
Redaktør: Sally Charnley

Redaktøren
Klubbladet udkommer på vores webside. 
MEN ...hvis alle, der har adgang til en farve 
printer, alligevel trykker et par stykker eller 
mere, kunne vi måske i stedet have et trykt blad. 
Så hvis I har mulighed for det, må I meget gerne 
trykke nogen eksemplarer og lægge dem på 
scenen i det store lokale i første undervisnings 
uge i januar.                                              Sally

Formanden har ordet ..
Godt nytår og velkommen til 2012!
Vi har i forbindelse med efterårssæsonen oplevet 
en tilbage gang med hensyn til antal medlemmer 
på de enkelte hold, dette gælder især linedance 
begyndere, hvor der ikke har været det 
forventede antal nye medlemmer. 

2012 skal bruges til, at vi i fællesskab finder 
nogle løsninger, for at få flere nye medlemmer 
især på de 2 ”begynderhold” square & 
Linedance, i forbindelse med vores 
efterårssæson. Har du en god ide, er du 
velkommen til at sende mail, eller vi kunne 
oprette et lille udvalg, som laver et udkast til de 
nye udfordringer. Dette vil være et punkt til 
generalforsamlingen. Vi har mange muligheder 
for at få nye medlemmer, især ved 
sommerdansen på havnen, så her skal der 
udvikles noget materiale.  

I forbindelse med opstart af de enkelte hold i 
efteråret, er der en del som danser på et andet trin 
end tidligere, men også ønsker at få yderligere 
erfaring på det hold, som man startede på. 

Klubben har i efteråret haft nogle weekender 
med Swing & rock roll for at se, om der er 
interesse for dette. I foråret opstarter vi 
undervisning om søndagen i alt 8 gange. Der vil 

være ekstra betaling for dette på kr. 600.- for 
foråret. Dette gælder for alle uanset, om man er 
medlem i klubben. 

Sommerdans 2011 har været et stort 
tilløbsstykke med mere end 4500 deltagere, 
desværre måtte Squaredance 2 gange afholdes i 
vore klublokaler på grund af dårligt vejr. I 2012 
kan vi håbe at alle dage kan afholdes på havnen. 
Den 26.08.2012 kommer en af Danmarks bedste 
Country sangere Tamra Rosannes, og 
07.08.2012 kommer Midnight Cowboys og 
spiller op til linedans. 

Roskilde Kommune støtter vores Sommerdans 
2012, med et større beløb. Det er blevet en fast 
tradition for Roskilde. Vores Borgmester kommer 
den første dag og byder velkommen til 2012. 

I december 2011 har vi fået en henvendelse fra 
Vikinge Run 2012. Danmarks største træf for 
Amerikaner biler afholdes på dyrskuepladsen, 
lørdag den 4. august 2012 med linedance hele 
eftermiddagen. På nuværende tidspunkt kendes 
ikke det endelige program.                        Vang

Klubnyheder
Generalforsamling afholdes søndag den 
18. marts 2012 kl. 10.00, indkaldelse og 
dagsorden udsendes senere. 

Vores egen Linedans underviser 
Tina fik en dans igennem til en 
af Årets danse, nemlig All you 
need to know. Hun vandt også 
DM i Line Dance d. 22 oktober 
2011, denne kategori hun stillede 
op i.  Til lykke Tina.

Klubblad      januar 2012



Sæsonen - Hvordan går det på holdene?

Begyndere

Ingelise styrer begynderholdet, og selvom der 
ikke kom så mange nye, er der en god stemning 
og et stort hold.

 Letøvede

Hans Kurt er holdt op med at undervise og holdet 
ledes nu af Alis. Vi er rigtig glade for at have 
Alis som en del af instruktørholdet.
 
