Callerparade i år var det flotteste Callers' Socie§
Denmark nogen sinde har "banket" op. En virkelig
stor og flot dans, som man sent vil glemme - og som
vi får megen ros for.
Der var rigtig mange, der virkelig gav udtryk for, at
de havde haft nogle virkelig gode dage og en enkelt
nat (After Par§). Mange har allerede booket sig ind
til naeste år.

Jeg vil gerne hermed sige en stor tak til alle, der har
stillet sin arbejdskraft til rådighed, både som caller

og hjælper. Det er dejligt at se, hvorledes

vore

medlemmer springer til og hjælper, når der går lidt
kludder i systemet.
En stor rose og tak til Poul Bojesen (Headman) samt
den øvrige bestyrelse for et kæmpe flot s§kke
arbejde, det er virkelig noget, vi kan være stolte af.
Nu skalvi så bare leve op tildet næste år, ik'.

Nu er det tiden for at få opdateret vore kataloger (de
sorte ringbind med Caller-data, der blev sendt ud til
klubberne sidste år).
Det er utroligt vigtigt at disse kataloger indeholder
de rigtige oplysninger ang. vore Callere, så hvis du
har nogle ændringer til dine data: F.eks. ny adresse,
telefonnummer, niveau ændring eller andre ting, så
giv os besked så hurtigt som muligt.

Hvis du er en af de Callere, der ikke før har haft
dataside, men på nuværende tidspunkt ønsker det,
så ring til undertegnede, så finder vi ud af det.
Gerner Nielsen

Gerner Nielsen

Medlemsantallet i CSD stiger stadig stØt - snart
runder vi medlem nummer 50, og stadig flere Callere
og/eller instruktører deltager og udvikler sig på vore
kurser.

Hvor er det herligt at denne udvikling foregår.
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Voel
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Callerkursus - Bente ll

Mundelstrup

8624 485;
4436
9326
81 12

6364

9819 1517

86423864

9700 Brønderslev

98822431

9440 Aabybro
7470 Karup J
9490 Pandrup
8220 Brabrand
7430 lkast
8370 Hadsten
8370 Hadsten
9000 Aalborg
9510 Arden
6700 Esbjerg V
8220 Brabrand
9280 Storvorde
7451 Sunds

9824 3663

9710 1066
9824 5729
8626 0251
9715 1444
8698 2151
8691 4020

98s6 1335
7515 2121
8624 2490
9831 6654

Callerkursus - Paul Bristow ll

Tid:

9.1G.11oktober 1998

Sted:
Værter:

Horsens
Join Hands.

Tid:
Sted:
Værter:

Pris:

kr. 700. - Medlemmer kun kr. 550
Tel:9824 3663 (Lotte V.) - Senest 15/B

Tilmelding:

Tilmelding:

8700
6710
8900
8700

Pris:

16-17-1&19 april 1999
Muligvis iBirkelse
Callers' Society Denmark
ca. kr. 2.500 - afhængig af valutakurs
Tel:9824 3663 (Lotte V.) - Senest 31/12

Man køber selv øl og vand fra
kantinen.

i denne
uge. Husk nye medlemmer.
Husk dangles, 250 stk.
Laver gule skilte - se tidligere

Udsender Newsletter

referat

Fremmødte:

Gerner Nielsen, Poul Bojesen,

Asta Bredahl,

Lotte

Vangs-

-

samt nye med

No
Smoking. lngen rygning indendørs.
lndkøb af pengekasse.

Konferere med Asta ang. bytte-

gaard, Max Fris.

Er blevet enige om en fremtidig
struktur.

Der laves en bes§relse med 9
medlemmer.

5 vælges til

bes§relsesposter
direkte på generalforsamlingen.

4 vælges til diverse arbejde - 2
øst og 2 vest.
Tommy fra DACT undersøger
muligheden for en fusionering.
Navn og Logo diskuteres vildt.

penge.

Callerparade: Asta oplyste at

der p.t. var 110 tilmeldte til

Havde ændret dato for tilbage-

Men hold fast. Det må

dansen.

sendelse

Caller/medhjælper.

sjuskes igennem.
Nu har vi fundet noget der dur,

banen.
Alle værelser er næsten besatte.

Sender besked til Lotte og Max
om hvem der kommer, NU!
Skaffer evt. flere pr. telefon.

kommentar.) (Lotte).

Alle opfordres til at få 1-dags
danserne til at melde sig på

Asta undersøger om

mulig-

heden for at få flere værelser,
hvis Per har fået nogle albud.
Værelserne "systematiseres" fordelingen.
2-sengs værelser tyldes op efter

af

tilmeldelse som

Trådløs mikrofoner.
lnformerer om rygning.

Stadig Lotteri- indkøber skrabe-

4-sengs værelserne efter ønske.
Der ringes evt. til resten og forespørges, om man vil sove på 4sengs værelser eller i sovesal.
Der udsendes bekræftelser på
overnattende gæster.
Laver liste til Per, om hvem der
skal på hvilke værelser.
Der pakkes kuverter til alle, som
er klar ved registreringen.
Ringer til Per onsdag d. 11/3 98
lndkøb af kuponhæfterimadbil-

lodder.

Udenlandske dansere

skal

i

deltage i Callerparade, men er
stadig Headman.
Har kontakt til Roger, som vil
være behjælpelig med det prak-

-

rater, da det ikke er nødvendigt
at gentage.

Lotte redegjorde for fremtidige

Gerner:
Beretning, foreslår dirigent.

Dagsorden

og originale

ved-

tægter sendes til Poul.

Regnskab, og budget sammen
med Jytte.
Medbringer kaffemaskine, kaffe,
the osv., samt små paptallerkner.
Poul:

tiske

Fotokopierer vedtægter og refe-

Opgør så vidt muligt sponsoreret porto al hensyn til fremtidig
budget.
Sørger for laminering af skilte.
Husk de små skilte.
Laver plan/oversigt over Kur-

rat.

suscentret.

Næste møde med DACT og
CSD: Fredag d. 13/3 98 på den
Gyldne Hane (ikke under).
Poulog Gerner deltager, Max er
forhindret og Asta

Asta:

Beklager at måtte trække sig i at

Lotte og Asta vil gerne have
referat at møde med DACT.

Deprimerende få positive svar
fra 54 firmarer (sponsorer).
Begynder at ringe rundt i håb
om bedre held.
Underholdning til After Party.
Alle bedes læse tidligere refe-

letter.

fremtiden betale ved ankomst.

så det nye må ikke være
ringere. (Det er min egen

Poul sender det.

tur.

lndløsning af udenlandske betalinger koster 20 kr.?

ikke

Lotte kan

heller ikke.

kurser.

DACT-medlemmer kan deltage
på vore kurser på lige fod med
CSD medlemmer.
Bente lll Kursus afholdes i Holstebro d. 15-16-17 maj 1998.
Bente ll Kursus afholdes d. 910-11 oktober 1998.
Paul Bristow ll Kursus afholdes
d. 16-17-18 april '1999.
Der arbejdes på at lave kurser
ind imellem. Lær andre og lær
af andre.

