
Redaktør: Sally Charnley

Redaktøren
Tak til dem, har der lavet kopier af klubblad 
sidste gang. Håber I er friske på at gøre det 
samme igen. Kopier kan lægges på scenen inden 
sæsonafslutning.
.                                                                  Sally

Formanden har ordet ..

Så er vi nået til afslutningen af vores 23’ende 
sæson i klubben. Vi har oplevet en lille nedgang i 
det total antal dansere. Totalt har vi mistet 25–30 
personer i forhold til året før. I 2011 var der 250 
medlemmer. Der er medlemmer som danser på 
flere hold, alt efter ens eget ønske. På trods af vi 
har mistet medlemmer, har vi også fået nye 
medlemmer på flere af vore hold. Et stort 
velkommen til alle som danser enten Square 
Dance, Line dance eller Swing & Rock ’n Roll. 

I efteråret prøvede vi at lave nogle dage med 
Intro til Swing, der var et pænt fremmøde til 
disse 3 gange. Vi kunne derfor starte et hold op i 
januar 2012 med 20 personer tilmeldt. Der blev 
danset søndag eftermiddag. 
Vi skal gøre en større indsats for at få nye 
medlemmer på vores begynderhold og dette 
kræver at flere vil være med til at uddele vores 
flyer som fortæller om klubben, samt undersøge 
de muligheder vi har for at lægge dem på 
relevante steder. 

På YouTube er der en side som tilhører klubben, 
hvor der bliver lagt video på og disse er 
efterhånden set af mere end 19.000 personer fra 
hele verden. Alle er velkommen til at komme 
med video. Vi har også en gruppe på facebook. 
 
Klubben afholder en del arrangementer i 
Roskilde området, hvilket også bevirker at flere 

får kendskab til Squaredance & Linedance, som 
igen skulle bevirke at vi får flere medlemmer. 
 Der er en hel del som stopper op og kigger og de 
skal have en flyer alle sammen, da de er måske 
kommende medlemmer. 
 
Sommerdans er vores største arrangement med 
4500–5000 besøgende og dansere.
 
Vi afholder mange arrangementer i 
klublokalerne, som er pænt besøgt af vore 
medlemmer, men også fra andre klubber. Disse 
arrangementer kræver et oprydningsarbejde fra 
nogle af dem som deltager, så det ikke kun er de 
samme personer hver gang. 
 
Der vil, i løbet af juni, blive lavet en tilmelding 
for den kommende sæson, hvor vi håber at det 
bliver muligt at tilmelde sig via hjemmesiden. 
Der vil blive sendt en mail til alle nuværende 
medlemmer. Sæsonen starter i uge 35 2012. 
 
Til sidst vil jeg takke alle medlemmer i klubben 
for at bakke op om vores undervisning og 
deltagelse i klubbens arrangementer samt vore 
Callere / instruktører for deres arbejde i klubben. 
På gensyn til vores 24’ende sæson i august 
måned. 
……………………….....…..Formanden, Vang
Klubnyheder

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 18 
marts 2012. Der var ikke mange til stede, men 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og fandt 
sted efter vedtægterne. Her er et par af 
hovedpunkterne:
- Klubben har oplevet en nedgang i medlemstal, for 
både LD og SD, og total har vi mistet  25-30 
personer, men der er også kommet nye. Vi havde i alt 
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251 medlemmer i 2011. SD BASIC ”begyndere” blev 
ikke til noget pga. for få tilmeldinger, 
- Regnskabet for 2011 har et overskud, men på grund 
af faldende tilskud fra kommunen vil det blive 
mindre de kommende år. Sommerdansen støttes af 
kommunen og sponsorer. Valentins dansen støttes af 
kommunen og den har givet et lille overskud, som 
hensættes til følgende år, der var et faldende antal 
deltagere i 2012. 
Ingen planer om kontingentforhøjelser i 2012-2013. 
- Klubbens vedtægterne var oprettet i 1989 og 
trængte til en opdatering, samtidig blev de tilpasset 
swing. Nye vedtægter blev godkendt med ¾ af de 
stemmeberettigede.

