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BESTYRELSEN I DAASDC 
Formand: Lotte Krogh Vangsgaard Kodrivervej �0 40 84 84 05 
                           Penguins, The Diamonds,  CSD �800 Hjørring                  president@daasdc.dk  

Næstformand: Claus Hansen Storebjergvej 5, �0 �� 7� �� / 40 �5 �5 80 
 Holbæk Square Dance Club ���0 Hundested vice.president@daasdc.dk 

Kasserer: Ingeborg Vind Nielsen Hvedevænget �� 4��4��87/�0����87 
 Fredensborg Square Dance Club ��80 Kokkedal treasurer@daasdc

Sekretær: Kristen Foged  Bjerrebyvej ��5, Tåsinge �� 54 �4 07 
 Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg secretary@daasdc.dk 

Best. medlem Bjarne Trampedach Akacievej ��. 75 54 �4 07  
Sydjysk Square Dance Kolding �000 Kolding boardmember@daasdc.dk 

Suppleant: Per Hertz Lidemarksvej 1. �0 �� �8 �7 
 Ocean City Square Dancers 4�8� Herfølge suppleant�@daasdc.dk 

Suppleant: Britta Bertel Frydenslundsvej � 8�����8�/4��0055� 
 Penquins 875� Gedved suppleant�@daasdc.dk 

Revisor: Ruth Nielsen Kulbyvej �0 58 85 �� 87 
 Slagelse-Zeeland Square Dancer 4�70 Høng revisorl@daasdc.dk 

Revisor: Lene Skaarup Kærtoften �, Ganløse 48 �8 �4 77 
 Nord West SQ og Linedancers ���0 Stenløse revisoru@daasdc.dk 

Revisor suppl.: Benja Nielsen Røsnæsvej 4�7, 5� 5� 74 78 
 Kalundborg Square Dancers 4400 Kalundborg 

Homepage  Jan Hansen  Lilliendalsvej �4   �� 7� �� 7� 
  Granny's Square & Line Dancers  DK��00 Glostrup webmaster@daasdc.dk 

Arrangements koordinator: 

Nord: Leif Martin Pedersen  Kongensgade �, �0 8� �4 �4 
 Løvvangens Square Dancers ���0 Hjallerup arrangement.nord@daasdc.dk 

Syd:  Ej besat 
     arrangement.syd@daasdc.dk 

Øst:  Tommy P. Larsen Toftevænget 5, Magleby  �� �� 04 55 
  Caller 47�� Borre arrangement.oest@daasdc.dk 

DAASDC:Internet hjemmeside http://www.daasdc.dk 
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Redaktørens spalte
Så er dansesæsonen atter i gang og forhåbentlig har mange klubber 
startet nye hold op. DAASDC er også startet op med et nyt hold 
eller næsten nyt hold, 4 ud af 7 er nyvalgte. Jeg håber at I har 
mod på og styrke til at få vendt udviklingen inden for square dansen til 
gavn for os alle. Jeg håber også at I vil benytte jer af den viden og ekspertise der 
nødvendig vis må være I en forening som vores og prøve at trække på disse til 
special opgaver og at medlemmerne ude omkring i landet også er villige til hver 
især at give en håndsrækning der hvor de kan gøre en forskel. Løfter vi i samlet flok 
kan vi nå meget længere. Så herfra skal lyde et stort VELKOMMEN til de nyvalgte 
bestyrelses medlemmer og god arbejdslyst. På side 5 – 8 kan I læse en præsentation 
af nogle af de nyvalgte medlemmer.
Jeg vil også gerne have lov til at byde velkommen til nye dansere rundt om i landet. 
Jeg håber at I vil finde denne danseform sjov, inspirerende og udfordrende for 
både krop og sjæl samt at I vil knytte en masse nye venskaber gennem dansen. De 
”gamle dansere” vil jeg gerne opfordre til at tage godt imod de nye. Husk vi er alle 
begyndere blot på forskellige niveauer.
Dette nummer af Highlights ser lidt anderledes ud. For det første er Redaktørens 
spalte igen rykket til side � og formandens indlæg starter på side 5. Desuden har vi 
droppet spalterne i bladet. Dette er i håb om det giver en mere læsevenlig udgave på 
hjemmesiden. Vi vil derfor gerne opfordre alle læsere til at melde tilbage med ris os 
ros og evt. forslag til ændringer og forbedringer af layoutet. Har I forslag til emner 
som Highlights kunne skrive om er jeg meget lydhør for ideer, eller har du en god 
square dance historie som du gerne vil dele med andre, så send det til highlights@
daasdc.dk.

Med squarelig hilsen
Ruth Nielsen
Redaktør

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

relsens holdning.
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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 kassereren på 

treasurer@daasdc.dk 

DEADLINES . . . 
Highlight udkommer 3 gange 
årligt.
ca. 1. januar, deadline  4. dec.
ca. 10. april, deadline 10. marts
ca. 1. oktober, deadline  3. sept. 
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 skal sendes til Tommy P. 

Larsen 
arrangement.oest@daasdc.dk  

ANNONCEPRISER
For reproklart materiale.

Medlemsklubber     
  Sort/hvid Farver

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

Ikke medlemmer
  Sort/hvid    Farver

Helside pr. nr.  900,- 1.100,-
Halvside -   -  500,-    625,-
Kvartside -   -  300,-    400,-

Rabat for 2 nr.               - 10 %
Rabat for 3 nr.               - 20 %
Side 3              + 30%
Næstsidste side  + 20 %
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Præsentation af formanden

Fra Dansemus, til Dansenørd…

En dag i 1987, så jeg en annonce: Nu starter Square Dance i Åbybro….det kunne 
da være sjovt at prøve en anden danseform, end den jeg var vant til. Jeg havde 
danset ballet som barn, standard dans i mange, mange år, og dansede jazzballet og 
”Saturday night fever” disco,,,jow jow,,, at danse, det var en del af livet…. hvorfor 
så ikke prøve det nye: Square Dance!!!!!!

