
Nyhedsbrev nr. 4 - 2022 
Kære callerkolleger 

 

Julen står for døren 

Jeg håber at I alle vil få en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

Her er lige nogle ting I skal huske i forbindelse med det kommende år 

 

Callerkursus 

Husk at tilmelde dig til callerkurset den sidste weekend i januar. Kursusinvitationen er tidligere 
udsendt. For nuværende  er tilmeldt 4 deltagere, som netop er minimumantallet. Det vil sige at 
der stadig er plads på kurset. Kurset er planlagt, så vi starter op med sang- og stemmetræning 
med Maryanna Morthensen fredag aften, hvorefter Søren Lindergaard overtager stafetten fra lør-
dag morgen.  

Kurset kommer til at foregå på dansk. Det vil sige at de af vore medlemmer, som har følt proble-
mer ved at følge en engelsksproget coach, her har muligheden for at deltage. Det er et kursus, 
som blev efterlyst på Callertræf i Horsens i marts måned i år. 

Du modtager en indbydelse, så snart detaljerne er helt på plads, men notér allerede nu datoerne 
fra den 27. - 29. januar 2023. Kurset bliver afholdt på Sinding Feriecenter mellem Herning og 
Holstebro i dagene fra fredag den 27. januar til søndag den 29. januar. 

Vi glæder os til at være sammen med dig 

 

Danish Convention 2023 

CSD er inviteret til at deltage i Danish Convention 2023 i Sæby. Vores tid bliver fredag eftermid-
dag mellem kl. 16 og 18 .  

Til Convention i Ishøj tidligere i år var vi kun 2 callere som delte 1 sal. Det håber jeg vi kan gøre 
langt bedre i 2023. Det er jo en fantastisk mulighed for at komme til at calle til et gulv med flere 
squares. Hvis det er fordi du ikke mener at kunne klare det, skulle du måske overveje at deltage i 
kurset i januar. Der bliver helt sikkert arbejdet med værktøjer, som kan være med til at hjælpe 
dig. 

Lad os være med til at skabe en fantastisk Danish Convention i det nordjyske. 

Deltag og vær med til at vise at de danske callere har noget at byde på... 
 

CSD er medlem af SquareDanceDanmark og Callerlab 



Callertræf 

Vi planlægger i øjeblikket et Callertræf på Sjælland. Vi har lavet en aftale med Preben hos Vor-
dingborg Square Dance Club om at lave det i forbindelse med deres Goose Tower Dance den 25. 
marts 2023. 

Du være med til at skabe indholdet, ved at melde ind, hvad du kunne ønske af callertræffet.  

CSD vil være vært ved en kop kaffe og et rundstykke ved ankomst. Du kan enten selv medbringe 
frokost eller vi kan sammen bestille en sandwich eller lignende ude i byen. Vi vil dog meget gerne 
kende antallet af deltagere inden. 

Skriv blot til board@csd-denmark.dk. 

 

”Pladebørsen” 

Jeg undres stadig over, at så få har ytret ønske om at modtage gratis musik. Findes der virkelig 
ingen af jeres dansere som har efterlyst ”ny” musik.  

Det er næsten kun vore nystartede medlemmer, som har følt trang til at tage imod tilbuddet. Var 
det ikke en idé for dig at gå på opdagelse blandt de mange melodier. Hvis du mangler bruger-
navn og/eller adgangskode for at kunne logge ind på hjemmesiden kan du blot kontakte mig på 
president@csd-denmark.dk. Så skal jeg nok hjælpe dig videre. 

Endvidere er vi naturligvis også modtagelig for nogle af de gamle sorte klenodier, som måske ba-
re ligger og samler støv i kælderen. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at den fysiske plade 
er din licens til mp3-filen på din computer. Hvis du giver pladen væk, skal du slette mp3-filen. 

 

Callerlab 

Der kommer jævnligt nyt fra Callerlab. Det bliver altid lagt ind under ”For medlemmer > Info fra 
Callerlab” på hjemmesiden. Senest har Callerlab startet noget de kalder CallerAds. Læs mere om 
det. Nyeste udgave af Callerlab’s ”Directions” ligger samme sted. De opdaterede Advanced-
definitioner, som inkluderer Split/Box Counter Rotate for Diamonds, er også lagt ind. 

Det ser ud til at Single Circle er netop nu på vej ind på Basic programmet. Endvidere har jeg set 
callere stadig bruge Allemande Thar på Basic, selv om den for længst er flyttet til Mainstream. 
Hele Tag the Line familien er samlet  på Mainstream, og alle Extends er samlet på Basic. 

Sørg derfor for, at gennemgå lister og definitioner med mellemrum. Der sker jævnligt 
ændringer.  

 

Hjemmesiden 

Gå på opdagelse på csd-denmark.dk og meld tilbage, hvis der er noget du mangler. Kun ved fæl-
les hjælp kan vi gøre hjemmesiden bedre. 

 

Vi håber naturligvis, at der er mange der har lyst til at dygtiggøre sig på 
Callerkurset i januar.  

Hvis vores fantastiske fritidsbeskæftigelse skal have en chance for at 
overleve, nytter det ikke at  vi blot sidder på hænderne og lader stå til.  

