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Forbundsbladet
Square Dance Highlights
udgives af DAASDC / Danish Association of American Square Dance Clubs
(Square Dance Danmark).
Forbundet er stiftet den 16. september 1989.
Bladet udkommer to gange årligt som pdf-udgave på hjemmesiden.
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Forsinket HighLights
Når denne udgave har ladet vente
på sig så længe, skyldes det de
håbløse Corona-tider vi efterhånden har levet i og med i over et år.
Nu ser det ud til at der er lys for enden af tunnelen, så vi skal bare i
gang igen…
Mads Nielsen
Redaktør

Næste nummer af Highlights
Udkommer ca. den 1. november 2021
Deadline for indlæg den 20. oktober
2

Formanden har ordet

Nu må det snart være på tide at finde dansetøjet frem igen, få pudset skoene, måske skal de kridtes, og fokusere på hvad vi kan, og få det absolut bedste ud af
squaredansen. Der er nok andre end mig, der savner at komme ud til danse, at møde nye og gamle venner, at få et godt grin, at få motion for hjerne og krop….
Hvad er der så sket med dansetøjet? Jo, jo da, det er der endnu, men der har været ”små dyr i skabet…de har syet tøjet flere numre ind, siden sidst det var i brug!”
Hvad er der så sket med callene og definitionerne? Her er det også gået galt.
”Hjernen har været lukket ned, og hver gang jeg leder efter et A2 call,,,,,kommer jeg
kun til Load the Boat!” Men der er håb forude med noget ”godnat læsning” i den
kommende tid. Jeg ved, at det ligger et sted,,,skal nok bare findes frem fra Harddisken. Måske bliver det genkendelsens glæde. Jeg vælger at tro på det. Jeg skal i
hvert tilfælde nok gøre mit til hurtigt at komme tilbage til niveau. Til alle jer, der har
det ligeså vil jeg ønske god læsning.
Husk definitionerne på alle programmer og niveauer ligger på:
http://squaredancedanmark.dk/da-dk/information/links.aspx
Som alle sikkert har bemærket, er det nu tilladt at danse i klubregi igen, dog med
visse restriktioner. Fredag d. 21. maj kom det vi længe havde ventet på. Indendørs
idræt med kontakt blev igen tilladt med op til 50 personer i samme lokale. Alle skal
tælles med, callere, dansere, besøgende, og der skal være minimum 4 kvm pr person. Desuden skal alle have et gyldigt Corona pas; klubben er her ansvarlig og skal
foretage stikprøvekontrol hver dag, der danses. Er der offentlig adgang til lokalet,
f.eks. ved gennemgang, kan der være yderligere restriktioner at tage hensyn til,
samt være lokale restriktioner, man også skal forholde sig til.

Hold øje med Kulturministeriets udmeldinger, som løbende bliver opdateret.
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/
Retningslinjer_for_genaabning/
maj_juni/27_maj_2021_Retningslinjer_for_indendoers_idraets__og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsdiiii.pdf
Hvad kan vi så selv gøre, for at undgå smittespredning? Vi kan danse med mundbind eller visir, sørge for afspritning før og efter hvert tip, vaske hænder tit, afspritte
kontaktflader. Vi kan hver især medbringe kaffe/kage/krus osv. Vi kan danse i samme square, uden at mingle med andre squares, så vi ved, hvem vi har været tæt
på. Vigtigt er det også at vide, hvem der har været tilstede den pågældende aften, i
tilfælde af smitteopsporing.
Så vidt jeg er informeret og har forstået, kan man vist godt være smittespreder,
selvom man er vaccineret eller har fået foretaget en negativ coronatest. Vi skal alle
passe på hinanden og os selv. Så er jeg sikker på at vi sammen trygt kan komme
ud på dansegulvet og se fremad. Vi skal nok lære at leve med Covid i blandt os.
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Flere klubber er startet med deres ugentlige undervisning og dans, og de små arrangementer begynder så småt også at melde sig på danselisten. Her synes jeg
det er vigtigt at man laver forhåndstilmelding, så den arrangerende klub ved, hvem
der deltager. Her er det så, at det nye tilmeldings/booking program kommer ind i billedet. Sørg for at danserne kan tilmelde sig online. Klubberne kan bestille dette på
Squaredancedanmark.dk:
http://squaredancedanmark.dk/da-dk/sqdbs/sqdbsbookingbestilling.aspx
Som alle sikkert har erfaret, er der mange danseaktiviteter og festivals, der er blevet aflyst. Nu må det være tid at glæde sig over, vi kan se frem til 2022, hvor Danish Convention i Ishøj og Europæisk Convention i Wien står på plakaten, sammen
med andre større og mindre arrangementer.
Jeg håber at alle er klar til sommeren, og vil gøre sig klar til igen at komme til
Squaredance. Lige om lidt ses vi i en square, er jeg sikker på. Alle ønskes hermed
en god sommer.
Lotte Vangsgaard
Formand
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Callers’ Society Denmark har den 24. juni afholdt en forsinket generalforsamling.