Sæsonen - Hvordan går det på holdene?
Linedance blev undervist på 4 niveauer – 
begyndere, letøvede, øvede 1 og øvede 2, og alle 
hold meddeler, at det er gået godt og de har lært 
mange danse.

Square dance blev undervist på alle niveauer, 
dog var der ikke nok til at starte et nyt 
basic/mainstream hold.

Swing & Rock ’n Roll er et nyt tiltag i klubben. 
I efteråret havde vi nogle populære intro dage 
med Swing og vi kunne derfor starte et Swing 
begynder hold op i januar 2012. Undervisningen 
har været om søndagen i 2 timer og ca 20 
personer deltog. 

Næste sæson
Undervisningsplan 2012-2013

Square Dance*
Mandag  19.15 -21.30
C2 indlæring 2 år Bjørn Andersson
Tirsdag 19.15 – 2130
Plus indlæring Per Berg
A1 rutine/A2 intro René S. Nielsen
Onsdag 19.15 – 21.30
Plus/A1 dansehold Maryanne G. Jensen
Torsdag 19.15 – 21.30
C1 rutine, Thomas Samuelsson
Basic/Begyndere, René S. Nielsen

* check venligst websiden mht tiderne

Linedance
Mandag, 19.00 – 21.00
Øvede 2 Sally Charnley
Tirsdag, 19.00 – 21.00
Letøvede, Alis Rasmussen
Onsdag, 10.00 - 12.00
60+ hold, Sally Charnley & Alis Rasmussen
Onsdag, 19.00 – 21.00
Begyndere, Ingelise Friis Hansen
Torsdag 19.00 – 21.00
Øvede 1, Tina Bloch

Swing
tirsdag, 17.00 – 18.30
Fortsætterne, Niels Fjeldsted & Marianne Johansen
onsdag, 17.00 – 18.30
Begyndere, Niels Fjeldsted & Marianne Johansen

Klub arrangementer

Valentines fest, d. 4 februar 2012
Valentinesfest blev holdt i Jyllingehallen. Trods 
færre deltagere end tidligere, var det et vellykket 
arrangement. Rob Fowler underholdt 
linedanserne med 4 danse: 16 tons, Hooray 
Henry, Footloose og Whiskeys gone, og om 
aftenen spillede Robert Lottman fra Holland. En 
flot stemme og musik linedansere kunne danse 
til. I forbindelse med Valentinesfesten, holdt Rob 
Fowler et linedance teknik kursus i klubben, hvor 
alle fik lov til vrikke med hofterne på den rigtige 
måde. Kurset sluttede med, at alle dansede Urban 
Grace. Christer Bern og Robert Milestad callede 
Square Dance på niveauene Mainstream, Plus, 
A1 and A2. Squaredanserne forsatte om 
søndagen i RSDC lokaler med niveauerne A2 og 
C1.

Danseaften med CD, d. 9 marts 2012
Ca. 50 linedansere deltog og der blev danset på 
alle niveauer inkl. et par workshops. Danselisten 
havde også split floor så begynderne også kunne 
danse hele aftenen. En væg blev vist af alle 
begynderdansene..
 
Begynderaften, d. 20 april 2012
Aftenen var arrangeret af Ingelise (RSLDC) og 
Sanne (Bjæverskov Line Dancers) og dansere fra 



begge klubber deltog. Denne gang startede 
aftenen med buffet, hvor alle deltagerne tog en 
ret med til fællesspisning. Alle synes, at det var 
en god måde at starte aftenen på. Alle hyggede 
sig med dansene, og der blev også lavet 
workshops. 
 
