
Redaktør: Sally Charnley

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

Formanden har ordet ..
Velkommen til sæson 2012 – 2013 vores 24.de 
sæson. Jeg ønsker alle nye medlemmer 
velkommen på de enkelte hold, vi har også 
tidligere medlemmer, som er vendt tilbage efter 
en pause. 

Valentins Dans 2013 Afholdes i Jyllinge med 
både Square- & Linedance med gode Callere og 
live musik til linedance med Highway 40 d. 16 
februar 2013. Information følger.

60+ hold: består af ca. 14 medlemmer, de danser 
hver mandag kl. 10.00 – 12.00, dette består af 
nye og tidligere medlemmer, som ønsker at have 
et par hyggelige timer med henholdsvis Alis & 
Sally. 

Linedanse begynder: holdet består af dansere 
som tidligere har danset hos Ingelise, holdet har 
en tilgang på ca. 30 nye medlemmer. 

Squaredance Basic: Holdet består af 8 
medlemmer og derved meget sårbart hvis der 
kommer et enkelt afbud, heldigvis har vi dansere 
som kommer og hjælper til. Vi arbejder på at 
”dele” holdet med Ishøj Squaredance, så de 2 
begynder hold bliver lagt samme med dans i 
henholdsvis Roskilde & Ishøj. Dette er endnu 
ikke afklaret her i starten af oktober.  

Kom & Dans Roskilde: Startede i september 
med et begynder hold og fortsættere, der deltager 

både nye dansere, samt medlemmer i klubben 
som danser på henholdsvis Square- & Linedance 
hold. Begynder holdet er en lille smule sårbart. 
Der er planer om at ligge disse 2 hold sammen, 
evt. udenfor vores lokaler, så vi kan rykke holdet 
til at starte på et senere tidpunkt. 

Sommerdans: Igen blev vores sommerdans godt 
besøgt med Square- & Linedance, i alt har der 
været ca. 4500 - 5000 dansere og besøgende også 
fra udlandet. Vores Borgmester bød velkommen 
til alle dansere og besøgende den første dag. Det 
var især Tamra Rosannes som tiltrak mange til 
havnen i slutningen af juni, hvor det var omkring 
500 personer til stede. 

I 2013 starter vores sommerdans i medio juni 
med linedance og igen kommer Tamra 
Rosannes spiller den 25.juni 2013. Herefter 
følger Squaredance med start medio juli. 

Viking Run: Vi blev inviteret af Roskilde 
Amerikaner Bil Club til at komme med både 
Linedance, Squaredance & Swing & Rock Roll 
(Kom og Dans Roskilde) Dette blev det store 
tilløbs stykke med ca. 650 deltagere, som kom 
fra hele Danmark og udlandet. Der deltog 
dansere fra ca. 50 klubber fra hele landet. Den 
største gruppe var Linedance hvor der var ca. 
550 dansere. Danmarks Radio var på besøg hvor 
Thomas Skov og Felix prøvede, at danse 
Linedance – denne udsendelse blev vist på DR 
HD i slutningen af september. Kan ses via Web 
TV fra DR’s hjemmeside (Thomas Skovs bil 
program nr. 5 af 10). Vi er blevet inviteret til at 
komme igen til deres næste traf i 2014. Afholdes 
medio august 2014. 

Klubblad     oktober 2012



Frivilligt arbejde: Sally gør et stort frivilligt 
arbejde i samarbejde med Roskilde Kommunes 
krisecenter for kvinder her deltager 6-7 kvinder, 
som får undervisning i Linedance, nogle gange i 
løbet af efteråret, således de får nogle glade 
oplevelser i deres dagligdag. Stort tak til Sally 
for denne indsats.

På You Tube er der en gruppe, hvor der bliver 
oplagt videoer fra forskellige arrangementer, 
denne side er efterhånden besøgt af mere end 
22.000 personer, hvilket er mere end 3000 
besøgende siden maj 2012. Adgang kan ske vi 
via vores hjemmeside. Eller søg på You Tube 
RSDC4000DK

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. 

