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SpÅs:e

Efter en veloverstået generalforsamling, som man kan se ud fra
referatet, med to nye medlemmer i bestyrelsen er vi igen klar
til at tage fat.
Først vil jeg gerne sige tak til
Carsten Toldbod og Kal Andersen, som er afgået fra bes§relsen, for arbejdet de har lavet
.

Den nye bes§relse har holdt sit
første møde, hvor man har konstitueret sig. Poul Bojesen blev

valgt til næstformand. Sekretær
Lotte Vangsgaard. Asta Bredahl
har jo et år mere som kasserer.
Max Fris overtog jobbet som
redaktør af Newsletter, Formanden var blevet genvalgt.

Vi må nok sige, at vi i bestyrelsen, er utrolig kede af at det er

gået så dårligt med Newsletter
det sidste års tid. Der skulle nu
gerne ske en forbedring med
hensyn til overholdelse af tider
for udsendelse, idet Newsletter

I ANLEDNING AF CALLERKURSUS
AFHOLDER CALLER'S SOCIEIY DENMARI( DANS

Lørdag den 2. august L997
kl. 18.30 - 22.00

Caller: PauI Bristow

er kommet på andre hænder.
Nordj yll ands M ediecenter, 944O Åbybro (v/ omfartsvej en)

For fremtiden, som før beskrevet, vil redaktøren for Newsletter
være Max Fris, Østjysk Square
Dance Club, og som hlælpere
vil han have Lotte Vangsgaard
og Poul Bojesen. Disse mennesker vil med §shånd gerne
have masser al gode indlæg.

Jeg håber at vi alle vil få stor
gavn af Caller's Society, og den
nye bes§relse vil få et rigtigt
godt samarbeide, men husk
kære medlemmer, jo mere reaktion fra jer, forhindre bes§relsen
i at "Falde hen".
Gerner Nielsen

Danseafgift kr. 35 incl. kaffe/the -16 år gratis

B-M-P

Anika Madsen
Ann Flosendal
Anna Poulsen
Arne Pedersen
Asta Bredahl
Bent Husted
Birte Madsen
Bodvard Johansen
Carsten Toldbod
Edel Michelsen
Erik Wagner Frederiksen

KrøruplundvejG
Birkeholm 27, Egebjerg
Bakkevænget 9
Grøndalsvej 2, Tvingstrup
Astrupvej 1
Østergårdsvej 16, Voel
Kildehaven 55, Box 31
Spannhelgveg 75
Hjørringvej 181
Henning Schmidtsvel '17, 3. 66
Vestergade 6
Søndergade 4, Hoven

Gerner Nielsen

Rågevej 9

Gunnar K. Nielsen
Hans Jørgen Bugge
Henrik svendsen
Jan Møller Nielsen
Jan Vigh Nielsen
Jens Hyttel
Joan Clausen
Jytte Christensen

Holmstruphøivej 121
Darlingvej 17 A
Orøvænget 38
Henrik HerlzvejT4
Hestkærvej 13 N
Bøgebækvej35, Terpet

Dion Nielsen

KajAndersen
Laurits Kristensen
Leif Heiselbak
Lotte Vangsgaard
Maibrith Eriksen
Marta Hansen

Max Fris
Oda Daniel
Peder Pedersen
Poul Bojesen
Susanne Overgaard
Susanne Sørensen

Torben Bundgaard
Tormod Rasmussen
Tove Nielsen

8732 Hovedgård
8700
6710
8700
9575
8600
9520

Horsens

9681

Banum

7511 520;

Esbjerg
Horsens

Terndrup
Silkeborg
Skørping
N-5s00 Haugesund
9400 Nørresundby
9000 Aalborg
6BBO Tarm

9280 Storvorde
8210 Århus V
8700 Horsens

Vikingvej3
lnfanterivej 9, st. tv.
Esbjergparken 79
Østermarksv ej 17, Hornborg

8381

Mundelstrup

8230
9800
9830
9400
8900

Abyhø1

9B9B 81 12

Nørresundby

9819 1s17

Randers

8642 3864
9815 7097

9890 9326

9220 Aalborg Ø
8762 Flemming

7567 3487

9700 Brønderslev

Ulvehusvej3l
Krogsgårdsvej 13 A, Hvam
Magnoliavej 31, Kås
Lykkensdalsvej 161

9440 Åoyuro
8620 Kjellerup
9490 Pandrup

8220 Brabrand
7430 lkast
8370 Hadsten
8370 Hadsten
9520 Arden
9510 Arden
6710 Esbjerg V
8220 Brabrand
9280 Storvorde

Eli Christensensvej'11
Randersvej 38, Galten
Tåstrupvej 10, Selling

Thorup Hedevej '11
Sønderbyen 4
Fyrreparken 34, 1. tv.
Jernaldervænget 66
Rågevej 9

