
 

 

 

 

 

 

Redaktøren 
Tak til dem, der har sendt indlæg til bladet. Vi 

kunne godt bruge flere billeder fra vores 

arrangementer, både til websiden og til bladet. De 

kan sendes til mig, gerne med titel på 

arrangementet og dato. 

 

Bladet skulle være udkommet i maj 2013, men er 

forsinket, så vi får både forår og sommer 

arrangementer med i denne udgave. 

 

Tak til dem, der har lavet kopier af klubblad sidste 

gang. Håber I er friske på at gøre det samme igen. 

Kopier kan lægges på scenen i den første 

undervisningsuge i september. 

 

Formanden har ordet … 
Velkommen til sæson 2013–14  

vores 25.de sæson   

 

Jeg ønsker alle nye medlemmer velkommen, samt 

tidligere medlemmer som er vendt tilbage efter en 

pause, og alle som forsætter på de enkelte hold. 

 

Valentins Dans 2014 afholdes i Jyllinge med 

både Square- & Linedance med gode Callere og 

live musik til linedance med Thopper Band og en 

god buffet med vildstegt flæskesteg og tilbehør. 

Pris 250.- kr. pr. person. 

  

Formiddags 60+ hold: Dette begynderhold 

forsætter i den nye sæson, og alle dem som ønsker 

at have et par hyggelige timer med lette linedance 

trin er velkomne hos Alis og Sally, mandage kl. 

10–12. 

 

Sommerdans 2013: dette var endnu engang 

meget velbesøgt med ca. 4500 deltager. I år måtte 

vi desværre benytte vores lokaler 2 gange pga den 

danske sommer. Vores borgmester kom den anden 

gang hvor Tamra Rosannes underholdte, og dette 

tiltrak mange til havnen i slutningen af juni, hvor 

det var omkring 500 personer til stede.  

 

Viking Run: Vi er blevet inviteret af Roskilde 

Amerikaner Bil Club til at komme med både 

Linedance og Squaredance, lørdag den 2. august 

2014 fra kl. 13.00. Information følger. 

 

På You Tube er der en gruppe med videoer fra 

vores forskellige arrangementer. Denne side er 

efterhånden besøgt af 30.000 personer og det er 

adgang fra vores webside, eller søg på You Tube 

RSDC4000DK. 

 

Vi afholder mange arrangementer i klublokalerne, 

som har været 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.   

 

I denne sæson vil alle få et tilmeldingsskema, som 

skal udfyldes, og opkrævningen vil ske via PBS.   

 

Jeg ønsker alle en rigtig god sæson. 

                                                                        Vang 

 

Klubnyheder 
Åbenthus 
Søndag d. 1 september 2013, holder klubben 

åbenthus så folk kan prøve både square og 

linedance forud for den nye sæson, der starter 

mandag d. 2 september 2013. Vi håber, at 

medlemmer vil fortælle deres omgangskreds, at de 

er velkommen til at prøve helt gratis.  Medlemmer 

er også velkommen til at møde op og støtte 

arrangementet. 

 

Ny sæson 
Vores nye sæson starter mandag d. 2 september 

2013. Vores 60+ hold hedder nu Formiddagshold, 

da alle er velkommen, og ikke kun dem over 60.  

Klubben er begyndt et samarbejde med Roskilde 

Kommune ang. undervisning af unge mennesker, 

og vi håber, at det vil føre til et børne eller 

ungdomshold. 

 

Redaktør: Sally Charnley 

 

   

Klubblad august 2013 
 



I RSLDC kan medlemmer danse på flere hold, 

uden at det koster mere. Vi opfordrer specielt 

linedansere, til at benytte sig af den mulighed, når 

sæsonen starter, for på den måde at finde det hold, 

der passer dem.  Vi håber at nogen vil rykke op til 

det næste niveau, specielt fra Letøvede, da det 

hold er meget stort i forhold til det næste niveau. 