Alle medlemmer har fået en mail eller Giro, af 
grunde kan der kun sendes ellers laves Girokort 
hvor vi har modtaget en tilmelding – har du ikke 
afleveret bedes du gør det omgående. Har du fået 
en mail hvor der ikke er indbetalings 
oplysninger, send retur så får du oplysninger og 
kan indbetale. Husk at betale hurtigst muligt 

Jeg takker alle vore medlemmer både nye som 
gamle til at bakke op på de forskellige hold, samt 
et stort tak til vore undervisere, som gør et stort 
arbejde for at alle føler sig tilpas på det hold, 
man danser på.

Ligeledes et stort tak til alle som deltagere i de 
forskellige arrangementer i klubben og 
opvisninger ude i byen.

…………………….....…..Formanden, Vang

Klubnyheder
Røde skjorter i bybilledet! Tak til alle der 
deltog i sommerens linedance opvisninger i 
Roskilde by. Det var et flot syn, at se alle 
linedansere i deres røde skjorter og publikum var 
begejstret for vores energiske linedance og god 
musik. Linedansere var også glade for en 
øveaften dagen før, så alle dans var på plads 
inden opvisningen.
Opvisninger med alle klubbens genre 
publikum i gågaden kunne nyde synet at 
opvisninger i både linedance, square dance og 
swing. Tak til alle der deltog.

Ny webside
I løbet af sommeren, har vores webmaster Jimmy 
opdateret vores webside og indarbejdet vores 
ønsker. Det er blevet til en flot webside, meget 
mere overskuelig og nemt at finde rundt i. Sally 
laver linedance opdateringer og Lene Buchwald 
laver Square Dance opdateringer. Hvis I har 
billeder fra arrangementer eller andre vigtige 
oplysninger der skal ude til medlemmer, kan I 
skrive til dem.

Sally kan kontaktes:  sallycharnley@privat.dk
Lene kan kontaktes: lenebuchwald@youmail.dk

DM i foreningsudvikling ”DGI” 
Roskilde Square- & Line Dance Club er blevet 
udvalgt til at deltage i DM i foreningsudvikling i 
DGI regi. I alt deltager der 33 klubber / 
foreninger. Vores målsætning er.: mere 
synligheden i lokal samfundet – mere presse 
omtale - flere aktiviteter -derved flere 

mailto:sallycharnley@privat.dk
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medlemmer– bedre udnyttelse af lokaler også i 
dagstimerne – kan vi lave nye tiltag? Lørdag den 
29. september 2012 deltager vi 4 personer i en 
konference i Vejle, hvor der bliver givet nogle 
arbejdsredskaber til videre arbejde indtil maj 
måned 2013, hvor 5 foreninger hver kan vinde 
10.000.- kr., efter en jury har vurderet alle 
foreninger. 

Har vi flere som ønsker, at deltage i udviklingen 
i løbet af Vinteren, er du velkommen til at 
kontakte Vang, om du kan deltage, det betyder 
ikke, at du skal deltage i alle møder, men meget 
gerne komme med noget input, det meste kan jo 
foregår på mail, med gode ideer, om hvordan vi 
kan nå målet. 

En email blev fornylig sendt ud til alle 
medlemmer ang. ideer til fornyelse af 
klubben:

Til alle medlemmer
Klubben er udvalgt til at deltage i DM 
foreningsudvikling 2012-2013. I må gerne 
komme med forslag inden den 6. oktober 2012
I denne forbindelse har vi også brug for jeres 
hjælp, så vi kan udvikle vores klub – vi vil gerne 
have noget input fra jer, dette kunne være 
følgende: ideer til nye tiltag – i må gerne komme 
med forslag, gerne op til flere, eks. kontakt til 
nye medlemmer – vores synlighed – information 
– flyvers – hvordan får vi nye medlemmer – kan 
vi lave noget i dagtimerne. Det står frit med 
ideer.
Der kan sendes en mail til vang@trekantnet.dk 
eller svare på denne mail. Eller til en af de øvrige 
udvalgs medlemmer. Udvalget vil tage alle 
forslag til behandling - de bedste 4 til 5 ideer 
som har den største mulighed at blive ført ud i 
livet i første omgang. De øvrige forslag vil blive 
behandlet i udvalget. Dette bliver forlagt 
bestyrelsen den 25. oktober 2012. Kan vi føre 
vore målsætninger ud i livet, bliver klubben evt. 
belønnet med 10.000 kr. til foråret 2013. Der 