Bente 2:15-16-17 auqust 1997

Bente 1 kursus

Pris:

kr. 400 for medlemmer
kr. 550 for ikke medlemmer

9BB2 2431
9824 3663
8666 741 1
9824 5729
8626 0251
9715 1444
8698 2'151
8691 4020

9856 1335
9856 2258
7515 2121
8624 2490
9831 6654

Bula Kursus: 16-17 auoust 1997
Deltagerkrav:

Mindst Bente 1 og 2 - eller
tilsvarende kurser.
Gerne undervisning.

Sted:

Horsens

Pris:

kr. 500 for medlemmer
kr. 650 for ikke medlemmer

Horsens

Bente 2:22-23-24 auoust 1997
Kursets

indhold: Formations

Deltagerkrav:
Sted:

Bente 1 kursus
Herning

Sequens

Pris:

kr. 400 for medlemmer
kr. 550 for ikke medlemmer

sightcalling - singingcalling
dancing - timing.

-

Ring

-

Relationship (quarter)

Hiltonanlæg

Ring straks og hør om evt. ledige pladser!

8624 4857

Hjørring
Tårs

Lokevej 59

Deltagerkrav:
Sted:

9833 5458
9685 3697
9839 2128
+5283 0440
9817 17s6
40sB 6629
9867 6329
7s34 3039
9831 6654
8624 5162
7s64 3536

og

højttalere

-

-

Arrangements
mikrofonteknik modulcalling

-

body-flow

til: Lotte: 9824 3663 eller Gerner:

/

smooth

9831 6654

samme fremgangsmåde, også
andre klubber.

Ja, så er der atter gået et år, og
jeg ved ikke med jer, men jeg

syntes også at jeg kan mærke
at jeg er blevet et år ældre.
Nå spøg til side.

Alt taget i betragtning, skal jeg
love for at medlemstallet i foreningen også i 1996 er vokset,
og det kan vi kun være glade
for. Men samtidig skal vi også

at holde på vore
medlemmer. Det kan vi gøre
passe på

ved at hjælpe hinanden og at vi,
i bes§relsen, bestræber os på
at lave et godt s§kke arbejde.

Foreningen har også i 1996
lavet forskellige callerkurser, på
forskellige niveauer. Allerede
sidst i februar var der et ugekursus, for de øvede callere, med
Stefan Sidholm. Dette kursus
blev afsluttet med en åben dans
hvor Stefan Sidholm callede.

Der blev også afholdt et dobbeltkursus sidst i marts. Det var
et Bente/Bula som blev afholdt
på skolen i Biersted.

For at slutte af, med hensyn til
kurser, prøvede vi at omstrukturere årets sidste kursus. Kurset som var et Bente 1 prøvede
vi at udlægge til en klub, som
selv havde deltagere på kurset.
Klubben som fik deres debut i
denne nye undervisningsform,
blev som nogen måske ved,
Østjysk Square Dance Club, og
vi kan kun sige at det gik rigtigt
godt.

Kurset

er stadig i

Caller's

Society regi med de forskellige
klubber som "praktiske Grise"
med hensyn til de meget vigtige
opgaver så som mad, overnatning, og tusindvis af andre ting.
Dette arrangement er prøtet
siden hos andre klubber, med
lige så stor succes.

Vi kan kun sige tusinde tak til
disse klubber for et godt s§kke
arbejde. Vi håber selvfølgelig at
vi fremover kan benytte os af

i

Med hensyn til Squaredance
Camp i Tranum, som bekendt er
blevet overdraget til foreningen,
skulle vi for første gang prøve at
afholde denne dans i foreningens regi.