Ellers mødes

vil til

General-

lorsamlingen lørdag d. 4. april
1998, hvor vi også aftaler det
sidste ang. Callerparade.
Tak til Asta for kaffe og kage.

Lotte:

lndkøber franskbrød, smør, ost,
rullepølse.

Lotte Vangsgaard

De kurser der gav mest underskud var Paul Bristow
kurset, og det var på grund af 'pundets' himmelflugt
og alt for få dansere til dansen.

Formanden bød velkommen og foreslog H.J. Bugge
som dirigent.

Ad

Ad

1:

2:

'Bula' kurset gav et underskud på grund af for

få

deltagere på kurset, men vi syntes at disse callere
som stod på dette stade, også fortiente et kursus.

Valg af dirigent og referent:
Hans Jørgen Bugge valgt til dirigent
Lars Foged valgt til referent
Max oplyste at nogle havde fået indkaldelsen til generalforsamling for sent enten lordi De havde betalt for sent eller
fordi De var indmeldt i CSD så sent at
De ikke kunne få iførste omgang.

i

Alt alt fungere vore kurser rigtig godt, og deltagerne har kun rosende ord at sige om vore kurser. Vi
vil selvfølgelig rette en stor tak til de klubber, samt
deres medlemmer, som har taget det store slæb
med alt det praktiske.
Det har selvfølgelig været en stor hjælp for os, at
klubberne vil hjælpe med at arrangere disse kurser,
og vi håber at dette samarbejde kan fortsætte fremover da vore kurser er meget populære.

Formandens Beretning:

Året 1997 var, far vores forening, både godt og
skidt, men vi håber selvfølgelig at det gode selvfølgelig kan opveje det dårlige.
Lad os starte med de afholdte kurser i 1997.
Den 17. til den 19. Januar afholdt vi et Bente 1
Kursus som Join Hands i Horsens stod for ang. alt

Det var måske en lidt dyster beretning om kurser
rent økonomisk, men vi har selvfølgelig taget det til
efterretning og vi vil prøve at omstrukturere disse
kurser og få det vendt underskud til overskud
fremover.

det praktiske.
Der var tilmeldt B kursister til dette kursus, og det er
selvfølgetig utroligt de|igt at vi stadig væk kan få
nye callere i gang hvert år.
Dette kursus rundede af med et underskud.

Så fra gyngerne til karrusellen med det glædelige
rent økonomisk.

Vores dans, Callerparade '98, i Tranum kunne så
veje lidt op på underskuddet. Denne dans var i 1997
rimelig godt besøgt, og som sædvanligt en rigtig
god og hyggelig dans, men her i år i påsken er der
lagt op til det helt store.
Det skal nok ende med at der bliver omkring de 200

Vores såkaldte store kursus d.v.s. over 4 dage med
indlagt dans blev i 1997 kørt af ikke mindre end Paul
Bristow fra England.
Der var tilmeldt 9 deltagere på dette kursus.

Det var også et utrolig godt kursus (ieg var selv til

dansere.

Aldrig før har så mange dansere forhåndstilmeldt
sig, alle værelserne er væk og der er mange
campingvogne. Omkring 150 eller flere skal spise,
så det tegner rigtigt godt i 1998 og vi håber at få en
del penge i kassen. Poul Bojesen er 'headman' på
denne dans i 1998 og han har, sammen med resten
af bestyrelsen, virkelig gjort meget for at få denne

stede).

Og med en utrolig dejlig dans, hvor der var alt for få
dansere.

Det bevirkede, samtidig med at pundet steg betydelig, at dette kursus fik et dundrende underskud,
som man selvfølgelig også kan se på regnskabet.

går videre til den 15-16-17 august, hvor vi lavede
et dobbelt kursus som Join Hands, Horsens igen
stod for. Det var Bente ll og et Bula I KursLts, og på
Bente tt kurset var der 10 deltagere og på Bula I var

dans til at blive noget at folk vil husker som en rigtig
god dans.

Vi

Som nogle måske har lagt mærke til, har
image.

der 6 deltagere.
Disse kurser gav desværre også et mindre underskud.

vi

skiftet

er gult og alt skritt sort. Vores nye
'skriverkarl' Max Fris laver et rigtigt flot stykke
arbejde med NewsLetter og ellers hvad der bliver
sendt ud, det er altid dejligt at have folk med sådant
Vores papir

Vi sluttede af med et Bente ll Øvede som var et
opsamlingskursus. Det blev afholdt i Herning Square
Dance Club. Der var deltagere som kom på dette
kursus, og desværre sluttede det også af med et lille

ekspertise.

I

Som man måske har bemærket er der også blevet
ændret lidt på vores logo.

underskud.

En virkelig stor og positiv ting, vi er gået i gang med,
er et samarbejde med DACT.
Vi har afholdt op til flere møder og det er virkelig en
god og positiv dialog der er kommet i gang.

Det er selvføtgelig ikke godt at have underskud på
vore kurser, men vi har nok været tilbøielig til at ville
give deltagerne så lave priser som muligt, og hvis
disse kurser bare kunne løbe rundt eller bare give et
titte overskud er det velogså i orden.

4

Vi ser meget frem til at vi på et tidspunkt kan blive
i Danmark, så vi kan stå
sammen, når der skal tages stilling om Taget 20N.
I øjeblikket er vi ved at lægge en fælles struktur og
fremtid for denne sammenslutning og vi håber
selvfølgelig at også alle vore medlemmer vil tage
positivt imod dette samarbejde.
I DACT har man lige afholdt deres generalforsamling
og dette samarbejde er blevet vældigt godt
modtaget.
Vi bestræbe os på at holde møde omkring dette ca.
en gang om måneden, men vil holde alle vore
medlemmer orienteret om det videre forløb.
Vi håber selvfølgelig, at alle vil komme frem med
deres mening om dette så vi ved hvor vi står
angående dette samarbejde.

Ad 4:

en stor callerforening

Dette blev vedtaget.

Ad 5:

Vedtaget.

Kontingent foreslået uændret.

Enstemmigt vedtaget.

3:

Regnskab/status: (vedlagt)
Regnskab fremlagt af Max
Regnskab Lavet af Jytte Christensen/Max
Ad7

Fris.

Bilag kontrolleret af Leif Heiselberg.

Max gennemgik regnskabet og påpegede at der var mange ting der ikke var
godt nok s§r på.
Ang. underskud på kurser:

Bente
Bente

1:

2 stk, ikke fremmødte

2: Kun 9 deltagere
Bula: Kun 6 deltagere
Bristow:

Kursstigning på
og dårlig styring.

f

Vedr. kurser i 1998 er der inført et depositum ved tilmeldelse til kurser og forbehold for prisstigninger så man undgår
underskud på disse kurser.
Efter en kort debat blev regnskabet vedtaget.

Budget 1998:
(vedlagt)

Ad 6:

Ad

lndkomne forslag:
Det blev foreslået at ændre navnet i logoet fra 'Caller's Society Denmark" til
"Callers'Society Denmark" og så at slette
"Electrovoice" fra mikrofonen.