bliver valgt 5 klubber som laver det bedste oplag 
og når målet ud af 33 klubber. Har du lyst til at 
deltage i nogle af vores møder i 2012 / 2013 
bedes du oplyse det i din mail– vi forventer at 
holde 1 til 2 møder inden den 20. oktober 2012. 
Det første vil måske være i efterårsferien. 
Herefter vil der afholdes ca. 1 møde pr. mdr. Dog 
undtaget december mdr. 
Udvalget består af følgende personer.:
Søren – Karin – Vang (linedance tirsdag & torsdag) 
Lene – Poul Henning (Sqdance tirsdag & torsdag)
…................................Vang, på udvalgets vegne 

Sæsonen - Hvordan går det på holdene?
Vi er i gang med en ny sæson og vores indtryk er 
at det godt på alle hold – både linedance, square 
dance og swing.

Linedance 
Desværre kom Ingelise til skade da hun var på 
ferie i sommers og derfor underviser Hans Kurt 
begynderholdet for tiden, men Ingelise kommer 
trofast hver onsdag og holder øje at alt går godt. 
Dejligt at se et stort begynderhold igen.
Alis fortsætter med de letøvede og klubben er 
rigtig glade for den energi Alis giver klubben. 
De øvede dansere hos Tina og Sally få deres 
udfordringer og de har allerede fået lært flere 
svære danse. 
Vi har et nyt hold – 60+ - og her er der tilmeldt 
14 personer. Alis og Sally deles om undervisning 
hver mandag formiddag og alle har det rigtig 
hyggeligt.
Square dance
Et par ord fra en underviser!
Jubii i år fik vi et begynderhold, da 12 personer 
mødte op til første undervisningsaften. Det har vi 
ikke haft i flere år i Roskilde Square- & 
Linedance Club. Det skulle dog vise sig, at være 
for godt til at holde ved. Allerede efter et par 
gange, havde nogle stykker fundet ud af, at 
danseformen ikke var noget for dem, hvilket jo 
er helt fair og et par stykker, havde gået til 
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squaredance før, fandt andre hold i klubben at 
danse på.

Det bevirkede at vi kom ned på at have 7-8 
dansere, hvilket ikke helt er nok til at opretholde 
et hold, trods folk er villige til at hjælpe til på 
holdet.
Vi har dog ikke i sinde, at slippe vores nye, glade 
dansere uden ”kamp”. Vi er nemlig begyndt at 
lege med ideen, om at skabe et samarbejde med 
en anden klub, med et lignende ”problem”, så 
begge klubber kan beholde deres nye 
medlemmer og ikke være nødt til at nedlægge 
holdene.
Det ville være en stor skam, hvis ikke vi vil være 
i stand til at tilbyde de nye dansere at hygge sig 
med dansen, hvis vi kan finde en løsning.
 
Helt anderledes er det på klubbens store, glade 
A1-hold (Tirsdag), der bliver ved med at vokse år 
for år. Det har snart fået så meget vokseværk, at 
vi er nødt til at møblere om i mellem sal, for at 
kunne være der. Borde og stole må skubbes så 
langt væk som muligt, for at de ca. 38 dansere 
der er, kan komme rundt om hinanden.
Der er delte meninger om pladsproblemet, men 
indtil videre har det kunnet lade sig gøre og folk 
har taget det med et smil og et positivt sind, at de 
har måttet komme hinanden ved!
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til danserne, på 
begge de hold jeg underviser, for deres altid gode 
humør og smittende væremåde. Det er en sand 

fornøjelse at være underviser for sådanne 
dansere.

