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Redaktøren 

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

kunne godt bruge flere billeder fra vores ar-

rangementer, både til websiden og til bladet. 

De kan sendes til mig, gerne med titel på ar-

rangementet og dato. 

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. 

 

Formanden har ordet … 

Jeg ønsker alle medlemmerne et godt     

nytår. 

Valentins Dans 2014 afholdes i Jyllinge med 

både Square- & Linedance. Square Dance 

Callere Christer Bern og Bjørn Andersson, 

linedance med Koreograf Fred Whitehouse 

(UK) og live musik til Thopper Band og en 

god buffet med vildstegt flæskesteg og tilbe-

hør. Pris 250.- kr. pr. person. Status lige nu er 

181 tilmeldte linedansere og 52 square danse-

re og det er fint, men der er plads til flere. 

Viking Run: Vi er blevet inviteret af Roskil-

de Amerikaner Bil Club til at komme med 

både Linedance og Squaredance, lørdag den 

2. august 2014 fra kl. 13.00. Information ses 

her http://rsdc.dk/arrangementer/272/viking-

run-2014-linedance. 

Vi afholder mange arrangementer i klubloka-

lerne, som har været pænt besøgt af vore med-

lemmer, 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.  

Klubbens Generalforsamlingen afholdes d. 30 

marts 2014, og jeg håber at se mange med-

lemmer. 

Jeg ønsker alle fortsat en rigtig god sæson. 
 

                                                                        Vang 

 

Klubnyheder 
 

Generalforsamlingen 

Søndag d. 30 marts 2014 

Vi håber at se mange medlemmer til General-

forsamlingen. Det er medlemmernes chancer 

for at give deres meninger til kende. Dagsor-

den bliver sendt ud nogle uger før. 

Klubarrangementer 

LINEDANCE 

Country cafe aften med Six O’Clock 

Somewhere d. 28 september 2013 

Vi var 40 personer der havde en hyggelig af-

ten med god stemning, dans og dejlig mad. 

Der blev danset både almindelig pardans og 

Linedans, og vi nød musikken. 

 

Danseaften med workshops 

d. 11 oktober 2013 

Vores CD aftener besøges efterhånden af 

mange andre klubber og på denne aften havde 

vi ca. 10 gæster udefra. Der var Workshops 

og Splitgulv. En del begyndere deltog, men vi 

vil da gerne se flere. 

 

Redaktør: Sally Charnley 
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Halloween høstfest d. 1 november 2013 

En uhyggelig aften med hekse, og andre sjove 

udklædninger. Her ses vinderne: 

 

 

 

Der blev danset til en danseliste med årets 

danse, oldies og begynderdanse. En uhyggelig 

circledans til Michael Jackson’s Thriller. 

Linedance Begynderaften 

d. 15 november 2013 

En stemningsfuld aften ledet af Ingelise, og 

hvor der deltog begyndere fra Roskilde, Bjæ-

verskov og andre klubber. Alle tog en ret med 

til en spændende fælles buffet. 
 

Søndagsdans 

september, oktober, november 2013, og 

januar 2014 

 

 

 

 

Klubben begyndte af lave Søndagsdans i maj 

måned, og successen forsatte med 3 søndags-

danse i efteråret – d. 22 september, 20 oktober 

og d. 17 november 2013, og d. 19 januar 

2014. For hver søndagsdans der holdes, 

kommer der flere til, og også flere fra andre 

klubber. Danselisten med splitgulv gør at be-

gynderne kan danse med hele tiden. Flere 

havde bagt kage, og de blev spist med begej-

string. Alle der bager kage til søndagsdans, 

October 2013 

Januar 2014 
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kommer gratis ind – så vi håber på flere kage-

bagere fremover. Vi er også begyndt at serve-

re en bid frokost, fordi 4 timers dans midt på 

dagen kræver noget at spise. 

Som noget nyt i januar 2014 har vi inviteret 

instruktører fra andre klubber til at lave work-

shops. Til januar 2014 søndagsdans, havde vi 

besøg af Lasse Appelquist fra Happy Feet 

Dancers Ringsted som underviste en catalansk 

dans til det kendte musik Wagon Wheel. 

