Orientering/Nyhedsbrev
HINNERUP danserne flytter til ÅRHUS

KLAR til en ny SÆSON ???

Nr. 40

August 2001

9. årgang

Orientering/Nyhedsbrev nr. 40

Orientering/Nyhedsbrev

Klubblad for
* ØSTJYSK * SQUARE DANCE CLUB
E-mail:
Internet:

osdc@post12.tele.dk
http://osdc.dk

Bladet uddeles gratis til klubbens medlemmer og til elever, der modtager undervisning
arrangeret i klubbens kredse.
Oplag: ca. 350 stk. 5 gange årligt
Ansvarshavende: Niels Brams, klubformand.
REDAKTION:
Bent R. Husted
Østergårdsvej 16, Voel
8600 Silkeborg
Tlf.: priv. 86 85 36 97 - arb. 96 62 50 42
E-mail: squaredancer01@hotmail.com eller: brh@cmas.dk
TRYK & TEKNIK:
Hanne Frost (han@chem.au.dk)
Tlf.: 86 91 48 58
Inger Fogh Madsen (ifoghm@hotmail.com)
Tlf.: 86 84 11 67
Annoncer optages i bladet til vedstående priser. Materiale indleveres "reproklart" dvs.
klar til fotokopiering til redaktøren i A4 eller
A5 format. Bladet forberedes i A4 format, der
nedkopieres til A5. Der må påregnes en vis
forringelse af detaljer ved kopiering. Der kan
ikke garanteres for kvaliteten af fotografisk
materiale, idet denne afhænger af de aktuelle
kopieringsmuligheder. Der fragår 5 - 9 mm
på hvert format til marginer.
Tillæg for annoncer på omslaget - kontakt
redaktøren!

Medlemmer og elever opfordres til at komme
med indlæg til bladet. Stof kan indleveres telefonisk, som brev (maskin- eller læseligt
håndskrevet), som E-mail (senest fredag før
deadline), som PC-fil i flg. formater: DOSTXT, Word, *.RTF, WordPerfect). Sendes til
redaktøren.
Illustrationer i form af fotografier, tegninger o.lign. efterlyses!
Deadline er ca. 2 uger før bladets udgivelse.
Augustnummeret udsendes med posten. Øvrige numre forsøges fordelt via undervisningsholdene. Medlemmer, der ikke deltager
i undervisning får bladet med posten.
Kommende numre
(udgivelse):

Sidste frist for indlevering af stof til
disse nr.:

41 - Oktober (uge 41-42) 22. sep. 2001
42 - December (uge 48-49) 17. nov. 2001
43 – Februar - 02 (uge 6) 19. jan. 2002
44 - April - 02 (uge 14)
16. mar. 2002

ANNONCEPRISER:
For ét nummer
1/1 side:
1/2 side:
1/4 side:

kr. 100,kr. 60,kr. 40,-

For 5 numre (et helt år)
1/1 side:
1/2 side:
1/4 side:

kr. 400,kr. 250,kr. 150,-

Få RABAT ved TILMELDING til Rainbow Festival i Holbæk
– se mere i bladet (Kun medlemmer af ØSDC!).
HUSK 8th Horse Fair Dance 1. - 2. september i HAMMEL
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FORMANDENS SPALTE
velse, at danse til den australske fløjte – spillet og dirigeret af David Cox. Jeg tror at alle
der deltog i de 2 dage vil give mig ret i at det
suverænt var forårets oplevelse.

SOMMERHILSENER.
Det var et travlt forår med planlægning, møder og en kraftanstrengelse i dagene 7. – 10.
juni med afholdelse af 10th. Convention, og
der blev kvitteret med et væld af gode callere
og masser af danseglæde - det var en dejlig
oplevelse.

Som I sikkert ved blev det til et afslag fra
Hinnerup Kommune på tilskud, hvorfor sagen
overgives til DAASDC til videre opfølgning.

På trods af lidt skærmydsler med nogle få
deltagere og et par programændringer blev
det et rigtig godt convent. Hvilket jeg har fået
bekræftet fra rigtig mange af deltagerne bl.a.
på sommer-arrangementet i Tranum. Evalueringen er forløbet planmæssigt, så vi kan
aflægge endelig evaluering til DAASDC på
bestyrelsesmødet i september.

Parallelt hermed er der oprettet en ny kreds
(ØSTJYSK SQUARE DANCE - ÅRHUS
OMEGN), som har søgt optagelse i klubben.
Herom senere. Der er givet økonomisk tilsagn, og der er bevilget lokaler fra Århus
kommune så alle kan komme i gang med
undervisningen efter ferien.
Dansesæsonen starter jo traditionen tro med
Horse Fair Dance i Hammel 1. og 2. september og jeg håber mange vil deltage og få
en dejlig danse-weekend og mulighed for at
pleje det gode kammeratskab.

Til alle jer der gav en hjælpende hånd skal
her lyde en stor tak for hjælpen. Uden jeres
indsats var det ikke muligt at afvikle dette
store flotte arrangement. Conventudvalget
har ydet en kolossal indsats forud for og under conventet. Endnu engang mange tak.

Fortsat god sommer og på gensyn til en ny
dansesæson, hvor jeg håber på god opbakning og tilslutning til undervisningen.