Det var dejligt at se at der stadig møder dansere op til denne
dans, men som sagt, det kræver
et s§kke arbejde af foreningens
medlemmer, for at lave denne
dans til et tilløbss§kke.

For at det ikke skal blive "Tordenskjolds Soldater" der hvert
år står for dette arrangement, vil
jeg hermed kraftigt opfordre alle
der har mulighed, til at give en
hånd med. Husk på at det
forventede overskud gerne skulle komme alle i foreningen til

Dansen

på

Himmerlands Kur-

suscenter i Tranum trak igen i år

mange dansere til, og det er vi
selvfølgelig meget glade for.

I år var der tolv forskellige
callere, fra vores forening, som
callede gratis. En rigtig stor tak
til dem for et virkelig flot s§kke
arbejde. Uden disse mennesker
kunne vi jo ikke, til foreningen,
lave denne dejlige "klat" penge.

gode.

Undertegnede som har været
med til at arrangere denne dans

Foreningens "livline" også kaldet
News-letter, har det nok "haltet"
lidt med, og det kan vi kun
beklage. Det skulle gerne fremover være sådant, at det udkommer,
foreningens
medlemmer selvfølgelig forventer det, til de fastsatte intervaller.

lige fra starlen, sammen med
Mogens Clausen, i Square
Dance Camp regi, føler jeg at

som

Men samtidig

vil jeg

gerne
opfordre foreningens medlem-

mer til at komme med indlæg,
meninger, kritik til Newsletter.

Husk på Newsletter er leddet
imellem os jo mere vi bliver

tiden er inde til en pause og da
foreningen jo sidste år overtog
denne dans fra Square Dance
Camp, er det jo meget nærliggende at der skal nye kræfter til.

Det nye bestyrelsesmedlem
Poul Bojesen har overtaget denne opgave som primus motor,
og jeg håber at alle i foreningen
fremover vil give Poul alt den
opbakning de kan, for at denne
dans også fremover vil være et
tilløbsstykke.

spredt over landet.

Gerner Nielsen

Til sidst vil jeg gerne sige tak for
et godt samarbejde i 1996 og at
foreningen, også mange år

h+ffi

i

fremover, vil kunne leve op til
medlemmernes forventninger.
Formand for
Caller's Society Denmark

Gerner Nielsen

Tjek dine data

i

medlemslisten
besked,
såfremt noget skal rettes.

for evt. fejl. Gi' mig

Måske var det en id6 fremover
også at antøre fax, mobil, e-mail
m.v.?

Max Fris

Materiale fra Callerlab.
Medlemsliste.

Laver evt. llyers sammen med
Poultil diverse.

Fremmødte:

Tager forbindelse med Per på
Himmerlandsfonden, og får en
aftale med ham ang. dans 1998.
Der bliver det mere på vores
betingelser, så vidt muligt.
Vil lave bedre PR omkring dan-

Asta Bredahl, Gerner

sen.

Har betalt Callerlab for med-

Nielsen,
Poul Bojesen, Max Fris.
Forsinket: Lotte Vangsgaard

Der skal informeres om

om-

egnen, seværdigheder, oplevel-

Ekstra overnatninger,
Evt. udvide med ekstra lokaler.
Hvad skal der tilfor at åbne køkkenet? Varm ret torsdag og frokost fredag.
Flyers laves, så snart disse ting
er på plads.
Danseniveau: B40 - M - P - A1.

Pris.

8691 4020

ker o.a.).

Afslutter regnskab vedr. kontorhold med Carsten.
Får udleveret diverse materialer,
som Carsten ligger inde med fra
Callerlab.

Tager kontakt til Jytte og Anna
vedr. kurser.
Asta sender rel. at Tranumdansen til Max.
Og senere om turen til Prag.

Max.

25O

dansere.

Kasserer
Asta Bredahl
Astrupvej 1
9575 Terndrup
:

Laver indlæg til NewsLetter om

Referent.

Convent i Orlando.

Fodre Max med stof til Newsletter - referater.
Alt vedr. kurser.
Tager kontakt til: Jan, Erik, Edel,

9833 5458

Pernille o.a. ang. kurser.

Sekretær:
Lotte Vangsgaard
Ulvehusvej 3.1
9440 Abybro
9824 3663

Laver referat af Tranumdansen Caller Parade, sender til Max.