Vi mødte op, og fandt en del af vores omgangskreds, som havde fået den samme 
ide. Ja, selv vores postbud og landbetjent var med. Og det gik huh hej, med hop 
og sving, og vi var rigtig gode, faktisk de bedste, syntes vi selv. Vi hoppede af sted, 
så længe vi havde luft!!! Vi var jo også yngre, dengang. Vi gav mange opvisninger, 
i næsten alle Nordjyske småbyer, som skulle have en byfest. Det forgik på torve, i 
øltelte, på Hjallerup Marked…. Vi kunne sagtens nå 3 – 4 opvisninger på en lørdag 
formiddag, forskellige steder. Vi stoppede på parkeringspladser, for at klæde om, 
og øve os en ekstra gang….vi dansede på livet løs …. medbragte vores eget anlæg. 
Det fyldte en hel bil, vejede et helt ton, næsten. Der skulle mindst 2 mand  stærk 
til at bære det…..og det lød ikke særlig godt. Men vi havde det hylesjovt…..og husk 
på: Vi var gode, vi kunne alle pladerne udenad, vi vidste hvilke calls, der blev brugt 
til hvilken melodi… Vi var PERFEKTE… Og vi sluttede altid af med en god fest …..                    

I 1990 var der World Square Dance Convention i Østrig, og så var der ikke langt fra 
ord til handling….. vi ville være med!!!! Vi arrangerede en bustur, sammen med 
andre squaredansere. Vores underviser, Karen, forberedte os på, at vi ikke skulle 
”hoppe”, vi skulle blive på jorden og danse. Derudover skulle vi nok høre efter 
hvad, der blev sagt fra scenen, for der kunne godt være andre calls, end dem, 
som var på pladen. Vi havde da øvet, på de andre Basiccalls, plus et par ekstra fra 
Mainstream og Pluslisten. Vi kunne da en ScootBack, så vidt jeg husker… Det var 
jo bare ”piece of cake.”

Efter bustur, indlogering på hotel, bad, tøjskift til hele udstyret med Strut, cowboyhat 
og støvler, var vi klar til at indtage Hallen. Nu skulle vi vise ALLE, hvordan det skulle 
gøres. Vi trådte ind i Hallen, og der stod en Caller på scenen med en mikrofon, og 
han satte en skive på grammofonen: Det var : ”Irving the Hobo”…….. hvor var vi 
heldige!!!!!!!!! den kendte vi jo. YES!!!!!

Alle mand var klar, og vi startede i bedste Cowboyhoppestil……..Circle Left…….
MEN MEN MEN  -  Calleren ”kendte” ikke den anden side af pladen. Han callede 
forkert…..Vi vidste jo, hvordan den skive skulle skæres…..Skuffelsen var ikke til at 
skjule, vi fik røde ører, vi dæmpede hurtigt vores lidt højrøstethed og cowboyråb 
….prøvede at lytte til, hvad Calleren sang  og fandt ud af: ”Vi kunne ikke følge 
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med”!!!!!!   Sikke en debut, på de bonede gulve…vi kunne med rette kalde det en 
fiasko.

Vi bestemte os for at overvære Dans på forskellige programmer,  i forskellige 
Haller, men ikke gå på gulvet, dog var der nogle få ”hardcore” af os, som forsøgte 
…. og så kunne vi da ligeså godt smage på den Østrigste Strohrom , tage en tur til 
Italien,  og så ellers holde en Fest! For det var vi gode til !!! Da vi kom tilbage til 
Danmark, gik vi i gang med at danse Modern Square Dance, det skulle læres, for 
vi ville være med til stævner, hvor vi kunne DANSE sammen med alle andre…… og 
det lykkedes….

I 1994 begyndte jeg selv at calle, gik på caller kurser, for nu vidste jeg, hvad det 
drejede sig om. Det var en fornøjelse. Vi fik mange dansere ind i aktiviteten, og vi 
er nogle, som stadig hænger på. Samtidig meldte jeg mig ind i Callerforeningen 
CSD, og kom ret hurtigt i Bestyrelsen. Vi havde mange callere, som vi prøvede 
at samle, lave kurser for, så vi kunne have en ensartet måde at udlære Modern 
Square Dance på og ikke mindst støtte hinanden. I 1999 blev jeg Formand for 
CSD, og var det til 2005, hvor jeg syntes nye og yngre kræfter måtte tage over. Det 
blev til mange, mange glade timer, som jeg ikke ville være foruden. Jeg tænker tit 
tilbage, og altid med et smil. 

Nu var tiden til, at gøre noget for mig selv, så jeg begyndte at kigge på Challenge 
Dance: nogen lokkede mig !!!! Jeg har altid syntes, at de, som dansede det, var nogle 
underlige fisk, armene hængte bare og slaskede, pingviner lignede de, sure så de 
også ud, de gider ikke svinge og promenere….. de laver heller ikke en Allemande 
left,,,  Fordomme eller hvad? Er der andre, der har de synspunkter????

Da jeg så startede på C1, åbnede en hel ny bred vifte sig. Det var en helt ny måde 
at tænke Square Dance på ,,,,det var mega udfordrende, her er det hovedbrud, her 
er det samarbejde i allerhøjeste grad, her er det tankevirksomhed, det var bare 
skide skægt, det var skak med levende brikker, det var noget helt nyt,,,,     det var 
lige MIG.     

Hvorfor ”hænger” armene, Pingvindans? : Så er det meget lettere at markere sin 
position, og finde ud af hvor Fantomerne står, og de opfører sig ikke altid helt 
korrekte! Iblandt danser vi med pladser, hvor der ikke står levende personer. Noget 
helt andet. Vi bliver heller ikke så trætte i armene….. Hvorfor ser vi sure ud: Vi er 
det IKKE…. men det er dyb koncentration, og der er ikke meget plads til at huske 
på hvordan vi ser ud….. vi griner også !!!!!!!!! særligt når det lykkes for os med tuff 
dans. Glem ikke: det her er også square dance…… bare for dem, som har danset i 
laaaang tid, og danset meget, og som vil og skal læse og lære definitioner. Det er 
jo derfor det hedder Challenge – Udfordrende Dans. Og man bliver udfordret. Jeg 
håber, at jeg ville kunne lære C3b inden alderen og hjernen siger….. NO MORE, 
Thank You!!!

