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Koordineringsaftale
mellem
Square Dance klubberne i Region Vest
(Region Vest dækker områderne Jylland samt Fyn med omliggende øer)

Nærværende aftale er en aftale mellem DAASDC Square Dance klubber i Region Vest.

Aftalen vedrører placering af arrangementer i forhold til hinanden, og herunder forstås udelukkende
arrangementer, hvor der indbydes dansere fra andre klubber i form af udsendte flyers eller lignende.
Som grundlag for aftalen opdeles arrangementerne efter følgende princip:
a)
b)
h)

Week-end danse med adgang for alle. A danse kan placeres som fr + lø eller lø + sø.
”Heldagsdanse” dvs. 5 timer eller derover med adgang for alle
”Halvdagsdanse” og Klubdanse, dvs. under 5 timer med adgang for alle.

Ad a)
Der skal være min. 2 uger eller 150 km mellem arrangementer i kategori a, og placering af de enkelte klubbers arrangementer aftales på et af koordineringsmøderne. Der kan max. regnes med 2 sådanne arrangementer pr. klub pr. år, medmindre der på et koordineringsmøde aftales plads til flere.
Ad b)
Der skal være min. 1 uge eller 150 km mellem arrangementer i kategori b samt til kategori a, og
placering af de enkelte klubbers arrangementer aftales på et af koordineringsmøderne. Der kan max.
regnes med 2 sådanne arrangementer pr. klub pr. år, medmindre der på et koordineringsmøde aftales plads til flere.
Ad h)
Halvdags danse og klubarrangementer koordineres også.
Disse må ikke placeres, så der er sammenfald med en anden klubs A eller B dans. De kan dog afholdes samme weekend med tilladelse fra den anden klub og med en minimumafstand på 150
km.
Det er ikke hensigtsmæssigt at lave andre squaredanse arrangementer, når der er planlagte indberettede traditionsdanse uanset danse niveauer.

På Internettets (DAASDC) arrangementsliste medtages alle danse, uanset om de afholdes i weekenden eller på hverdagsaftener, når blot ovennævnte regler overholdes. Skulle en klub komme i den
situation, at reglerne ikke kan overholdes, er det op til den pågældende klub at indhente tilladelse
hos den ”forulempede” klub.
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Udgangspunktet for koordineringsmøderne er primært hensynet til dansesporten og danserne, frem
for de individuelle klubhensyn fx af økonomisk art.
De enkelte klubber fremsender ønsker til koordinatoren, der behandler den / disse efter gældende
regler.
Tilrettet koordineringsaftale sendes ud med referatet.
Rettelser og evt. datoændringer i forbindelse med godkendte arrangementer, sendes til Koordinatoren.
Ved ønsker om arrangementer indenfor 1 års horisont, melder klubberne ønsker til koordinator inden en aftale med caller eller andre træffes. Dette for at sikre sammenfald mod allerede indmeldte
arrangementer. Her er reelt tale om at fylde huller ud i koordineringslisten.
Koordinatoren skal efter godkendelse af indmeldt arrangement meddele dette hurtigst muligt til
webmasteren i DAASDC, der vedligeholder arrangementslisten på internettet. Webmasteren må
kun medtage arrangementer, der er indmeldt via koordinatoren. Listen opdateres løbende med
en tidshorisont på 2 år.
Der afholdes minimum 1 koordineringsmøde om året. Det faste møde afholdes i forbindelse med
Dans på Heden i Ikast den første weekend i oktober. Koordinator kan dog efter anmodning fra en
eller flere klubber, eller på eget initiativ hvis det skønnes nødvendigt, indkalde til ekstra møder.
Det er blandt klubberne aftalt at koordinator vedligeholder koordineringslisten dækkende de omhandlende klubber.
På vegne af de involverede klubber
Ikast, den 3.10.2022
Koordinator Region Vest
Birger Rind

Mødeleder
Svend-Erik M. Hansen, DAASDC

Tillæg iflg. DAASDC bestyrelsesmøde den 20.11.2022:
Alle arrangementer rykker i forhold til Convention.
Denne passus har tidligere stået der, men er faldet ud.
Birger Rind - koordinator
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