Oldies aften, d. 27 april 2012
Det er en stigende interesse blandt linedansere at 
danse de gode gamle danse og det blev bekræftet 
da arrangementet var udsolgt flere uger før 
datoen. Arrangementet blev holdt i samarbejde 
med klubberne Ullerup, Ishøj og Stoneless, og 
100 linedansere deltog. Flere havde ikke været i 
klubben i mange år og der blev hygget og 
snakket mellem dansene. Som aftalt, blev der 
givet 2 vægge inden musikken startede. Se 
billeder på websiden.
                                                                  Sally
Up Country
Top 10 linedance i maj 2011

1. Bug my Margarita, Peter & Alison. Musik Long 
way to go, Alan Jackson

2. Sunny in Seattle, Andrew & Sheila Palmer and 
Gaye teather, Musik Sunny in Seattle, Blake 
Shelton

3. Another song, Kate Sala & Robbie McGowan 
Hickie, Musik Another song, Jacob Lyda

4. Kiss off, Robbie McGowan Hickie, Musik If I 
was a woman, Trace Adkins & Blake Shelton

5. Tomorrow, Peter & Alison, Musik Tomorrow, 
Chris Young

6. I saw Linda yesterday, Derek Robinson, Musik I 
saw Linda yesterday, Black Jack

7. Swingin’, Peter Jones & Anna Lockwood, Musik 
Swingin’ Scotty McCreery

8. Inspiration, Robbie McGowan Hickie, Musik 
Heaven in my woman’s eyes, Tracy Byrd

9. Bittersweet memory, Ria Vos, Musik Clouds, 
David Nail

10. Whiskey’s gone, Rob Fowler, Musik Whiskey’s 
gone, Zac Brown Band

Country music nyheder

Lady Antebellum spiller i Danmark d. 23 juli 
2012, Falconer Theatre, København

Dolly Parton’s sang Coat of many colors blev 
noteret i den amerikanske Library of Congress 
National Recording Registry, som den eneste 
country sang blandt samlingen.  Hvert år, bliver 
der valgt 25 sange .som er betegnet som 
historiske og kulturelt vigtige og som er mindst 
10 år gamle. Samlingen rummer nu 350 numre. 

Kommende arrangementer

Sommer linedance 2012 starter tirsdag d. 19 
juni kl. 19 og slutter tirsdag d. 14 august 
kl. 21.30. Vi har 2 live bands der spiller – tirsdag 
d. 26 juni kommer Tamra Rosanes, og tirsdag d. 
7 august spiller Midnight Cowboys. Vi glæder os 
til at se alle nede på havnen igen.

Sommer squaredance 2012 er på følgende 
datoer: 

16 juli (Finn Gregersen)
23 juli (Thomas Samuelsson)
30 juli (Rene S. Nielsen)
6 august (Bjørn Andersson)

Vikinge Run 2012, lørdag d. 4 august 2012. 
Danmarks største træf for Amerikaner biler 
afholdes på dyrskuepladsen, med linedance og 
square dancehele eftermiddagen. På nuværende 
tidspunkt kendes ikke det endelige program. 

Efterårs linedance arrangementer

lør d. 29 september 2012
Country cafe aften med Six O'clock 
Somewhere.   
Live band og westernbuffet. En ægte country & 
western cafe aften, hvor vi lægger vægt på 
countrymusik, almindelig pardans og mulighed 
for swing/rock`n roll. Linedans hvis der er plads 
– ingen danseliste. Tilmelding nødvendig. RSDC 
lokaler



fre d. 12 oktober 2012
Danseaften med workshops.
Line dance på alle niveauer. Nye danse, årets 
danse og golden oldies vil kunne findes på 
danselisten. Split gulv med begynderdanse. CD 
musik og danseliste. RSDC lokaler

fre d. 2 november 2012 Halloween Høstfest 
Danseliste til CD. Måske et band. Hekse og trolle 
er velkomne, men også ganske almindelige 
cowboys og cowgirls. Tag en ret med til 
fællesbuffet kl. 18.30, eller kom først efter 
maden. Flyer med alle oplysninger kommer 
senere.

fre d. 23 november 2012
Line dance Begynderaften.
Linedance for begyndere. Danseliste og 
workshops. Arrangeret i samarbejde med 
Bjæverskov Line Dancers. Tag en ret med til
fællesbuffet. Husk porcelæn og service.
Ingen tilmelding. Betal ved døren. RSDC lokaler