I foråret 2010, blev jeg kontaktet af et par klubber, som bad mig stille op til 
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Formandsposten i DAASDC. Jeg tænkte meget på det, mærkede efter, for jeg 
vidste, det ville blive en hård nød at knække kurven på vores nedgang. Det må vi 
jo erkende, vi har. Jeg bestemte mig for at gøre et forsøg, hvis jeg kunne få flere 
med på de ideer, som jeg tror, vi skal prøve at satse på. Jeg er åben og lydhør, jeg 
er forventningsfuld, og tror på, at hvis vi alle klemmer ballerne sammen, kan vi 
få vendt skuden. Jeg mener ALLE. Hvor har jeg dog hørt mange gange: ”Det har 
vi prøvet, Det gider vi ikke igen, det kan vi ikke, der er ingen der vil være med, 
det tror vi ikke på”…….  hvad hjælper det!:  Se dog på mulighederne i stedet for 
begrænsningerne!!!! Deltag i arbejdsopgaverne. Lad os sammen finde ud af hvad 
er godt og hvad er skidt. Det værste er da, at lade 2 og 5 være lige, og undlade at 
forsøge noget .. Det kan jo være du og din klub sidder inde med en del af løsningen 
på at ændre nedgang til opgang. Mange har heldigvis meldt sig på banen, både 
enkeltdansere og klubber. Lad os være sammen om at løse opgaverne; lad os 
arbejde i fælles interesse, bliv enige med ALLE naboklubberne, hjælpe og støtte 
hinanden, lave fælles opvisninger, deltage i fællesmøderne i regionerne, arbejde 
fremad og ikke mindst begrave stridsøksen………

Mit håb og ønske er, at vi også om 10 år har Modern Square Dance i Danmark.

Lotte Krogh Vangsgaard

• 
• 

• 
• 

Kontakt bestyrelsen: Mads Nielsen 9736 2808, Finn Kristensen 2947 2241  
Carsten Toldbod 4037 1437, Poul E. Sørensen 4879 5419, Niels Hviid  6221 8911 

Indmeldelse: Formand Mads Nielsen, 9736 2808           e-mail: board@csd-denmark.dk 

CSD er medlem af: CALLERLAB & DAASDC www.csd-denmark.dk 
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Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
Kasserer Ingeborg Nielsen

Først vil jeg – Ingeborg Vind Nielsen -  gerne takke for jeres tillid, da I på det ekstra 
ordinære repræsentantskabsmøde valgte mig som kasserer. Jeg vil varetage 
kasserer jobbet med omhu. 
Jeg er 59 år og bor i Kokkedal på Sjælland.  Min mand, Jens Ole, og jeg har været 
medlemmer af Fredensborg Square Dance Club siden 1996 - jeg har været med i 
klubbens bestyrelse i 6 år, heraf 4 år som formand. Vi er aktive dansere og vi kan 
godt lide at tage ud til de forskellige stævner og gør det i det omfang, som tiden nu 
tillader det.  Ligeledes tager vi også gerne til udlandet for at danse. 2 gange har vi 
været til National Convention i USA og det er en fantastisk oplevelse f.eks at være 
i square med dansere fra forskellige verdensdele.

Det ligger mig meget på sinde, at vi gør square dansen mere synlig i Danmark og så 
på den måde forhåbentlig kan få flere nye dansere. Hvis det ikke lykkedes for os at 
rekruttere nye dansere  – ja så ”dør” squaredansen. Der er fokus på dette i den nye 
bestyrelse og jeg glæder mig til at være med til at sætte nogle af ideerne i søen.

Suppleant Britta Bertel

Jeg er danser i Penguins i Hinnerup og danser her med mange 
gode venner, og dertil er jeg medlem af 3 andre klubber. Jeg har 
danset i over 12 år og som for mange andre, er squaredance 
blevet et glædeligt indslag i min hverdag. Denne glæde vil jeg 
meget gerne medvirke til at mange andre også får mulighed for 
at opleve.

Min store bekymring er, hvis der ikke bliver ved med at komme nye dansere til. 
Det kan få fatale følger for fremtidens squaredance, specielt hvis tilbagegangen 
forsætter med samme hastighed. Glæden ved at se en nybegynder danser lykkedes 
i et nyt niveau, er en glæde i sig selv og jeg ved af egen erfaring at man bliver helt 
høj af oplevelsen. Dette vil jeg nødig undvære for her er alvoren meget svær at 
bevare, især når dansen går og samarbejdet i squaren går op i en højere enhed.

Derfor vil jeg gerne være med til at arbejde for at squaredance bliver mere kendt 
og eftertragtet så der er flere der får kendskab til hvad squaredance kan gøre for os 
dansere. Så lad os gøre som i dansen – lad samarbejdet blomstre i squaredancens 
tjeneste.
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Convention 2010 – Indtryk fra et par debutanter.
Vi var et par dansere fra Main City Squaredancers der i starten af juni satte kursen 
mod Frederikshavn for at deltage i Danish Convention 2010. Da ingen af os tidli-
gere havde deltaget i en Convention, havde vi ingen ide om hvad vi kunne forvente 
os, såsom hvor stort det ville være, hvor meget kom vi til at danse, hvor mange 
deltagere o.s.v. Det eneste vi vidste, var at det startede fredag kl. 17.00 og sluttede 
søndag kl. 15.00.

Vi meldte vores ankomst, fik udleveret informationsmateriale, og derefter fandt 
vi frem til den hal hvor der ville blive danset basic og mainstream som er vores 
niveau. Vi startede så med at danse kl. 17.00, og forsatte stort set uden pauser til 
kl. 22.00 – så var vi lige som kommet i gang!

Vi fik næsten kun pauser når der blev skiftet caller.

Lørdag formiddag gik vi rundt i Frederikshavn, og undrede os over at alle forretnin-
ger havde lukket, indtil det gik op for os at det var grundlovsdag! Så i stedet gik vi 
ned i gågaden og overværede en opvisning som blev givet af nogle af de rigtig gode 
dansere fra convention.