Tak for en super velkomst på letøvede.  Jeg 
havde ikke så få sommerfugle i maven, da der 
skulle være vagtskifte på letøved. At skulle 
afløse – set med mine øjne – et ikon i denne 
klub, og så oven i købet lidt inde i sæsonen, det 
fik sveden frem på panden. Men som man kunne 
vente fra Kurt, sendte han mig godt af sted. Stort 
tak for det Kurt. Jeg forstår udmærket, hvor 
meget Kurt betyder for jer dansere. Og jeg vil 
bestræbe mig på at løfte arven efter ham så godt 
jeg kan. I skal have tak for en rigtig sød og god 
modtagelse. Jeg kunne hurtigt mærke et stort 
fællesskab og dejligt sammenhold på holdet. Det 
er guld værd for en instruktør. I Roskilde er vi så 
heldige, at vi må danse på alle hold, når vi har 
betalt kontingent for ét hold. Det betyder bl.a. at 
niveauet er meget spredt, og jeg opfordrer derfor 
til, at man hjælper hinanden. Hermed en stor tak 
til jer alle på letøved og en særlig tak til mit ikon 
– Kurt.   Mange glade dansehilsener.          Alis

Tak fra mig!  Da jeg har undervist i næsten 20 år 
i klubben, valgte jeg ved sæsonstart at stoppe, da 
vi var så heldige, at Alis gerne ville overtage 
letøvede holdet. En instruktør, som Susanne 
Mose ville have omtalt som  ”en bedstemor for 
fuld skrald”. Et stort velkommen til Alis. Det har 
været 20 dejlige år, først som Square dance 
caller. Klubben stod akut og manglede en 
underviser, så jeg blev spurt og det var en kæmpe 
udfordring. Det blev til mange dejlige timer med 
en masse glade dansere, på begynderniveau.

Senere hen kom Linedansen til, først kun i det 
små, men da klubben valgte, at der kunne 
undervises i Linedance, begyndte jeg at 
undervise der. Det blev en vældig populær 
danseform, så det var nogle store hold, som vi af 
og til måtte dele, på grund af pladsmangel.
Jeg takker for den store opbakning jeg har fået af 
”alle mine dansere” i gennem årene.          Kurt 

 Øvede 1

Tina styrer Øvede 1 holdet og flere danser på 
både letøvede og øvede 1 holdet, og flere danser 
på både øvede 1 og øvede 2. Tina’s hold har 
allerede lært mange gode danse i denne sæson.

Øvede 2

Her på mandagsholdet startede vi sæsonen med 
gamle, halv gamle og nye dansere. Vi synes Sally 
er god til at tage hensyn til os alle og har 
stor tålmodighed med alle vores variationer. Kort 
inde i sæsonen pakkede Sally kufferten og tog 3 
uger til Staterne.  Vi var heldige at Tina kunne 
komme og være gæste instruktør. Det klarede 
hun godt, stor tak til Tina. Nu er vi godt i gang, 
vi danser danse, vi ikke kender, vi aldrig har hørt 
om, men når vi har gennemgået 2 eller flere 
vægge, har vi nok lært dem alligevel. Nu er det 
snart juleferie, så vil vi glæde os til at se alle igen 
til januar.                                       Susanne og Lis

Og lidt fra sally   
Det er en udfordring at undervise Øvede 2 
holdet, hvor der skal tages hensyn til dem, der 
rykker op, og dem, der har danset i mange år, og 
alligevel sørge for, at alle får lært de nye og  
gamle danse. Jeg prøver at finde en balance så 
alle får en god undervisningsaften. Jeg nyder at 
undervise holdet fordi jeg mærker et godt 
sammenhold og en god stemning. 
                                                                   Sally