Selvom nogen faldt fra undervejs, var det en 

spændende dans som vi tager op i Roskilde.  

Næste og sidste søndagsdans i denne sæson er 

søndag d. 16 marts 2014.  
 

Surprise linedance, december 2013 

Klubben sluttede linedance undervisningen 

som sædvanlig den første uge af december. 

Men nogle dansere ville gerne danse mere, så 

Alis havde 3-dages surprise linedance båret 

frem af hendes utrolige energi – med ønsker 

fra danserne, og workshops. 3 succesfulde 

aftener. 
 

 

Nytårsaften d. 31 december 2013 

Der var anden gang, der blev holdt nytårsfest, 

men første gang en nytårsaften linedance fest. 

Deltagerne (53 personer) var meget begejstre-

de. Vi fik mad fra Joan, i Bjæverskov, Sally 

var DJ, Alis hjalp til med dansen, Jan klarede 

baren, Eva styrede opgave fordelingen blandt 

gæsterne, og Rita med hjælp af Jytte, styrede 

køkkenet.  

Og det kørte bare …..               
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________ 

 

For andet år i træk var der taget initiativ til at 

holde en nytårsfest i klubbens dejlige lokaler 

og for andet år i træk overlod jeg min kat i 

hendes eget selskab. (Bliver nok snart meldt 

til Dyreværnet for MISrøgt) 

 

Efter sidste års succes havde jeg længe gået 

og set frem til dagen, og heller ikke denne 

gang blev jeg skuffet. Det blev virkelig et 

brag af en fest. Cirka 50 festglade og 

festklædte mennesker troppede op omkring kl. 

17.30, hvor der blev budt velkommen med en 

velkomstdrink.  

 

Der var fra start en munter og løssluppen 

stemning, der ikke blev mindre, som aftenen 

skred frem. Synes det er fornuftigt, at 

arrangørerne havde lavet opgavelister til os 

alle, så der aftenen igennem var styr på, hvem 

der skulle gøre hvad og hvornår. På den måde 

har vi også ligesom ejerskab for festen;  vi er 

selv en aktiv del af festen; og  vi har selv 

mulighed for at påvirke festen og stemningen.  

 

Der var dækket 3 borde med bordplan, og mit 

indtryk er, at der blev hygget lige meget ved 

alle borde. Vi havde som altid (næsten) selv 

service og bestik med, så der var ingen 

nævneværdig opvask. Maden havde Joan med 

sædvanlig dygtighed tilberedt til ug. 

Middagen bestod af: 

 

 Forret: varmrøget laks med jordbær og 

melon samt jordbærdressing 

 Hovedret: oksemørbrad m/små ovnstegte 

kartofler, 2 salater, rødvinssauce 

 Dessert: chokolademousse m/vanilleis og 

frisk frugt 

 Tilbehør: Joans berømte 2-farvede 

fletbrød 

  

Selv om nytårsaften holdes i klubben, går vi 

jo ikke glip af dronningens nytårstale. Talen 

denne aften var den bedste tale, jeg i mange år 

har hørt fra Hendes Majestæt Dronningen. For 

kl. 18.00 træder selveste Dronningen ind i 

festsalen flankeret af Prinsgemalen. Hendes 

Majestæt var ingen ringere end Alis iført en 

smuk ,sart gul blondekjole m/lilla skråbånd til 

diverse ordener, perlekæder og naturligvis den 

uundværlige hat. Prinsgemalen var ulasteligt 

klædt  i pingvinsæt, og tog sig kærligt af sin 

elskede Daisy. Hjalp den efterhånden  

aldrende dronning op på podiet og naturligvis 

ned igen.   

 

Jamen, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal ende 

og hvor jeg skal begynde, nu hvor jeg gerne 

vil referere lidt fra Daisys tale. Det var 

hylemorsomt. F.eks. nævner Hendes Majestæt, 

at de har ”været ude i det ganske danske land”.  

