
 

 

 

NewsLetter 
Nr. 4 - December 2009 

-vol. 17 



 

Formandens ord.  
 
 
Hej med jer.  
 
Så er sæsonen godt i gang igen og julen står derude og banker på.  
 
Jeg håber I har fået nogle nye medlemmer til vores kære aktivitet  -  og at I behandler dem, 
så de har lyst til at blive.  
 
Ikke mindre vigtigt er det, at I giver de dansere I har, på andre niveauer, udfordringer, så 
de får lyst til at danse videre i mange år endnu. For at hjælpe jer med at give danserne den  
udfordring, bør I med jævne mellemrum gøre en aktiv indsats for at udvikle jer selv. Det 
kan jo blandt andet gøres ved at tilmelde jer den callerclinic med Johnny Preston, som 
CSD afholder i samarbejde med DGI lørdag den 26/6 2010 i Gjern. Den kan I læse mere 
om under aktiviteter og kurser. 
 
Callertræffet i Herlufmagle 2.-4. oktober blev meget vellykket. På grund af ”indtrufne 
omstændig-heder” blev det ikke Lene Frederiksen, som kørte seancen med sang og 
stemmetræning. Derimod blev det Stephan Skov fra Valby, og det viste sig at være et 
udmærket bytte. Stephan gav os nye værktøjer, og dem der meldte sig til individuel 
undervisning, var helt ”høje” bagefter. Se endvidere Ken Depners indlæg i dette nummer 
af NewsLetter. 
Et lille hjertesuk:  
Gid der dog var nogle flere af vore kære callerkolleger, som gav sig selv den 
oplevelse, som det er at dele en weekend med andre, som gerne vil dygtiggøre sig. 

 
Deltagerne ved Callertræf 2009  -  dog var Ruth og Niels Jørgen taget hjem inden fotograferingen. 

 



 
Callerparade 2010 flytter jo til Tranum, og allerede nu er der tilmeldt en hel del dansere, 
og også enkelte callere. Har du lyst til at komme på scenen, kan du allerede nu tilmelde 
dig hos underteg-nede på deltaduo@mail.dk.  
Tilmelding til stævnet i øvrigt – værelse, camping, mad og lignende kan foretages online 
eller på mail til Mathilde på cp2010@live.dk.   
 
Tjek venligst dine medlemsoplysninger her, og send venligst eventuelle rettelser til 
poul.erik.soerensen@get2net.dk 
 
 
Herfra en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. 
 
 
 
Følgende mail-box er altid klar til at tage imod idéer og kommentarer: deltaduo@mail.dk 
 
   

Mads Nielsen 



 

Basic/Mainstream  
på dansk/engelsk.  
 
 
Ny opdateret version af CSD’s oversættelse af Basic-Mainstream programmet. 
 
Der er nu lagt en ny version på CSD’s hjemmeside, hvor de seneste opdateringer fra 
Callerlab er indføjet i dokumentet. Den udgave hedder version 2.01, og er i lighed med 
Callerlab’s definitioner på de højere niveauer sat i alfabetisk rækkefølge – og ikke som 
tidligere i indlæringsrækkefølge. 
 
Vi har naturligvis læst korrektion i bestyrelsen, men da vi kun er mennesker, beder vi jer 
sende en mail til deltaduo@mail.dk hvis I opdager en fejl.  
 
Undertegnede vil så sørge for fejlen bliver rettet, og der kommer en ny versionsnummer på 
dokumentet. 
 
Dokumentet kan frit downloades, men ikke købes i en trykt udgave. Begrundelsen er, at 
nye rettelser i så fald ikke kommer med. 
Giver ovenstående problemer, så kontakt mig endelig. 
 
Download version 2.01 
 

Mads. 



 

Callertræf 2009.  
  

Jyderne tør godt komme til Sjælland, og det kan man godt forstå. 

 

Ved callertræf 2008 i Viborg, var der kun få med fra Sjælland, Så CSD lyttede til 

medlemmer, og flyttede det i år til Sjælland, nærmere bestemt Herlufmagle.  
 

Det var åbenbart en god idé, for ikke kun troppede sjællandske callere op i stort tal, men 

jyder og fynboer kom også i stort set samme antal som de plejer, når det er i Jylland. Selv 
et par af vore svenske kolleger havde vovet sig med.  Dermed blev vi rigtigt mange 
(omkring 25, instruktører medregnet), og det giver jo et meget bedre træf, når man er 
mange om det. 
 