I den forbindelse blev det aftalt at CSD og SquareDanceDanmark skal intensivere
samarbejdet. Det skal naturligvis gøres på mange fronter, men første skud i bøssen er, at CSD har fået tildelt en rubrik i HighLights, hvor de kan kommunikere ud
til både deres egne medlemmer og til danserne.
Det er meget vigtigt at huske på, at vi alle har en fælles opgave med at udvikle
Square Dance i Danmark. Det gøres bedst ved at alle trækker på samme hammel.
Når nu sæsonen starter op igen efter sommerferien, kan det meget vel være, at
mange er rustne. Det gælder både dansere og callere. Det bliver callerens opgave
at få danserne op på beatet igen, - men hvem udvikler calleren. Måske skulle I, ude
i klubberne, opfordre jeres caller til at tage på et kursus, for at han eller hun også
udvikler sig. Rigtig mange kommuner yder tilskud til et kursus for jeres underviser.
CSD har i mange år afholdt kurser, hvor mange klubcallere har været fraværende.
Hvis danserne betaler for undervisning, bør de også have forventninger til deres
caller. Husk at det er når man udvikler sig som danser, at det er sjovest at komme
ud at danse med andre.
Hvor er det træls, at man stiller op i en square til en dans eller Convention, og man
så finder ud af, at man kun kan nå hvert andet call. Hvis danserne oplever at skulle
stille op på lines mange gange i hvert tip, bliver det lettest at blive hjemme næste
gang, der er mulighed for at komme ud til en dans. Det er en udvikling vi skal have
ændret…
Med venlig hilsen
Mads Nielsen
Formand, CSD
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Hej fra Hillerød
Jeg fik lyst til at fortælle om min glæde ved at repetere programmerne i Square
Dance.
Jeg stoppede med at danse i marts måned sidste år, og jeg har ikke tænkt på
squaredanceprogrammer siden. Hold nu op hvor har jeg glemt meget, det kan godt
være, at jeg kan navnene på nogle calls; men hvordan de skal udføres, det kan jeg
ikke huske på stående fod. Jeg håber, at det dukker op, når jeg begynder at vække
den del af min hjerne igen.
Selvfølgelig har jeg tænkt på savnet af samværet med andre dansere og callernes
dejlige udfordringer, men ellers har jeg ikke haft problemer med at få tiden til at gå.
Jeg er formand for Hillerød Squaredancers, og sidste år ændrede vi vores klub til
en ”bånd”-klub, således at vi danser efter andre dygtige calleres calling. Her er jeg
instruktør, altså hende der står for det praktiske: starter musikken og stopper den
når squaren går ned. Jeg er desværre ikke caller og har heller ikke intentioner om
at blive det, men alligevel er jeg nødt til at forberede mig, således at jeg kan hjælpe
danserne, dersom vi får problemer. Det betyder, at jeg sætter mig ind i de danse, vi
skal danse på en danseaften.
Nu ser jeg næsten lyset igen, både med vaccine og test, og derfor er jeg lige startet med at repetere squaredance. Jeg er startet med Basic og er lige nu kommet til
Mainstream. Der er lang vej endnu, i Hillerød er vi godt i gang med C1.
Jeg bruger Taminations, især på min tablet, og jeg bruger flittigt den knap der hedder Practice ( på forsiden af tamination nederst til venstre på grå baggrund). Det
har jeg stor fornøjelse af, og har brugt det i mange år.

Noget der glæder mig meget i denne tid, det er at jeg ud over at læse og komme
igennem programmerne, så går mine tanker tilbage til den tid, hvor jeg lærte
squaredance for første gang, det er en meget positiv sideeffekt.
Jeg husker de forskellige callere der har lært mig så meget, de mange dansevenner jeg har mødt, og alle de dejlige steder jeg har været. Der dukker så mange gode erindringer op, så det er en win-win situation jeg er i.
Jeg glæder mig og ser frem til at mødes i en
square igen.
Venlig hilsen Dorthe Nielsen
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Hilsen fra Frederikshavn
I Frederikshavn Square Dance Club fik vores dansesæson 2019/20 en
brat afslutning i marts 2020.
I sæsonen havde vi ellers arbejdet en del med at skaffe flere dansere til
klubben. Et samarbejde med flere klubber her i det nordjyske - og med
hjælp af konsulent fra DGI.
Men pandemien havde også indhentet Nordjylland.
Vi havde set frem til, at vi måske kunne holde en lille sæsonafslutning,
inden sommerferien. - men nej, det kunne ikke gennemføres p.g.a. restriktionerne.
Så vi lavede ny danseplan for sæsonen 2020/21 med opstart 24. august. - men det kunne heller ikke gennemføres.
På et bestyrelsesmøde i september besluttede vi, at invitere alle danserne til en drøftelse af situationen. Mødet blev holdt sidst i september:
Da aile vores dansere var utrygge ved coronaen valgte vi at vente med
at starte op til efter jul.
Men her var der kommet endnu mere nedlukning, så vi vil se tiden an,
når vi når sommeren.
Men vi håber vi kan starte op igen i august med ny sæson 2021/22.
Frederikshavn Square Dance Club.