Klub arrangementer

Square dance i efterårsferien

For en del år siden havde klubben altid en dans i 
efterårsferien, uge 42. Som regel i Gundsølille 
hallen. Undervisningen på de enkelte hold var for 
de fleste hold indstillet den uge. Som det er nu er 
det de enkelte squaredancehold som aftaler med 
deres caller om de danser i efterårsferien eller 
holder fri i den uge. 
Vi var nogle dansere som synes det kunne være 
sjovt at lave en fælles squaredans i efterårsferien
i klubben med en god caller. Så det gjorde vi, 
med vores egen dygtige René S. Nielsen som 
caller. Der var fin udfordring for alle i dansen. 
Det blev faktisk så god en dans at jeg vil foreslå 
at vi tager denne tradition op igen. Squarelig 
hilsen Maryanne

Linedance i efterårsferien

På Øvede 2 holdet, bestemte vi os for at danse i 
efterårsferien for at gennemgå 
”vedligeholdelses” danse, som en hjælp til dem, 
der er  rykket op i denne sæson. Det var hårdt 
arbejde at lære 4 nye svære danse på en aften, 
men det gik fint.                                        Sally

Halloween Høstfest, fredag d. 4 november 2011

Halloween - hviiiiiiiiiiin

Tak for et rigtigt godt halloween-arrangement – 
der var masser af udklædte  bl.a. flotte hekse .  
Der var gjort et stort forarbejde  - med uhyggelig 
udsmykning bl.a spøgelser i hjørnerne og 
edderkopper alle vegne – selv på spejlene på 
toilettet, her kunne man heller ikke være alene. 

Borddækningen også helt i uhyggens tegn med 
den flotte orange farve gennemgående og kagen 
havde fået glasur som et kæmpe edderkoppe-
spind – uha! Vi fik dejlig veltillavet mad – og 
kaffe med den uhyggelig velsmagende kage. Så 
kom bandet – et rigtig godt af slagsen – og gulvet 
blev fyldt med dansegade linedancere. Der var 
præmie til bedst udklædte: Præmien gik helt 
velfortjent til INGE, som var klædt til ukende-
lighed  - se selv på RSCD’s hjemmeside  hvor  
der flere billeder fra den festlige aften. 

Så vidt vi kunne se, var der ikke så mange fra 
begynderholdet, ærgerligt, vi håber, at 
opfordringen til at deltage til disse 
arrangementer, fremover får deltagere fra alle 
hold.

TAK for en hyggelig/uhyggelig aften
 fra 6 (synes de selv!) lækre hekse.   
                Rita Mona Betty Lisbeth Merete & Eva

og lidt mere om Høstfesten
Jeg har ikke lyst til at danse til band!  Jeg gider 
ikke være klædt ud! Det er for dyrt!   Der var 
mange kommentarer omkring vores høstfest i år, 
og vi var ikke så mange, som vi plejer. Til 
gengæld, os der deltog havde det rigtig 
hyggeligt. Der var mange hekse, en enkelt 
mandlig trold og ved baren stod der en 
ægte skotte med kilt og det hele. Bandet 
Midnight Cowboys leverede en god koncert 
med mange kendte melodier. De spillede en 
ekstra time uden danseliste, så det var ligesom i 
gamle dage hvor vi hørte melodien og bare 
"fandt på noget". Vi dansede en ”uhyggelig” tush 
push i cirkel til Michael Jackson's Thriller. 
Desværre, nåede vi ikke så meget på danselisten 
lavet af Tina. 
Til næste år har vi talt om at tilgodese jeres 
ønsker, så dem der har lyst til at spise sammen, 
tager en ret med til fællesbord, andre kan komme 
efter maden, prisen bliver sat ned, og bandet 
(hvis vi hyrer et) spiller kun 2 sæt og så danser vi 
til CD resten af aftenen.                             Sally



 Begynderaften, fredag d. 18 november 2011

Linedansere mødte op fra RSDC og Bjæverskov 
Line Dancers til en fremragende danseaften hvor 
begynderdanserne gav den gas. Ingelise fra 
RSDC og Sanne fra Bjæverskov styrede 
danselisten og hjalp med et par vægge. Der var 
workshop i Good day to run, 1976, Love Joan, 
Baby dream, Foxy girl og Chasin that neon 
rainbow. Alle hyggede sig og nød samværet med 
hinanden og glæder sig til næste gang vi holder 
begynderaften. 

