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Formanden har ordet … 
 

Roskilde Squaredance 

Club blev stiftet den 1. 

marts 1989. Har hørt, at 

det skete rundt om 

køkkenbordet hos Victor 

Kælstrøm. Han også blev klubbens  første 

formand.   

 

Blandt vores medlemmer er der nogle ganske 

få, som har været aktive medlemmer gennem 

alle årene, nogle har dog forladt den aktive 

del, men har besvaret tilknytningen til 

klubben som passive medlemmer.  

 

Inden for de første år fik klubben en del 

medlemmer, hvor mange har bevaret 

tilknytningen, enten som aktive dansere eller 

er gået et skridt videre og blevet Callere eller 

instruktører.  

 

Igennem de 25 år har der været godt 1600 

medlemmer af kortere eller længere varighed.   

I de første år foregik undervisningen på 

Hedegårdene Skole og arrangementerne blev 

holdt i beboerlokalet i Ringparken .  

 

I 1995 flyttede klubben til Præstemarksvej 10 

F, vores nuværende lokaler. Gennem tiden har 

der været en del ombygning / tilretninger af 

lokalerne.  

 

Dette er sket med hjælp fra vore medlemmer. 

Stor tak til dem, som har brugt deres fritid 

med hammer og søm samt en pensel.  

Rygelokalet blev nedlagt og blev en del af det 

store lokale, (her var der ikke nogen, der 

kendte den senere rygelov eller hvad?)  

Vores lille lokale, som tidligere bestod af 2 

små lokaler, blev samlet til et, så det kunne 

benyttes som danselokale.  

 

I 1996 kom Linedance på programmet, som i 

dag udgør en større del af klubbens 

medlemmer.  

 

I 2006 blev der tilføjet endnu et kapitel i 

klubben historie, dans på havnen i 

sommerperioden, som er blevet et stort tilløbs 

stykke, både blandt dansere, borgere i 

Roskilde og omegn og fra det meste af 

Sjælland, enkelte er også kommet fra det store 

udland.  

 

Dette arrangement har kun været muligt at 

gennemføre med tilskud fra Roskilde 

kommune (kulturpuljen) og lokale sponsorere 

samt Vikingeskibsmuseet, som har stillet 

deres ”gulv” til rådighed. Som nok, er nogle 

af de bedste rammer vi kan danse på ude i det 

fri.  

 

Jeg tør ikke sætte tal på, hvor mange der 

været på havnen. De første år ca. 1500 og til 

de nuværende på ca. 4500 deltager.  Et skøn 

må være omkring 15.000 til 20.000 personer i 

alle årene.  

 

Gennem alle årene har Squaredance afholdt 

deres Valentinsdans, senere blev Linedance 

også en del af arrangementet, som de fleste 

gange har været afholdt i Jyllingehallen.   

I 2011 fik vi en henvendelse fra Vikingerun, 

om vi ønskede at danse til deres arrangement 

på dyrskuepladsen i 2012, hvilket vi sagde ja 

tak til.  

 

I første omgang fik vi 500 billetter, hvilket jeg 

mente var nok, men alle kom jo gratis ind.  

Så jeg havde nok regnet forkert i den 

forbindelse, i alt deltog der ca. 750 personer, 
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fordelt med 650 linedansere, resten var 

Squaredansere og Swing.  

 

I 2014 er jeg måske mere på den sikre side, så 

vi får 1000 billetter.  

 

Til slut vil jeg sige en stor tak til Callere, 

instruktører og medlemmer, som har gjort det 

muligt at afholde vores 25 års jubilæum.  

Samt tak til Roskilde Kommune og lokale 

sponsorer.  
                                                                       Vang 

 

 

 
 

Tuborgfondet meddelte, at vores klub får 

27313 kr til indkøb af nye borde og stole samt 

til 2 trådløse mikrofoner, i anledning af 

klubbens 25 års jubilæum d. 1 marts 2014. 

Det er vi utrolig glade for og takker samtidig 

Vang for hans ansøgning og opsøgende 

arbejde. 

  

Så er vi endelig kommet af med de tunge 

grønne stole, som var så svære at flytte rundt 

på. Vi fik nogle gode mikrofoner til både 

undervisning og arrangementer. 

  

Stor tak til Tuborgfonden! 
 