Videre sender Dronningen ”en Sailor Step til 

søens folk” og ”en Paddle Turn hilsen”. Der 

bliver endvidere nævnt fornemt besøg ”af 

kendte koreografer – såsom Darren Bailey og 

Fillion Gong Gong”. Kan I høre Daisys lidt 

forfinede sprog??? I kan se talen i sin fulde 

længde her i bladet. Men husk at have papir 

klar til at duppe øjnene med.  I får brug for 

det.  

 

Jan havde guitar med og var sød at 

underholde os med dejlig musik undervejs, 

når vi lige havde en pause i dansene, og når 

Jan selv havde en pause i pasningen af baren. 

Super hyggeligt og nostalgisk. 

 

Efter bordene blev ryddet, blev der spillet op 

til dans. Det var som sædvanlig en dejlig 

danseliste, der indeholdt både nyt og gammelt. 

Der var vanen tro, også et par workshops. En 
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udvidet udgave af en dans der hedder Can 

Can tilføjet spark og spjæt - vi undlod spagat - 

og naturligvis til can can musik, og en der 

hedder Pub Crawl Contra som har 14 

tags……. Hvem pokker tror, at man på/efter 

en pubcrawl kan klare 14 tags…Og så når det 

er pubcrawl contra!!!!!  Nå, men sjovt var 

det.  

 

Ved midnatstid samledes vi på balkonen og 

kiggede på fyrværkeri over byen. Bagefter 

stod den på champagne og kransekage og 

champagne - og champagne. Nyt i år var den 

dejlige og (næsten) uundværlige natmad, 

bestående af rugbrød og pålæg. Rart at få 

noget brød ned til at suge væske op med   

 

Vil slutte af med at gentage mig selv fra sidste 

år: 

 

Så fra anmelderen (det er mig) af Roskilde 

Square- og Linedanceklubs Nytårsaftens-

arrangement uddeles der 6 kokkehuer/stjerner 

ud af 6 mulige. Håber der vil komme endnu 

flere til næste nytårsaften. Jeg kommer i hvert 

fald.  

                                 Stor tak og knus fra Jytte  

 

Alle ventede spændt på Dronningens tale kl. 

18 og der var også et TV på scenen. MEN .. 

den var ikke tilsluttet, så blev der spillet Kø-

benhavner marchen, og ind trådte Dronningen 

og Prinsgemalen ….. alias Alis og Erik. 

Dronning Alis gik på scenen, og holdt en vel-

forberedt royal tale, som kan ses her: 

 

 

d. 31 december 2013 

Godaften! 

 

Det er nytårsaften og om få timer falder rådhus-

klokkerne i slag, så kommer det nye år - 2014.  

På denne aften, hvor vi ser tilbage på Linedance 

året der gik, samles vores tanker om nogle højde-

punkter. Det er med stor glæde, når vi uge efter 

uge står og ser ud over en masse glade og for-

ventningsfulde dansere.  

 

Prinsen og jeg har i det forløbende år, været ude i 

det ganske Danske land, og har der fundet stor 

inspiration, som kommer vores egne dansere, men 

ikke mindst Havnens gæster til gode.  

Må jeg i den forbindelse sende en Sailor Step til 

søens folk. Og Paddel Turn hilsen - til folk fra 

andre klubber, som vi med stor glæde inviterer til 

vores arrangementer. Vi har haft fornemt besøg i 

Danmark - af kendte koreografer - såsom Darren 

Bailey og Fillion Gong Gong, som står mit hjerte 

nær. Vi følges alle sammen ad - i en Vine og i en 

Cha Cha Cha.  

 

Til tider, oplever vi uligheder i jeres Lines – det 

kan I ikke være bekendt! Men så kommer vi un-

dervisere med vores små dumsmarte bemærknin-

ger, og Vupti Dot Com! – så har I perfekte Lines.  

 

Af og til kommer der slemme overraskelser. Vi fik 

én før jul sidste år, af vores kære Roskilde Borg-

mester, Joy, der synes at hun selv godt kunne bru-

ge 80.000.- kr. i stedet for Roskilde Country & 

Western Club. Der røg vi lige en Vine Med Touch 

- både til højre og venstre her i klubben, men vo-

res Formand tog udfordringen op, vi har derfor 

klaret os ganske glimrende.  