Cafeaften, Lørdag d. 26 november 2011

Vi var 30 deltager, der havde en dejlig hyggelig 
aften. Vi bestilte mad fra Selskabskokken for 
første gang, men det bliver ikke sidste  - der var 
masser af mad, varieret og god kvalitet - 
oksemørbrad, indbagt svinemørbrad, 
flødekartofler med porrer og bacon, små råstegte 
kartofler, 2 slags salat. Det var bandet Six 
O'Clock Somewhere's debut aften. Deres 
ansigter kendte vi, men det var første gang de 
spillede bare 2 sammen.  Og de leverede varen - 
Morten's dejlige varme sangstemme, og Kelvin's 
rytme på trommer og vi fyldte dansegulvet. Efter 
et par gennemgange dansede vi Barndance.  Vi 
håber på, at lokke flere med næste gang.  Sally

Tak for i går, endnu engang lækker mad, 
smeltede jo helt i munden, bare ærgerligt,at der 
ikke var plads til en ekstra portion..... dejlig 
musik og en hyggelig aften.   
                                                                  Sanne
,                                  Bjæverskov Line Dancers
 
Swing og Rock ’n Roll
Klubben fik lyst til at prøve noget nyt og det har 
skabt meget interesse blandt medlemmer og folk 
udefra.  Foreningen "Kom & Dans" har leveret 
dygtige instruktører som har guidet os igennem 3 
intro weekendkurser. Vi har lært grundtrinene og 
set instruktørerne danse og flere er interesseret i 
at lære mere. Det bliver en introweekend til i 
januar og kurset starter d. 22 januar 2012, om 
søndagen - 8 gange i foråret.

Næste introkursus 14-15 januar 2012 
Forårskursus fra 22 januar 2012 - 8 gange

Square Nytårsdans d. 28 december 2011

Traditionen tro har vi afholdt vores Nytårsdans i 
klubben den 28.december, og igen med besøg af 
rigtigt mange søde dansere fra andre klubber 
samt fra egen klub. Dejligt at man har lyst til at 
danse efter julen. Niveauet var Mainstream, Plus, 
og A1. Stor tak til jer der bagte lækre kager til os, 
og jer der hjalp med opstilling og oprydning, og 
til alle jer dansere.

Vores caller Thomas gør 
virkelig et godt stykke 
arbejde, så vi får alle 
hjernevindinger i gang, og 
forstår vi ikke første gang 
hvad han mener, jamen så 
laver han da bare workshop 
til vi alle er med. Super 
sanger og caller. Der var 
som altid til nytårsdansen en 

helt fantastisk dejlig stemning. Tak til alle jer 
dansere og til Thomas. I ønskes alle et rigtig 
Godt Nytår!  Squarelig hilsen            Maryanne



Up Country
Top 10 linedance i november 2011

1. Alabama slammin’, Rachael McEnaney
2. I’m no good, Rachael McEnaney
3. Inspiration, Robbie McGowan Hickie
4. Bittersweet Memory, Ria Vos
5. Something in the water, Niels Poulson
6. Telepathy, Chris Hodgson
7. 1-2-3-4, Niels Poulsen
8. Disappearing bubbles, Gaye Teather
9. Knee deep, Peter & Alison
10. Whiskey’s gone, Rob Fowler

Lagde mærke til, at Niels Poulsen har flere danse 
på Top 10, og Benny Ray’s dans Good day to run 
(også årets dans) er trykt i Up country november 
nummer.  I januar er der en dans - Easy Burning, 
af Birthe Tygesen. Så Danmark har igen 
markeret sig på den international linedance 
scene.