Vi havde nogle dejlige sommerdanse, som
alle var godt tilrettelagte. Igen kan jeg konstatere, at der er dygtige og ihærdig squaredansere der "bare" klarer disse arrangementer. Toppen af disse sommerdanse var da vi i
maj havde den utrolig store glædelige ople-

Mange squarlige hilsner
Niels Brams
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Leader
sightseeing i Östersund og Sveriges højest
beliggende bilvej m.m. Vi har i hvert fald ikke kedet os (OK – måske lige de to familiemedlemmer de dage det regnede!).

Her i højsommeren 2001 sidder man så og
spekulerer på, hvad det er der får normale
mennesker til at beskæftige sig med
squaredance i teori og praksis i en periode
hvor dagtemperaturerne tangerer 27°C
uden for og over 30°C inden døre? Tjah,
det findes der nok ikke noget entydigt svar
på. Men undertegnede kan i det mindste
undskylde sig med at de tekniske medarbejdere har fundet ud af, at vi kan spare
nogle kroner på porto hvis vi uddeler bladet
til sommerdansen med Johnny Preston i
stedet for at benytte ”Det kongelige danske
Postvæsen” – og det prøver vi så at nå!
I øvrigt håber jeg da at I alle sammen har
haft en god sommerferie. Jeg selv tog med
frue og søn til det nordlige Sverige – nærmere betegnet Klövsjö, er en mindre landsby 100 km syd for Östersund med et stort
skicenter. En svensk bygmester og squaredancer har dér bygget nogle fantastisk fine
hytter til skifolket, som her i sommer blev lejet ud til squaredansere for 750 sv.kr. pr.
uge! Samtidig kunne man danse squaredance 5 timer om dagen for yderligere 400
sv.kr. Og det gjorde jeg så. To timers Plusworkshop om formiddagen og tre timers
Plus-hyggedans om aftenen til en udmærket
caller – Rojne Eriksson. Så nu føler jeg mig
godt rustet til at undervise i Plus i Hammel
til efteråret. Sådan en uges workshop får én
til at huske hvilke calls og variationer der er
svære at lære. Det glemmer man jo med tiden. Og oven i købet fik jeg lov til at calle
sammen med Rojne – senere endog på opfordring (er der nogen der har en skæppe?
Til at sætte lyset under!).

Så kommer man hjem, og tro det eller ej,
stort set alle vigtige indlæg til klubbladet
kom til den fremskudte deadline! Tak for det
– så’n ska’et vær’.
Desværre var der en meget sørgelig meddelelse imellem. Vi har mistet en trofast
danser fra Hadsten kreds. Det er helt uvirkeligt at man ikke længere skal se hendes
leende ansigt til klubbens danse. Jeg håber
inderligt at Lenes efterladte får den støtte
de har brug for fra deres nærmeste netværk. Tak til Ingrid Christensen for de pæne
mindeord.
Med denne triste indgang vil jeg hermed
åbne for det første nummer af Østjysk
Square Dance Clubs klubblad ”Orientering/Nyhedsbrev” i efterårssæsonen 2001.
HUSK nu at alle de nye dansere har brug
for DIN HJÆLP de første danseaftener!

Fritiden i Sverige blev brugt til at besøge
kobberminen i Falun (verdens ældste endnu
eksisterende virksomhed), Carl Larssons
Gård, Selma Lagerlöfs hjem, golf, go-kart (i
styrtende regnvejr!), fjeldvandring for at finde spektakulære vandfald, kanosejlads,

Dette nummer af ’bladet’ er måske lidt kortfattet, men det handler vel også mest om at
I får at vide hvor og hvad I kan danse i dette
efterår?!?
Bent Husted

Redaktørens meninger og udtalelser i dette blad, og andres personlige indlæg, er ikke udtryk
for Østjysk Square Dance Clubs officielle holdninger, men står for forfatterens egen regning.
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Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsesmøde 2.7.2001.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ØSDC.

Klage til Hinnerup Kommune vedr. afgørelsen om tilskud til danseundervisning var
på møde den 27. juni 2001, men blev afvist.
Sagen vil nu blive ført til tops via DAASDC.

På bestyrelsens foranledning indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i
Østjysk Square Dance Club.

Der er blevet oprettet ny kreds under Århus
Kommune grundet afslag på tilskud i Hinnerup. Vedtægter er blevet godkendt og der
er bevilget tilskud via 5%´s puljen frem til
31.12.2001. Dansested bliver Tilst Skole.
Danserne fra Hinnerup vil modtage særskilt
brev herom.

Søndag den 9. september 2001 kl. 12.00 i
aulaen på Rønbækskolen i Hinnerup.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af ny kreds - Østjysk Square
Dance - Århus Omegn.
3) Eventuelt.

Ny bestyrelse fremgår andetsteds i bladet.
Hinnerup Kreds vil ikke blive nedlagt. Undervisning og lokaler skulle nu stort set være på
plads i de forskellige kredse.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt
søndagsdans/ workshop fra ca. kl. 13 til kl.
17.
Bestyrelsen

Der er i år ikke mange kredse der deltager i
Square Danses Dag (25.08.2001), idet flere
kredse har arrangementer lige op til eller lige
efter denne dag.

En ny kreds har anmodet om optagelse i ØSDC.

De fleste kredsvedtægter er nu blevet godkendt af de respektive kommuner.

I Østjysk Square Dance - Århus Omegn (forkortet ØSD-ÅO) er følgende medlemmer af
kredsbestyrelsen:

Undervisningplan er udarbejdet og bringes i
bladet lige før kalenderen.