Tilbage i hallen startede vi med at danse kl. 13.00, og fortsatte igen stort set uden 
pauser til kl. 18.00, så det kunne efterhånden mærkes på bentøjet.

Derefter gik vi over på en nærliggende skole, hvor der var helstegt pattegris til 
fælles middag – rigtig velsmagende. Efter middagen kunne man danse videre (dog 
ikke squaredance) så man kunne få brændt lidt flere kalorier af.

Søndag skulle de stive ben så begynde at bevæge sig kl. 11.00. Indrømmet – vi var 
nogle der snuppede en del pauser. Der blev så danset indtil Convention 2010 blev 
afsluttet kl. 15.00.

Hvordan var det så at deltage i en Convention? Det var rigtig rigtig godt, med man-
ge deltagere, lige fra basic til højt niveau, og meget lærerigt. Man hørte mange 
forskellige fantastiske callere, som også lavede mini-workshops hvis der var noget 
der gav problemer, masser af dans i godt tempo, dygtige engle som var flinke til at 
hjælpe med lidt træk og skub når der var behov, gensyn med en del dansere som 
man har mødt gennem sæsonen ved andre stævner. Og så lærte vi et call som man 
ikke bruger mere: ”Head lead big dipper”.

Alt i alt var det et super stævne, dog kunne vi godt ønke os at der var flere ”rene” 
basic og mainstream deltagere. 
Næste Convention 2011 er i Kolding, og vi kan anbefale at deltage, og man kan 
vælge at deltage en eller flere dage.
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Efter 3 gode dage, satte vi kursen hjemad, glade efter mange gode indtryk, med 
ømme fødder (for nogles vedkommende med vabler) trætte ben og godt brugt, 
men glade efter en rigtig god oplevelse.

Squarelig hilsen

Annie Jensen, Main City SDC og Roskilde SDC samt 

Holger Nielsen Main City SDC

Hvad bestyrelsen ”pusler” med pt.

Lige nu bliver der arbejdet på en ny Hjemmeside. Vi håber at den er klar senest 
31/12 2010. Det er vores ide, at Websiden og HighLights skal have en vis lighed, 
så man kan se, at det er samme forbund. Highlights vil få en anden opsætning, 
så det bliver læseligt og historierne ikke bliver bidt over. Vi vil prøve at forenkle 
arrangementslisten midt i bladet så den ikke overstiger 4 sider. Samtidig vil vi 
undlade at bruge glitterpapir inde i bladet. Også her satser vi på en deadline pr. 
31/12. Og dog: Allerede nu, er vores redaktør, Ruth Nielsen, begyndt at ændre på 
tingene. 

Vi afventer nu endelige priser på store Bannere, som de aktive klubber kan låne 
til opvisninger m.m. Her arbejder vi sammen med CSD, og tænker også lidt på 
at få lavet Beach Flags. Vi vil lave liste over de GRATIS ting man kan bruge, for at 
gøre sig synlig i lokalområderne. Vi sendte en mail ud til Klubberne, om at bruge 
de blå foldere, som har ligget på lager alt for længe, og opfordret til at lave et 
indstik om egen klub. Vi har ideer omkring PR tiltag ude, men det er endnu ikke 
lykkedes os, at få hul på ”bylden”. Her kæmper vi!……. Vi vil se på muligheder som 
Dgi, DIF og aftenskolerne kan bruge, for at udbrede kendskabet til Modern Square 
Dance. Som før nævnt, bliver, der arbejdet på pressemeddelelser og artikler, som 
klubberne kan bruge. Der bliver registreringsprogram og regnskabs/budgetstyring 
i forbindelse med Convention, hvilke vil lette klubberne. Dette var bare nogle af 
tingene……
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Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Oktober     

02-10-10 ?
New Friends SquareDancers

?
?

Arne
98 46 18 71

0�-�0-�0 ��.00-�8.00
Wild West Square Dance

Workshop
Sædding Skole 

Tarphagevej 74, �7�0 Esbjerg V

P - A1 - A2

René Styrbæk 

Søren
�� �7 7� ��

02-10-10 13.00-19.00 
Granny's Square & Line Dancers

Autum Dance 2010
Sorøhallerne (Hal 3) 

Ringstedvej 20, 4180 Sorø

B - M - P

Al stevens 
Lone Blume 

Tommy P. Larsen 

Jan
29 72 13 16

08-10-10 19.00-21.45
Sydkystens Square Dancers

Fredagsdans
Strandgårdsskolen, Samlingssalen

Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj

M - P - A1 

Thomas Samuelsson 

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03

0�-�0-�0 ��.00-��.00
Hedens Squaredansere

Jubilæumsdans På Heden
Hyldgårds Hallen 

Hyldgårds Alle 9, 7430 Ikast

B - M - P - A1 - A2
Jet Roberts 
Jens Harms 

Carsten Toldbod 
Tommie Jørgensen 

Birgit 
97 25 09 10

10-10-10 13.00-18.00

Sydsjællands Square Dance Club
Vordingborg Square Dance Club

28 Års Fødselsdagsdans
Nordskovskolen, Bækvej 14 

4690 Haslev

P - A1 - A2
Jet Roberts 

John
22 47 76 10

Tommy
26 11 04 55

16-10-10 ?
Ocean City Square Dancers

Fødselsdagsdans 
?