Vedtaget.
Valg til bestyrelsen / suppleanter:
Asta genvalgt som kasserer.
Lotte genvalgt som medlem.
H.J. Bugge 1. suppl.
Lars Foged 2. suppl.

Valg af bilagskontrollant / suppleant:
Arne Poulsen blev valgt.
Brian Jensen valgt som suppleant.

Ad

8:

Eventuelt:

Bestyrelsen blev rost fra flere sider for
godt arbejde.
Der blev diskuteret undervisningstid til
forskellige niveauer (B-MS).
lngen konklusion,

Dirigent: H.J. Bugge

Formand: Gerner Nielsen

Referant: Lars Foged

Calle,,rs' So ciety Den mark

til at klæde om inden middag kl.
18.00.

lnformationen skal være åben
begge

hele tiden igennem
dage.

Fremmødte:

Gerner Nielsen, Poul Bojesen,

Asta Bredahl, Lotte

Vangs-

gaard, Max Fris.
Evaluering af Callerparade '98 i
Tranum. Gennemgang af diverse opgaver:

Pouls oplæg: Der kan laves en
drejebog over Callerparade på
database. Så kan vi regulere op
og ned efterhånden.
Regnskab med Per på Himmerlandsfondens Kursuscenter gø^
res endeligt op.
Asta og Poul tager op til Per og
afregner det sidste, samt aftaler
næste års Callerparade.

Skrabespil var populært, men
skal annonceres bedre - mange
gode gevinster.
Vore medlemmer bør fremover
angageres mere i de pragtiske
opgaver, udover callingen.
Både ved en bedre instruktion,
men også gerne ved eget initiativ.
Alle skal deltage ioprydning.

Bemanding i kaffebod hele tiden
er påkrævet. Også i pauserne.

For lille fortjeneste på

kaffe-

boden i forhold til tidsforbruget.
Der skal forhandles med Per om
muligt.

lngen små vand
Kun

Yz

til næste år.

liters m/skruelåg.

lngen gang i kagesalget. For
små og dyre stykker. Måske
også fordi man var alt for maette
efter de perfekte måltider.

lngen gang i thesalg. Man bør

overveje

i bedre tid, så
der er mulighed for at rette
Callerplan laves

i

at

"tepose-salg"

i

afregne
stedet for

efter
efter

"kande-salg".

den. Diverse aftalte datoer over-

Dangles til næste år: Der laves

holdes.

301 stk.

Der udsendes skriftlig information til Callerne. Hvordan, hvorfor, hvornår informeres der fra

Der laves større vejskilte. Gule
med sorte firkanter - ikke andet.
Laver flyer sammen med Poul.

scenen.
Hal/sal plan laves og udsendes.
Checkliste og Callerliste på podiet.

Callerne skal informeres bedre
om afslutning.

Næste års niveau: B40 - B - MS
- P. lngen 41.
Poul og Max laver udkast til ny

flyer, så den

er klar til

Det

danske Konvent ijuni.

Onsdag vil der være Trail End

Dance. Med mulighed for at
kunne købe øl - vand - kaffe oste-/rullepølsemad.
Der skal gøres opmærksom på,

at der er mange muligheder

i

området, så det vil være godt at
blive til lørdag. Men der vil fra
vores side ikke blive arrangeret
noget, da alle er brændt ud.

Endnu engang: Kan vi virkelig
ikke lave Generalforsamling i
Tranum? Det vil da være det
mest naturlige.
Start dansen om fredagen lidt
senere. Der kan evt. arrangeres
gåtur i Fosdalen om morgenen,
evt. med naturvejleder.
Så kan vi holde generalforsamling imens.
Skal man kunne komme ind for
billigere pris fredag - nej?

Per (Himmerlandsfondens Kursuscenter) om os iflg. Poul:
Det var et flot arrangement, og

selv om han havde sin

tvivl,

fungerede det godt. Der skal til
næste år laves mere sovs. Vi
spiser ikke - nej, squaredancere
æder...
Per var yderst tilfreds.
Han havde selv et godt salg både af mad og tilAfter Par§.
Musikken er allerede bestilt til
næste år.

De gamle værelser vil blive moForhandler med Per: Campingvogn for dyrt, i forhold til faciliteter. lkke nok baderum.
Der undersøges om mulighed
for at få opstillet en Badeskur-

derniseret.

Per skal selv stå for pengemodtil After

tagelse for sandwich
Party.

vogn.

Der var 245 dansere tilstede
begge dage.
Regnskab endnu ikke gjort færdigt.
Max og Asta gennemgår og
færdiggør regnskab vedr.
Callerparade.
Overskud af skrabespil- bilag?
Vil gerne have Callerparade kørt
på regnskabsark.
Blomster til scene - altankasser
var flotte.

Kontakt til Brovst Kommune. Da
vi "lejer" centret, er det et privat
arrangement og derfor lukket.
Laver flyer sammen med Max.
Skal være klar til Convention i
Vig

Gerner:

Aftaler nyt møde med DACT folk
evt. i Ebeltoft.

Sørger for at ECTA - Kenny
Reese - får besked om CSD.
Hvem er vi, hvad og hvorfor.

Evt. sendes der en

Annoncere at dansen slutter kl.
17.30 og at der er en halv time

oversat

information til andre, som måtte
være interesseret.
Fortsættes side 7

Fortsat tra side 6

Regnskab vedr. Bente kursus

Max:

Da vi nu har penge

laves.
Lotte:

Laver NewsLetter. Husk deadline d. 2515.
Husk at få alle med på med-

igen,

indkøbes de aftalte begyndermapper og udleveres til vore
medlemmer.
Callermapperne i klubberne opdateres til Convention.
Der laves dagsorden for bes§relsesmøder.

Formandens beretning

og

referal lra generalforsamlingen underskrives og sendes til Max.
Husk indlæg til Highlights.

For få til generalforsamlingen hvorfor mon?

Bente Ill kursus i Holstebro:
Tager selv derud i weekenden
Lørdag/søndag - 320 km.
Der skal være ni deltagere på
kursus. En har ikke betalt, 6n
mangler at betale 150 kr.
Sammen med Asta rykker for
penge.
Lars Foged åbner fredag - tager
kontakt.

til Bente Olsen vedr.
Flipover - evt. mulighed for at
Laurits Kristensen har en vi kan
Ringer

lemslisten, den her gang.
Der gøres opmærksom på frem-

tidige kurser.
Poul:

Arbejder videre med

Caller-

parade'99.
Laver skriftlige aftaler med Per,
så vi kan få det hele på plads
vedr. afregning.
Påbegynder drejebog, så kan vi
hver især supplere hen af vejen.

låne.

Asta:

Tager selv kontakt til Brian /
Bente vedr. bogføring af vores
kasseregnskab.
Bykker for at få restbeløb fra to
kursusdeltagere.
Penge sendes til Lotte så Bente
Olsen kan betales.

Tager kontakt til Stefan Forster
vedr. seminar i forbindelse med
dans, hvor han alligevel er heroppe.
Holder kontakten til Jens Ole fra
Holstebro, vedr. det praktiske
ang. kurset.