Tager kontakt med Carsten
Toldbod vedr. udlevering af

Best.medl.:
Max Fris
161

8626 0251

Asta redegjorde for regnskabet
vedr. Tranumdans.
Der
uoverensstemmelse
mellem vores regnskab og

var

afregningerne

kontor-

???+

Forhåndstilmelding:

Lykkensdalsvej
8220 Brabrand

skilte,

artikler (kuverter, papir, frimær-

Rågevej
9280 Storvorde
9831 6654

PoulBojesen
Tåstrupvej 10
8370 Hadsten

al

udlevering

Nordsømuseet, Fosdalen, stranden, Løkken, Blokhus, Rubjerg,
Jomfru Ane Gade osv., Børglum

Kloster, Nordjyllands Kunstmuseum ... osv.

Næstformand:

Kontakter Carsten Toldbod ang.

ser f.eks.:

Formand :
Gerner Nielsen

I

lemsskab.

med

Himmer-

Fortsætter med kursusarrange-

Callerparade.

menter.

Finder ud af, hvor vores skilte
bliver lavet.
Sørger for, der bliver lavet bjælker med: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Red.
Newsletter, - pris?
Spørger Dion ang. kurser.
Fodre Max med stof til Newsletter. Bl.a. USAturen.
Laver dagsorden til næste be-

Holder kontakt

styrelsesmøde.
Kontakt til DACT.
Mikrofonen i Highlights.

til Bente, Bula,

Paul Bristow.

Hvilke kriterier skal opfyldes
vedr. undervisning.
Kan vi sætte krav når man har
gået på kursus hos os?
Etik som callere ??? I undervisningssituation.

Ros til Asta lor god æggekage
og rabarberkage, tak for vand -

gøre lor.
Det må ikke ske igen.

Ref. fra Asta følger.

meldte.

diverse. Bl.a. logo, "Hovedet" til

landsfondens Kursuscenter.
Hvorfor? Det kan ingen rede-

Gerner laver referat af Tranumdansen, sender det til Max. Skal
i Newsletter.

Bente kurser ser ud til at fuldtegnes.
"Bula" kursus: lndtil nu kun 3 til-

ø1.

Mødet sluttede kl 15.40.

Redaktør af Newsletter.

Sammenfatter materiale

til

Newsletter.
Referat fra generalforsamling.

Fotokopi hos DGI ca. 30-35 ører
pr, stk. Vi har før givet 1.50 kr.

Næste møde hos Asta: Tirsdag

d

20t51997 kr. '19
Lotte Vangsgaard

Referat fra generalforsamling i Caller's Society Denmark aflroldt d. 09. marts 1997 påFladbro Kro
Tilstedeværende:
Gerner Nielsen (GN)

Kaj Andersen (KA)
Carsten Toldbod (CT)
Lotte Vangsgård (LV)
Asta Bredahl (AB)
Tove Nielsen (TN)
Susanne Overgaard (SO)
Poul Bojesen (PB)
Max Fris (MF)
Peder Pedersen (PP)
Jens

Hyttel (JH)

Leif Heiselbæk (LH)
Jytte ? (J?)
Dagsorden var som følger:

Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse / godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget for kommende periode
6. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og2 suppleanter
7.Yalg af bilagskontrolant og suppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt
1.

Ad

1.

Formanden bød velkommen, og foreslog MF som dirigent, hvilket blev enstemmigt godkendt. MF
modtog valget og SO blev valgt til referent.

Ad2.
Formanden (GN) startede med at fortælle at medlemstallet også var vokset i 1996. Der blev også i
det foregående år afholdt forskellige callerkurser bl.a. et ugekursus med Stetan Sidholm, som blev
afsluttet med en åben dans.
Der blev afholdt et BenteÆula kursus i Biersted i marts og som noget helt nyt blev årets sidste
kursus, som var et Bente I kursus lagt ud til en klub, som i dette tilfælde var Østjysk S.Q. , hvilket
var en stor succes.
Ang. Squaredance Camp i Tranum, blev den som bekendt overdraget til CSD i 1996. Dansen gik
rigtig godt, men formanden opfordrer medlemmeme til at melde sig til at give en hånd med ved
afi'riklingen, da det jo ikke kun er bestyrelsen men alle medlemmer der far gavn af det forventede
overskud.
GN konstaterede at Newsletter ikke er udkommet så præcist som det var ønskelig, hvilket
bestyrelsen vil søge rettet, MEN!! for at kunne lave et godt Newsletter kræver det indlæg fra andre
medlemmer ikke kun bestyrelsen.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål

Ad

til formandens beretning, som derfor blev godkendt.

