
Nyhedsbrev nr. 3 - 2022 
Kære callerkolleger 

Så er alle forhåbentlig kommet godt i gang med den nye sæson.  

 

Callerkursus 

Med den nye sæson følger også muligheden for yderligere udvikling for dig som caller. I den for-
bindelse afholder CSD et callerkursus den sidste weekend i januar. Kurset er planlagt, så vi star-
ter op med sang- og stemmetræning med Maryanna Morthensen fredag aften, hvorefter Søren 
Lindergaard overtager stafetten fra lørdag 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 tidligere 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. 

Se meget mere når invitationen dukker op... 

Vi glæder os til at være sammen med dig 

 

Danish Convention 2023 

Allerede nu skal du også overveje Danish Convention 2023 i Sæby. CSD er inviteret til at deltage. 
Det ser ud til at vores tid bliver fredag eftermiddag. Det endelige tidspunkt er dog endnu ikke 
helt fastlagt, men det vender vi tilbage til når Nordjysk Convention har det på plads. 

Til Convention i Ishøj tidligere i år var vi kun 2 callere som delte 1 sal. Det håber jeg vi kan gøre 
bedre næste år. 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. 
 

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. 

Der kommer mere om træffet i næste nummer af ”Newsletter”. Notér dog allerede nu datoen i 
kalenderen. 



CSD er medlem af SquareDanceDanmark og Callerlab 

 

”Pladebørsen” 

Jeg undres lidt over, at så få har ytret ønske om at modtage gratis musik. Findes der virkelig in-
gen 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. 

 

Referater 

Du kan altid finde referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling under ”For medlemmer > 
Dokumenter” på hjemmesiden.  

 

 

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.  

Se meget mere om kurset når indbydelsen kommer i løbet af kort tid... 

Mads Nielsen 

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