Valentins / Jubilæumsfest 
lørdag d. 15 februar 2014 
 

Der var 185 festglæde linedansere og 52 

squaredansere der deltog i dagens fest. For 

linedansere, lavede Fred Whitehouse (UK) 

workshops om eftermiddagen, og hans expert 

undervisning og humor gjorde at alle fik lært 

noget.  Han er en dygtig koreograf som vi 

kommer til at høre mere om.  Om aftenen 

spillede Thopper Band op til linedance og alle 

fik rørt sig. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Square dance callers Christer Bern (DE) og 

Bjørn Andersson (DK) underholdte square 

dansere i Jyllingehallen, og igen i 

klublokalerne som søndagen. 
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Vi havde også 2 fødselarer denne dag – vores 

egen Rene, og Ulla fra Busy Boots, så der 

blev spillet Hip Hurrah og danset Ghost Train 

i hele salen. 

 

 
 

Der var en flot og lækker jubilæumskage til 

alle. 

 

 

 

Der var mange positive kommentarer fra 

festdagen. 

Min 24 ½ år i RSLDC 
 

Den sidste uge i august 1989 

mødte jeg og min kone Lene 

op til den første 

undervisningstime i Square 

Dance, hvor Marianne skulle 

undervise os, men kun i et par måneder, da 

hun skulle på et længere ophold i Afrika. Hun 

havde taget Børge Petersen med som føl, da 

han skulle overtage undervisningen efter 

hende. Det må jeg nok sige, at det var lidt af 

en oplevelse. Børge var en højttalende kontant 

herre, og han fik en meget ivrig stemme, 

næsten ”hidsig” over, at vi ikke kunne finde 

ud af de calls, han var ved at lære os.   

 

Efter et par sæsoner kom Lene i bestyrelsen, 

og jeg blev ”engel” på begynder holdet, de 

havde en dygtig instruktør, som stoppede 

pludselig, og på et bestyrelsesmøde hjemme 

hos os, talte  de om at finde en ny instruktør, 

men der var jo ikke ret mange dengang, så var 

det, at jeg kom galt af sted med at sige, at det 

kunne jeg godt finde ud af. Et par dage efter 

fik jeg den besked, at jeg skulle undervise den  

først kommende Tirsdag. Jeg fik udleveret 3 

bokse med tape (bånd) og en båndspiller, 

båndene var meget dårlige, fordi det var en 

kopi af en kopi mange gange.  Men med god 

hjælp fra en af de andre instruktører, fik vi 

hurtig samlet en square hjemme hos mig, hvor 

jeg fik en gennemgang af, hvordan man kørte 

rundt med en square (jeg tror nu nok det var 

mig, der blev kørt rundt) og senere blev jeg 

sendt på 3 dages caller kursus i Malmø.  

 

Sæsonen efter blev jeg tildelt det nye 

begynderhold, hvor der mødte 80 – 85 nye 

dansere op, og på Callerkurset i Malmø blev 

der fortalt, at en god Caller havde styr på 1 

square, en meget god Caller havde styr på 2 

square, så selvfølgelig gik det galt med mine 

11 square, men til næste undervisnings dag 
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havde jeg fået fat i en hel del engle, til at 

hjælpe mig, en i hver square, som kunne 

fortælle mig hvad der var gået galt og få dem 

op på lines, så jeg kunne få dem med igen 

                                                                                                     

 
 

I 1992 havde vores daværende formand Hans 

Christensen søgt om værtsskabet af World 

Convention i 1994, hvor der deltog ca. 1500 

dansere fra hele verden, det blev afholdt i 

Roskilde-hallen  med Square Dance og 

Østervangsskolen med Line & Round Dance, 

i samarbejde med Roskilde Rejsebureau, som 

ville prøve et nyt koncept med byens 

idrætsklubber. Klubben havde søgt om 

underskudsgaranti, hos kommunen, men det  

blev afslået, vi var ikke på det tidspunkt 

medlem af DGI, så lejen af Roskildehallen 

kostede ca. 2000 kr pr. time, men trods det 

blev der ca. 35.000 kr i overskud. Den 1.okt 

1995 blev overskuddet brugt til indskud på 

klubbens lokaler, og 1. jan 1996 startede 

undervisningen op i egne lokaler. 

 

Jeg gik  en hel del op i socialt samvær, og da 

jeg næsten altid havde begynderholdet, tog vi 

på ryste sammen ture, bl. a. til 

Andelslandsbyen ved Holbæk, eller Bowling 

ture med efterfølgende spisning og dans i 

klubben, til danse arrangement hos 

venskabsklubben i Oslo, startede Dans på 

Tværs op i klubben, som Per Berg kører 

videre i dag. 