Andre nyheder

Linedance på Grand Canaria

Lis, Karine og Jennifer var med på Grand Canaria
i november 2011

Efter indkvartering på Colina Mar i Puerto Rico, 
arriba, blev der lige tid til en lille slapper på 
vores terrasse inden vi begav os til infomøder, 
først fra Bravo Tour på Barbacoa, derefter fra 
Elin, Bent, Susanne Mose og Skipper på  vores 
hotel, begge garneret med kølig Sangria. Om 
aftenen var der ønskedans, den 1. aften 
sammensat af Susanne – herlig stemning i 20 gr. 
aftentemperatur og en masse danseglade 
linedansere. 

Søndag var undervisningsfri, så den brugte vi til 
at se Puerto Rico Centret og Havnen og det blev 
også til en tur i poolen. Så var der dans på alle 
niveauer og ønskedans, hvilket var på 
programmet hver dag. 

Puerto Rico shoppingcenter

Mandag kom Tamra Rosanes og deltog i 
workshop, om aftenen tog vi i Barbacoa for at 
høre Tamra, og danse til hendes kendte sange, vi 
var kun 8-10 linedansere ovre fra Colina Mar, 
lidt ærgerligt at der ikke deltog flere, men vi der 
var med havde en herlig aften, som også 
indeholdt et show af ”The Drifters”, med sange 
som:”Save your kisses for me”, ”save the Last 
dance for me” og ”Saturday Night at the 
movies”.

”The Drifters” show

Ud over workshop, eftermiddagsdans og ikke 
mindst de herlige ønskedansaftener blev der også 
tid til besøg på markedet i Arguineguin og 
Yumbo Centret i Playa del Ingles. Den 24. 
november 2011 blev Frederikke, Elin & Bent’s 
barnebarn, 7 år, vi var inviteret med til 



morgenmad og om eftermiddagen var der 
Frederikke-stor-lagkage til 90 linedansere. 

Frederikke's fødselsdagskage

Herlig dag, nok ikke mindst for Frederikke.  
Og så når vi frem til dagen før dagen, hvor det 
går hjemad. Lun aften med masser af gode 
ønskedanse og noget værre ”Kluddermor” og 
selvfølgelig farveller og på gensynner. 
                                       Jennifer, Karine og Lis

Square Dance påsketur til Ørebro,  
Sverige
Vi er nogle squaredansere som, siden vi startede i 
Roskilde i 1998, hvert år har været til 
Påskefestival i Ørebro. Vi kører derop 
skærtorsdag før påske og danser så fredag til 
søndag. Callerne er altid super gode, i år var det 
Bronch Wise, Jack Borgstrøm, og Tomas 
Hedberg, som callede for os. Vi bor på 
Gustavsvik Camping, som ligger i Ørebro. I 
starten boede vi i mere primitive hytter på 
Campingpladsen, men nu bor vi i deres store 
veludstyrede hytter hvor der er plads til 4-5 
personer i hvert hus. Vi var denne gang 13 
dansere fra Roskilde af sted. 
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=oWo9Y4V4wOs#t=72s

Smalle gader i Gamla Stan i Stockholm

I år havde vi så taget fri de 3 dage før påske, 
fordi vi denne gang også ville besøge Stockholm
og omegn. 

Vi havde fået anbefalet at besøge en sølvmine i 
Sala, og det var en stor oplevelse. Vel ankommet 
tog vi en elevator 155m ned under jorden og gik 
igennem minen, med en guide. Selve minen er 
dobbelt så dyb, men i dag er den nedre del 
oversvømmet. Det er helt utrolige forhold man 
har arbejdet under dengang. Nede i minen er der 
i dag også mulighed for at overnatte i et 
”hotelværelse” til den nette sum af 4000 svenske 
”pesetas” pr nat for 2 pers. Man havde minedrift 
fra 1500-tallet til 1900-tallet. Mineområdet er en 
stor labyrint af 20 km fugtige og tilsodede gange, 
minekamre og dybe skakter. Næsten hele minen 
er udgravet ved hjælp af en urgammel metode, 
der går ud på, at klippen brændes med ild til den 
sprækker og derefter bearbejdes med simple 
værktøjer. Meget interessant. 