Anni Valente, formand.
Bærmosehøjen 8, 8380 Trige, tlf. 8623 1532
Bent Christensen, næstformand.
Randersvej 549, 8380 Trige, tlf. 8623 0074
Birthe Brams, sekretær.
Storegade 14, 8382 Hinnerup, tlf.8698 7612
Poul Thye, kasserer.
Fejøvænget 18, 8381 Tilst, tlf. 8624 7881
Henri Jensen.
Rønvangen 236, 8382 Hinnerup, tlf. 8698
6563

Arbejdsudvalg til Sting og Snow år 2002
skulle nu være på plads. Følgende personer
har indvilget i dette arbejde: John Nygård,
Bent Husted, Gunnar K. Nielsen, Jørgen
Møller, Gunnar Madsen & Stig Peilicke.
For bestyrelsen
Janni Thye

Ø.S.D. Århus Omegn har indtil videre indvilget i at varetage squaredanceundervisningen
for ØSDC’s Hinnerup kreds.
Bestyrelsen
5
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Nyt fra kredsene
I week-end’en 3. – 4. november 2001 afholdes der i Silkeborg ”Novemberdans” med
Jason Dean fra Australien som caller (ham
har vi hørt før – kom bare! Se programmet
andetsteds i bladet. Red.)



Lene Bossow er død.

Lene sov stille ind på Randers Sygehus den,
6. juli og blev bisat den 13. fra Over Hadsten
Kirke, hvor vi var mange der var mødt op for
at sige farvel.

Med ønsket om en god, varm og tør sommer
til alle, siger Ib Ravn-Nielsen at Danish Convention var et fint arrangement. ”Well done”
til alle ildsjælene.
Redaktionen
For Silkeborg kreds

Lene var en glad og altid smilende pige, parat til at hjælpe andre, og hun var blevet et
kendt ansigt som squaredanser mange steder, for squaredans var blevet en stor del af
hendes liv, og tit havde hun sin datter med,
som gik frem for alt andet for Lene, og vi lærte Liv at kende som en stille voksen pige.

Ø.S.D. Århus Omegn

Nu er det endelig lykkedes at finde nyt dansested. Næste sæson starter vi på Tilst skole
og håber selvfølgelig at alle møder op igen til
en ny omgang Squaredans. Enkelte vil få lidt
længere at køre og andre kortere. Det har
mildt sagt været et "bøvlet" forår.

Det er svært at forstå at Lene ikke er her mere, hendes glade og varme smil vil blive savnet.

Æret være hendes minde.

Ingrid Christensen
Hadsten Kreds

Go’ sommer fra Silkeborgkredsen

Birgit & Ib Ravn-Nielsen har den 13/7 sendt
redaktionen et ønske om en fortsat god sommer fra et sted i Slien-området (de er nok
stået til søs i ferien). Her er kredsens (foreløbige) planer for den kommende sæson:

Hinnerup kommune vil ikke længere give os
tilskud, og danselokale efter sommerferien
var et problem. Vi forsøgte os derefter i Århus kommune. Fik godkendt vedtægter og
bevilget ansøgt tilskud. Det sværeste var et
lokale med ledige timer og en dansevenlig
gulvbelægning. Det helt perfekte får vi nok
aldrig, men med vores gode humør og danseglæde er jeg sikker på, at vi nok skal få
mange sjove dansetimer på Tilst skole.

Silkeborgkredsen starter tirsdag den 24. august 2001, kl. 18:30 – 19:30 med Mainstream indlæring for fortsættere. Derefter fra
19:30 – 20:17 (???, Red.) Mainstream dans.
Fra 20:30 til 21:30 er der Plus-indlæring for
fortsættere (NB. Se evt. ændringer i undervisningsplanen midt i bladet – det er den der
gælder!).

Nye tider:
Mandag
Tirsdag

Onsdag den 25. august fra kl. 19:00 til 20:30
er der MS53 (B) indlæring for fortsættere.

18:30 – 20:00
20:10 – 21:40

PS. Hinnerup kreds er ikke nedlagt! Der arrangeres stadig søndagsdanse, men der undervises ikke mere.
Med venlig hilsen
Anni Valente

Der startes ikke nybegynderhold i Silkeborg i
denne efterårssæson (Red.)
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HJÆLP med at skaffe nye
dansere!
I dette efterår startes der undervisning for nye squaredansere i fire kredse i
Østjysk Square Dance Club.
HADSTEN
HAMMEL
RANDERS
ÅRHUS OMEGN

Mandag 19:00 – 20:30
Onsdag 19:00 – 20:30
Tirsdag 18:30 – 20:00
Torsdag 18:30 – 20:00

Se undervisningsprogrammet på side 9.
Skal det lykkes at få holdene i gang er det vigtigt at klubbens øvrige dansere
hjælper ved at huske venner og bekendte på, at det er NU de skal gå til squaredans.