Alle:

Target 2000 er faldet. Atuenter
besked fra CALLERLAB.
En stor tak til Roger for hans
hjælp iTranum.
Næste møde ti. 11.08 kl. 19.00.

Fru Vangsgaard

Dallas Grand Hotel,

Dallas,

Texas.
April 17-19 2000

bånd af de forskellige Sessions
afholdt under konventet (30 i
alt).

Western 1/3 of U.S.

Båndene kan rekvireres direkte
hos C.T.l., inc.
Pris US$ 9,50 pr. cassette. '12
for $95. Hele sættet for $230.

Her kan du få optaget smånotitser m.m., som du serlhørerl
læser, og som du vurderer kan
være af almen interesse for os

47fH National Square Dance

alle som Callere.

Convention

i

Charlotte, North
Carolina June 24-27,1998.

48th National Square

Juni 09-11 1998

Mini-Lab, Stamford Grand Hotel,
Glenelg, South Australia.
(Theme, Learning to Teach)

Dance

Convention i lndianapolis, lndiana - June 23-26, 1999.

49th National Square

Convention i Baltimore, Maryland - June 21-24,2000.

04-08/6)

50th National Square

Dance
Convention i Anaheim, California
- June 27-30,2001.

51st National Square
Les Tulloch, P.O. Box 3273, Porl
Adelaide, S.A. 5015, Australia.
Phone: 011 61 B 8449 6295.

296

Staff, guests &

partners

ialt

Dance
Convention iSt. Paul, Minneapolis - June 26-29,2OO2.

Mini-Lab er åben for alle Callere,
og man behøver ikke at være
deltage.
Marts 29-31 1999

for

17
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Følgende antal medlemmer var
tilmeldt CALLERLAB pr. 31/031998:

Category
Full

USA Oseas Can

Members

179

56

Associate Mb.'1125

61

Apprentices

19

0

34
0
0

259

90

801

217

Life Memb.

CALLEHLAB medlem

163

Dance

(Mini-Lab afholdes umiddelbart
efter "The 39th Australian National Convention" i Adelaide den
Tilmeldelssbelanketter til begge
arrangementer rekvireres f ra:

Callers
Partners

Totals

21sA

at

Som tidligere optog Convention
Tapes lnternational cassette-

Total Membership

2499

CALLERLAB WRAP-UP

Netop hjemvendt fra CALLERLAB Convention
(Cincinnati '98) må jeg indrømme, at set i
forhold til de 24 tidligere konventer, så vil dette
konvent gå over i historien som det mest
fornøjelige og oplevelsesrige konvent, der
nogensinde er afholdt. Det var en fornøjelse at
deltage i en sådan mindeværdig komsammen
blandt kollegaer fra hele verden.
Højdepunktet på konventet var afstemningen
om T-2000. Før det egentlige forretningsmøde
onsdag formiddag blev der daglig afholdt

sessioner omkring for og imod

T-2000
forslaget. De var utrolig informative, og bragte
lys over begge holdninger. Samtidig blev der
endvidere afholdt forskellige andre sessioner
parallelt hermed. Nogle kom til konventet med
deres klare mening omkring spørgsmålet, og
ignorerede disse møder. Andre, som ligeledes
på forhånd havde taget stilling, mødte op for at
høre hvad de, der havde en modsat opfattelse,
havde at sige om forslaget.

Før afstemningen blev der vedtaget, at den
afsluttende debat omkring T-2000 ville blive
begrænset til 20 min. for og 20 min, imod
forslaget. Der var to mikrofoner til disposition,
6n til hver part. Enhver taler fik max. 2 min,
taletid, og hvis den ikke blev overholdt, blev
mikrofonen afbrudt.
Endelig afstemning. Hver stemmeberettiget fik
udleveret et "stemmekort", som skulle holdes i
vejret ved afstemningen. Fire personer blev
udnævnt til stemmetællere. Resultatet udgjorde
116 stemmer for og 120 imod. Straks efter
resultatet var kendt forlod en person ved siden
af mig salen, idet han skulle telefonere, og idet
jeg kiggede rundt i salen, så jeg endvidere
andre forlade salen ligeledes.

På grund af det snævre flertal

forlangte
Komiteens næstformand en skriftlig afstemning.
Alle skulle på bagsiden at stemmekortene

skrive henholdsvis

ja eller nej. Efter

sammentælling viste det sig så, at der nu var
116
116 imod. Efter nogen
betænkningstid og konsultation "Roberts
Rules of Parlementary Order" blev det fastslået,
at det første stemmeresultat blev fastholdt, idet
det skriftlige resultat jo heller ikke udviste noget
skred iforhold hertil.

for og

i

Herefter blev det stemt om, hvorvidt man i
fremtiden skulle kunne stemme ved fuldmagt,
hvilket dog blev nedstemt.
Det næste skridt for CALLERLAB bliver nu at

udsende

en

stemmeseddel

til

hvert

stemmeberettiget medlem. Der skal mindst
returneres 113 af disse, og ydermere skal
mindst 213 hera'f gå imod stemmeresultatet fra
forretningsmødet. Kort og godt, det må være et
krav, at ethvert stemmeberettiget CALLEHLAB
medlem returnere deres stemmeseddel straks
efter modtagelsen, med tilkendegivelse af hvad
man stemmer, Det er ikke blot en ret, men også
ens pligt.

Det tætte afstemningsresultat er til stor
bevågenhed for the Board of Govenors of
CALLERLAB. Vi har bedt de respektive
kommitt6r (Mainstream og Plus) at tage det
med i deres overvejelser, når de er forsamlet i
deres respektive kommitt6r i løbet at det
kommende år. Dette vil helt sikkert føre til
endnu et spændende konvent, som bliver
afholdt i Dallas, Texas - næste år.
Fra AlSleyens artikeli Notes for European
Callers, May 1998.
Frit oversat af Max Fris, 20.05.98.

De 10 Grundregler er ikke sat op
som en fornøjelig aktivitet.

ien bestemt rækkefølge. De repræsenterer blot de væsentligste ting, der er med til

at fastholde Square Dancen

1. Vær god til at lytte. Forestil dig Calleren som en slags Quarterback i Square Dance. Han/hun caller spillet ved
at give dig nogle signaler til de bevægelser, som han/hun ønsker, du skal danse. To takter efter udfører du det
ønskede. Samtidig kan du ikke hverken tale eller tænke på andre ting for at reagere korrekt. At snakke under
Square Dance distraherer og vanskeliggør det for de andre i Squaren, da de så ikke kan opfatte instruktionerne
eller høre musikken. Husk også, at der er kun plads til 6n instruktør ad gangen. Man hjælper bedst andre ved
selv at være på rette plads til rette tid.

