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HUSK: Alle medlemmer af Dansk Linedance kan sende indlæg, reklamer, ideer og 

gode erfaringer til Mona Leth, som så vil tage det med i næste udgave af ”Bladet”. 

Dette vil ifølge nuværende plan udkomme til efteråret, kort efter inspirationsdagen. 
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1.Inspirationsdag 2022 v. Susanne Mose 

EN GLAD DAG 

Det er altid en glad dag, når vi mødes 150 instruktører til inspirationsdag i Virklund 

 Susanne byder velkommen og præsenterer udvalget. 

En inspirationsdag med 34 indsendte danse. Der var 3 i intermediate-gruppen, samt  

16 i improver-gruppen, men 2 udgik og så var der 15 i beginner-gruppen. Det var 10 

mere at vælge imellem end sidste år. 

Så elsker jeg, når jeg er rundt og småsnakker, at der er en der siger: ”Kan vi ikke få 

nogle flere intermediate danse at vælge imellem næste år? ” ”Det kan vi da sagtens 

for du sender en dans næste år”☺  

Det er altid skønt at se at der hele tiden kommer nye ansigter, også der melder 

danse til. Stor ros til jer ”nye”. Der må fornyelser til alle steder, ellers kan det blive 

så forudsigeligt, og dansene skal jo komme et sted fra. Man kan da ikke bare ønske 

at ”nogen” vil sende ind – det må du da også selv☺. 

I år skulle I tilmelde jer på ”nemtilmeld” også selv om I havde tilmeldt en dans til mig 

Det sparer os en masse tid. I ved hvad I hedder, hvor I bor (som regel☺), telefon, 

klub og medlemsnummer. Jeg skal først hen og finde alle jeres oplysninger. Hvis I 

ingen e-mail har er der ikke noget i vejen for at få en ven til at melde jer til på 

vennens e-mail. Det er også ok at få sig tilmeldt 2 gange – vi checker jer, så vi ikke 

får bestilt for meget smørrebrød og stepsheets. 

Det var meget spændende at se optællingerne. I den ene gruppe af optællere, er det 

en bestemt dans, der fører, mens den slet ikke er på i en anden gruppe. Det viser 

bare hvor forskelligt vi vælger, og hvor svært det er at spå om resultater. Især med 
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alle disse gode danse, der var i år. Der er masser af god inspiration til vinterens 

undervisning, udover de 6 valgte.  

Det er selvfølgelig svært ikke at blive skuffet, hvis din dans ikke bliver valgt, men 

tænk i stedet på, DU har været med til at inspirere. DU er kommet med verdens 

bedste dans, efter din smag og givet den videre. Du er modig at stille op foran 

mange instruktører. Det er flot og en lille trøst: Hvert eneste år ser vi, en af de ikke 

”6 valgte” alligevel bliver et hit på dansegulvet. 

SMØRREBRØD og vand: DET er en hitter – køkkenet havde ved en fejl bestilt DYBE 

tallerkner, sidste år, og dem havde så ikke fået brugt ☺ ☺ ☺  ☺  

FRUGT havde vi valgt at købe, for vi havde sparet penge ved telefonmøder i år, og 

det faldt i god jord, så det ud til. 

 

Vi havde hyret Ann og Tage Nyrup til DJ jobbet.   

De havde travlt med at ordne musik-listen og checke lyden på det indkomne musik, 

for musikken til workshops skulle afleveres senest kl. 10.30. De gjorde det rigtig godt 

med at præsentere næste instruktør/dans og tog tid på det ene minut man skulle 

danse. 

TAK Ann og Tage. 

Der var lidt stress om at aflevere musik-kvitteringer, usb nøgle med KUN det ene 

eller to stykker musik man skulle bruge. Der var en del misforståelser, som man 

kunne havde undgået ved at læse invitationen. Nå, men vi holdt et bette møde efter 

dansen og vi har en løsning til næste år. Vi lærer noget hele tiden. 