Det ”nye” Mainstream program:
DAASDC, CSD & DACT har vedtaget at der i
Danmark undervises i Modern Western Square
Dance efter følgende indlæringsprogram (callenes numre efter 1999-listen):
1. periode MS 1 – 23 Standard
2. periode MS 24 – 45 Standard
3. periode MS 1 – 45 Extended
4. periode MS 46 – 53 Standard
5. periode MS 54 – 71 Standard
6. periode MS 1 – 71 Extended
Hver periode er ca. 3 mdr. med 13 – 15 lektioner á 1½ time

HJÆLP de nye dansere!
Det er også vigtigt at de nye dansere føler sig trygge og godt tilpas. Derfor håber
vi at så mange af klubbens øvede dansere som muligt dukker op og hjælper som
’engle’ de første aftener ... og gerne igennem hele sæsonen. Det koster ikke noget at danse som ’engel.’
7
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Som noget (næsten) nyt forsøger klubben
igen at lave danseaftener der ikke handler
om teknisk undervisning, men udelukkende
har til formål at give travle mennesker en
chance for at vedligeholde deres squaredance-kendskab ved at danse til de kendte
programmer. Klubben har fået sin verdensberømte caller, Carsten Nielsen, til at calle til
Mainstream / Plus dans hver anden mandag
(i ulige uger) i Hadsten. Hvis man ikke ønsker at binde sig til dette hold for hele sæsonen, kan man deltage enkelte aftener ved at
betale et mindre beløb pr. aften man møder
frem. Dvs. man taber intet hvis man er forhindret et par aftener. Det er en betingelse
for at deltage på dette hold, at man har gennemgået undervisning i mindst hele Mainstream-programmet. Der danses skiftevis
Mainstream og Plus tips.

Program for efterårssæsonen 2001.

På næste side er det foreløbige program for
efterårssæsonen 2001 angivet kredsvis.
Der er sket en del ændringer i klubbens danseplaner i dette efterår. For det første har
Hinnerupkredsen måttet forlægge sine undervisningsaktiviteter til Århus – nærmere betegnet til Tilst Skole.
Der startes nye begynderhold (Mainstream23) i fire kredse: Hadsten, Hammel, Randers
og Århus. Desuden startes nyt Line Dance
hold i Hadsten. Det er meget vigtigt for de
nye dansere at de øvede dansere (alle lige
fra Basic til Challenge) hjælper til med at få
dem til at føle sig godt modtaget og veltilpasse de første svære aftener. Kan du selv huske hvordan du havde det med denne underlige aktivitet den første gang?? Sådan har de
nye det også i år! Det er uhyre vigtigt, at der
er nogen til stede, der kan få de nye dansere
til at føle sig velkomne.

I lige uger underviser Carsten om mandagen
i C1 i Randers. Her er der normal deltagerbetaling for hele sæsonen.

Betaling for undervisning

Voksne (1. hold):
Begynderhold (MS-23) inkl. undervisningshæfter ..............350,- kr.
Alle øvrige undervisningshold (ekskl. båndhold) .................325,- kr.
Børn/unge under 18 år .......................................................225,- kr.
Båndhold (alle) ...................................................................100,- kr.
Efterfølgende hold *)...........................................................150,- kr. *)
MS/PL Dans (7 aftener á 3 timer) hele sæsonen ................200,- kr. eller
... pr. aften man deltager .................................................... 30,- kr.
Deltagerbetalingen for Line Dance der den
samme som for Square Dance!
Alle interesserede kan deltage på Østjysk
Square Dance Clubs dansehold når deltagerbetalingen er betalt rettidigt. Betaling skal erlægges senest 3. danseaften til kredskassereren eller på klubbens girokonto 172 7761
(Husk TYDELIGT navn, adresse og hold).
*) Holdrabat ydes KUN til dansere der er
medlem af Østjysk Square Dance Club og
har betalt kontingent for 2001. Der ydes ingen rabat for båndhold.
8
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UNDERVISNINGSPLAN FOR PERIODEN 27. AUGUST TIL 7. DECEMBER 2001
KOMMUNE/
NIVEAU

STED

HADSTEN
KREDS
MS23 indl. begyndere
MS / PL indlæring
MS/PL Dans (Ulige *)
A2 Extended
PL Extended
A2 “Hyggedans”

Bavnehøjskolen
A-aula
A-aula
Klasselokale
A-aula
A-aula
Kælder
Kærnehuset
Line Dance øvede
Mødelokale 2
Line Dance begyndere Mødelokale 2
HAMMEL
KREDS
MS23 indl. begyndere
MS Ext. / PL intro

Kulturhuset
InSide
Dansesalen
Dansesalen

RANDERS
KREDS
MS71 Extended
PL Extended
C1 indl. (lige uger *)

Østervangsskolen
Festsal
Festsal
Gymnastiksal 2
Rismølleskolen
MS23 indl. begyndere Pigernes gym.sal
MS53 (B) indl. (forts.) Pigernes gym.sal

DAG

TIDSPUNKT

INSTRUKTØR/
CALLER

Mandag
Mandag
Mand. *)
Torsdag
Torsdag
Torsdag

19.00 – 20.30
20.30 – 22.00
19.00 – 22.00
19.00 – 20.30
20.30 – 22.00
19.00 – 22.00

Poul Bojesen
Poul Bojesen
Carsten Nielsen
Carsten Nielsen
Carsten Nielsen
Peder Pedersen (bånd)

Torsdag
Torsdag

19.00 – 20.30 Janni Pedersen
20.30 – 22.00 Janni Pedersen

43
NYT

Onsdag
Onsdag

19.00 – 20.30 Bent Husted
20.30 – 22.00 Bent Husted

NYT
12

Mandag
Mandag
Mand. *)

18.30 – 20.00 Asta Bredahl
20.00 – 21.30 Asta Bredahl
19.00 – 22.00 Carsten Nielsen

14+22
15
19+20

Tirsdag
Tirsdag

18.30 – 20.00 Asta Bredahl
20.00 – 21.30 Asta Bredahl

NYT
29

SILKEBORG
KREDS
MS71 (fortsættere)
PL indlæring (forts.)
MS(B)53 indl. (forts.)