2. Square hurtigt op. Når Calleren siger "Sets in Order" eller "Square Up" til det næste Tip, så stil op i

den
nærmeste Square, der ikke er fuldtallig. Søger du derimod en plads i en Square, så lad Calleren der vide ved at

række hånden i vejret, idet du passerer gulvet. Mangler der et par til at tylde en Square op, så ræk en hånd
vejret; med 6n finger for 6t par, og to fingre for to par, o.s.v.

i

3. Vær en høflig danser. Gode manerer er altid velsete. Det at byde en dansepartner op, og det at sige tak for
dansen til alle i Squaren , når et Tip er slut, er naturlig høflighed. I Square Dance er der nogle enkelte ting, man
skalvære opmærksomme på. Det anses for dårlig man6r at gå forbi en Square, der mangler dansere, for blot at
starte en anden. Endnu vigtigere er den uskrevne lov, at man ikke forlader en Square, før et Tip er slut. (Må du gå
i nødsfald, så find en substitut til at tage din plads.)
4. Kom i god tid. Sendrægtighed kan være en god ting i visse aktiviteter, men i Square Dance kan et par, der
kommer for sent, være årsag til, at tre andre par måske må sidde og vente. I planlægningen af et aftenprogram
bruger Calleren ofte det første og sidste Tip til at tilpasse aftenens torløb. Kommer du for sent, eller går du før
tiden, så lår du ikke det fulde udbytte af forløbet, som Calleren har planlagt det

5. Vær en taktfuld danser. Personlig soignering er vigtig i alle aktiviteter, hvor folk er i nær kontakt med
hinanden. Derfor er en god deodorant og en effektiv mundvand/tandbørste blandt en Square Dancers bedste
venner. Morskaben blandt andre iSquaren er afhængig af din koordinering, drik derfor ikke alkohol tør og under
Square Dancen. Vær på højde med situationen; dans bedst muligt og brug sin omtanke.
6. Vær samarbejdsvillig. Del er sagt, at Square Dance er en aktivitet, hvor enhver er ansvarlig for at alle har det
fornøjeligt. En Square er ikke bygget op af otte individualister, der arbejder uafhængigt af hinanden; det er
derimod en enhed, der samarbejder uden enkelte "stjerner", Den ægte fornøjelse kommer, når enhver gør sin
part, for at det hele kan køre som smurt.

7. Tag den med ro. Overdriv ikke. Square Dance kan være anstrengende, især når du er begynder. Hvis du
bliver træt, så sæt dig ned. Lad dig ikke overtale til at danse, hvis du trænger til en pause. Du kan også lære en
hel delved at kigge og lytte.
B. Vær en venlig danser. Venskab er Square Dancens største belønning. Du er en del af Square Dancen.

I

realiteten er de det alle. Benyt lejligheden til at få bekendtskab med andre i Squaren, og gør det til en udfordring
at danse med flest mulige. Med vid er der tidligere blevet sagt, at Square Dance er venskab sat til musik.

9. Du bliver aldrig udlært. Du vi opdage, at der altid vil være noget nyt at lære, eller noget som du kan blive
bedre til. Fejltagelser er ganske normalt i dans. Det vigtigste er blot at finde ud af, hvad du gjorde forkert, og så
få det sat på plads til næste gang. Når lejlighed bydes, så hold dig ikke tilbage for at spørge Catleren til råds,
såfremt der er noget du ikke helt forstår. Måske er du den eneste, der spørger; men sandsynligvis er der andre,
som ikke vover at løfte hånden, og de vil helt sikkert være dig taknemmelig for, at du så gjorde det.
10. Mor dig - tå det sjovt. Fornøjelse er smittende. Du vil blive overrasket over, hvor meget dit smil vil peppe
resten af Squaren op. Ta'til Square Dance med ønsket om en fornøjelig oplevelse, og du får det. Hvis det at have

det sjovt for dig be§der, at der skal snakkes og råbes højt, så sørg for den rette timing, således det ikke
distraherer de andre i Squaren, så de ikke kan høre Callene. Når dansen stopper, så er der rig lejlighed til at
lukke op for dampen. Husk også, når du klapper i hænderne efter et Tip, som du har nydt, så er det en
anerkendelse til Calleren; men du siger samtidig "tak" til de andre i Squaren. Sådan skal det være, men det er
sandelig også dig selv du hylder, for det er dig der gør arbejdet, og det er dig der oplever den pragtfulde
følelse, det er at være Square Dancer.

i

The Ground Rules
Square Dancing tndoctrination Handbook (revised). Udgivet 1980 af
Society. Reprint 1989 by New England Caller, lnc. - Frit oversat af Uax
den 21.01.95.

Efter

f;

Ihe Sels in Order, American Square Dance

Belønningen for at være bevidst om disse bud vil være stor. Du vil få mange
venner og bekendte, og du vil selv blive regnet blandt de bedste: The Square
Dancers.
01. Du skal

anerkende Calleren og lære at koncentrere dig i at udf øre
hans/hendes Call, da din succes i Square Dance er afhængig af
det, han/hun siger.

02. Du skal

bære badges, hilse på dine meddansere, være venlig

og

usnobbet, - være en værdig Square Dancer.
03. Du skal

være stille imens Calleren giver råd og instruktion. Så undgår du
også hans/hendes vrede blik, når han opdager, at de syv andre i
din Square heller ikke har opfattet noget.

04. Du skal

ikke komme Calleren iforkøbet eller danse forud for Calleren, for
Calleren har måske evnen til at snØre dig, så du risikerer at blive
lidt til grin i Squaren.

05. Du skal

ikke latterliggøre de dansere, der måske har to venstre fødder og
hænder, men i stedet gØre alt for at hjælpe dem med at hitte rede
på forskellen.

06. Du skal

prØve

at danse i

forskellige Squares,

så du kan dele din

personlighed, erfaring og rutine med alle.
07. Du skal

ikke beklage dig eller nedgøre Calleren, hvis du har klumret i det.
Vent med at argumentere til Tip'et er færdigt. En Square som
brækker ned går normalt op på Lines og genstarter, når de aktive
Squares også er på Lines. Alternativt Square Up på ny.

08. Du skal

være velsoigneret, når du går til dans. Brug gerne deodorant da
mange passerer under dine arme.

09. Du skal

ikke indtage spiritus før eller under dansen, idet din hukommelse
bliver omtåget og reaktionsevnen svækket, Du ender sikkert også
med at blive ugleset herfor af dine meddansere.

10. Du skal

være aktiv deltager på dit undervisningshold, i klubben eller til
Workshops. Husk, at succesen hviler på dine skuldre, og at det
ingen forsyndelse er at spørge om hjælp og vejledning. Det kunne
det nærmere være, hvis du tog hjem totalt forvirret, for så at møde
op næste gang ligeså.
Efter Ten Commandments fra Burleson's Square Dance Encyclopedia.. - Frit oversat af Max Fris den 21.01.95.

10

Ofte er en fremstrakt hånd fra en mere rutineret
danser det eneste din Square behøver, for at den

Afskrift fra

køre perfekt.

Tel-Star, October 1995 og
USDA News vol. VIX No. 3, July/Sept. 1997

Alle dansere har været nye, og de husker godt,
Frit oversat af Max Fris.

hvordan det var i sin tid.

I din egen klub lærer du at danse Square Dance, og
du skalselvfølgelig støtte din egen klub mest muligt.