Stedet man havde valgt, var et idrætscenter hvor man for den meget beskedne og tilskuds 

berettigede pris, fik en hel Weekend (fra fredag aften) med fuld forplejning, sengelinned 
og håndklæder, gode værelser o.s.v., så man faktisk kun behøvede at medbringe sig selv, 
en tandbørste og en mikrofon.    
 

Programmet var righoldigt og, igen, udarbejdet med fin hensyntagen til medlemmernes 

ønsker. Der var blandt andet: 
 
CRaMs:  

a. Hvad er CRaMs - en fornem gennemgang ved Bjørn Andersson. 
b. CRaMs unexpected getouts, så ma ikke altid er nødt til at benytte ”Square 

thru 3, Allemande left”-modellen. 
c. Praktik i CRaMs, med rigelig mikrofontid til alle. 

Et helt igennem vellykket, informativt og befordrende forløb. 
 
Sang og stemmeteknik  
Hvor vi både kollektivt og individuelt fik instruktion i hvordan man bedre kan bruge sin 
stemme. Den sædvanlige instruktør havde lagt sig syg,, så vi fik i stedet en ung mand, selv 
sanger, med stor indsigt i emnet, der gav os alle en god oplevelse, samt noget med hjem, 
man kan arbejde med. Det var faktisk både godt og sjovt, og vi fik grinet en del. 
 
Opstilling af Hilton  
Pjat. Det ka’ vi da. Troede vi. 
En god og grundig gennemgang af de forskellige modeller, hvordan de virker, hvad de 
forskellige knapper gør, og, ikke mindst, hvordan man tilslutter højtalere så det bliver 
korrekt. Flere fik sig en ”Aha-oplevelse” her.  



 
 
KODA 
Hvad kan man, Hvad må man, hvornår skal der betales, hvem skal betale, og hvornår 
dækker DAASDC’s aftale med Koda? 
Særdeles informativt, og vigtigt at vide for de der også caller uden for klubregi, samt for 
callere og klubber der deltager i diverse arrangementer rundt om. (Eksempelvis byfester.) 
 
Skatteregler   
En særdeles strålende gennemgang af de gældende regler for beskatning af løn og 
honorarer. Vigtigt at vide, så man ikke træder i spinaten med den slags, bare fordi man er 
glad for at calle.  
 

Derudover havde vi ”fri dans og mikrofon” flere gange om dagen, hvilket var en rigtigt 

god ting, da maden bestod af god og rigelig husmandskost, og der var kage til kaffen hver 
gang. 
Flere af emnerne gav nogle livlige diskussioner hen over bordet, hvilket gav alle anledning 
til at blive klogere, enten gennem meningsudvekslinger, eller fordi nogle kunne dele ud af 
egne erfaringer.  
 

Konklutionen er at CSD’s bestyrelse virkelig havde lagt sig i selen for at skabe et godt 

træf, og den gode og glade stemning der prægede hele arrangementet, taler for sig selv, om 
den succes det blev. Jeg glæder mig allerede til næste gang. 
  
Ken B. Depner 

 
 
 

 
 



 

Callerparade 2010.  
  
 
 

Når Callerparade løber af stablen fra den 2. til den 4. april 2010 vender vi tilbage til 
Tranum Strand Kursus- og Feriecenter, hvor det hele begyndte. Allerede nu er de 
første dansere og callere tilmeldt. 
 
Allerede nu har de første tilmeldt sig, så fremtiden tegner heldigvis lys for arrangementet. 
Grunden til at vi flytter tilbage til Tranum er, som tidligere fortalt, at prøve at genskabe 
den stemning som var på Callerparade tilbage i 1990’erne.  
 
Det er så der, at I, kære kolleger, kommer ind i billedet. Det er vigtigt at I fortæller jeres 
dansere om, hvad Callerparade er, og hvordan det sociale i arrangementet kan løfte 
stemningen. 
 

Afterpartyet er nu så småt ved at være på plads, og I kan godt se frem til en hyggelig aften, 
hvor der chance for at danse andet en ”blot” squaredance. Det bliver Carl Lillelund, som er 
kendt rundt fra mange danse, som leverer musikken. 
 

 
Som aktiv på scenen kan du allerede nu tilmelde dig til deltaduo@mail.dk med oplysning 
om, op til hvilket niveau du caller, samt ønsker om at calle andre niveauer. 
 