 

Vi holder kortene tæt til kroppen:  

For at det bliver så demokratisk som muligt så er det faktisk kun mig, der modtager 

dansene og Niels Erik som sender til trykkeriet, der ved hvilke danse der er indsendt. 

Ikke engang hele udvalget eller Dj ved det, så der slipper ikke noget ud før dagen.  

Rækkefølgen i år, blev lidt blandet, for der var en del som ombestemte sin dans. 

Hurra for e-mails. Der kan jeg se tidspunktet for indsendelse af dansen. Også i år var 

der bare en dag mellem at den ene eller anden ”Fik” dansen. Selv de danse jeg selv 

vælger, sender jeg til mig selv, så jeg til enhver tid kan bevise tidspunktet. 
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Jeg får mange spørgsmål om dansenes niveau. Mange kommentarer om den er for 

svær eller let til gruppen, dansen er havnet i. 

Det er alene koreografens valg.  

Vi vil så gerne have danse der ER for begyndere, for der er masser af danse, øvede 

dansere kan følger med i. 

SÅ: hvis en dans er Beginner/intermediate – kommer den i den svære gruppe 

High beginner = svære gruppe (improver) 

Easy improver = svære gruppe (improver) 

KUN hvis den er benævnt med ”rent” Beginner kommer den i den lette gruppe 

Eller EASY beginner = lette gruppe 
 

Vi vil gerne takke alle jer der viste os en dans og gav inspiration: 

Jesper Tøttrup, Niels Poulsen, Berit Hvenegaard, Mona Leth, Lars Christensen, Paw 

Hessellund, Henrik Liebsch, Randi Gislinge, Lotte Tøttrup, Annette Haslund, Ann-

Jeanett Ramsvatn, Merete Louise Østberg, Susann Mose, Lotte Irmgarth, Lene 

Mainz, Charlotte Larsen, Per M. koch, Annette Dida og Henning Jørgensen 

 
I er alle skyld i, at vi alle sammen glæder os til at kommer den dag, og får meget 

inspirations med hjem ☺ ☺ ☺ 

DE 6 ÅRSDANSE 2021 

Intermediate Knock Out Niels Poulsen 
Improver Make It Jesper Tøttrup 

Improver Storm And Stone Lotte Irmgarth 
Beginner Love Grows Mona Leth 

Beginner Bottom Of The Bottle Lotte Irmgarth 
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Beginner Mighty Fine Randi Gislinge 

 

 
 

TAK TIL JER 14, DER HJALP MED AT TÆLLE STEMMESEDLER OP 

I brugte det meste af jeres pauser, hvor vi andre kunne hygge og snakke 

 

Vi -  i udvalget, siger TAK til jer alle, for at være med til at gi’ den gode stemning.  

Tak til alle der deltog, både med en dans men også med en stemme! Ikke mindst tak 

til jer, som hjalp til med borde, stole og oprydning. 

Vi glæder os til næste år søndag den 27 august i Virklund Hallen  

    Susanne Mose 

 

 

2. Kort fra Redaktøren v. Mona Leth 

Dette var så ”Bladet” for denne gang, med artikel fra Susanne Mose Nielsen om den 

netop overståede Inspirationsdag. 

Undertegnede vil meget gerne opfordre Jer alle til at tænke over om der ikke er 

noget i Jeres forening/klub som andre kunne have stor glæde af at høre/læse om… 

Det kan være en speciel måde at gøre et eller andet på, et specielt arrangement, 

eller blot nogle små som store input… 
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Kom glad med et lille skriv til næste nummer af ”Bladet” som forventes blive til 

foråret 2023.  

Kan du ikke lide at skrive, men alligevel har noget du gerne vil dele så ring til Mona 

Leth så kan hun udfra en samtale skrive noget sammen.. 

Venlig hilsen Mona Leth, Medlem af udvalget for Dansk Linedance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