 

Spørgeskema 
Et spørgeskema blev sendt ud til alle medlemmer 

sidst i sæsonen.  Kun 45 returnerede skemaet, men 

det har alligevel givet nogle interessante resultater 

og kommentarer, som Bestyrelsen og Undervisere 

kan bruge.  Nogle har kommenteret, at de ikke 

kunne finde rundt på vores webside. I må meget 

gerne skrive til Sally, hvis der er specifikke ting I 

ikke kan finde. En stor tak til dem der udfyldte 

spørgeskemaet. 

 

Klubarrangementer 
 

Linedance 
Begynderaften  d. 19 april 2013. De fremmødte 

havde mad med til en fællesbuffet, og så blev der 

danset og danset indtil kl. 23.  Ingelise stod for 

dansen og dansere fra både Roskilde og 

Bjæverskov hyggede sig. 

 
Søndagsdans blev startet op igen søndag d. 5 maj 

2013, og de omkring 50 personer der deltog var 

positive og håbede, at Roskilde Søndagsdans vil 

fortsætte.  Der var splitgulv for alle danse, og en 

væg for begynderne.  Der var mulighed for 

ønskedans og gennemgang af nogle oldies. Tak til 

dem der havde bagt kage og lavet kaffe til 

arrangementet. 

 

Afslutningsfest fredag d. 7 juni 2013   
Som noget nyt, arrangerede vi en afslutningsfest 

for at markere slutning af sæsonen.  Ca. 65 

personer deltog og alle hold viste deres 

yndlingsdanse.  Der var en quiz og her kan man se 

vinderholdet.  Tina gav en opvisning af hendes 

konkurrencedans og det var spænende at se. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sommer linedans 2013  

 
 

 
Vi har haft en fantastisk sommerdans med godt 

vejr næsten alle gange. Kun to gang måtte vi være 

i klubben.  Tamra Rosanes gav en fremragende 

koncert, og Darren Bailey fra England førte os 

igennem nogle sjove og lærerige workshops. Han 

er en fantastisk danser, og flere udtrykte ønsker 

om at se ham igen. PeTE Band var rigtig 

imponerende og god at danse til. 

 

Quizvindere, afslutningsfest  2013 

 

Begynderhold opvisning – Open Book 

Tamra Rosanes 



 

 
 

 

 
 
 

Den sidste sommer linedance blev holdt i klubben 

pga regnvejr, men folk mødt op alligevel og 

Ingelise førte os igennem aftenen.  Bjarne ”Den 

Gale Cowboy” gav workshop og vi oplevede 

Rene synge 2 sange.                           Sally 

 

Sommer Square Dance 
 

 
 

 

 

 

 

Vore 4 sommer-Squaredanse på Museums-øen har 

været fint besøgt. Vi har i år været så heldige at 

have godt vejr til alle dansene. 

Det er en super mulighed vi har, at vi kan danse 

under åben himmel. Det er også mit indtryk at 

vore callere synes godt om at være på Museums-

øen. 

 

Vi forsøger at fordele niveauerne i forhold til 

andre klubber med dans på samme dag som os. 

Det var således rigtig godt at se nye Basic dansere 

til vores dans med Finn Gregersen, blandt andre 

Dorit og Michael (fra Renés tidligere hold). Tak til 

alle jer der kom og dansede og til vore 4 callere. 

                                                        Maryanne 

 

 

 
 

 

 
 
  

Darren Bailey (UK) 

PeTE Band (DK) Finn Gregersen 



Sommerens opvisninger.  Klubben har haft 

opvisninger på gågaden et par gange og publikum 

nyder at høre vores musik og se os danse i vores 

flotte røde skjorter. Opvisninger giver god 

opmærksomhed til klubben. Tak til alle dem der 

var med. 

 

 
 

Up Country Top 10 linedance 
August 2013 

1. Maverockin’, Gaye Teather 

2. Mexi-fest, Kate Sala 

3. Stand back John, Gaye Teather 

4. Anything goes, Alison & Peter 

5. Whiskey instead of wine, Vikki Morris 

6. Judy likes to Rock!, Niels Poulsen 

7. Disappearing tail lights, Alison & Peter 

8. Wagon Wheel Rock, Yvonne Anderson 

9. The Belle of Liverpool, Audrey Watson 

10. Amsterdam Moonlight, DJ Dan & Winnie 

 

Vi danser flere af de danse allerede I klubben og 

nogle vil vi lære I næste sæson. 