 

I 2003 blev jeg spurt, om jeg ville undervise i 

Linedance, da man ville starte et 

begynderhold op en gang om ugen, og det 

blev sammen med Helle Petersen , året efter 

kom ”krølle” Helle til. 

 

I 2005 var jeg alene igen, og var meget 

spændt på hvor mange nye, der ville 

komme. ”Jeg ville være meget tilfreds med  

30 nye”, men ind væltede der 120 nye dansere, 

i et lokale hvor der kun var plads til halvdelen, 

men efter et par gange fik vi delt holdet på 2 

aftener, og i sommeren 2006 blev lokalet 

udvidet med vores opholdsrum. 

                                                                                                                                                                                                                               

             
                                 

 
 

Roskilde Square & Linedance Club 

sommerdans på museumsøen, er takket været 

Roskilde Kommune og Vikingemuseet blevet 

en så stor succes, med op til 500 dansere på 

en enkelt aften fra ind og udland. Klubben får 

en del henvendelser fra linedansinstruktører 

og Country Bands, om det er muligt at 

komme på havnen. Der har været en artikel i 

et Engelsk linedancemagasin, henvendelser 

fra Japan, Jo, vi er kendt over hele verden. 
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Dette er en del af mine oplevelser igennem 

24½ i klubben, der har været mange andre 

gode oplevelser, men så ville det blive en hel 

roman. 

 

Til slut vil jeg ønske klubben Hjertelig 

Tillykke med jubilæet og held og lykke med 

de næste mange år. 

                                                                                                 

Kurt 

 

René har prøvet alt hvad klubben har 
budt på!  
   

Jeg har nu været medlem af 

Roskilde Square- & 

Linedance Club i 20 år og 

har prøvet stort set alle 

genre klubben har disket op 

med gennem tiden, som 

f.eks. Squaredance, 

Linedance, Clogging og Swing and 

Rock’n’Roll mm. Jeg har holdt ved 

Squaredancen i alle årene, hvilket jeg også har 

undervist i de sidste 19 år, dog "kun" 17 år i 

Roskilde, da jeg startede med at undervise i 

en anden klub, men da muligheden bød sig, 

begyndte jeg så at undervise i Roskilde og har 

alle dage været glad for vores klub.  

   

Jeg har mødt en masse dejlige mennesker 

gennem tiden, oplevet en masse og har set 

mange af klubbens forandringer. Op og 

nedture i antal dansere, da klubben rykkede til 

vores lokaler på Præstemarksvej fra 

Hedegårdenes skole, da vi var så heldige at 

kunne have et ungdomshold på 

Østervangsskolen,  opvisninger mange 

forskellige steder (bl.a. Friluftscenen på 

Dyrehavsbakken og Riddersalen på 

Dragsholmslot), dansegenre der er kommet og 

forsvundet, dansedage der er rykket rundt og 

meget mere.  

   

Jeg kender og har også hørt mange af de 

"fordomme", der er de forskellige genre 

imellem, men jeg kan ikke sige, jeg forstår 

dem! Jeg har været glad for at danse alle de 

genre, jeg har danset i RS&LDC og har kun 

stoppet fordi dansedagene er rykket til dage, 

hvor jeg ikke har kunnet. Derfor var jeg også 

glad, da det lykkedes mig at starte til 

Linedance igen. Der er god musik og dejlige 

udfordringer ved alle dansegenrerne og man 

kan jo kun blive i godt humør med den glade 

musik og alle de positive mennesker, vi har i 

klubben.   

 

Jeg er jo så også en af de få, der nærmest bor i 

klubben, da jeg er at finde alle 4 

undervisningsdage om ugen. Jeg kan 

simpelthen ikke lade være. Musik og dans gør 

mig glad og jeg er taknemmelig for alle de 

dejlige venskaber, jeg har fået på kryds og 

tværs af klubben, så til slut har jeg kun en ting 

at sige til alle i klubben – TAK fordi du er 

med til at gøre klubben til et godt sted at 

danse…  

                                                                 René 

Linedance i Roskilde 

 