Stabiliser altid din position ved hurtigt at tage håndlatning efter enhver bevægelse.

En af Square Dancens største glæder lår du dog
ikke med, såfremt du aldrig tager ud til dans i andre

Er du tabt, så har du i det mindste en makker ved
din side.

klubber.

Besøg andre klubber når lejlighed gives. Det kan
være i dit nærområde, eller når du er på tur eller
ferie. Husk dog altid på, at du besøger de andre
klubber som gæst.

For at få udnyttet alt hvad du har lært, og for at få
det hele til at glide som naturlige bevægelser, er det
utrolig vigtigt at 1) danse, 2) danse og 3) danse.

I

øvrigt anbefales det altid, at man kontakter
klubberne i forvejen, idet arrangementer undertiden
kan ændres eller blive flyttet til andre lokaliteter.

Ta'til de danse, hvor du ved, du kan være med.
Klubberne er i det store hele til for at loranstalte
undervisning samt holde dansearrangementer, så
venskab og socialt samvær kan dyrkes.

Det danseprogram man deltager i har intet at gøre
med hvor dygtig eller god en danser man er.

For at klubberne skal kunne overleve, har de brug
Det har noget at gøre med hvor megen tid du har til
rådighed eller er villig til at ofre på din hobby.

for aktive medlemmer, hvor alle hjælper til.

Meld dig frivilligt, vent ikke til du bliver opfordret!

Gå ikke videre lør du er fortrolig med det nuværende, og du føler dig helt klar.
Dans i det mindste Mainstream et helt år, og lad dig
ikke lokke af andre.

Gennem undervisningen har du vænnet dig til en og
samme underviser/Caller, og ham/henne vil du sikkert altid have en god relation til.
Men enhver Caller har sin egen stil, hvilket er med til

Alle odds taler for, at en eller anden laver en fejl
(selv Callerne laver fejl!). Bekymre dig ikke om hvem
der var s§ld i sammenbruddet, det er underordnet.

algøre dansen endnu mere fornøjelig.

Stil straks op igen, - and Keep Smiling!

Tendensen lor nye dansere er, at de ofte gemmer
sig bagerst i salen, hvor de tror, at Calleren ikke kan
se dem, når de går ned.
Square Up straks. Gå i den nærmeste Square, der
er ledig. Gå ikke forbi en ledig Square. lntroducer
dig selv. - Smile and have funl

En god Caller lægger mærke til hele gulvet, selv de

bagerste.
Så, vaer ikke bange for at danse forrest, tværtimod.

Tak alle når Tip'et er færdigt.
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Efter en længere travetur, og
det var varmt, nåede vi frem til
scenen. Der var allerede ankom-

Afsnit 3.

Se, i sidste afsnit lovede jeg at
skulle til at høre om Convention i Orlando, men der var
jeg lidt for hurtig, for vi havde en

met en del mennesker, men i
tiden inden vi blev lukket ind,
kunne bruges til at købe frosset

vi

pragtfuld anden dag i SeaWorld, som ligger lidt uden for
Orlando.

Vi skulle mødes tidlig, for

at
være igod tid inden der kom for
mange til SeaWorld. Der var
allerede nogle i gang med at
spise morgenmad da Tove og
undertegnede samt vore værel-

seskammerater Gitte og Per
mødte ind på hotellets restaurant. i var meget spændte på
om det nu også var rigtigt hvad
Kristian havde fortalt hjemmefra
med hensyn til hvad Amerikanerne kan få ned om morgenen.

Det var sgu... rigtigt, hvilket
måltid. Der var lige fra pandekager med sirup, western stuw
(bønner med flæsk) og masser
af valle-valle værk. Jeg kan godt
forstå at de fleste amerikanere
er meget store. Vi var meget i
tvivl om hvordan man gjorde,
med hensyn til hvilke rækkefølge man indtog dette måltid. Vi
kunne se på lokanlbefolkningen
at det bare var med at fylde på
tallerkenen, lige med hvad man
havde lyst til.
Vi fandt også hurtigt ud af at

tage noget frugt ,som der var
rigeligt af, med så vi havde
noget at spise til middag og det
var jo rigeligt nu når vi var blevet
stopfodret om morgenen.

En anden ting der forekom
noget speciel var at der var
tjenere alle steder og de så
meget gerne at der var drikkepenge hver gang. Disse tjenere
stod og tog imod og viste os

hen

til deres "områder". De

kunne godt blive sure hvis vi
ville sidde sammen i et område,
for så fik denne tjener jo alle
drikkepengene.

vand i plastikflasker.

Klokken ca. 8,45 fik vi efterhånden samlet alle ved de store
flotte - vi havde lejet, lor nu

skulle

vi "on the road" til

SeaWorld. Se nu havde vi jo
heldigvis vores guide Kristian
med, og han havde jo været der
før, altså SeaWorld, så han førte
den flotte "Conwoy" støt og
sikkert som en admiral på en
atlanterhavsflåde, direkte til
SeaWorld. Da vi ankom til SeaWorld kunne vi se at der ikke var
kommet så mange, for vi kørte
flere km. På parkeringspladsen

inden

vi

kom over

til

hovedindgangen. Der kunne vi se flere

tog som åbenbart var beregnet

Ved siden af indgangen lå den
store spækhugger i sit "slap af
bassin" og svømmede lige så
stille rundt. Den var godt nok
stor, ikke lige en man fanger
hjemme i Lindenborg å med en
glasfiberstang. Endelig blev vi
lukket ind, siddepladsareal på
størrelse med en halv idrætspark. Vifandt nogle gode pladser, ca. 20 rækker oppe, for de
første 16 var "splash zone" dvs.
Der kunne man risikere at blive

våd. Musikken begyndte at
spille og forventningerne begyndte. Foran os sad nogle
og de havde meget travlt med at hente mad, og
hvem kan spise "fritter" og den
amerikanere

i

sådant en varme, jo

til at hente besøgende ude på

slags

parkeringspladserne.

amerikanerne kan

Se nu skulle vi jo så ind
SeaWorld og Kristian havde
forsøgt at arrangere gruppe-

i

billet, for vi var jo mange. Menl
Nej-nej-nej de amerikanere kan
sgu... da heller ikke finde ud af

noget, og vi var efterhånden
ved at have meget ondt al
Kristian. lnd kom vi, efter vi hver
i sær havde betalt indgangsbillet.
Vi fik fat i en lille avis der fortalte

om hvor de forskellige ting var
placeret, så det var med at
finde ud af hvor viførst skulle gå
hen. Det var et fantastisk syn
der mødte os da vi kom ind på
arealet, og jeg tænkte, joooodet ligner da godt nok vores
have, måske bare lidt større.
Nå, men spøg til side, det var
virkeligt flot, så det skal virkelig
opleves. Nu kan man jo i Florida
anvende materialer og planter,
som vi her i Danmark ikke kan,
på grund af klimaet.

Vi var en lille gruppe der tog
retning mod den store scene,
hvor der skulle være fremvisning
af hvaler også kaldet spækhug-

gere. Se nu har man jo set
sådant nogle l" flimmerkassen"
derhjemme og de har jo med at
overdrive, så lad os nu se
io nordjyder.
12

- vi er

.