 

Country musik nyheder 
Da Rolling Stones turnerede med deres 50 & 

Counting turne, var flere country artister med i 

nogle af deres shows – Keith Urban, Carri 

Underwood and Taylor Swift. 

 

Johnny Cash er kommet på et specielt frimærke. 

Det blev udgivet i juni i Nashville og viser et foto 

fra hans 1963 album Ring of Fire. 

 

Kommende arrangementer 
 
Åbenthus – Square Dance og Linedance, 

søndag d. 1 september 2013.  Alle velkomne. 

 
Country Cafe Aften, lørdag d. 28 september 

2013.  Country duo Six O’Clock Somewhere, 

spiller igen og maden bliver leveret af en lokal 

leverandør.  Linedance er ikke fremtrædende 

denne aften. Folk tager en almindelig svingom’, 

og linedance hvis der er plads.  Ingen danseliste. 

 
Square Dance arrangement den 25, 26, 27 

oktober 2013.   C1-C2.  Callers Anders Blom og 

Bjørn Andersson. Klubbens lokaler.  Se artikel 

om ”Hjælp søges …” 

 
Linedance Danseaften med CD musik og 

workshops, fredag d. 11 oktober 2013.  Flere fra 

andre klubber er begyndt at deltage i vores 

arrangementer og det er vi rigtig glade for.  

Danseliste med splitfloor og en væg bliver vist af 

begynderdanse. 

 

Halloween Høstfest, fredag d. 1 november 2013.  

Tag en ret med til fællesbord, eller kom når 

dansen starter.  Vi håber ,at se folk klædt ud, men 

det er helt OK at være cowboys og cowgirls. 

 
Begynderaften, fredag d. 15 november 2013. En 

aften med begynderdanse for vores dansere og 

også fra andre klubber. 

 
Søndags linedance den 3je søndag i september, 

oktober og november 2013.  Vi håber at folk vil 

tilbyde at bage en kage til søndagsdans. Vi 

tilbyder at betale 50 kr. per kage til ingredienser. 

 
Nytårs Square Dance, d. 28 december 2013. kl. 

19 til 21.30.  Caller Bjørn Andersson.  Plus, A1, 

A2. Klubbens lokaler. 

 
Nytårsfest , d. 31 december 2013.  Der arbejdes 

på sagen ….. 

 



25 år jubilæumsfest/Valentinsfest, lørdag d.  
15 februar 2014.  For linedansere bliver der CD 

musik om eftermiddagen og Thopper Band spiller 

om aftenen.  Square danserne er ved at planlægge 

deres del af arrangementet. Det bliver igen holdt i 

Jyllingehallen. Vi arbejder på en ”overraskelse” 

for at gøre festen lidt speciel. 

 
25 års Jubilæum, d. 1 marts 2014.  Klubben 

blev grundlagt 1 marts 1989, så denne dag laver vi 

et arrangement.  Detaljer kommer senere. 

Hjælpende hænder er velkomne. 

 

Andre nyheder 
 

Et brev fra Solrød/Havdrup Linedance 
Hej Sally. 

Jeg vil gerne på Solrød/havdrup Linedances vegne 

gerne komme med et par ord til Jeres blad. 

 

På vegne af Solrød/havdrup Linedance vil jeg 

gerne sige mange tak, for endnu en herlig sommer 

på havnen med linedance. Vi er utrolig glade for 

at komme og danse hver tirsdag, og vi vil sige Jer 

tak for det store arbejde I alle gør for at vi "andre" 

kan komme og hygge og danse sammen med Jer. 

En stor tak skal der også lyde til Jeres gæster som 

kommer og lærer os en masse nye dejlige danse. 

Endnu engang tak, for en fantastisk sommer på 

havnen. 

Hilsen Lene Melby 

Formand Solrød/Havdrup Linedance 

 

Tak til Lene for indlægget.         Sally 

 

 

Hjælp søges til Square Dance arrangement 

den 25-26-27 oktober 2013 
Kære Squaredansere 

Er der et par af jer der på skift vil hjælpe os med 

at sørge for at vore gæster får kaffe-the-vand, og 

kage, samt oprydning under vort 

dansestævne i oktober i klublokalerne.  