René
Klub arrangementer
Sommerdans
Traditionen tro holdt klubben sommerdans på 
Roskilde Havn for både square dansere og 
linedansere.
Sommer Square Dance blev holdt 4 gange og 
Callere Rene Nielsen, Thomas Samuelsson, 
Bjørn Andersson og Finn Gregerson underholdt 
dansere. Kun en gang, var det nødvendigt at 
rykke ind i klublokaler pga truende regnvejr.

Sommer Linedance var vel besøgt, specielt da 
Tamra Rosanes spillede og underholdt, og da 
Midnight Cowboys spillede. Klubbens linedance 
underviserer planlagde de forskellige tirsdage, og 
der var flere workshops i løbet at sommeren. 



Sally skrev en artikel til Up Country på engelsk 
så det kan være vi få flere international gæster til 
næste sommer. 
Ses her: 
http://rsdc.dk/sites/default/files/uploads/linedance/sommerdans/U
p%20Country%20artikel%20okt%202012.pdf  

Country cafe aften
Bandet Six O’Clock Somewhere spillede igen, 
og der blev danset både pardans og linedance til 
alle deres numre. Morten og Kelvin har det sjovt 
sammen på scenen og det smitter af på 
dansegulvet. 

Der var kun 35 deltagere i arrangementet men 
alle udtrykt glade for maden (leveret af 
Selskabskokken.dk), musik og dans.

http://www.sixoclocksomewhere.dk/ 

Viking Run august 2012
I samarbejde med Roskilde Amerikaner Bil Club 
blev der danset både Linedance, Squaredance & 
Swing & Rock Roll med over 600 deltagere fra 
mange klubber. Læse mere i Formanden har ord. 
Stor tak til Ingelise og Alis for deres indsats til 
linedance.

http://www.sixoclocksomewhere.dk/
http://rsdc.dk/sites/default/files/uploads/linedance/sommerdans/Up%20Country%20artikel%20okt%202012.pdf
http://rsdc.dk/sites/default/files/uploads/linedance/sommerdans/Up%20Country%20artikel%20okt%202012.pdf


Up Country
Top 10 linedance i maj 2011

1. What-Cha-Reckon, Gaye Teather – danses til 
Whatcha Reckon, Josh Turner

2. Walking away, Rachael McEnaney – danses til As 
she’s walking away, Zac Brown/Alan Jackson

3. Another song, Kate Sala & Robbie McGowan 
Hickie, danses til another song, Jacob Lyda

4. Half Past nohtin’, Nevile Fitzgerald & Julie 
Harris, danses til Knock knock, Jack Savoretti

5. 99 years, Yvonne Anderson, danses til Woman, 
Joe Nichols

6. I saw Linda yesterday, Derek robinson, danses til 
I saw Linda Yesterday, Black Jack

7. Is it Friday yet?, Diana Dawson, danses til Is it 
Friday Yet? , Gord Bamford

8. We own the night, Peter & Alison, danses til We 
owned the night, Lady Antebellum

9. This Ole Boy, Rachael McEnaney, danses til This 
Ole Boy, Joe Nichols,

10. All good, Kate Sala, danses til It’s all good, Joe 
Nichols

Country music nyheder
The Choice er en sang indspillet af 19 country 
stjerner som Keith Urban, Alan Jackson, Reba 
McEntire, Josh Turner og Vince Gill, og er skyld 
I at 30 000 personner verden rundt har modtaget 
et par sko. Alle artister har doneret deres tid så 
overskud fra singlen The Choice kunne går til 
organisationen Soles4Souls. Se: 
http://www.youtube.com/watch?v=wXKnePGTJrM. 

Og det er selvfølelig allerede kommet en line 
dance på kickit – The Choice, Paul Frohn

Alan Jackson’s nyeste CD Thirty Miles West. 
Alle sange handler om Alan’s liv – på god tog 
ondt, for eks en sang handler om hans kone’s 
cancersygdom. Alan skjuler hans følelse i 
sangen, så man skal virkelig lytter til teksten for 
at finde sandheden. When I saw you leaving 
handler ikke om at en kæreste forlader en, men 
om han’s kones sygdom. 
http://www.youtube.com/watch?v=5EwV9jmftOA . 
Koreografer er allerede i gang med at skrive 
danse til flere af melodierne. 