Jeg startede i Roskilde i 

foråret 2007, efter at Kurt 

havde afløst i den klub, 

hvori jeg var startet. Jeg 

blev hurtigt bidt af dette 

mærkelige væsen, der 

hedder Linedance. Først 

begynder i et par år, de skulle jo sidde de der 

underlige serier. Så letøvet i nogle år, hurra, 

nu begyndte jeg at se lidt sammenhæng, men 

det vigtigste var dog et super kammeratskab, 

der stille og roligt udviklede sig. Udviklede 

sig, det gjorde jeg også, efter diverse 

kurser hos dygtige instruktører, så kunne jeg 

begynde at undervise. Du milde, hvor var jeg 
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stolt. Men rigtig glad og stolt blev jeg da Kurt 

valgte at spørge, om jeg ville overtage hans 

dansere. JESSS, det ville jeg gerne, og derud 

af det gik. Men hvad glemte jeg, kunne jeg 

noget med en PC, nej. Havde jeg prøvet 

mange mennesker på Havnen, nej. Så var der 

Viking Run med 600 dansere, havde jeg tænkt 

på det, NEJ. Men nu tror jeg, at Roskilde har 

lært mig så meget, at jeg NÆSTEN kan klare 

hvad som helst … sådan da. 

 

Det er med stor tak ,at jeg ønsker et stort 

tillykke til klubben, og jeg håber på fortsat 

mange gode og sjove år sammen med en 

masse glade dansere. 

 

                                                               Alis    

 

Square Dance, Clogging, Linedance og 
Pardans 
 

Det er efterhånden mange 

dansearter jeg har 

undervist i klubben! 

 

Jeg startede i klubben i 

august 1992 (mener jeg) 

på Square Dance Plus 

hold, og vi gik hurtigt videre til A1 og A2 i 

løbet af nogen år.  Vi havde Undervisere fra 

Sverige, men når de ikke kunne være der, var 

jeg erstatnings caller for holdet. Fra 1993 til 

2000, havde jeg flere Square Dance hold. Så 

kom interessen for linedance og jeg begyndte 

at hjælpe Ole Løike med undervisning om 

søndagen. Vi startede fredagsdans med bands, 

og så begyndte jeg at undervise linedance på 

en hverdag. I 1998 underviste jeg clogging (se 

andet artikel), og i nogen år underviste Ole og 

jeg i  pardans.  

 

I adskillige år, har jeg haft fornøjelsen af at 

undervise de øvede dansere om mandagen. 

Jeg hjælper med klubbens linedance 

arrangementer, danseliste, klubbens webside, 

og alt mulig andet. 

 

Sidste sommer, besøgte jeg Square Dance 

sommerdans, for at prøve om jeg kunne huske 

noget, og det kunne jeg – det var sjovt at 

prøve. 

 

Jeg har mødt mange dejlige mennesker 

gennem årene, men flere er desværre ikke 

blandt os mere.  Klubben har en vigtig social 

side.  Vi er ikke bare et fitnesscenter, hvor 

folk betaler, kommer og dyrker noget og går 

igen.  Vi er en klub, hvor medlemmerne tager  

del i aktiviteter og undervisning.  De støtter 

caller og undervisere og jeg håber at alle føler 

sig velkommen i klubben. Jeg håber, at den 

ånd vil fortsætte fremover.  

 

                                                            Sally 

Varme linedance minder  
 

Mine varmeste minder er tilbage til det første 

år, jeg dansede - må være 2004 eller 2005. 

 

Vi var rigtig mange begyndere og Kurt  var 

instruktør. Første dans vi lærte var 

cowboybooggie. Kan stadig huske "remsen" 

med Vine til højre, spark og klap. Vine til 

venstre, spark og klap. Osv. Den dans dansede 

vi som den første dans, hver gang vi havde 

undervisning i hele sæsonen, for Kurt ønskede 

at vi startede med noget vi kendte, så 

selvværdet og selvtilliden ikke røg i bund. 

 

Vi havde også i første halvdel af semesteret en 

bowlingaften for at lære hinanden at kende. 

 

Jytte 

Nogen fantastiske linedance år! 
 

Jeg vil godt anerkende Kurt, som tog imod os 

fire tøser i 2002, (Birthe, Mette, Lotte,og mig) 

hvor vi startede med at danse hveranden søn-

dag. Kurt var/er simpelthen så imødekom-

mende og såååå sød og overbærende, og det 

gjorde at vi fik blod på tanden og fik nogle 

helt fantastiske linedance år med flere gan-

ge dans flere gange om ugen og med opvis-

ninger her og der og alle vegne og en masse 
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arrangementer i weekenderne vi nød rig-

tig meget. 

Da jeg kom med ideen om at vi kunne danse 

på havnen, og jeg  havde fået snakket med de 

forskellige, stod Kurt der og var behjælpelig, 

og med på ideen med det samme, og se hvad 

det har ført med sig. 