?
Per

30 31 28 97

21-10-10 19.00-22.00 

Hjørring Square Dance
Fællesdans
Sysseltinget 

Banegårdspladsen 2,
9800 Hjørring

Gulvets niveau

Henning Pedersen 

Bjarne
21 65 66 40

��-�0-�0 �8.�0-��.00
Silkeborg Modern Square Dance

Hyggedans
Lunden

Vestergade 74, 8�00 Silkeborg

M - P - A1

Henrik Svendsen 
Leif Broch 

Kirsten
�� 7� �5 75

23-10-10
24-10-10

13.00-21.00 
10.00-15.00

Midtjysk Square Dance
Midtjysk Jamboree 2010

Haldum-Hinnerup skolen 
Svinget 4, 8382 Hinnerup 

Lørdag P - A1 - A2 - C1 
light

Søndag C1 - C2 - evt. 
C3A

Bjørn Andersson 
Anders Blom 

Hanne
51 90 28 77

24-10-10 13.00-17.00 Slagelse Zealand Square Dancer 
Søndagsdans 

Slagelsevej 50, 4270 Høng

?
Ruth

23 60 42 62

31-10-10 13.00-17.00 
Sydkystens Square Dancers

Begynderdans 
Strandgårdsskolen, festsalen 
Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj 

B - M 
(Gulvets Niveau) 

Klubcallere 

Kirsten 
40 87 85 99 

Arrangementsliste Oktober 2010 - Januar 2011
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Arrangementsliste Oktober 2010 - Januar 2011
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

November     

06-11-10 13.00-21.00
 Sydjysk Square Dance Kolding

Koldinghusdans 2010
Arena Syd, Idrætsvej 3 

6580 Vamdrup

M - P - A1 - A2 -C1 

Christer Bern
Don Moger 

Christian Wilckens 
Lars-Inge Karlsson 

Bent
75 95 44 58

Birthe
27 34 07 84

06-11-10 13.30-20.30
Hillerød Square Dancers

10. Slotsdans
Skanseskolen

Østervang 124, 3400 Hillerød

M - P - A1 - A2 

Robert Milestad 
Tommy P. Larsen 

Steffen
47 17 26 18

07-��-�0 ��.00-��.00

Syddjurs Squaredance Club
Søndagsdans
Rønde Skole 

Skrejrupvej �, 84�0 Rønde
Indgang ved SFO-en

B - M
Tom Mortensen 

Inger Marie 
�� �5 �� 5� 

Jørgen
�� �5 5� 8�

12-11-10 19.00-21.45
Sydkystens Square Dancers

Fredagsdans
Strandgårdsskolen, Samlingssalen

Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj

B - M - P 

Søren Lindergaard 

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03

13-11-10 ? Frederikshavn Square Dance Club
Mortensdans 

?

?
Henrik

27 37 80 92

20-11-10 13.00-21.00
Fyn Square Dance Club

16 års fødselsdagsdans
Højby Skole, Nørrelunden 20, 

5260 Odense S

B - M - P - A1 - A2 - C1
James Wyatt 

Lars-Inge Karlsson 

Torben
25 54 13 86

20-11-10
21-11-10

14.00-20.00 
11.00-15.00

Vordingborg Square Dance Club
Goose Tower Dance
Svend Heinild Centret 
Præstegårdsvej 14B 
4760 Vordingborg

Lørdag: M - P - A1 - A2 
 2 sale!

Paul Bristow 
Tommy P. Larsen 
Søndag: A2 - C1
Paul Bristow 

Tommy
26 11 04 55

27-11-10 ?
Djurs Square Dance Club

Juledans 
?

?

Mogens
86 38 64 74
61 74 17 06

Kaj
86 33 47 52

December     

27-12-10 ?
Hjørring Square Dance

Affedtningsdans 2010 
Lundergaardskolen 

Nordens Alle 15, 9800 Hjørring

?
Bjarne

21 65 66 40

28-12-10 19.00-22.30

Roskilde Square og Linedance Club
Nytårsdans 2010 

Klublokalerne,  
Præstemarksvej 10 

4000 Roskilde 

P - A1 - A2
Thomas Samuelsen

Maryanne 
24 28 17 10

Jens
72 20 30 34
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Arrangementsliste Oktober 2010 - Januar 2011
Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Januar     

08-01-11 13.30-20.00

Kalundborg Square Dancers
17. Esbern Snare Festival

Skolen På Herredsåsen 
Klosterparkvej 175 
4400 Kalundborg

M - P - A1 - A2
Leif Ekblad 

Tommy P. Larsen 

Mona
81 11 24 08

Anne
59 50 85 04

09-01-11 13.00-17.00

Østjysk Square Dance Club
Nytårsdans
Nordre Skole 

Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg 

M - P - A1 - A2
Poul Nielsen 

Carsten Nielsen 

Janni 
86 24 78 81

14-01-11 19.00-21.45
Sydkystens Square Dancers

Fredagsdans
Strandgårdsskolen, Samlingssalen

Ishøj Søvej 200,  2635 Ishøj

M - P - A1 

Tommy P. Larsen 

Viggo
46 56 34 14
28 86 06 03

15-01-11 13.00-21.00

Svendborg Square Dance Club
16 års Fødselsdag

S.G. Hallen 
Johs. Jørgensensvej 10 

5700 Svendborg

B - M - P - A1 - A2
James Wyatt 

Freddie Ekblad 
Clubcallere

Pia 
24 65 23 68

Kristen 
40 18 18 51

22-01-11 ? Næstved Square Dancers
Fødselsdagsdans

?

?
Hanne

21 66 98 26

��-0�-��  
Brønderslev Square Dance 

Forening
Vinterdans

Jørn
98 83 41 94

��-0�-�� ��.00-��.00 Fyn Square Dance Club
Dans

Pontoppidanskolen, Brobyværk

B - P - A1 indlæring
Christian Wilcken 

Torben
�5 54 �� 8�

Et HIP til os alle….

Hvordan takler vi sammen situationen?

Hvordan hjælpes vi ad, med at få nye dansere?

Hvordan er vores klub gearet til at modtage nye dansere?

Hvilke signaler sender vi, når vi omtaler Square Dance?

Hvilke signaler sender vi, når vi er ude til en opvisning?

Har de nye dansere den bedste Caller?

Sidder vi alle hjemme og ”hypper” kun vores egen klub?

Hvorfor samarbejder vi ikke noget mere?

Hvorfor ”gider” vi ikke bakke op om arrangementer?
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Danseferie i Västerås
af Jan Wigh Nielsen

Spørger man en række danskere, hvor de har været på sommerferie, vil svaret 
nok ofte være storbyer som London, Paris eller Rom. Andre typiske destinationer 
kunne være ferieparadiser som Mallorca eller Costa del Sol. Derimod er det nok 
de færreste, der har valgt at tilbringe en væsentlig del af sommerferien 2010 i Vä-
sterås. Men det har jeg. Og hvorfor nu det? Jo, selvfølgelig på grund af min liden-
skab for square dance! Men før jeg fortæller nærmere om baggrunden for denne 
tur, skal vi lige have geografien på plads. Hvor er det nu, Västerås ligger? Den ligger 
nordvest for Stockholm, cirka 107 km fra den svenske hovedstad, og er en ganske 
stor by med langt over 100.000 indbyggere.