Unge country sanger i USA X Factor show: 
Willie Jones, kun 17 år gammel, synger en 
country sang og både dommer og publikum er 
vildt begejstret for ham. Han har en utrolig stem 
så vi kommer nok til at høre meget mere til ham. 
Se ham her:
http://www.youtube.com/watch?v=KWZWuVCXqRg
Brad Paisley på verdens turne, også Sverige 
og Norge! Brad Paisley kommer til 
Skandinavien på følgende datoer:
November 8 Waterfront Stockholm, Sweden
November 9 Lisebergshallen Goteborg, Sweden
November 10 Spektrum Oslo, Norway
November 11 DNB Arena Stavanger, Norway
www.bradpaisley.se

Kommende arrangementer
Efterårs square dance bliver holdt i klubbens 
lokaler, tirsdag d. 16 oktober 2012 med Caller 
Rene S. Nielsen, Niveauer Plus A1.
Linedance Danseaften til CD musik med 
danseliste og workshops bliver holdt i klubbens 
lokaler, fredag d. 12 oktober 2012.
Høstfesten for linedansere bliver igen i 
Halloween’s ånd, og det er lagt op til en sjov 
uhyggelig aften. Denne gang kan deltagerne tage 
en ret med til fælles spisning, eller de kan 
komme efter spisning. Vi håber at se mange 
klædte ud, og som man kan læse på flyeren, er 
både hekse, trolde, cowboys og cowgirls 
velkomne.
Nytårsfest i klubben. I skrivende stund er der en 
ide om at holde en Nytårsfest på selve 
nytårsaften i klubben med god mad, god musik 
og dans til alle slags musik, både pardans, 
Linedance (dog ingen danseliste) og disco solo. 
Flyeren er på vej.
Valentinsfest 2013 Square dance caller Søren 
Lindegaard og Freddie Ekblad vil underholde 
square dansere, og linedansere vil danse til 
danseliste om eftermiddagen og bliver 
underholdt af Highway 40 om aftenen.

http://www.bradpaisley.se/
http://www.youtube.com/watch?v=KWZWuVCXqRg
http://www.youtube.com/watch?v=5EwV9jmftOA
http://www.youtube.com/watch?v=wXKnePGTJrM


Andre nyheder
Pris til Tina. Vores egen linedance underviser 
Tina Bloch deltog i linedance konkurrence i 
Tyskland i august 2012. Hun fik en 4. plads i 
Crystal Novice Female. Crystal er aldersklassen 
(30' erne). Novice er sværhedsgraden af dansene 
og Tina valgte at stille op i alle 6 danse i Novice 
gruppen, som er i forskellige motions (genre) (A 
Lilt, B Smooth, C Rise and Fall, D Cuban, E 
Funky, F Novelty). Til lykke til Tina.

Bjæverskov Nytårsfest. Roskilde dansere er 
selvfølelige endnu engang inviteret til 
Bjæverskov's Nytårsfest. Thopper (nu landskendt 
fra TV program Voice – danmarks største 
stemme), spiller igen.

Nytårsfest
lørdag d. 5 januar 2013

Thopper & Band spiller
Danseliste til band og CD – alle niveauer

Western Buffet. Pris: 200 kr.
Tilmeldingsliste i RSLDC

http://bj-linedance.dk/sites/default/files/uploads/Flyers/2013/nytaarflyer.pdf 

SQUARE DANCESQUARE DANCE
FeriedansFeriedans

Tirsdag d. 16 oktober
kl. 19–21.30

Præstemarksvej 10F
4000 Roskilde

Caller René S. Nielsen
Program: Plus og A1

Pris: 50 kr.

Kaffe og kage til klubpriser
Kontakt: 24281710, eller René 40578073

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 Eva og Jan Nielsen for 
korrekturlæsning. 

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

Næste blad udkommer i marts 2013
med deadline d. 1 marts 2013.

mailto:redektoer@rsdc.dk
http://bj-linedance.dk/sites/default/files/uploads/Flyers/2013/nytaarflyer.pdf
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