 

Mange tusinde tak for Kurt som vores første 

instruktør, og alle de andre skønne som vi fik 

lov at have, såsom Helle, Krølhelle og Sally:) 

de er/var guld for klubben og gør et kæmpe 

frivilligt arbejde, og som fortjener en STOR 

gave. 

 

                                                          Yvonne 

Et par squaredanseres oplevelser…    
 

Vi, Ole og jeg, startede i klubben i 1998.  

Vi var 4 square på Basic (begynderholdet). 

Vores caller hed Viktor Kallström, og han var 

en super god underviser.  Han lærte os 

grundigt op i Basic og Mainstream og Plus, så 

vi efterhånden kunne danse til mange stævner 

rundt omkring. Man starter som en gruppe, 

men efterhånden splittes den op da der altid 

vil være forskel på om man går meget eller 

lidt ud og danser. Fælles for alle er dog at man 

får stor glæde af at danse Squaredance, og at 

man finder mange nye dansevenner. Mange 

fra de 4 square, som senere blev til 5 square,  

er stadig aktive dansere.   

 

Da vi startede var der bl.a. en hel square fra 

Læskovvej i Bjæverskov. De havde fået at 

vide at man skulle være 8 for at starte til 

Squaredance,  så de samlede da lige alle 

naboerne til en square. I starten dansede de 8  

sammen og vi andre tænkte at det nok var 

svært at bryde det mønster, men efterhånden 

fik vi dog byttet rundt i squarene.  

 

Vi tog ud til alle de danse vi overhovedet 

kunne finde rundt omkring.  Viktor tog os 

med op til vores første lille stævne med andre 

dansere. En spændende ny verden.  

 

Året efter tog vi alle op til High Chaparral, en 

Western by i Småland i Sverige. Her var 

Viktor også med os. Det var dans i det fri, og 

vi boede i hytter eller på Campingpladsen. Et 

år havde vi alle campingvogne og et stort 

fællestelt med, så der blev råhygget og danset. 

Efterhånden fandt vi også andre gode danse. 

Vi er 2 par som hvert år i påsken, tager afsted 

til Ørebro i Sverige. I år er det 16. gang vi 

skal derop. Der er altid super gode callere på 

programmet, som er fra Plus til C2 (som vi 

danser nu).  

 

Vi bor i nogle virkelig dejlige veludstyrede 

hytter på ”Gustavsvik” Camping, som ligger 

godt placeret i Ørebro.  Vi er afsted fra 

torsdag til søndag, i påsken, med dans og 

råhygge alle dage. Ørebro er en spændende by, 

og der er også et meget stort handlecentrum i 

Marieberg.  Dansen og stedet kan godt 

anbefales. 

 

Vi har fået mange gode dansevenner i ind- og 

udland. Det får man blandt andet ved at 

deltage i Dansk, Europæisk eller World  

Convenlion. Roskilde var således vært ved 

World Convention i 1994.  

 

I år er der Europæisk Convention i Ikast-

Brande. Udover Convention tager vi også til 

danse i udlandet. Squaredans er jo en 

international sport.  

 

I 2002 begyndte jeg, på opfordring, at 

undervise i klubben – det vil sige jeg var ”føl” 

hos Finn Gregersen, som underviste i klubben, 

og samtidig havde jeg et Begynderhold  

samme dag, som han så tjekkede blev korrekt 

undervist. Jeg har undervist i Roskilde siden 

og også i Main City. 

 

Jeg synes det er godt at vi har mulighed for at 

have vore egne klublokaler, og ikke som 

mange andre klubber, skal være på skoler.  

Ole og jeg danser i dag på et stort C2 hold 

med Bjørn som caller, samt et mindre – men 

også meget udfordrende C1 hold med René.  
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Og derudover underviser jeg én dag.  Så man 

må sige at 3 gange om ugen, må være fordi vi 

kan li´ det. René har dog rekorden med 4 

gange om ugen. Det er noget af en præstation. 

Når man nu har danset i så mange år i 

klubben, synes jeg det må være på sin plads at 

rose de folk som har været og er gode kræfter 

i klubbens historie. 

 

Jeg vil derfor udover Viktor, også takke Per 

Berg, som i mange år har lavet god 

undervisning og gode arrangementer for os 

squaredansere, bl.a. Dans på tværs, Juledans 

og Påskedans på tværs. Stor tak til Per og 

Lene, for det kæmpe arbejde de har gjort for 

klubben gennem årene. Tak for de gode ture 

til  Sverige.  