3.

Det reviderede regnskab blev fremlagt af AB som gennemgik regnskabet punkt for punkt.
PP spurgte, hvor i regnskabet man kan se, vi er medlem af Callerlab? CT svarede, at kontingentet
var ført under Newsletter og at kontingentet er ca. 500,00 kr.
Jytte spurgte, hvordan der laves budget over kurser? LV svarede at kursisterne betaler det som
instruktøren skal have i betaling, øvrige udgifter bliver underskud. Sidste år vedtog
generalforsamlingen at disse udgifter skulle dækkes ind af foreningens overskud.
MF spurgte hvorfor der blev udbetalt 3500,00 kr fra 1995 fra Squaredance Camp? Svaret var at det
står i en formålsparagraf at pengene skal komme squaredance tilgode.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4.
Der var ingen indkomne forslag.

Ad s.
MF foreslog at punkt 8 (kontingent) blev flyttet op under punkt 5 (budget), da han ikke mente
budgettet kunne laves før kontingentet var fastsat for næste ar. Det blev vedtaget først at gennemgå
budget, derefter at vedtage kontingent og til sidst godkendelse afbudget.
Budget blev gennemgået af AB. I forbindelse med gennemgangen blev der udtrykt ønske om, at
budget og regnskab umiddelbart skulle kunne sammenholdes så det bliver muligt at se + 69 - i
regnskabet i forhold til budgettet.
KA mener ikke at regnskabet for 1997 vil blive så godt som 1996 p.g.a. de 3500,00 kr fra Sq.dance
Camp overført fra 1995 som var ført som en indtægt i 1996, men som ikke vil forekomme i 1997,
og KA mener også der vil blive flere udgifter i 1997.
PB spurgte hvor mange nye medlemmer der var kommet til i 1996? AB svarede 8, men 4 havde
ikke betalt kontingent for 1997 og netto altså 4 nye medlemmer. Der blev spurgt om de 2 nye
medlemmer der er budgeteret med er tilfredsstillende? svar ???
Der blev "klaget" over at posten ikke blev sendt direkte til medlemmerne, men til formanden i
klubben. Dette vil blive ændret fremover og det vil blive forsøgt så vidt muligt at få post ud til
medlemmerne sammen med Newsletter.
Det blev diskuteret ivrigt om kurser med Bente som afholdes udenfor CSD's regi er konkurenter til
CSD eller en "hjælp" til CSD.
PP spurgte om CSD kan holde hurser under DGI? SV svarede at dette ikke er undersøgt, men er
blevet drøftet i bestyrelsen.
Kontingentet blev godkendt til 200,00 kr. og budgettet for 1997 blev godkendt.

Ad

6.

GN var på valg som formand, men ville modtage genvalg.
GN blev enstemmigt valgt og modtog valget.
På valg var 2 bestyrelsesmedlemmer - CT og KA - ingen af dem ønskede genvalg. Der blev spurgt
om nogen ønskede valg - ingen meldte sig. LV foreslog PB som takkede nej i første omgang, men
indvilligede hvis også MF blev valgt. MF og PB blev herefter valgt enstemmigt.
Der skulle ligeledes vælges 2 suppleanter. Jyeet blev valgt til 1. suppleant og LH blev valgt som 2.
suppleant.

Ad.7.
På valg til bilagskontrolant var TN, som ikke ønskede genvalg. LH blev valgt til bilagskontrolant og
PB blev bilagskontrolantsuppleant. Jytte lovede at lave regnskabet i 1997. Regnskabet er lovet
færdigt lige efter nytår 199711998.

Ad.8.
Flyltet op under punkt

5.

Ad.9.
MF fandt det mærkeligt, at der ikke er noget punkt der hedder - Hvad skal vi i det næste ar? - Hvad
er vores visioner?