Country music nyheder

Den International Festival of Country Music 
bliver holdt igen efter 20 års pause.  Den finder 
sted i Wembley Arena (kendt for mange 
fodboldkampe og store koncerter), London, d. 26 
februar 2012.  Store navne der spiller er Reba 
McEntire, Little Big Town, Ricky Skaggs og 
Lonestar som har gendannet bandet til 
lejligheden.

Ved Country Music Awards nr 45, blev 
Tayler Swift “Entertainer of the Year”, 
Miranda Lambert “Female Vocalist of the 
year”, Blake Shelten “Male vocalist of the 
year”, Lady Antebellum “Vocal Group of the 
year, Sugarland “Vocal due of the year”, og 
The Band Perry blev “New artist of the year”.
Brad Paisley var nomineret International Act 
of the Year, efter hans show i London og også 
Danmark i august 2011.

Kommende arrangementer

Teknik for sjov med Rob Fowler, fredag 
d. 3 februar 2012
Rob vil undervise teknik i moduler og til sidst vil 
deltagerne kunne danse en let dans med rigtig 
flot teknik.  Kurset er tilegnet dansere med 
mindst 1 års erfaring.  Rob lover en aften med 
seriøs træning og sjov samvær, og det foregår 
naturligvis på engelsk.  Tilmeldinger til Tina.

Valentinesfest, lørdag d. 4 februar 2012
Valentinesfest er et arrangement som både 
square og linedansere deltager i, og i år får 
linedansere besøg af Rob Fowler, en 
meget underholdende koreograf fra UK, og 
Robert Lottmann fra Holland synger. 
Hos squaredanserne kommer Christer Bern og 
Robert Milestad og caller på niveauene 
Mainstream, Plus, A1 and A2. Squaredanserne 
forsætter om søndagen i RSDC lokaler med 
niveauerne A2 og C1. 
I år finder arrangementet sted i Jyllingehallen.

Danseaften for linedansere, fredag d. 9 marts 
2012.  Dans til CD musik, danseliste med delt 
gulv så både øvede og begyndere kan danse 
samtidig.

Oldies aften for linedansere, fredag d. 27 april 
2012.  De gode gamle danse som mange 
efterspørger.  Arrangementet er lavet i 
samarbejde med Stoneless, Ishøj og Ullerup 
linedance klubber, og vi laver en danseliste i 
fællesskab.  Vi forventer at vise 1-2 vægge for at 
hjælpe os i gang.

Sommerdans på havnen fra d. 19 juni 2012 
indtil medio august 2102. Sommerdans er nu en 
fast tradition. For linedance (hver tirsdag), har vi 
aftaler med Midnight Cowboys og Tamra 
Rosanes. Sommer Squaredance fra 16.07.2012 – 
4 mandage.

Vikinge Run 2012, lørdag d. 4 august 2012. 
Danmarks største træf for Amerikaner biler 
afholdes på dyrskuepladsen, med linedance hele 



eftermiddagen. På nuværende tidspunkt kendes 
ikke det endelige program. 

Der planlægges endvidere opvisning i Roskilde 
centrum og Trekroner Centeret i august måned. 

