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Kære callerkolleger. 

 

Jeg håber alle har haft en forrygende sommer. Vejret har været omskiftende, så jeg håber der 
har været noget for enhver smag.  

I år får vi mulighed for at komme i gang med vores vidunderlige fritidsbeskæftigelse igen. Det 
sker naturligvis stadig i skyggen af Covid-19, men her i Danmark er der, stort set, en normalise-
ret hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi nu kommer ud og giver danserne, både de gamle og for-
håbentlig nye, en på opleveren. Det gælder både dansemæssig og især socialt.  

Det har historisk set aldrig været vigtigere at komme ”ud over rampen”. Det skyldes at klubberne 
mange steder bløder. I skrivende stund er der nedgang hos både klubber og callere. Her er det 
så vigtigt at vi holder en positiv indstilling. Det værste ville være at vi kom med udtalelser som 
”Jeg tror ikke på Squaredance overlever”. Vi skal huske på at udviklingen oftest drives af, hvor-
dan der kommunikeres. 

 

 

Tilbage til fremtiden for CSD. 

Der planlægges netop nu 1 introkursus for nye callere med Carsten Nielsen. Det sker i efteråret 
over 2 søndage, nemlig den 17. oktober og 21. november i Galten, som annonceret senere i 
NewsLetter. Her er det vigtigt at I, som callere, ser jer godt om i klubberne, og skubber på for at 
få nye kræfter i gang. Når man ser ned over listen over aktive callere på CSD’s medlemsliste, ser 
vi antallet falder for hvert år.  

Der er også klubber, som er lukket ned på grund af de har mistet deres caller. Andre klarer sig 
igennem med ”bånd-calling” som udelukkende giver mulighed for vedligeholdelse af ”de gamles” 
rutiner og IKKE giver mulighed for at nye dansere kan komme ind i aktiviteten. 

En af de ting som er efterlyst i forbindelse med kontakten til medlemmerne efter generalforsam-
lingen, er en dag hvor callerne kan mødes og udveksle erfaringer som de tidligere Callertræf. 

Vi forestiller os at kunne afholde det i samarbejde med en af klubberne. Det kunne passende fo-
regå om formiddagen inden dansen starter. På den måde kunne vi hjælpe hinanden. Vi har ad-
gang til gratis lokaler og det kan trække os til som dansere om eftermiddagen. Som en del af vo-
res møde kunne vi måske få et indlæg af den caller som skal calle dansen om eftermiddagen. 
Mulighederne er helt åbne. Meld derfor gerne ind med idéer. 

Når dagen bliver planlagt, kommer der en invitation ud til jer. Allerede nu vil vi dog gerne have 
input til, hvad en sådan dag bør/kan indeholde. Er der nogen af medlemmerne som har et ind-
læg, modtages den med glæde. 

 



 

Som I sikkert har opdaget, har hjemmesiden fået et tiltrængt facelift. Vi har forsøgt at lægge det 
på siden som vi formoder at medlemmerne kunne ønske. Det kan dog godt tænkes, at vi ikke 
har fået alt med. Derfor er I velkommen til at komme med ønsker til yderligere indhold på siden.  

Husk at en del af indholdet er reserveret medlemmerne, og det kræver login. Hvis du har mistet 
dine login-oplysninger, kan du blot bede om dem i en mail til webmaster@csd-denmark.dk.  

Nu er det igen muligt at vedligeholde jeres egne oplysninger på medlemslisten.  

 Log ind  

 Vælg For medlemmer > Min profil  

 Klik Edit Profile > Manage Profile  

Sørg for at kontrollere oplysningerne som ligger på medlemslisten.  

Er alle oplysninger rigtige?  

Billedet trænger sikkert til en opdatering. Hvis I sender en ny i god opløsning giver det mulighed 
for at klubberne kan downloade den til f.eks. en flyer.  

Billedet sendes til webmaster@csd-denmark.dk.  

 

Callerlab har også anvendt Corona-pausen til en opgradering af deres hjemmeside. Klik endelig 
ind på www.callerlab.org og kig efter mere.  

Ændringer på listerne: 

BASIC - programændringer (med virkning fra 1. september 2021): 

Lead Left vil blive tilføjet til basiclisten som en tilføjelse til Lead Right. 

Reverse Wheel Around vil blive tilføjet til basiclisten som et tilføjelse til Wheel Around. 