Nu kom der nogle unge mennesker på scenen, iført våddragt, og jeg vil lige fortælle at
især pigerne så ret godt ud iført
dette klaedningsstykke. Der kom
nu nogle små spækhug-gere
ind på scenen, som bestod af et
kæmpebassin med et kolomægtig TV-skærm bagved.
Dette store bassin bestod også
af en kæmpe glasvæg ud mod
tilskuerne, så man kunne se ind
i vandet. Det var utroligt hvad
disse unge mennesker kunne få

disse store dyr til. De kunne

springe op i

luften,

slå

saltomortaler, og de kunne ride
på ryggen af dem så der var en
stor begejstring. Så var der

ligesom en lille pause, måske
for at man kunne hente mere
mad?. Undertegnede havde
ikke observeret at der var skiftet

ud i de optrædende. På storskærmen kunne jeg godt se at
der foregik noget og at musikken blev højere. Lige pludselig
bragede musikken op, og direkte op i luften, nede fra vandet
kom denne kæmpehval med en
mand, som gjorde honnør, stående på snuden.

Fortsættes side
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PDen var så højt oppe at halen

slap vandet, så hvilket sYn, det
glemmer man sent.
Vi fandt også ud af hvorfor de
første 16 rækker var "sPlash
zone". Se denne kæmPehval
kunne godt ekspedere noget
vand ud over kanten. Og det var
ikke bare noget, men rigtigt
meget vand vi her snakker om
og folk blev bare dyngvåde
også når den lå på ryggen og
kastede vandet op med sin
kæmpe halefinne. Det var et
utroligt flot show, men vi skulle
jo også gerne høre om nogle af
de andre ting vioplevede denne
dag. Vi gik videre rundt til der
var tid til optræden ovre hos
delfinerne. Dette show var også
utrolig flot at se på , men på et
tidspunkt blev vi meget urolige.
Ved siden af bassinet var der et
lille hus med et par stole, hvor
der var blev inviteret en dame
med en lille pige

der havde tødselsdag, så de
kunne se showet

på tæt hold. På
et tidspunkt hvor
showet var ved at
være færdig, blev

denne pige inviteret hen til bassinkanten af en

af de unge mænd der stod for
showet, for at prøve at klaPPe
en af disse delfiner. Det gik
også rigtigt godt, men da de var

på vej tilbage ville en

større

pige, det var måske en søster,
tage et billede. Hun mistede
pludselig fodfæstet og røg i bal-

til min
kameraet

ien. Vild panik! Men
lorundring

var det

man forsøgte at redde, og der
var ingen tegn på at pigen var
kommet til overfladen. Man sad
der og viste ikke rigtigt om man
skulle smide tøjet, for det fiols
derude gjorde ingenting, og hun

så s9.... Da meget godt

ud

hende der "smuttede".

Videre til næste scene, der var

bygget op som

et hotel hvor

beboerne var søløver og hvalrosser. Det var også meget underholdende med masser al
klovnerier. Dette er kun et lille
udsnit af et kolossal cirkus af
det ene show efter det andet,
også med "Baywatch Sild" for
ikke at forglemme. Da det var
utroligt varmt og da det kun var
dag 2 for os, havde vi det lidt
svært med varmen og det
fugtige klima, besluttede vi at
afslutte med et show inde i en
stor hall med klimaanlæg.
Det var et show med "Babershopmusik" og anden underholdning, men det bedste var
neesten klimaanlæg get.

En virkelig uforglemmelig dag,
som sluttede af hjemme i nærheden af hotellet hvor vi fandt et

godt lille spisested der

Lige pludselig kom

hed

"Sizzler" som vi kom til at benytte meget.
hun

drønende op til overfladen (leg

havde også kun fået den ene
sko af) ridende på ryggen af to
delfiner. Alle tiders show, jeg
slap for at komme på forsiden af
den lokale avis og kunne roligt
tage mine sko på igen.

I næste afsnit tager vi ud på
handel og en tur ned i "Down

Town".
Gerner Nre/sen

ADVANCED QUARTERLY SELECTION
FoR TMMEDTATE RELEASE Apf il 1 998
Bill Harrison, Chairman of the Advanced Quarterly Selections Committee,
reports that in the most recent KEEP/DFIOP balloting, the Advanced Quarterly Selection
SWING THE FRACTIONS (May, 1997) was voted to be dropped.
The current Advanced Quarterly Selections are:

Follow to a Diamond (9/97)
We thank you for the coverage you have given us in the past and for you continued support in the future
THE CALLERLAB BOARD OF GOVERNORS
Flelease
April 1998
Afskrift af CALLERLAB's Press
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BASIC EMPHASIS CALL
FoR TMMEDTATE RELEASE April 1 998
Mike Alexander, Vice Chairman of the Basic/Mainstream Committee,
is pleased to announce WHEEL AND DEAL has been selected
as the Basic Emphasis Callfor the period May 1, - September 1, 1998.
BASIC

Wheel and Deal
Standard Starting

Lines of four facing in the same direction or a two-faced line.

Formation:
Arrangement:

Standard Application is from "0" lines (normal couples).

Definition:

From a Line of Four: The left-hand couple only, takes a step forward. The couples
wheel (180') toward the center of the line with the center dancer of each couple acting
as the pivot point about which the couple turn. The couple that started on the right
hand side of the line wheels in front of the other couple. Both couples end facing the
same direction with the original left hand couple standing behind the original right hand
couple.
From a Two-Faced Line: Each couple steps straight ahead one step. Each couple
then wheels (180') toward the center of the line with the center dancer of each couple
acting as the pivot point about which the couples turn. Couples end facing each other.

S§ling:

Use couple handholds. lnside dancers serve as the pivot point and should exert slight
pressure to assist as in any wheel around movement.

Timing:

4 steps.

Ending formation:

Dependent on starting lormation.

Dance Example:
(for emphasis use)

Heads Lead Right, Swing Thru, Centers Run, Couples Circulate, Bend the Line, Pass
Thru, WHEEL AND DEAL, Double Pass Thru, Face ln, Pass Thru, WHEEL AND DEAL,
Zoom, Centers Pass Thru, Touch 1/4, Centers Trade, Centers Run, WHEEL AND DEAL,
Right and Left Grand, Promenade.
Heads Lead Right, Circle to a Line, Pass Thru, WHEEL AND DEAL, Double Pass Thru,
Face ln, Pass Thru, WHEEL AND DEAL, Double Pass Thru, Face ln, Pass Thru, WHEEL
AND DEAL, Double Pass Thru, Face ln, Star Thru, Square Thru 3, Left Allemande,
Promenade.

Heads Lead Right, Circle to a Line, Pass Thru, WHEEL AND DEAL, Zoom, Double Pass
Thru, Face ln, Pass Thru, WHEEL AND DEAL, Zoom, Double Pass Thru, Face ln, Pass
Thru, WHEEL AND DEAL, Zoom, Double Pass Thru, Face ln, Right and Left Thru,
Flutter Wheel, Pass the Ocean, Swing Thru, Right and Left Grand, Promenade.