Nordre skole
Østsalen
Østsalen
Østsalen

Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

18.30 – 19.30 Peder Pedersen
19.30 – 21.30 Peder Pedersen
19.00 –20.30 Peder Pedersen

Ø.S.D. ÅRHUS **)
OMEGN
MS71 indlæring
MS Ext. / PL
MS23 indl. begyndere
PL Extended

Tilst Skole **)
Blok A, Pauseareal
Blok A, Pauseareal
Blok A, Pauseareal
Blok A, Pauseareal

Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag

18.30 – 20.00
20.10 – 21.40
18.30 – 20.00
20.10 – 21.40

HOLD
NR

NYT
2+3
NYT
5
10
6

Max Fris
Max Fris
Max Fris
Max Fris

Der tages forbehold for fejl og uvarslede ændringer.
*) Mandage er der skiftevis Mainstream/Plus-dans i Hadsten og C1-indlæring i Randers hhv.
ulige og lige uger. Første gang er den 27. august i Hadsten (MS/PL), se mere i bladet!
**) Hinnerupkredsen har forlagt sine undervisningsaktiviteter til Århus Kommune. Dvs. at der i
øjeblikket ingen undervisning er i Hinnerup Kommune!!
HJÆLP din kreds med at skaffe nye dansere!!! Hadsten, Hammel, Randers & Århus
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AKTIVITETSKALENDER FOR * Ø S T J Y S K * SQUARE DANCE CLUB 2001
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Chicken Dance MS43>PL
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Carsten Nielsen
33

1

S

2

M

3

34

T

Sommerdans Salten S.D.
MS53 - MS71 - PL

DGI

Danselandsstævne
Middelfart

Mosskovdans
MS53X - MS71X - PL
Sæsonstart
35
ØSDC: Hd - År - Rd
Sæsonstart
ØSDC: Rd - Si
Sæsonstart
ØSDC: Hm - Si
Sæsonstart
ØSDC: Hd – Si - LD

8th Horse Fair Dance
MS53 -> PL
8th Horse Fair Dance
LineDance + A1 -> C1
36

Hjortshøj SDC
Høstdans MS40 -> PL
Workshopdans
MS53/MS, Hinnerup
37
M/P Dans, Hadsten

F

14

38

4. River Valley Dance
MS53 - 71
4. River Valley Dance
PL
39
M/P Dans, Hadsten

Fødselsdagsdans
Yellowrock, MS43->A1
Septemberdans, Rosmus
Djurs SDC, MS53/MS

Rainbow Festival
S 30
Holbæk MS53 -> C1
ØSDC Fællestur til
F 31
L 15
15
Rainbow Festival
FREMHÆVEDE danse er Østjysk Square Dance Club arrangementer: Hd=Hadsten, Hm=Hammel, Rd=Randers, Si=Silkeborg, År=Århus
LD = LineDance i Hadsten Der tages forbehold for ændringer og trykfejl!

T

30

L

DEADLINE for stof til næste nummer af klubbladet er 22. sep. 2001!
AKTIVITETSKALENDER FOR * Ø S T J Y S K * SQUARE DANCE CLUB 2001
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Steamboat Festival
MS53 -> A2
Steamboat Festival
MS53 -> A2
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T
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!!! Fr.-Sø.!!! i Suldrup
Advanced & Challenge
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40

10 årsdans, HighWay
E45, Suldrup. M53->A2
Wild West Dans, Esbjerg
MS53 -> A1

M/P Dans, Hadsten

41

42

Midtjysk Jamboree, Hinnerup, MS45 -> A1

M/P Dans, Hadsten

43

Slotsdans, Hillerød
Ms43 -> A1

44

Novemberdans
Jason Dean, A1 – A2
Novemberdans
Jason Dean, MS53->PL
45
M/P Dans, Hadsten

46

FREMHÆVEDE danse er Østjysk Square Dance Club arrangementer
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl!!

4 Klub Dans, Vejle
MS20 -> PL

M/P Dans, Hadsten

47

M/P Workshop Biersted
Bente Olsen
M/P Workshop Biersted
Bente Olsen
48
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10 th Danish Convention.

Hej til jer alle og tak for et dejligt Convention.
For os, der har arbejdet på dette i over et år
med utallige møder såvel i gruppen som med
diverse offentlige instanser, er hverdagen
kommet tilbage.
Dog ikke helt, for der er jo stadig en del ting
vi skal have lavet. Vi har haft evalueringsmøder med InSide angående bespisning
m.v. Fra InSide’s side var man meget tilfredse, der var kun ganske få ting, der ikke
var 100 % i orden. Vi har haft det første evalueringsmøde i gruppen, hvor vi drøftede de
ting, der var kommet fra hjælperne. Vi har pt.
ikke overblik over regnskabet, men forventer
et overskud, dog ikke så stort som vi havde
regnet med.
Vi skal have et yderligere møde først i august
måned. Formålet med disse møder er, at vi
skal have lavet regnskabet færdigt, lavet et
evalueringskrivelse til DAASDC samt lavet
en ”hvidbog”, med en beskrivelse af de hoved og delaktiviteter vi har været igennem for
at få tingene til at fungere ved Conventet.
Formålet med ”hvidbogen” er, at vi fremover
får lettere ved at lave disse store stævner og
vi har jo den næste Sting & Snow festival liggende lige om hjørnet.
Tilbage til Conventet. Uanset hvor meget arbejde man laver i conventgruppen, så er det
jo slet ikke muligt at gennemføre et sådant
arrangement uden de mange hjælpere, der
stiller deres arbejdskraft til rådighed i kortere
og længere tid. Vi har i hvert fald lært, at
hjælperne fremover skal med i arbejdet meget tidligere end det skete.
Med de svære arbejdsbetingelser I fik, så
synes vi, at I har klaret opgaverne utroligt
flot, så hermed mange 1000 tak for hjælpen.
Fra selve Conventet samt via evalueringsmøderne ved vi jo godt, at der har været en
del fejl ved arrangementet, men ser vi lidt på
de positive ting, ja så blev der jo lavet et stort
og meget flot stykke arbejde omkring campingpladsen ALLE fik strøm uanset de svære
betingelser med flytning af ca. halvdelen af
pladserne. Med hensyn til indskrivningen, så