Andre nyheder

Square Dance på Gran Canaria

Lørdag den 26 november var der afgang til Gran 
Canaria for at danse Squaredance (Mainstream-
Plus) Mødetiden i Kastrup lufthavn var 04.30!! – 
men det gør man jo gerne, når man skal ned til 
varmen og danse sammen med en masse søde 
mennesker. Og det er, selv om man har små øjne, 
hyggeligt når man allerede i Kastrup lufthavn, 
møder og genser rigtig mange af danserne.
Flyveturen gik planmæssigt, og da vi ankom til 
hotellet stod Bent og Elin og tog imod os. 
Allerede i Las Palmas lufthavn havde en del 
fornuftigvis skiftet til shorts, for det var dejligt 
varmt.
Efter vi havde indtaget værelset og slappet lidt 
af, holdt Bent information. I alt var vi ca. 125 
dansere, og callerne var Poul Bristow og Bronc 
Wise, og de er jo fremragende.
Efter fælles aftensmad var der den første 
aftendans kl. 21.00-23.00, hvor callene kom i 
hastig rækkefølge. Det skulle man lige vænne sig 
til, men det gik faktisk ret godt når vi skal sige 
det.
De følgende dage var der dans hver eftermiddag 
kl. 16.30-18.30, og hver aften kl. 21.00-23.00. 
Om formiddagen var der workshops kl. 10.00-
12.00, så man kunne danse 2 gange hver dag, og 
nogle dage 3 gange. Så man får danset en hel del, 
selv om man ikke kan være med på alle niveauer. 
Aftendansene kunne være udfordrende, ikke kun 
at det gik stærkt, men man måske også fået ”et 
lille” glas rødvin til aftensmaden.
Der var også tid til sightseeing. En dag tog vi 
f.eks. ud for at se hvaler, delfiner og flyvefisk. 
Hvalerne glimrede desværre ved deres fravær, 
men vi så både flyvefisk og delfiner ude i deres 
rette element i Atlanten.
Efter en uge med superdejligt vejr hele ugen, 
med masser af sol og mange dejlige dansetimer, 

var det tid til afgang mod de nordlige 
breddegrader.
Til næste år vil det igen blive i ugerne omkring 
1.dec., og det kan anbefales, hvis man kan lide at 
danse i shorts i en hel uge.  

Squarelig hilsen fra Annie og Holger, Main City  
og Roskilde Square Dance klubber.

Linedance på Grand Canaria

Tre linedansere var med og deres indlæg kommer 
i næste blad.

Linedance - band eller ej

Vi er delt i 2 lejre omkring at danse til band. 
Nogen synes det er hyggeligt at danse til et band, 
andre synes bedre om at danse til original musik 
(altså CD). Det er meget lettere for os arrangører 
at lave en CD danseliste. Til et band, skal vi først 
skaffe musikken, og så finde en øvede og en 
begynder dans, der passer til musikken.  Men vi 
kan aldrig være helt sikre fordi bands spiller 
melodier i forskellige tempi. Det er bedst at 
bruge kendte linedanse til bands, da det er lettere 
for danserne. De behøver ikke tænke så meget 
over trinene  fremfor nye danse de er lidt usikre 
på.                                                              Sally

Square dance - Dansk Convention i 2013 -  
et forslag

Under vores sidste caller og 
holdrepræsentantmøde var der et spørgsmål fra 
danserne på vort Mainstreamhold og jeg synes at 
denne opfordring bør skrives her i bladet. Holdet 
foreslog/forespurgte om ikke Roskilde skulle 
melde ind på at afholde Dansk Convention i 
2013. Så hvis der er nogen i klubben som synes 
om ideen, og kan afse tid til dette er I meget 
velkomne til at gå videre med ideen til f.eks. 



generalforsamlingen. Det tager nok godt et år at 
arrangere sådan et convention, så hvis ikke det 
bliver 2013 kan man jo evt. se lidt længere frem. 
Faktisk holdt Roskilde klubben World 
Convention i 1994, så klubben har tidligere lavet 
store arrangementer.  

Maryanne

Linedance opvisningshold

Vi tænker på at lave et opvisningshold, så vi har 
et hold, som har indøvet nogle danse og er parat 
til at træde til, når klubben får lejlighed til at lave 
en opvisning. Dansene skal ikke være svære – 
publikum ved jo ikke, hvad der er svært – det er 
musikken, der sælger os. Dog skal man nok have 
danset en sæson, så man har lidt øvelse, og 
overskud til det store smil J. Det vil også være 
en fordel, hvis vi kunne have ens skjorter på, så 
man kan se, hvor vi kommer fra. Mere om dette i 
2012!                                                        Sally

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 maj 2012
med deadline d. 15 maj 2012.

mailto:redaktoer@rsdc.dk
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