 

Vi sender de bedste ønsker for et godt nytår – til 

vores Formand, Vang som nyder sol og vand på 

Malta i disse timer.  

 

Når jeg nu sidder her, standsmæssigt - hævet over 

jer, og kigger på jeres morsomme hatte og andet 

underligt udstyr, så går mine tanker til alle de 

flotte spektakulære begivenheder vi har haft i det 

forgangne år.  

 

Mange svære Jazz Bokse har vi været oppe imod, 

men alle er klaret med en Sweet Sweet Smile.  

I skal vide, at I gør en stor Rhumba ude i det gan-

ske Danske land, ja den store verden, og det ville 

ikke være det samme uden jeres Kick Ball Chan-
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ge. Der er til tider nogle kraftige HOLD! under-

vejs, men alt bliver klaret med en Extended Vine.  

 

Sammen med Prinsgemalen, medarrangørerne og 

alle jer dejlige dansere, takker jeg for året der 

gik. Når vi nu med et Coasterstep, hopper ind i det 

nye år - vil JEG og prinsen se frem til et kæmpe 

Full Turn sammen med jer.  

 

Vil I stille jer i smukke lines og sammen med mig 

udbringe et leve for vores fælles passion.  

 

Jeg ønsker alle et godt og velsignet nytår.  

Linedance længe live!  

HIP Hip Yeeehaa - Hip Hip Yeehaa - Hip Hip 

Yeehaa.  

 

GUD BEVARE DANMARK  

OG DANMARKS LINEDANCERE! 
 

SQUARE DANCE 

 
Feriedans i efterårsferien 

15 oktober 2013 

Caller Rene S. Nielsen 

Plus og A1 

 

 
 

 
 

3-dages square dance C1-C2 

25-27 Oktober 2013 

Callers Anders Blom (D) og Bjørn Andersson 

(DK)  

 

Nytårs Square Dance, d. 28 december 2013 

Caller Bjørn Andersson.  Plus, A1, A2.  
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Vi har afholdt vores tradionsrige Nytårs-

squaredance, som vi altid 

afholder den 28. december.  

Dansen var velbesøgt og der var en fin 

stemning. Vores caller Bjørn Andersson 

gjorde et godt arbejde og det var dejligt 

at komme ud og få danset efter juleferien. 

Tak til Bjørn og til alle jer der kom til dansen. 
                                                      Maryanne 

 

Up Country Top 10 linedance 
Februar 2014 

1. The shoebox 

2. This is me 

3. A little bit gypsy 

4. Same thing happened to me 

5. Just one for the road 

6. Nobody’s fool 

7. What I do best 

8. Sweet Maureen 

9. Stand back John 

10. Honky Tonk Delight 
 

Country musik og linedance nyheder 

Phil Everly, den yngste af Everly Brothers 

død i januar 2014. 

Taylor Swift skal være skuespiller og har fået 

en rolle i en film Secret Service, sammen med 

stjerner som Colin Firth, Michael Caine, Sa-

muel L. Jackson og endda fodboldspiller Da-

vid Beckham, som måske skal synge en af 

hendes sange. 

Den legendarske Garth Brooks skal på ver-

densturne i 2014. 

 

Crystal Boot Award Winners: 
  
Dedicated Dance DJ: Dave Baycroft 
Male Dance Personality: Craig Bennett 
Female Dance Personality: 
Rachael McEnaney 
International Instructor: Ria Vos 
International Choreographer: Ria Vos 
UK Instructor: Rachael McEnaney   
UK Choreographer: Rachael McEnaney   
Absolute Beginner Dance: 
LDF Let's Dance Forever by Alison & Peter  
Beginner Dance: 
Got My Baby Back by Maggie Gallagher 
Improver Dance: 
Wagon Wheel Rock by Yvonne Anderson  
Intermediate Dance: 
Wow Tokyo by Kate Sala, Ria Vos & The Tokyo 

Line Dancers  
Advanced Dance: 
Blurred Lines by Rachael McEnaney & Arjay 

Centeno  
Dance Of The Year: 
Wow Tokyo by Kate Sala, Ria Vos & The Tokyo 

Line Dancers  
Hall Of Fame: Chris Hodgson 

 

Mandagsholdet - øvede - danser Wow 

Tokyo, og har planer om at lære Blurred 

Lines (den øvede version). Flere hold danser 

Wagon Wheel Rock og Got My Baby Back. 

