mach, Birkehegnet 161

�.

Nørresundby Square Dance Club

4�98	�3	�0	3�9460	Brovst
Tove Sigh, Søndre Alle 6Skoleparken

�.

Ocean City Square Dancers

�0356	�7	53	97�680	So�rød
Per Hertz, Postboks 45

�.
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Old Town Dancers

9�8�	�4	48	57838�	Ti�st
Henrik Svendsen, Orøvænget 38

�.

Penguins

�086	9�	��	83875�	Gedved
Arne Pedersen, Frydenslund 1

�.

Piraterne

�098	93	3�	009830	Tårs
Finn Glargård, Tangetvej 300

�.

Rold Skov Square Dancers

��98	37	80	09954�	S��dr�p
Hugo Høyer, Anlægsvej 17

�.

Roskilde Square Dance Club

�6�46	37	�5	744000	Roski�de
Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

�.

Salten Square Dancers

3686	85	�4	058600	Si�keborg
Eva Stenholt, Skærskovvej 77

�.

Silkeborg Modern Square Dance

4086	89	�4	�88680	R�
Hanne Storgård, Skovsrodvej 24

�.

Slagelse-Zealand Square Dance Club

6658	85	��	874�70	�øng
Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

�.

Stoholm Square Dance Club

3897	54	��	987800	Skive
Egon Jensen, Kjeldbjerg Toft 1

�.

Svendborg Square Dance Club

7040	�8	�8	5�5700	Svendborg
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge

�.

Syddjurs Square Dance Club

�484�0	Rønde
Inge Marie Rasmussen, Kolindvej 3

�.

Sydjysk Square Dance Kolding

9075	95	44	587000	Fredericia
Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8

�.

Sydkystens Square Dancers

4�46	56	3�	�43640	�edeh�sene
Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng

�.

Sydsjællands Square Dance Club

�655	54	7�	384684	�o�megaard
John Nyberg Nielsen, Platanvej 47, Fensmark

�.

The Diamond

�8��	8�	07	3�9000	Aa�borg
Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10

�.

Trade By Square Dancers

4��5	3�	33	403400	�i��erød
Finn E. Sørensen, Bjørnebakken 20

�.

Vordingborg Square Dance Club

4�55	34	�5	044760	Vordingborg
Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3, Bakkebøll

�.

Væggerløse Line- og Square Dance

955	34	�5	044760	Vordingborg
Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3,Bakkebølle

�.

�est Coast Square Dance Club

�0�3	44	57	9776�0	�emvig
Linda Vejling, Houlindvej 16, Sdr.Tørrin

�.

�ild �est Square Dance

��30	�4	7�	�96700	Esbjerg
Søren Loft Mikkelsen, Darumvej 38

�.

Østjysk Square Dance Club

7486	�4	78	8�838�	Ti�st
Janni Thye, Fejøvænget 18

�.
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