JH efterlyser fælles fodslaw m.h.t. unoder "FNILLER".
GN svarede, at vi havde Callerlabs retningslinier, men det er voksne mennesker vi underviser og de
vil ikke finde sig i diktater ang. deres dans når de er ude på danse, men på undervisningsaftener er
det op til den enkelte caller at bestemme hvad han,/hun vil acceptere af "FNILLER"
TN foreslog at Callerlabs teachingliste bliver udsendt sammen med Newsletter 1. gang dette
udkommer hvert år.
CSD har på sidste bestyrelsesmøde lavet en starterpakke til nye callere.
JH foreslog "tøj" med CSD's logo, hvilket er blevet drøftet på sidste bestyrelsesmøde.
PP undersøger hvad det koster at fa tryk på er.t. T-shirt eller skjorter, og hvilke muligheder der er
for sådan et tryk.
Det blev drøftet om man vil bære CSD's skilt hvorpå der star squaredancecaller, de fleste vil ikke,
men hvis der evt, stod medlem af CSD ville de fleste sikkert.
MF gjorde opmærksom på at der omkring Vejle findes mange klubber som ikke kender vores
eksistens og ligeledes kender vi ikke til deres. Hvad kan vi gøre ved dette? Vil vi gøre noget ved
det?

GN takkede for det store fremmøde og den gode diskution der havde været under mødet som varede
fra kl. 14.00 til 17.00, hvilket var 2 timer mere end beregnet.
Fladbro Kro d. 09.03.1997
Referat godkendt af

Gemer Nielsen

Formand

22"------

Max Fris
Dirigent

CSD Newsletter udgives af
Caller's Socie§ Denmark, og
uddeles gratis til klubbens medlemmer.

Oplag ca. 50 stk. 4 gange årligt.
Bladet udgives fremover i månederne marts, juni, september
og december.
Redaktion:

Quarterly Selection Report - February 1997

Max Fris
Lykkensdalsvej 161
8220 Brabrand
Tel/Fax: +45 8626 0251

MAINSTREAM

lndlæg modtages gerne. Vær

lngen p.t.

selv med til at præge bladet, så
det kommer til at fremstå og

leve op til dine egne forvenl
ninger og ønsker.

PLUS

Luc§ Star
Starting
Formation:
Definition:

Timing:

(07196)

Columns.

The lead tow dancers (#1 and #2) ol the column do their
part of cloverleaf. The #3 and #4 dancers single file
circulate and as a unit turn 114. Al the end everybody does
one more single file circulate to end up in columns again.
The center action is danced as a four person star.

I beats.

Fan the Boat (03/97)
Starting
Formation
Definition:

Timing:

Facing lines.
Ends do their part of load the boat. Centers single circle to
an ocean wave and without a stop fan the top. The ending
formation is a 1/4 tag formation.
'10 beats.

ADVANCED

Scatter Scoot (05/94)
Starting
Formation
Definition:
Timing:

Parallelwaves.
Those facing out all eight circulate, those facing in scoot
back.
6 beats.

Pass & Roll Chain Thru (05196)
Starting
Formation:
Definition:

Timing

Eight chain thru.
All pass Thru. The centers turn Thru while the outsides do
a right-faced U-turn back. All pass Thru. Outsides do a
right-faced U-turn back. While the centers step to a wave
and awing, slit, swing and extend. The ending formation
are parallel ocean waves.
16 beats.

Send gerne en diskette tillige
med en udskrift. Kan din computer aflevere filerne i Word er
det fint. Ellers aflever i det format du kan, med en bemaerkning om hvilket tekstbehandlingssystem, det er skrevet

i.

Bruger du ikke tekstbehandling,
så send teksten maskinskrevet,
eller i letlæselig håndskrift.

Deadlines: 2512
zst11.

- 2515 - 25lB Max Fris

CSD beklager, at årets første
News-Letter først kommer på
gaden nu.
Selvom det således ser ud til, at
der har været masser af tid til at
få bladet lavet, så anse venligst
denne udgave for en slags nødudgave, som stort set kun indeholder diverse referater. Der har
kun været en weekend til det.

Jeg har derfor valgt at sende
blad nr. 2 ud i løbet af juni , og

jeg håber således at kunne indsamle andet og mere relevant
materiale for vort arbejde som
instruktører og callere til dette
blad. Bl.a. afuenter jeg diverse
materialer lra Callerlab.

Har du relevant stof, så send
det gerne til mig.
Max Fris

