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Formanden har ordet: 

 
Kære alle squaredansere 

 

Østjysk Square Dance Club’s bestyrelse vil gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår og et tak for det 

gamle år. 

Vi var en 10 stykker der var i Vejle til dans den 29. december 2012. En rigtig positiv oplevelse. Vi 

dansede til en ung, tysk caller, Paddy Böhnke, som aldrig havde callet i Danmark før – han kommer 

til Danmark til Europæisk Convention og det kan I godt glæde jer til.  

Vi begyndte året med en forrygende nytårsdans, som sædvanen tro blev afholdt i Silkeborg og i år 

var der ingen problemer med varmen. Poul Nielsen måtte desværre melde fra og i stedet trådte 

Søren Lindergaard  til.  Både Søren og Carsten Nielsen var i hopla og gav os en dejlig eftermiddag. 

Der var 89 dansere. 

Vi glæder os til en ny sæson med udfordringer og fællesdanse. 

Vi kan oplyse, at der i Galten kom 11 helt nye dansere + nogle af dem der startede op i efteråret, så 

hvis alt går godt skulle der blive 2 square. Rigtigt positivt. Vi har kørt annonce i lokalavisen samt 

med støtte fra Squaredance Denmark, biografreklame i den lokale biagraf - så nu håber vi bare de 

holder ved og finder ud af – ligesom vi andre - at squaredance er hyggelig og vanedannende. 

Som noget nyt starter vi her i foråret op med C2 indlæring ved 4 søndagsdanse. Der er tilmeldt 20 

personer, der skal prøve at få proppet nye calls ind i hovedet. Undervisningen forestås af Carsten 

Nielsen 

Vi fortsætter med C1 kilometerdans samme 4 søndage som der er indlæring i C2. 

A2 og C1 og C2 undervisningen i Hinnerup fortsætter som hidtil. 

Holdet i Gjern med Plus og A1 kører også videre, så alt i alt ser det hele rigtigt positivt ud. 

Husk at tjekke vores fine, nye hjemmeside for så vidt angår danse m.v. 

 

På bestyrelsens vegne 

Janni 

formand 

        

  

 

 