Jeg har i en del år været medlem af klubben The Diamond i Aalborg, hvor vi danser 
C1 og C2. I 2007 var vi nogle stykker, der valgte at gå videre og lære C3A. Det gik 
såmænd også fint nok, men af forskellige grunde var det svært for mig at få træ-
ning nok og holde kundskaberne ved lige. Efterhånden blev det en ond cirkel. Når 
der en sjælden gang var mulighed for at danse C3A, svigtede modet, fordi jeg var 
bange for ikke at være dygtig nok, og dermed blev situationen jo blot yderligere 
forværret.

Da jeg så hørte, at der i august 2010 ville blive afholdt C3A-kursus i Västerås, tænk-
te jeg: ”Det snupper jeg!” Her var chancen for at få genopfrisket de kundskaber, 
der efterhånden var gledet alt for langt væk. Og så var det ellers blot at gå i gang 
med at arrangere det praktiske med rejse og indkvartering. Sådan noget er faktisk 
utrolig tidkrævende og kompliceret. Der er mange beslutninger, der skal træffes 
– specielt når man ikke har bil og derfor skal tænke på, hvordan man kommer frem 
og tilbage mellem hotel og kursussted. Der blev brugt lang tid på at studere kort 
og køreplaner for bybusserne i Västerås, idet valget af hotel afhang stærkt af mu-
lighederne for offentlig transport. 

Turen til Västerås foregik med fly Aalborg-København og København-Stockholm og 
derefter en lang tur med tog. Af forskellige årsager blev det en anstrengende rejse. 
Da jeg ankom til Stockholms lufthavn Arlanda, viste det sig for eksempel overra-
skende svært at finde ud af, hvordan man kom videre til Västerås. Skønt klokken 
kun var omkring 20, var stort set alle informationskontorer lukket, og jeg gik fra 
det ene sted til det andet og spurgte og spurgte, men ingen kunne hjælpe. På et 
tidspunkt følte jeg mig næsten som drengen i børnebogen ”Palle alene i verden”, 
idet jeg stod mutters alene på en stor perron og ventede på et tog ind til Stock-
holms centrum. Var det nu den rigtige perron? Og var det den rigtige billet, jeg 
havde købt i automaten? Heldigvis var alt i orden. Og for at gøre en lang historie 
kort, så ankom jeg endelig, lørdag aften lidt før midnat, dødtræt til Stadshotellet i 
Västerås’ centrum. 
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Kurset startede søndag eftermiddag kl. 15 med, at vi spiste sammen. Og ved 16-
tiden gik vi så for alvor i gang. Jeg havde ventet, at søndagen ville blive brugt til 
genopfriskning af C2, og at kursuslederen, den svenske caller Lars Asplund, først 
om mandagen ville starte på C3A. Men vi havde ikke danset i mange minutter, før 
det første nye call blev præsenteret, og så var det ellers bare fuld fart fremad. Og 
det forstår man egentlig også godt, når man tænker på, at der på C3A findes ikke 
færre end 81 calls og concepts, der skal læres. Det var simpelthen nødvendigt at 
køre hårdt på for at nå igennem det hele på de seks dage, kurset varede.

Vi havde et koncentreret kursus med mange timers dans hver eneste dag. For ek-
sempel så tirsdagens og onsdagens program således ud: Dans om formiddagen kl. 
9.30-12, om eftermiddagen kl. 13-15.30 og om aftenen kl. 19-21.30. Jo, man var 
træt, når man kom hjem til hotellet!

Vi var 16 dansere. De fleste var fra Sverige, men vi var dog tre danskere. Og selv 
om snakken gik livligt på tværs af nationaliteterne, var det nu alligevel rart at have 
et par landsmænd at snakke med.

Nogle vil måske mene, at 16 var et ideelt antal, for med præcis to squares på 
gulvet behøvede ingen jo sidde udenfor og vente. Det havde dog været rart, hvis 
der havde været et par dansere i overskud, for med så mange timers dans hver 
eneste dag længtes man af og til efter et lille pusterum. Vi dansede ikke med fast 
partner, men derimod som single dansere. Et computerprogram blandede os på 
kryds og tværs, sådan at vi hele tiden blev sat sammen på nye måder, og alle kom 
til at danse med alle. 

Mandag aften var kursuslokalet reserveret til almindelig klubdans i Västerås Square 
Dance Club med A2 som højeste danseprogram. Vi fra C3A-kurset var inviteret til 
at deltage. Ikke overraskende valgte de allerfleste dog at holde fri; de syntes nok, 
der var blevet danset rigeligt den dag. Men vi er jo nogle, der aldrig får nok, og 
min gode veninde Monica og jeg selv valgte derfor at deltage i dette arrangement 
også. Og det var nu altså rart at kunne slappe lidt af og danse uden at behøve at 
tænke alt for meget.

Lars Asplund var en fin underviser og gjorde det godt. Han var dygtig til at variere 
sin calling, således at de mange calls og concepts blev genopfrisket med jævne 
mellemrum. Og vi tog dem ikke blot fra standardpositionerne, men kom også ud i 
krogene. Han udsatte os tit for svær og udfordrende koreografi, hvor hjernen vir-
kelig måtte på overarbejde for at finde ud af, hvor man skulle stå, og hvorfor.

Man kan diskutere, hvordan sværhedsgraden bør være på sådan et kursus. Skal 
calleren nøjes med at udlære tingene fra de mest almindelige formationer, sådan 
at det grundlæggende bliver slået godt fast, eller skal man (som Lars gjorde) ud-
sætte danserne for mere ”perifere” og svære variationer, som de forskellige calls 
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og concepts kan optræde i? Der er fordele og ulemper ved begge dele. Eftersom 
jeg selv tidligere havde været igennem C3A-programmet, havde jeg ikke noget 
imod den høje sværhedsgrad. Havde dette derimod været mit første møde med 
C3A, ville det nok have været en lidt stor mundfuld.