 
Vedr. overnatning, mad o.lign.:  
Cp2010@live.com 
 
Post:  Mathilde Vinter 

Lyngdalvej 80 
8500 Grenaa 

  5135 3151 -  BEDST EFTER 18:00 
 
 

Onlinetilmelding   Download flyer  

 

 

På bestyrelsens vegne 

Mads Nielsen 

formand 

 



 

Aktiviteter og kurser.  
  
CALLER-CLINIC MED JOHNNY PRESTON 
 

Caller-clinic afholdes I Gjern Kultur- og Idrætscenter - ca. 14 km fra Silkeborg  
lørdag den 26/6-2010. 
Clinic afholdes i samarbejde med DGI, Storstrømmen og Østjysk Square Dance Club. 
 
Husk ved tilmelding 
Foreningskommune:  Aalborg 
Forening:  Callers Society Denmark 
Foreningskode: CSD-2010 
 
Max antal deltagere: 10  Tilmeld omgående, og kom med på 
holdet 
 
Plan for Caller-clinic  Online tilmelding  
 

 

BEGYNDERKURSUS? 
 
Jeg er blevet opfordret til at CSD laver et callerkursus for nybegyndere. Det drejer sig p.t. 
kun om én ny caller, men ved I andre nye ude i landet, så bed ham eller hende kontakte 
undertegnede. Så vil vi forsøge at få et kursus stablet på benene, hvis der kan blive et hold. 
Mads 
 

 

ANDRE KURSER 
 
Som beskrevet i sidste nummer af NewsLetter er der ikke fastlagt andre kurser i år. Det er 
som konsekvens af de mange aflyste kurser de seneste år.  
Jeg vil dog opfordre jer til, hvis I er nogle stykker som ønsker et bestemt kursus, at 
henvende jer til CSD. Så vil vi forsøge at udbyde kurset. 
Blot send en mail til deltaduo@mail.dk, eller ring +45 97362808 

Mads 



 

Ny webside.  
  
 

Kære kolleger. 
 
Så er adgangen klar til den nye hjemmeside. Når I taster http://csd-denmark.dk/ vil I for 
eftertiden komme til den nye hjemmeside. 
 
Der er meget fra den gamle som ikke er overflyttet endnu, men der er adgang til  
oplysningerne på den gamle fra forsiden på den nye hjemmeside. 
 
Der er mulighed for at komme til on-line tilmelding af Callerparade, hvis I klikker på 
”Hjem” på den nye forside. Du kan dog også foretage on-line tilmelding her. 
 
Log-in funktionen er endnu ikke aktiveret, men kommer til senere. 
 
Tjek dine medlemsoplysninger her, og send eventuelle ændringer til 
poul.erik.soerensen@get2net.dk 
 
Har du problemer, så kontakt venligst undertegnede på poul.erik.soerensen@get2net.dk 
eller Mads på deltaduo@mail.dk .  
 

Poul Erik. 



 

 
 

 
 

 
 
 

BASIC & MAINSTREAM på dansk 
 
CALLERLAB MS Definitions in English / på dansk. Udgave 2.01 pr. 01/12 
2009 er lagt ud på vor website i pdf-format, hvorfra de 48 sider kan 
downloades gratis. 
Publikationen er lavet med den originale engelske tekst og den danske 
oversættelse, således man parallelt kan følge både den engelske og den 
danske tekst. 
Definitioner står i alfabetisk orden, men dokumentet indeholder også den 
nyeste liste med indlæringsrækkefølge. 

Downloades her
 

CALLERLAB Mainstream Standard Applications 
 
Udgave 2.01. Hæfte med 28 sider i A-4 størrelse.   
 

Downloades her

The Mainstream Handbook (MS) - 64 pages.  
More than 450 illustrations. 
 
The Illustrated MAINSTREAM Movements of SQUARE DANCING.  
 
Forældet udgave  -  men på lager. Download hellere opdaterede 
definitioner 
 
Kr. 25 pr. stk. + porto 6,50.            Rabat ved 10 stk. 

 

Tjek forskellige 

downloads på 

 http://csd-denmark.dk/ 

 

Nævnte hæfter bestilles 
hos CSD’s formand: 

 
Mads Nielsen 

97362808  -  40534943 
deltaduo@mail.dk 

 