Hotelværelset” nede i minen 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oWo9Y4V4wOs#t=72s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oWo9Y4V4wOs#t=72s


Ørebro slot

Dagen efter kørte vi til Stockholm, og gik rundt 
i den gamle bydel. Stockholm er en meget smuk 
by. I Ørebro besøgte vi slottet, som er en stor 
borg midt i byen. Virkelig flot bygningsværk. 

Også byens vandtårn ”Svampen” er en meget 
flot bygning fra 50’erne, og 58 m over jorden er 
der en restaurant med en flot udsigt over byen. 

Vandtårnet ”Svampen” i Ørebro

Ørebro’s butikker er også okay, så som altid var 
det en dejlig påske. God dans og godt socialt 
samvær.
                                                            Maryanne

Linedance opvisninger
Efter generalforsamlingen, mødtes nogen 
linedansere for at komme med forslag ang. 
linedance opvisninger. Der var enighed om, at 
opvisninger skal planlægges sådan så dansere har 
en chance til at øve dagen før, det skal være lette 
danse så folk har overskud til det store smil. 
Danserne skal have ens tøj på, fordi det 
præsenterer sig bedst. Vi blev enige om klubbens 
røde skjorter til damer, og hvide til mænd, og 
mange har efterfølgende købt klubskjorter.  

Roskilde og Bjæverskov var sammen om en 
opvisning på Kramnitze Western Camp i 
Kristihimmelfartsferien og det blev godt 
modtaget. Der blevet danset til både 
countrymusik, 60'er musik, Michael Jackson og 
de Nattergale's støvlerdans. Flere billeder ses 
under galleriet på klubbens webside. 

Roskilde/Bjæverskov opvisningen, Kramnitze Western Camp,  
d. 19 maj 2012 (billeder – Erik Egtved)

Den første opvisning i Roskilde i år var lørdag 
d. 26 maj 2012 på Stændertorvet og trods lidt 
konkurrence fra Roskilde Pigegarde og et 
orkester, der skulle stille op samtidig, så blev 
opvisningen gennemført med de indøvede danse, 
og i flotte røde og hvide skjorter. 

Mange tog med til Tamra Rosanes koncert i 
Vigen, senere samme dag. Her var det ikke en 
opvisning, men Roskilde danserne var inviteret 
til at danse til Tamra's musik, og Sally havde 
lavet en danseliste. Der var ikke meget plads til 
at danse på, og Tamra byttede vist lidt rundt på 
dansene, men fortalte hvilke danse, der skulle 



danses og hun talte også ind. Når vi danser til et 
live band, må vi være lidt fleksible mht 
indtælling og hastighed af dansene, da vi danser 
til bandet's melodier i stedet for de vante 
melodier. Tamra spiller til vores sommerdans på 
havnen, og der bliver rækkefølge af sange og 
danseliste det samme.
                                                                    Sally
Nekrolog – Connie Källstrøm
Det er med stor sorg, at vi må meddele at Connie 
Kälstrøm døde d. 3 maj 2012 efter lang tids 
sygdom.  Connie’s mand Victor var en af 
klubbens grundlæggere. Victor døde tidligere og 
Connie fortsatte som square dancer i klubben 
indtil i år.
                                                                      Lene 

Indslag til bladet:
I må meget gerne sende et par linier, om jeres 

oplevelser i klubben og andre aktiviteter i line og 
squaredans. Billeder er også meget velkomne.  

En stor tak til Lene Mortensen for 
korrekturlæsning. 

Sende alle tekster til Sally Charnley, email 
redaktoer@rsdc.dk

Næste blad udkommer i oktober 2012
med deadline d. 30 september 2012.

mailto:redaktoer@rsdc.dk
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