I en af pauserne sad Lars Asplund og talte om, at det tydeligt kunne ses, når dan-
serne havde læst på stoffet. Og jeg tog det som en stor kompliment, da han pe-
gede på mig med ordene: ”Och han där, han har ju läst som in i helvete!” Og det 
havde jeg virkelig også, for efter min mening er det nødvendigt at læse grundigt på 
tingene, hvis man vil være en dygtig C-danser.

Torsdag aften var der grillparty. Om eftermiddagen havde vi været ude og købe 
ind til festlighederne, og det var dejligt at slappe af med lidt lækker mad oven på 
ugens strabadser. Fredag middag var kurset slut, og jeg kunne starte den lange tur 
hjem til Nordjylland. Det havde været en hård, men dejlig, uge, og jeg har absolut 
ikke fortrudt, at jeg besluttede at tilbringe en uge med square dance i Västerås.

Tjek hjemmesiden: www.DAASDC.dk

Her vil I finde nyhedsbreve
Her vil I finde referater fra bestyrelsesmøder, pt. et fra 14 /15 august. 
Her vil I finde referater fra Regionsmøder
Her kan man læse HighLights, uden at skulle sidde og rulle op og ned. 
Her er der arrangementslister, 
Her bliver det snart muligt, at registrere sig til Dansk Convention 2011 Online.
Med tiden vil I også kunne finde:
Debatforum, info fra arbejdsgrupper, hente skabeloner på artikler og pressemed-
delelser, login for klubberne, så man selv vedligeholder oplysninger. m.m.

Sæt jeres flyer i 

         Square Dance Highlights 

                   så bliver den set            
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10 Års jubilarer 2010

Ved dette års convention i Frederikshavn fik følgende overrakt 10 års 
bjælke

Navn   Postnr.    Klub

Henrik Alberg  4500 Asnæs  CSD

Bent Husted  8600 Silkeborg  CSD

Rita Ølsted  3400 Hillerød  Hillerød

Frede Ølsted  3400 Hillerød  Hillerød

Kim Jensen  2970 Hørsholm Hillerød

Elise Werder  4593 Eskebjerg Holbæk

Lis Johansen  9800 Hjørring  Piraterne

Keld Johansen  9800 Hjørring  Piraterne

Maja Kjærulff  6000 Kolding  Sydjysk

Thorkild Eskelund 6000 Kolding  Sydjysk

Henning Thomsen 7000  Fredericia Sydjysk

Lillian  Hybholt 6000  Kolding  Sydjysk

Highlights ønsker tillykke og håber I også er med om �0 år så I kan få en 
�0 års bjælke.
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PR FOLDER

Kære klubber, 

DAASDC ligger inde med store mængder af den blå folder som skal ud og “arbejde” 
her ved sæsonstart. Mange klubber har allerede folderen, men skulle du være en 
af dem som ikke har den så kontakt en fra bestyrelsen enten via email eller telefon. 
Vores adresser ser du foran i bladet. 

Rigtig mange klubber har lavet deres eget “indstik” til folderen, som fortæller lidt om 
klubben, undervisningsadresse, og kontaktpersoner - skynd dig at bestille folderen 
- læg den på biblioteket, eller andre offentlige steder, tag den med når jeres klub 
laver opvisninger, ja kortsagt alle de steder hvor du mener den vil gøre reklame for 
din klub og square dance i alminelighed. 

På DAASDC vegne 

Claus Hansen
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Dansk Convention 2011
Back to the Old Days!

Sydjysk Square Dance Kolding glæder sig over at kunne invitere til Convention 
i dagene 10. – 11. – 12. juni 2011 i en dejlig by Vamdrup, der ligger ca. 10 
km. sydvest for Kolding.

Arena Syd er et forholdsvis nyt sportsanlæg i Vamdrup, og mange kender 
de fine faciliteter fra Koldinghusdans de seneste år. Denne gang har vi 
fire gode sale at danse i. Der er fin parkering ved anlægget, en stor plads 
til campingvogne umiddelbart bag Arena Syd – og på den nærliggende 
skole kan man også få billig overnatning. En lang liste over øvrige 
overnatningsmuligheder kan findes på convention-hjemmesiden: www.
dc2011.dk

Der findes et godt cafeteria i Arena Syd, som igen vil forsyne os med 
velsmagende mad, så denne side af sagen er på plads!

For at dansen kan komme helt i top, er det lykkedes os at hyre Johnny 
Preston (USA), Paul Bristow (GB), Tony Oxendine (USA) og fra Danmark: 
Bjørn Andersson og Lars-Inge Karlsson. Med disse fem supercallere skal vi 
nok få os rørt. Det vil der også være lejlighed til en time med CSD-callers 
lørdag eftermiddag.

Til afterparty lørdag vil der være levende musik og hyggedans samt lidt godt 
at spise.  

Vi ses i en square i Arena Syd i pinsen 2011!

Med venlig hilsen

Conventionkomiteen

Sydjysk Square Dance Kolding
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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. �.00 - ��.00

Flere squaredansere, tak!
Denne overskrift er betegnende for vores hobby. Mange taler om, at vi skal have 
de unge til at danse squaredans, med hvad med at holde på de dansere, som vi har 
og har haft i mange år?
Mange holder med at danse squaredans, når de har danset det i mange år. 
Ærgerligt!
Lotte Vangsgaard og jeg har denne sommer været i USA for at danse squaredans. 
Her mødte vi flere ældre dansere, der dansede  på et rigtig højt teknisk niveau. 
Flere af disse dansere var over 80 år men stadig i stand til at danse  C3b eller 
måske endda C4. Det var en dejlig fornemmelse at være i square med dem, 
de vidste præcist, hvor de skulle være, og de VAR der. De viste os, at de havde 
bevaret danseglæden ved squaredans, selvom de var ramt af svær sygdom udover 
alderdommen. En rigtig herlig oplevelse.
Denne oplevelse kan kun få os til at opfordre alle til at fortsætte med squaredans 
og ikke bruge alderen som årsag for at holde med denne dejlige fritidsaktivitet.
Vi er sikre på at squaredans er en udfordring for hjerne og krop – som vi alle har 
rigtig dejlig glæde af!!!