Heads Square Thru, Swing Thru, Boys Run, WHEEL AND DEAL, Dive Thru, Centers
Swing Thru, Center Girls Flun, Center Girls Trade, Centers WHEEL AND DEAL, Centers
Pass Thru, Swing Thru, Centers Trade, Centers Run, WHEEL AND DEAL, Pass Thru,
Trade By, Swing Thru, Centers Trade, Centers Run, Couples Circulate, WHEEL AND
DEAL, Swing Thru, Centers Trade, centers Bun, WHEEL AND DEAL, Star Thru,
Couples Circulate, bend the Line, Star Thru, Pass Thru, Left Allemande, Promenade.

14

Singing

CallExample: Lead Right, Circle to a Line, Lines Go Forward and Back, Pass the Ocean,

Boys Run,

WHEEL AND DEAL, Square Thru 3, Swing, Promenade.

We thank you for the coverage you have given us in the past and for you continued support in the future.
THE CALLERLAB BOARD OF GOVERNORS
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MAINSTREAM EMPHASIS CALL
FoR TMMEDTATE RELEASE Apf il 1 998
Dana Schirmer, Chairman of the Basic/Mainstream Committee,
is pleased to announce TURN THRU has been selected as the
Mainstream Emphasis callfor the period beginning May 1, to september 1, 1g98.
MATNSTREAM (05/98)

TURN THRU
Starting Formation:

Facing Dancers.

Arrangement:

Standard arrangements is facing couples.

Definition:

Each dancer steps forward to join right forearms with the other dancer. They turn by
the right one half ('180"), release armholds and step forward, ending back to back with
each other.

S§ling:

Use normal forearm position. Men's free hands in natural position. Ladies skirt work
desirable for free hand.

Timing:

4 steps from point of contact.

Ending formation:

Back to Back with the opposite dancer.

Dance Example:
(for emphasis use)

(Static square) Heads TURN Thru, Separate around one to a line of four, Star Thru,
Pass to the Center, Square Thru 3/4, Left Allemande.
(Static Square) Heads Half Sashay, TURN Thru, Separate around one to a line of four,
Star Thru, Zoom, Square Thru 3/4, Left Allemande.

Getout:

Allemande Left:

(Zero line) Pass Thru, Wheel & Deal, Centers TURN THRU, all Left TURN THRU,
Centers Pass Thru, Centers ln, Cast Ott 314, Star Thru, California Twirl, Swing Thru,
TURN THRU, Allemande Left.

Singing Call Example:

(static square) Heads square Thru, Dosado, swing Thru, Boys Run, Tag the Line Right,
Wheel & Deal, TURN Thru, Allemande Left, Promenade Home.

We thank you for the coverage you have given us in the past and for you continued support in the future.
THE CALLERLAB BOARD OF GOVERNORS
i
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PLUS EMPHASIS CALL
FoR TMMEDTATE RELEAsT April 1998
ierree$

Larry Davenport, Chairman of the Plus Committee, is pleased to announce
that CROSSFIRE has been selected as the Plus Emphasis Call for the period beginning
March 1, 1998.
(Standard formation, arrangement and comment are provided from the CALLERLAB
"Standard Plus Applications" document.)

PLUS - 03/98

CROSSFIRE
Starting Formation:

Right-hand two-faced line.

Arrangement:

"0" (Normalcouples).

Comment:

Using any other formation or arrangement will cause significant breakdown.

Definition:

Starting formation - Two-Faced line, Parallel lines of four, lnverted Line(s).
As the centers begin to Trade, the Ends Cross Fold. Upon completing their Trade, the
centers release hands and step straight fonvard forming an ocean wave or mini-wave
with the dancers they are facing. lf the Trade leaves the original centers facing no one,
they step fonvard and remain facing out.

S§ling:

lf starting formation is a two-faced line, center dancers use hands up position for
trading action and blend into normal mini wave s§ling. lf starting formation is parallel
lines ol four that results in centers facing no one, that couple joins hands with a couple
handhold.

Ending formation:

Ending formation depends on starting formation.

Dance Example;

(from Zero Box) slide Thru, Right and Left Thru a 114 more, cRossFlRE, Trade, Boys
Run (ends in Zero Box).
(from Zero Line) Pass the Ocean, Girls Circulate, Girls Trade, Swing Thru, Boys Run,
CROSSFIRE, All B Circulate, Boys Run, Slide Thru (ends in Zero Line).

Getout:

(from Zero Line) Pass the Ocean, Recycle, Veer Left, CROSSFIRE, All 8 Circulate, Boys
Run, Allemande Left.

Grand:

(from Zero Line) Pass the Ocean, Becycle, Veer Left, CROSSFIRE, Girls Run, Right and

Allemande Left

Right and Left

Left Grand.

Singing Call

Example: (from Static Square)

Heads Touch 1/4 Walk and Dodge, Swing Thru, Boys Run,

Couples Circulate, CROSSFIRE, All 8 Circulate, Boys Run, Swing Corner, Promenade.

Timing:

6 beats.

We thank you for the coverage you have given us in the past and for you continued support in the future
THE CALLERLAB BOARD OF GOVERNORS
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MAINSTFIEAM

No New Movements.

lndlæg modtages gerne. Vær
selv med til at præge bladet, så
det kommer til at fremstå og

PLUS

leve op til dine egne forventninger og ønsker.

Go Right/Left to a Wave (7197)

ADVANCED

Send gerne en diskette tillige
med en udskrift. Kan din computer aflevere filerne i Word er
det fint. Ellers aflever i det

Keep/Drop

format du kan, med en bemærkning om hvilket tekstbehandlingsprogram, det er skrevet i.

Bill Hanison, Chairman of the Advanced Quarterly Selection Committee,
reports that in the most recent KEEPiDROP balloting, the Advanced
Quarterly Selection SWING THE FRACTIONS (May, 1997) was voted to
be dropped.

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

Dedlines: 2512
25t11.

The current Advanced Quarterly Selections are:

- 2515 - 25lB Max Fris

Follow to a Diamond (9/97)

Current Quarterly Selections
MAINSTREAM

NONE

PLUS

GO FIIGHT/LEFT TO A WAVE (7197)

ADVANCED

FOLLOW TO A DTAMOND (9/97)

Formand:
Gerner Nielsen
Rågevej 9, 9280 Storvorde
9831 6654
Næstformand:
Poul Bojesen

Tåstrupvej '10, Selling, 8370 Hadsten
8691 4020
Kasserer:

Asta Bredahl
Astrupvej 1, 9575 Terndrup

We thank you for the coverage you have given us in the past
and for you continued support in the future.
THE CALLERLAB BOARD OF GOVERNORS
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98æ 54s8
Sekretær:
Lotte Vangsgaard

Ulvehusvej 31, 9440 Åbybro
9824 3663
Bedaktør:
Max Fris

Lykkensdalsvej 161, 8220 Brabrand

Tallene i parentes (9197) = måned/år
callet er valgt som endten QS el. EC.
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