 

Mads Nielsen 

mailto:board@csd-denmark.dk
mailto:president@csd-denmark.dk
http://www.csd-denmark.dk


afholder 

Fredag den 27.01.2023 - Søndag den 29.01.2023 

Sinding Feriecenter 

Kvindvadvej 11, Sinding, 7400 Herning 

Se mere om kursusindhold på bagsiden af flyeren 

Tag en snak med din klub om tilskud eller betaling for kurset. De 

fleste kommuner giver tilskud til uddannelse af undervisere, blot 

man søger dem. 

Tilmelding: 

board@csd-denmark.dk 

 

Tlf. Mads: 

+45 4053 4943 

Betaling: 

Danske Bank 

Regnr: 9570 

Kontonr: 13350353  

mailto:board@csd-denmark.dk


Callers’ Society Denmark  er callernes landsforbund, som hjælper med uddannelse af callerne. 

Den uddannelse 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. 

Fredag: 

Kl. 19-22 

Sang og stemmetræning med Maryanna Morthensen 

 

1. Opvarmning og afspænding 

2. Vejrtrækning, støtte og kropsholdning 

3. Personlig vejledning 

Det er noget vi alle har godt af træne... 

Lørdag og søndag: 

 

Inspirations- og Square-Control med Søren Lindergaard 

 

Indhold: 

1. Personlig målsætning 

2. Hvad skal der til for at blive caller? 

3. Formation awareness & floor control 

4. Sværhedsgrad 

5. Hvordan kan du bedst undervise i et call? 

6. Hvordan får du succes med dine get-outs? 

7. Tips og tricks fra Sørens virkelige liv 

 

Kurset slutter med evaluering og  feedback efter frokost om søndagen 

 

Kom og vær med  -  vi glæder os til at få en fantastisk weekend sammen med 

dig. 



 

1. Personlig målsætning: 

• Hvad ønsker du at opnå som caller?  

o Blive en god underviser? 

o Blive Singingcaller? 

o Blive Festivalcaller? 

• Sæt mål for dig selv! 

o Hvad ønsker du at opnå? 

o Hvad ønsker du selv at byde ind med? 

▪ Tid? 

▪ Forberedelse? 

▪ Økonomi?! 

• Tro på dig selv! 

  
2. Hvad skal der til for at blive caller? 

• Her taler vi om 3 faktorer, som vi ser på hos en caller :  

o Teknik 

o Sang 

o Personlighed (Entertainment) 

 

• Første gode våben i en callers mappe bør være ”Judgement”. Det bliver hurtigt det 

vigtigste i vores værktøjskasse.  

 

• Judgement skills. 

o Før du starter et tip, er der en del at tage stilling til: 

▪ Hastighed: Kan musikken være hurtig?  

▪ Kan du calle med højt tempo til disse dansere?  

▪ Hvad med sværhedsgrad?  

▪ Hvilken type singingcall?  

▪ Hvor lang tid bør tippet tage? 

o Har du flere squares på gulvet?  

▪ Hvilken square(s) skal være din(e) pilot squares?  

▪ Hvis du kan håndtere mere end én, taler vi også om metoder til 

hjemtagning. 



 

• Mechanical skills. 

o Mekaniske skills er den tekniske del af callingen:  

▪ Definitioner 

▪ Arrangement 

▪ Sværhedsgrad 

▪ Korrekt navn på call 

▪ Er callet en del af programmet? 

▪ Antal steps callet tager at udføre (Beats) 

▪ Hjemtagning 

▪ FASR 

▪ Get-outs 

▪ Get-ins  

▪ Det vil sige alt det tekniske omkring squaredans. 

  
3. Formation Awareness & Floor Control: 

• Hvad er ”Standard” dans? 

o Bruge calls som de anvendes 90 % af tiden. 

• Hvad forstår du ved Standard? 

• Formål: 

o Være i stand til at kunne calle for andre dansere end dine egne 

undervisningshold.  

o Kunne starte en undervisnings aften med lav sværhedsgrad men med højt 

tempo, og få danserne til at få succes fra starten på en aften. 

  

4. Sværhedsgrad: 

• Få hjælp til din forståelse af sværhedsgrad. 

• Hvornår stiger sværhedsgraden? 

• Eksempler på lav sværhedsgrad på et call, hvorefter sværhedsgraden øges på samme 

call.  

• Det ikke en eksakt videnskab. 

• Det afhænger af danserne, du har på gulvet.  

• Har du ikke nogen forståelse for sværhedsgrad, kommer du let til at calle, så 

danserne danser forkert. 

• Det er en del af dit Judgement Skill. 

  

Hver kursist skal vælge 3 calls, som vi gennemgår sammen. Dit valg indsendes inden kurset 

af hensyn til forberedelsen. 

  

5. Hvordan kan du bedst undervise i et call: 

• Hvordan indlærer du et call uden at skulle forklare hele definitionen først? 

• Hvordan cuer du danserne igennem? 

• Hvordan styrer du sværhedsgraden fra starten? 

• Forståelse af indlæringsevnen.  

• De 4 måder at lære på.  

 

Hver kursist medbringer 3 calls på kurset. Så ser vi på, hvordan de kan indlæres. 

 



6. Hvordan får du succes med dine get-outs: 

• Hvordan opbygger du en get-out, og hvordan planlægger du dens udførelse? 

• Det sker bl.a. ved at udnytte kendskabet omkring sværhedsgraden. 

• Der arbejdes med præsentation af din get-out.  

 

Deltagerne kommer med 3 get-outs hver, som vi kan arbejde med. 

 

7. Tips & Tricks fra Sørens liv som Festival Caller. 