var der stort set ingen ventetid grundet det
gode forarbejde, der var gjort. Vi har desværre ikke slået den tidligere rekord med hensyn
til deltagerantal (ca. 1400). Men vi var trods
alt ca. 1200 deltagere.
Bespisningen i InSide fungerede stort set
100 % perfekt igen med baggrund i det store
forarbejde samt hjælpernes engagement.
Callertransporten mellem hallerne og InSide
fungerede 100 %, forplejningen af callerne
såvel i InSide som med hensyn til ”drikkevarer” på dansestederne var bare i orden.

Mediemæssigt blev vi også godt dækket ind.
Op til stævnet har der været en del artikler i
diverse aviser og omegnsblade. Vi fik jo også
besøg af TV, der lavede et interview med vores formand Niels Brams, ligesom
der blev sendt ”live” fra stævnet. Vi har haft
en fotograf, der har interwievet Carsten Nielsen og Kim Andreasen samt gået rundt for at
tage videoptagelser. Disse skal anvendes i
forbindelse med en dokumentarfilm omkring
square dance, en stor del skal dog optages
ved ”The 50th National Square Dance Convention” i Anaheim, USA, så det er jo ikke let
at vide hvor meget vi kommer med. Omkring
dansen blev vi undervejs nødsaget til at skifte lidt rundt på programmerne imellem hallerne, men da det var sket tror jeg at stort set
alle fik en rigtig god dans, så generelt mener
jeg, at vi kan være tilfredse med vort arrangement.
Med squarlig hilsen
Gunnar K. Nielsen
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HUSK
Novemberdans
Lørdag den 3. nov. Advanced
Søndag den 4. nov. Mainstream – Plus

med Jason Dean
fra Australien!
Begge dage i hallen ved Nordre Skole i Silkeborg
Hold øje med flyeren!
Andre vigtige datoer i efteråret:
Søn. 12. aug. 13 – 17: A2 – C1 workshop i Randers, Carsten Nielsen
Lør. 1. sep.: 8th Horse Fair Dance i Skovvangskolen, Hammel. MS53 - PL.
Søn. 2. sep.: 8th Horse Fair Dance i Skovvangskolen, Hammel. A1 – C1 & LineDance.
Man. 27. – Tor. 30. aug.: Undervisning starter i kredsene – se planen på side 10.
Søn. 9. sep. 12:00: Ekstraordinær generalforsamling på Rønbækskolen i Hinnerup.
Søn. 9. sep. 13 - 17: Workshopdans MS53 - 71 på Rønbækskolen i Hinnerup, Max Fris.
Søn. 2. dec.: JULEAFSLUTNING
Og husk så MAINSTREAM – PLUS hyggedans hver anden mandag i Hadsten fra 19 - 22:
30. aug. – 10. sep. – 24. sep. – 8. okt. – 22. okt. – 5. nov. – 19. nov.

15

Orientering/Nyhedsbrev nr. 40

Nyt fra læserne
rundt som en flok kyllinger. Det var sjovt og
inspirerende, og vi fik sved på panden - og
alle andre steder.

Ekstrarabat til Rainbow Festival.

Som annonceret i sidste nummer, arrangerer
klubbens turudvalg en fælles bustur til Rainbow Festival i Holbæk lørdag den 15. september. Klubben giver tilskud til bussen og
Holbæk S.D.C. giver rabat på danseafgiften.
Så vidt vides er alle pladser nu besat.

Problemet med Plön er – ifølge Steffen Mauring (arrangør af Plön dansen, Red.) – at
mange af de dansere der kommer der, er de
dansere, der lærte niveauet sidste år, og
som ikke har danset ret meget, om overhovedet noget siden da.

Til de medlemmer af ØSDC der gerne vil deltage både fredag og lørdag og derfor kører
selv, har Holbæk S.D.C. meddelt at de også
vil yde rabat til dem, hvis de tilmelder sig
samlet på forhånd. Hanne Frost har påtaget
sig at samle tilmeldingerne så hvis du er interesseret i at være med, skal du snarest muligt kontakte Hanne. Enten pr. telefon på nr.
8691 4858 eller pr. e-mail han@chem.au.dk
Red.

Men derudover havde vi en fin tur, forplejningen var fremragende og omgivelserne er
nok en rejse værd. Vi nåede ikke at se så
meget, for vi skulle jo danse, danse, danse.
Og det gjorde vi så.
Lisbeth Holtz

Callerclinic med David Cox.

Sommerdans i Hinnerup.

Som en af kaninerne under callerclinic - det
var hårdt, da der blev kørt fra kl. 10 - 21 blot
afbrudt af spisepauser - vil jeg sige, at både
jeg og de øvrige kaniner fik utroligt meget ud
af denne dag.