Så vi er godt med på verdensplan . 

Kommende arrangementer 
 
LINEDANCE 

 

Oldies aften 

Ishøj, d. 7 februar 2014     UDSOLGT 

Ishøj er denne gang vært for Oldies aften, som 

afholdes i samarbejde med Ullerup, Roskilde 

og Stoneless. Danselisten er klar og der gives 

2 vægge af alle danse. Arrangementet er ud-

solgt. 
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Valentins/Jubilæumsfest 

Lørdag d. 15 februar 2014 

Både square og linedance skal danses til vores 

Valentinsfest, og som i år samtidig er vores 

Jubilæumsfest. Fred White House (UK) giver 

linedance workshops om eftermiddagen og 

Thopper Band spiller om aftenen. Om sønda-

gen, kan øvede dansere lære flere danse af 

Fred, da han holder workshops d. 16 februar 

2014. 

Callerne Christer Bern og Bjørn Andersson 

vil underholde square danserne, som også 

holder C1-2 danse i klubbens lokaler om søn-

dagen. 

Danselister er på vej. 
 

Alle oplysninger ses her: 

http://rsdc.dk/arrangementer/239/valentin-og-

jubil%C3%A6umsfest-2014 

 

Linedance begynderaften 

Fredag d. 28 februar 2014. Alle er velkommen. 

Tag en ret med til fælles buffet. 

http://rsdc.dk/arrangementer/267/linedance-

begynderaften 

 

25 års Jubilæum, d. 1 marts 2014   

Klubben blev grundlagt 1 marts 1989, så den-

ne dag er der reception for klubbens med-

lemmer, klubbens samarbejdspartnere og an-

dre, der vil sige til lykke.  
 

Danseaften med workshops 

Fredag d. 7 marts 2014 

CD aften med danseliste, splitfloor med 

begynderdans 
 

Generalforsamlingen 

Søndag d. 30 marts 2014 

 
Sommerdans 

Starter tirsdag d. 17 juni 2014, og slutter 

tirsdag d. 12 august 2014. PeTE band spiller d. 

24 juni 2014, Benny Ray besøger os d. 15 juli 

2014 og Fistful of dollars spiller d. 12 august 

2014. Benny Ray holder også kursus om 

eftermiddagen d. 15 juli 2014 (kl. 14-17). 

Flere oplysninger kommer senere. 
 

Viking Run d. 2 august 2014 

http://rsdc.dk/arrangementer/272/viking-run-

2014-linedance 

 

Nytårsfest , d. 31 december 2014. 

Der arbejdes på sagen ….. 

 

SQUARE DANCE 

 

Langfredag Square Dance 

d. 18 april 2014 fra kl. 13 til 17 

Callers Rene S. Nielsen og Per Berg. Niveau 

Basic/Mainstream og Plus/A1 i 2 sale. 

 

Oktober Square Dance 

d. 25 oktober 2014 

Callers Bjørn Andersson og Rene S. Nielsen 

Niveau:  A2 – C1. Dans i 2 sale 

 

 

 
 

  

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 d. 1 marts 2014 i forbindelse med vores 25 års jubilæum 

Indslag, billeder fra gamle dage sendes gerne inden d. 17 februar 2014 

 

http://rsdc.dk/arrangementer/239/valentin-og-jubil%C3%A6umsfest-2014
http://rsdc.dk/arrangementer/239/valentin-og-jubil%C3%A6umsfest-2014
http://rsdc.dk/arrangementer/267/linedance-begynderaften
http://rsdc.dk/arrangementer/267/linedance-begynderaften
http://rsdc.dk/arrangementer/272/viking-run-2014-linedance
http://rsdc.dk/arrangementer/272/viking-run-2014-linedance
mailto:redaktoer@rsdc.dk
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SQUARE DANCE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Indslag til bladet 
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SQUARE DANCE 
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LINE DANCE 

 