Dansestævnet er på C-niveau (Challenge) og er pt 

under forberedelse og det ville være en stor hjælp 

for os der står for arrangementet 

hvis I havde lyst til at hjælpe os. Derved kan vi 

også kan danse med. Meld gerne til Ghita 

Christiansen 51593890 eller Maryanne 24281710.  

På forhånd tak!  

Sensommerbrev fra Formanden,  

DAASDC                   
Sommeren synger på sidste vers, dermed også de 

mange sommerdanse og arrangementer. Jeg har en 

fornemmelse af at mange af disse har været 

velbesøgte til stor glæde for klubberne. 

Sommerdansene har været godt fordelt over landet 

og i det store hele været koordineret. Jeg ved, at 

man som både caller og klub giver den en ekstra 

skalle, når der står 9 squares på ”gulvet”. 

 

Sommeren indledtes med en fantastisk 

Convention i Ishøj. Et super flot arrangement, 

som 2 klubber samarbejdede omkring. Perfekte 

omgivelser, flot tilrettelagt og en dejlig 

stemning… Ja, det var som ”i de gode gamle 

dage”.  Hvor var det dejligt at se en fremgang i 

deltagerantallet på næsten 90 dansere.  Callere og 

klubber var med til at sprede den gode stemning 

hele weekenden. Mange deltog i Open Air dans, 

mange valgte også at deltage i Ceremoni, Grand 

March og overlevering.  Næste års Convention er 

i sikre hænder, og det vil både være Europæisk og 

Dansk Convention i Ikast. Sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. Det varer heller ikke længe før man 

kan tilmelde sig online til Europæisk Convention. 

Vi er mange der glæder os. 

 

Den danske callerforening CSD er kommet styrket 

igennem et par svære år. Tommy P. Larsen står nu 

i spidsen og jeg ser frem til et målrettet 

samarbejde med Tommy og CSD. Jeg ved, at der 

allerede planlægges callerkurser fra CSD´s side. 

Mon ikke det var noget for jeres caller i klubben. 

Det er jo ikke kun danserne, der skal blive bedre 

og få danserutine, kende definitioner og holde sig 

fit for fight, det gælder også callerne. Støt jeres 

caller til at deltage på CSD’s kurser, bliv evt. 

hjælper eller danser. Det vil komme både klub og 

danserne til gode.  Samtidig har jeg også hørt, at 

CSD vil genskabe en form for Callerparade og 

callertræf. Vi er mange der kan huske 

Påskedansen i Tranum. Det bliver spændende at 

høre mere om.  

 

Sidst i august og begyndelsen af september går det 

atter løs i klubberne med opstart. I den forbindelse 

håber jeg , at mange klubber har fundet en måde  

at invitere nye ind i danseverdenen. Bannere, nye 

som gamle, plakater, foldere, flyers samt ikke 

mindst artikler i lokalblade kan gøre os synlige. 



Klubber har hængt foldere og flyers op i butikker. 

Flere klubber har nu også reklame i biografer 

kørende. De små lokalbiografer er et godt sted at 

reklamere. Synlighed, synlighed og synlighed. 

Mon ikke alle hen over sommeren har tænkt på 

hvilke ting, der virker i eget område.? Det vil jeg 

da håbe. Vi kan ikke blive ved med at ”plukke” 

hinanden og fra hinanden.  Har I brug for PR 

materiale, kan I kontakte Kristen Foged fra 

bestyrelsen. Check FaceBook: reklamer hvor det 

er synligt. F.eks. findes der en side i Aalborg 

området som hedder: ”hvad kan du i denne uge i 

Aalborg?” dette forum er fantastisk til at udbrede 

kendskab og opstart af squaredance. I Aalborg 

gruppen er der over 5.000 medlemmer. Man kan 

indsætte logo, banner, tid, sted m.m…. Mon ikke 

sådanne FB sider findes i andre områder? Husk at 

dele jeres ideer med andre klubber. Vi skal hjælpe 

hinanden, ikke modarbejde. 