Annoncepriser
(Reproklart materiale)
Medlemmer

Andre

Helside

600/900kr.

900/1350 kr.

Halvside

350/525 kr.

500/750 kr.

Kvartside

200/300 kr.

300/450 kr.

Priser gælder for hhv. 1 og 2 indrykninger
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Om SQDBS
Nyt bookingsystem til klubberne i DAASDC
I forbindelse med Europæisk Convention i 2014 udviklede vi et nyt bookingsystem
til Convention. Intentionen var absolut det bedste, og det blev gjort ved hjælp af systemet Dynamic Forms. Systemet virkede egentlig som det skulle, men det absolut
største minus var svartiderne, når man som bruger skulle tilmelde sig. Det var ikke
optimalt fra starten, og gennem årene er det gået fra skidt til værre.
For ca. tre år siden blev der oprettet et ”mini-system” som klubberne kunne anvende til forud-tilmelding ved deres danse. Systemet var uden prisberegning og til manuel optælling.
Det blev også lavet i Dynamic Forms - og dermed med samme problemer med
svartiderne.
Vi har nu brugt det sidste års tid til helt at nytænke systemet. Det har udartet
sig i et helt nyt bookingsystem som er programmeret helt fra bunden.
Vi startede med at brainstorme. Hvad der var godt og skidt i det gamle system. Under forarbejdet fandt vi ud af, at systemet meget vel kunne laves dynamisk, så den
kunne bruges helt fra en eftermiddags-dans med betaling ved døren og op til Conventions og flerdages-arrangementer med mulighed for forudbetaling. Ligeledes
skulle der være mulighed for at give rabat ved forudbestilling. Vi bestemte samtidig
at systemet skulle være flersproglig. I den forbindelse valgte vi dansk, engelsk og
tysk.
Vi bestemte os til at antallet på samme booking maksimalt skulle være 4 personer.
Det blev gjort ud fra erfaringen fra Danish Convention i 2015, hvor arrangøren ønskede at flere end to deltagere kunne tilmeldes sammen. På det tidspunkt lavede vi
en statistik på tilmeldingerne, som viste 1 booking med 4 deltagere, 3 bookinger
med 3 deltagere, samt resten med hhv. 1 og 2 deltagere. Skulle der fremadrettet
dog vise sig et ønske om at få systemet ændret, så flere deltagere kan tilmeldes
sammen er det teknisk muligt i programmet.
Mens der blev brugt tusindvis af timer på programmering, oversættelse og afprøvning dukkede der selvfølgelig nye idéer op. Det bliv inkorporeret og nye test blev lavet. Det endte ud med at vi fik lavet et system, som kan endnu mere end det gamle
system. Samtidig er det lynhurtig at booke på og let arbejde med som bookingadministrator i klubben.
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SQDBS Bookingsystemet er udviklet
med frivillig og ulønnet arbejdskraft.
Det stilles gratis til rådighed for
DAASDC og DAASDC’s medlemsklubber.
I har masser af mulighed for at lære mere
om bookingsystemet ved at gå på jagt på
SquareDanceDanmarks hjemmeside. Klik
på Information og vælg Bookingsystem.
Der ligger flere forskellige manualer og demonstrationsvideoer som i kan kigge på.
Poul Erik Sørensen
og Mads Nielsen

Mindeord.
Det var med stor sorg DAASDC og jeg modtog beskeden om Bjørn Anderssons
død. Bjørn har været i Squareanceverdenen i mange år og har i den grad været
med til at give aktiviteten et løft i Danmark. Bjørn var en fantastisk caller, med en
dejlig sangstemme. Hans koreografi, humor og sang gik op i en højere enhed, når
han stod på scenen.
Han har i mange år hjulpet DAASDC med en positiv tilgang. Han var altid klar til at
give en hånd med til det administrative, til oversættelse, til input for andre callere.
Han var også en flittig danser på gulvet, og sammen med sin hustru Anne deltog de
gerne i de store arrangementer. Jeg er sikker på, at mange husker Bjørn fra både
Rebild dansen i 2012, Dansens dag i København i 2014 og Aarhus i 2015.

Mange husker sikkert også Bjørn, som sammen med caller kolleger deltog i CSD’s
Påskedans i Tranum år tilbage. Bjørn var altid imødekommende og åben, når man
havde brug for en sparring. Vi er mange, der vil savne ham, og vil tænke på ham
med et smil og en glæde.
Mine tanker går til Anne og familien. Æret være Bjørns minde.
Lotte Vangsgaard
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