———————————————————————————————————————— 

MAINSTREAM - programændringer (med virkning fra 1. september 2021): 

Der er ingen ændringer i Mainstream-programmet. 

———————————————————————————————————————— 

PLUS - programændringer (gældende 1. september 2021): 

Triple Scoot fjernes fra det avancerede program og tilføjes til Plus -programmet. 

———————————————————————————————————————— 

ADVANCED - programændringer (gældende 30. november 2021): 

Split Counter Rotate fra Diamonds tilføjes til Advanced-programmet. 

———————————————————————————————————————— 

CHALLENGE - programændringer (gældende 30. november 2021): 

Split Dixie Sashay tilføjes til C1. 

Central Concept tilføjes til C3A. 
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Callers’ Society Denmark forsøger hermed, i samarbejde med jer, at redde fremtiden for vores skønne 
aktivitet.  

 

Corona tiden har været rigtig hård for mange. Ikke kun blandt danserne men også antallet af aktive calle-
re er gået ned. I øjeblikket ser det ud til at aktive callere i CSD er faldet med ca. 15 - 20 %. Nogle klub-
ber har i forvejen haft svært ved at finde en caller og nøjes med ”båndmusik”. Det er naturligvis en nød-
løsning som kan bruges til at vedligeholde sit niveau, men ikke er velegnet til at indlære nyt.  

 

Problemet har vi forsøgt at råde bod på ved at lave et kursus for nye callere. Det er her vi meget gerne 
vil have jer til at vende blikket mod danserne i jeres klub. Var der mon ikke en som kunne have lyst til at 
prøve, hvordan det føles på den anden side af mikrofonen.  

 

Vi har lavet det som et arrangement over 2 søndage.  

Det har 2 formål: 

 Muligheden for at kursisterne kan komme hjem og prøve det af klubberne som han eller hun har 
lært.  

 Det er billigere at kunne lave kurset på en skole uden kost og logi. 

 

Måske har jeres klub endnu ikke mærket manglen på callere, men vend blikket indad og stil jer selv og 
klubben spørgsmålet om, hvad de skal gøre, hvis I stopper efter den kommende sæson. 

 

Som I ser på flyeren her i NewsLetter samt på hjemmesiden, er det Carsten Nielsen der er coach på kur-
set. Carsten har været en del af squaredance siden 1989 og vil gerne være med til at redde fremtiden for 
Square Dance i Danmark. 

 Kurset består af en blanding af teori- og praktiktid med musik, mikrofon og dansere. 

 Kurset kræver at man er habil danser på minimum Basic-niveau. 

 Level på kurset vil være Basic / Mainstream 

 

Vi håber på jeres velvilje og ser frem til at modtage nysgerrige og inspirerede kursister, som gerne vil 
være med til at skabe en lys fremtid for vores dejlige aktivitet. 

Vores håb er så, at I som eksisterende caller i klubben vil være med til at hjælpe dem i gang. 

 

Læs mere på www.csd-denmark.dk 

 

Vi har sendt kursusinvitation ud til alle DAASDC-klubber. 

Har du spørgsmål kan jeg kontaktes på +45 4053 4943. 

Mads Nielsen 

Formand 

http://www.csd-denmark.dk


Samlet pris pr person for begge dage er  

 Medlemmer 1000 kr. pr person. 

 Ikke medlemmer 1400 kr. 

 Medlemskab 300 kr. 

afholder 

Coach: Carsten Nielsen, Støvring 

 

 

 

 

Følgende datoer: 

 Søndag den 17. oktober 2021 

 Søndag den 21. november 2021 

Begge dage fra kl. 10.00 til 16.00 

Medbring musik (computer) og mikrofon  
- eller kontakt Mads Nielsen - 40534943 

 

Medbring selv madpakke til frokosten (købmanden sælger sandwich) 

CSD sørger for  vand, kaffe/te og en kage til kaffen.  

Tilmelding på board@csd-denmark.dk senest den 1. oktober 

Callers’ Society Denmark  er callernes landsforbund, som hjælper med uddannelse af callerne. Den uddannel-
se er vigtigt for at kunne give danserne en god oplevelse, så de føler glæden ved Square Dance. Det er den 
glæde vi alle har følt de år vi har været en del af aktiviteten. 

Der kommer de nærmeste år til at mangle undervisere / callere, hvorfor personer med blot en smule interes-
se bør deltage i dette kursus, for at få indblik i, hvad der sker på callersiden af mikrofonen.   
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