 

Den 29. april 2014 er det dansens dag. Afsæt 

allerede nu dagen. Vi har noget i støbeskeen. 

Håber det kan blive en lige så stor succes som 

Rebilddansen sidste år.  

 

Med dette vil jeg ønske alle klubber og dansere en 

rigtig god sæson med mange glade dansetimer.         

 

Lotte Vangsgaard 

Formanden, DAASDC 

 

 

Penguins 
C1 og C2 dans, i Tranum - hermed et 

tilbageblik på 5 gode dansedage !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perioden 13. – 17. juli 2013 havde Penguins 

arrangeret C1 og C2 som de havde  

”krydret” med 2 gode Callere:  

Saundra Bryant og Anne Uebelacker.  

 
Ca. 75 dansere havde fundet vej til dette 

arrangement, heraf var der 18 glade deltagere fra 

Roskilde SDC, 3 -  C1’er, 14 - C2’er og en enkelt 

C3A. Hvem var denne C3A’er så, det var 

Ingeborg fra torsdags holdet. Hun havde gjort sin 

mand Jens Ole (C1) selskab, for selv skulle hun 

deltage igen ugen efter, hvor der var 5 dage med 

C2 og C3A dans for de helt igennem rutinerede.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det hele startede kl. tidligt om morgenen kl.8 hvor 

det store morgenbord stod klar, og der manglede 

absolut intet, der var alt for enhver smag.    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter endt morgenmad startede dansen kl. 9.30. 

Der blev danset indendørs, og i telt. Dette var 

opstillet udendørs, mægtigt smart faktisk.     

 

C1 var for øvede dansere, hvorimod C2 var for 

dem der lige havde overstået sidste sæsons 

lektioner, og nu skulle ud og ”smage” på 

virkeligheden.  

 

Det fik vi så gjort med en del C2 call fra helt nye 

vinkler, som vi ikke rigtig kunne genkende, men 



godt og lærerigt var det, både for os nye, og dem 

med lidt mere rutine i fødderne.      

       

Pludselig var det så blevet middag, og igen tid til 

at spise. Her var der simpelthen, ja, det ville tage 

kortere tid at nævne hvad  

der ikke var.    

  

Ind imellem danse og spisepauser var der dog tid 

til en slapper i godt selskab over en god kaffe, (fri 

kaffe bar) og sådan fortsatte det så frem til kl. 

21.30. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her var vi så en del dansere der, hver aften efter 

endt dans samledes i Jagthytten til en 

gang ”afterparty”, hvor vi fik os en hyggesnak og 

et godt grin over en kold øl, et glas vin eller, eller 

hvad der nu var lyst til.  

 

Natur var, og er der rigeligt af i Tranum. Denne 

kunne man så nyde, hvis man ikke hellere ville en 

tur ind til byen og shoppe eller måske bare nyde 

det gode vejr, og studere lokalbefolkningen.  

      

Alt dette kunne man gøre om tirsdagen, hvor der 

var lukket ned for eftermiddagsdansen. Man var 

helt sin egen herre, bestemte selv om man ville gå 

til højre eller venstre, (et af de meget svære call i 

øvrigt) for at udforske de omkringliggende 

lokaliteter, by eller natur. 

     

Selv var vi, Susanna og jeg meget heldige. 

Ingeborg og Jens Ole, tog os, sammen med Tove, 

ud på en rigtig fodtur rundt I Forsdalen, hvor vi 

efter en længere opstigning kunne nyde udsigten. 

  

Når man nu er ude at gå i den ”vilde” natur er det 

altid rart med et kort så man kan orientere sig, og 

finde den rette vej. 

Nøjagtigt som i Squaredans. 

Det er altid rart at komme rigtigt hjem. 

 

                                      Klap klap klap, thank you 

                                     Squarelig Hilsen, Simon 

  



  

 

 

 

___________________________________ 

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 Lene Mortensen for korrekturlæsning. 

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

Næste blad udkommer i januar 2014 med deadline d. 15 januar  2014 

 

 

 

 

mailto:redaktoer@rsdc.dk