Hilsen 

Hanne, The Diamond
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Medlemsklubber i DAASDC
Belles & Beaus Square Dance Club

�0 �� 5� ��8�00 Odder
Gytha Nielsen, Købmagergade 38, Gylling

Big River Square Dance Club

�7 4� �5 ��7500 Holstebro
Carsten Østergaard, Bjarkesvej 23

Bornholm Square Dance Klub

5� �7 �� 08�7�0 Åkirkeby
Lene Due, Smørengevejen 16

Bredballe Square Dancers

75 8� 45 5�7��0 Bredballe, Vejle Ø
Hans Pitters, Bryggervangen 13

Brønderslev Square Dance Forening

�� 8� 4� �4�740 Jerslev
Jørn Christensen, Horsermosevej 81

Callers' Society Denmark

�7 �� �8 08��00 Skjern
Mads Nielsen, Søvejen 10, Række Mølle

Coordinate Denmark

�8 �� �5 ���5�0 Skørping
Jette Nielsen, Sætervej 1

Djurs Square Dance Club

8� �8 �4 748585 Glesborg
Mogens Andersen, Bønnerupvej 13

Fredensborg Square Dance Club

4� �4 �� 00��80 Kokkedal
Dorte Westergaard, Enebærhaven 308

Frederikshavn Square Dance Club

�8 48 �5 �0��70 Strandby
Henrik Wøhrens Jensen, Haldsvej 13

Fyn Square Dance Club

�5 54 �� 8�57�� Vester Skerninge
Torben B. Poulsen, Longvej 16

Granny's Square- & Linesdancers

�� 7� �� ����00 Glostrup
Jan Hansen, Liliendalsvej 34

Greve Square Dance Club

4� �0 07 0���70 Greve
Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

Hadsten Square Dance Club

8� �� 40 �08�70 Hadsten
Poul Bojesen, Tåstrupvej 10, Selling

Hedens Squaredansere

�7 �5 0� �074�0 Ikast
Birgit V.H. Kristensen, Bjørn Nørgårdsvej 14

Hillerød Square Dancers

47 �7 �� �8���0 Stenløse
Steffen Knak-Nielsen, Damgårdsvej 6

Hjørring Square-Dance

�� �5 �� 40�800 Hjørring
Bjarne Nielsen, Karolinevej 3F

Holbæk Square Dance Club

�0 78 �7 �84�00 Holbæk
Karina Dalgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A

Join Hands

75 �4 �� ��8700 Horsens
Freddy Juhl Nielsen, Bollervej 81

Kalundborg Square Dancers

5� 5� 50 ��4400 Kalundborg
Mona Gross, Møllevej 4

Løvvangens Square Dancers

�0 8� �4 �4���0 Hjallerup
Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

Main City Square Dancers

�� �8 07 �5�7�� Dragør
Margrethe Jensen, Kongelysvej 5B, st. tv.

Midtjysk Square Dance

8� �� �� 058��0 Århus V
Hanne Anholm Hansen, Slotslyngen 18

New Friends Squaredancers

�8 4� �8 7���00 Frederikshavn
Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk

North West Square- & Linedancers

48 �8 4� �����0 Stenløse
Marianne Ziegler Christiansen, Ellekærvænge 5

Næstved Square Dancers

�� �� �8 ��4700 Næstved
Hanne Nordstrøm Mach, Birkehegnet 161
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Medlemsklubber i DAASDC
Nørresundby Square Dance Club

�8 �� �0 ���4�0 Brovst
Tove Sigh, Skoleparken 8

Ocean City Square Dancers

5� �7 5� �7��80 Solrød
Per Hertz, Postboks 45

Old Town Dancers

8� �4 48 578�8� Tilst
Henrik Svendsen, Orøvænget 38

Penguins

8� �� �� 8�875� Gedved
Arne Pedersen, Frydenslund 1

Piraterne

�8 �� �� 00�8�0 Tårs
Finn Glargård, Tangetvej 300

Rold Skov Square Dancers

�8 �7 80 0��54� Suldrup
Hugo Høyer, Anlægsvej 17

Roskilde Square Dance Club

4� �7 �5 744000 Roskilde
Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

Salten Square Dancers

8� 85 �4 058�00 Silkeborg
Eva Stenholt, Skærskovvej 77

Silkeborg Modern Square Dance

8� 8� �4 �88�80 Ry
Hanne Storgård, Skovsrodvej 24

Slagelse-Zealand Square Dance Club

58 85 �� 874�70 Høng
Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

Stoholm Square Dance Club

�7 54 �� �87800 Skive
Egon Jensen, Kjeldbjerg Toft 1

Svendborg Square Dance Club

40 �8 �8 5�5700 Svendborg
Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge

Syddjurs Square Dance Club

84�0 Rønde
Inge Marie Rasmussen, Kolindvej 3

Sydjysk Square Dance Kolding

75 �5 44 587000 Fredericia
Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8

Sydkystens Square Dancers

4� 5� �� �4��40 Hedehusene
Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng

Sydsjællands Square Dance Club

55 54 7� �84�84 Holmegaard
John Nyberg Nielsen, Platanvej 47, Fensmark

The Diamond

�� 8� 07 ���000 Aalborg
Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10

Trade By Square Dancers

�5 �� �� 40�400 Hillerød
Finn E. Sørensen, Bjørnebakken 20

Vordingborg Square Dance Club

�� �� 04 5547�� Borre
Tommy P Larsen, Toftevænget 5, Magleby

Væggerløse Line- og Square Dance

55 �4 �5 0447�0 Vordingborg
Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3,Bakkebølle

West Coast Square Dance Club

��50 Ringkøbing
Emmy Østergaard, Lindevej 5

Wild West Square Dance

�0 �4 7� ���700 Esbjerg
Søren Loft Mikkelsen, Darumvej 38

Østjysk Square Dance Club

8� �4 78 8�8�8� Tilst
Janni Thye, Fejøvænget 18
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