Det var en sand fornøjelse at deltage i sommerdansen i Hinnerup med David Cox i dagene 15. og 17. maj 2001. David Cox var en
noget anderledes caller, men utroligt dejlig at
danse til. Dejligt var det også, at så mange
dansere mødte op. Det er jo altid sjovere at
lave en dans, når der kommer mange mennesker og stemningen er i top.
Janni Thye

Plön 2001

Fem håbefulde yngre (?!?, Red.) fruentimmere drog udenlands i påsken for at få
sus i skørterne. Vi havde kun hørt godt om
stedet, så forventningerne var store på forhånd.

Når man så både under og efter callerclinic
hørte, at alle underviserne også havde fået
utroligt meget ud af det også, er det jo det
hele værd.
Janni Thye

Der var afbud fra Michael Kellogg, men i stedet kom John Marshall, på forhånd meget
rost, men han levede ikke op til forventningerne. Dels snakkede han alt for meget –
især om sit ægteskab, der var temmeligt nyt
– dels var hans calling ikke særligt inspirerende. Det var til gengæld det vi fik fra Thorsten Hubmann, så inden længe fulgte vi ham

Yep!

Det er alle tiders gode initiativ at ØSDC gider
at arrangere caller clinics m.v. Det er den
bedste måde at få bedre callere på!!
Bent Husted
16
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TRANUM – TRANUM – TRANUM

Sommerdans i Hinnerup.

Mange squaredansere har været i Tranum i
påsken til Callerparade, og ved at det er et
dejligt sted. Her i sommer har CSD afholdt
sommerdans i Tranum. Stedet var perfekt
(næsten – der er gulvtæppe på en af salene)
og callerne var perfekte, maden var perfekt
og afterpartierne var perfekte. Hvad vil man
have mere?
Man kan sige på flere måder, at det var
squaredansens ”tunge drenge”. Callerne var
Bronc Wise, Jet Roberts, Bengt ’Bula’ og
Dave Wilson i ugen med Plus og A1 dans.
Bedre callere findes ikke. Den første aften,
da alle 4 callere stod på scenen, holdt alle
vejret – holdt scenen. Jo, det gjorde den heldigvis. En kommentar fra Dave Wilson var
også, ”det var længe siden, han havde stået
på en scene med 4 callere, hvor han var en
af de mindste.”

Det var en sand fornøjelse at deltage i sommerdansen i Hinnerup med David Cox i dagene 15. og 17. maj 2001. David Cox var en
noget anderledes caller, men utrolig dejlig at
danse til. Dejligt var det også, at så mange
dansere mødte op. Det er jo altid sjovere at
lave en dans, når der kommer mange mennesker og stemningen er i top.
Janni Thye

Danish Convention 2001.

Som udvalgsmedlem vil jeg gerne rette en
tak til de mange hjælpere fra ØSDC, der
gjorde det muligt at få et sådant arrangement
til at hænge sammen. Uden en sådan hjælp
vil det ikke have kunnet lade sig gøre. Også
en tak for et godt team i udvalget. Det er helt
mærkeligt igen at have tid til andet end møder og planlægning. Jeg vil sige til andre
dansere, lad være at holde jer tilbage, når
der skal hjælpere på banen. Det er faktisk
sjovt, selv om det er tidskrævende ind i mellem.
Janni Thye

Det kan bestemt anbefales at prøve Tranum
om sommeren. Dans i 4 dage, 5 overnatninger og alle måltider for mindre end 2000 kr.
pr. person.
Vibeke Johansen og Hanne Frost

HADSUNDVEJ 13, 9575 TERNDRUP, Tlf. 98335574

VI HAR ALT TIL SQUARE DANCE
F.eks. kjoler - bluser - nederdele - bælter - støvler
strømpebånd - skørter - trusser - slips - flipspænder
tørklæderinge - bukser til herrer - skjorter - bolo

RING EFTER ET KATALOG 35,- KR
BLØDE SKØRTER

FRA 350,- KR

U. S. A.

FRA 550,- KR

SKØRTER

ÅBNINGSTID : TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 9-30 til 17-00
SAMT EFTER FORUDGÅENDE AFTALE

FIND OS PÅ ” NETTET ” WWW. bfdress.dk
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E-MAIL : bfdress@teliamail.dk
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Trailer
Næste nummer

af Orientering/Nyhedsbrev udkommer i oktober omkring uge 41-42. Sidste frist for indlevering af materiale til dette nummer er 22.
september 2001.

I øvrigt bringes hermed beviset på, at redaktøren har callet sammen med Rojne Eriksson
i Klövsjö – Jämtland – Sverige.

Nu er der nok nogen der synes at ham dér
redaktøren skriver lige vel meget om sig selv
(!), ... men det er jo sådan, at fordi man er
redaktør er man jo ikke automatisk også reporter. Så hvis DU har nogen idéer til hvad vi
ellers kan skrive om i ’bladet’ vil jeg meget
indtrængende bede dig om at sige til. Alle
idéer vil blive seriøst bedømt. Vi skal have
flere til at komme frem med deres meninger
og oplevelser i dette blad. Hvis ikke der snart
sker noget, ender bladet med at blive en
simpel ’opslagstavle’. Måske ville det også
være meget bedre, om squaredanserne tog
sig sammen og skrev nogle indlæg til vort
fælles landsblad – HighLights???

hensyn til at levere indlæg til klubbladet.
Godt nok er Janni bestyrelsens sekretær,
men ud over dette job sørger hun altid for at
levere nogle kommentarer til de friskeste arrangementer. Uden den slags tilbagemeldinger har arrangements- og andre –udvalg
ikke en chance for at forbedre sig. Så derfor,
hvis der er nogen der glæder sig til at høre
SIN mening i klubbladet – positiv eller negativ er lige meget - så kom frit frem. Dog forbeholder redaktionen sig ret til at udelade
indlæg der kan være i modstrid med gældende lov.

Som de opmærksomme læsere vil have bemærket, er Janni Thye meget aktiv med

Redaktionen

GOD EFTERÅRSDANS!!

Klubbestyrelse:
Niels Brams
John Nygaard
Susanne Petersen
Janni Thye
Ove Larsen
Jens Guldmann
Anni Valente
Thorkild Christensen
Ib Ravn-Nielsen
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FM
NF
KS
SK
Hadsten
Hammel
Hinnerup
Randers
Silkeborg

Storegade 14
8382 Hinnerup
Tverfaldet 4
8450 Hammel
Nørrebrogade 58
8900 Randers
Fejøvænget 18
8381 Mundelstrup
Højgårdsparken 20
8380 Trige
Lyngvej 28, Svenstrup
8450 Hammel
Bærmosehøjen 8
8380 Trige
Druevej 14
8900 Randers
Resendalvej 38, Resenbro, 8600 Silkeborg

Klubcallere:
Kreds/program:
Poul Bojesen
Hadsten
Tåstrupvej 10, Selling
Asta Bredahl
Randers
Astrupvej 1
Max Fris, ØSD Århus Omegn Lykkensdalsvej 161
Bent Husted
Hammel
Østergårdsvej 16, Voel
Carsten Nielsen PL, A & C Hulvejen 95
Janni Pedersen Line Dance Hulvejen 95
Peder Pedersen Silkeborg
Randersvej 38, Galten
Jytte Christensen Vikar
Infanterivej 9, st.tv.
Morten Kjeldsen Vikar
Jernaldervej 71, Søften
Jens A. Pedersen Vikar
Birkhøjen 10 C

8370
9575
8220
8600
9530
9530
8370
8900
8382
8382

Kredsbestyrelser:
HADSTEN:
Poul Bojesen
Ingrid Christensen
Flemming Schultz
Lisbeth Rasmussen
Bjarne Vester

8370
8381
8600
8370
8370

HAMMEL:
Aase Jørgensen

Hadsten
Terndrup
Brabrand
Silkeborg
Støvring
Støvring
Hadsten
Randers
Hinnerup
Hinnerup

8698 7612
8696 1287
8641 0448
8624 7881
8698 9326
8696 3261
8623 1532
8642 2649
8685 4418
8691 4020
9833 5458
8626 0251
8685 3697
9837 4430
9837 4430
8698 2151
8642 3864
8691 0747
8691 1807

(Kredsformænd er angivet under klubbestyrelsen!)
ØK
KS
SK

Tåstrupvej 10, Selling
Frømosevej 15
Rudbølvej 54
Norgesvej 52
Galten Hedevej 14

KS/ØK Lyngvej 14, Svenstrup

Hadsten
Mundelstrup
Silkeborg
Hadsten
Hadsten

8450 Hammel

8691 4020
8624 0099
8680 0004
8698 2337
8698 1977
8696 5059

HINNERUP: Internet: http:\\www.itf.dk/osdc
e-mail: osdc-hinnerup@sport.dk
Henri Jensen
KS/ØK Rønvangen 236
8382 Hinnerup
8698 6563
Heidi M. Hansen
SK
Kløvervej 18
8382 Hinnerup
8691 2127
Bent Christensen
Randersvej 549
8380 Trige
8623 0074
Preben Jensen
Søndermarken 20, Søften, 8382 Hinnerup
8698 7284
RANDERS:
Jørn Christensen
Karin Born Kristensen
Lis Lene Carstensen
Henrik Hansen
Anne K. Nielsen
Erna M. Thrane
SILKEBORG:
Peter Mikkelsen
Ole Ernst
Jytte Elstrøm
Gunnar Madsen

KS
SK

Midgårdsvej 20
Kornetvej 3
Hobrovej 92
Hobrovej 35 st.th.
Øster Allé 13
Nordostvej 36

KS/ØK Duborgvej 12
SK
Lilleøvej 18, Svejbæk
Wesselsvej 4B
Malmøvej 93

8900
8900
8900
8900
8900
8900

Randers
Randers
Randers
Randers
Randers
Randers

8642 4859
8640 3355
8642 6979
8642 7446
8643 4749
8642 8365

8600
8600
8600
8600

Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg
Silkeborg

8682 0205
8684 6697
8682 9045
8680 1317

Benyttede forkortelser: FM=Formand, NF=Næstformand, KS=Kasserer, SK=Sekretær,
PR=Pressesekretær & ØK=Økonomiansvarlig overfor kommunen. Kredsformænd er nævnt
under klubbestyrelsen med kredsnavn.

* ØSTJYSK * SQUARE DANCE CLUB - Organisation og udvalg
GENERALFORSAMLING
Revisorer
BESTYRELSE
Suppleanter

ØSDF - Randers

Materielforvalter
Undervisningsudvalg

Hadsten kreds

Arrangementsudvalg
Hinnerup kreds
Ø.S.D. Århus Omegn

Hammel kreds

PR-/bladudvalg
Turudvalg

Silkeborg kreds

Ad hoc udvalg:
Sting & Snow 2002
02-08-2001/BRH