 

Tak til min søde kollega og ven, supercaller  

og danser René. Du bruger din fritid på at 

danse og undervise rigtigt mange dansere. Og 

omsider lykkedes det at få dig op på scenen i 

Valentindansen til vort 25 års jubilæum. Super 

godt gået, og en god oplevelse for os dansere. 

Hermed en stor hilsen til alle i klubben og tak 

for godt samarbejde, og stort Tillykke med 

jubilæet. Yellow Rock fra Maryanne og Ole – 

C2 og C1 holdet. 

 

                                            Maryanne og Ole 

 
 

Klubbens linedance historie 
 

Folk spørger tit ”hvornår” startede vi 

linedance i Roskilde, så jeg har været lidt i 

arkiverne for at finde datoene frem. Heldigvis 

har vi billeder med dato på væggen i det store 

lokale og vores første underviser, Ole Løike, 

har en hukommelse med indskrevne datoer. 

 

Klubben var vært for World Square Dance 

Convention i 1994, og der strømmede mange 

udenlandske dansere til Roskilde. I den 

forbindelse havde vi besøg at Naomi 

Fleetwood, og hun ville gerne give workshop 

i linedance, og vi var flere, der syntes, det 

kunne være sjovt at prøve. En dans uden 

partner!  Hmm, det lød interessant.  Vi blev 

glædeligt overrasket. Ole syntes, vi skulle 

prøve at følge det op i klubben, og så blev der 

søndags linedance med Ole og Anette 

Johansen første gang den 8. januar 1995 

(Elvis’ fødselsdag).  

 

Senere kom Sally til, og søndagsdansene blev 

delt, så Sally tog sig af begyndere, og Ole af 

de øvede. Pardans blev også prøvet, og det 

underviste Sally og Ole i, efter linedance om 

søndagen.  

 

Fredags-linedance med liveband begyndte 

den 24. november 1995 og arrangementer 

blev holdt i Ringparkens Beboerhus, da 

klubben ikke havde egne lokaler den gang. 

Senere spillede Wagon Wheelers til mange af 

disse fredagsarrangementer.  På det tidspunkt 

var der ikke noget der hed ”danseliste”.  Vi 

måtte høre lidt af musikken, og så finde ud af 

hvilke danse der passede. Efterhånden fandt 

Sally ud af, at en danseliste kunne laves på 

forhånd, og så begyndte vi alle at danse med 

listen i baglommen. 

 

Linedance blev mere og mere populær og det 

første hold på en hverdag begyndte med Hans 

Kurt i 2003, og senere kom andre undervisere 



9 

 

til.   

 

Antal af linedansere på begynder niveau var 

højest i 2005, der startede 120 dansere, så året 

efter måtte vi udvide det store lokale. I 2006 

blev linedance en del af klubben og navnet 

blev Roskilde Square og Line Dance Club. 

 

Sally, Ole og Hans Kurt 

Fra klubblad marts 2013 

 

1995 Country & western pardans 

 

Clogging i 1998 
 

Cowboy step, double 

toe step, brush, 

Macnamara ….. ja 

det er clogging sprog! 

 

I marts 1998 blev en 

ny form for dans præsenteret for klubben, 

nemlig Clogging. En skrivelse til medlemmer 

lod sådan: 

 

Der vil nu blive mulighed for at se og prøve 

en ny danseform i RSDC, som hedder 

CLOGGING.  Clogging er en folkedans som 

har været danset i 2-3 århundreder. Den 

opstod i England og Irland, og kom siden til 

Amerika, hvor den nu er udviklet til den form, 

den har i dag.  Oprindeligt lignede den 

stepdans, men adskilte sig fra denne ved at 

indeholde nogle særlige trin (bl. A. 

dobbeltslag).  Ofte dansede en person på en 

løftet træscene (som de fleste sikkert kender 

fra westernfilm).  Der danses i sko/støvler 

med hård sål, og/eller der kan sættes beslag 

på for at forstærke lyden.  Der kan danses 

som enkeltpersoner eller i rækker en og en.  

Clogging er de senere år blevet meget 

populært og udbredt i Amerika, hvor dansen 

nu består af fast indøvede danse, som er 

tilegnet specielt udvalgte musikstykker.  Der 

vil d. 29.03.1998 kl. 14 i klublokalerne blive 

mulighed for at se en opvisning at 2 ”clokkere” 

fra Rønnede IF, der også vil give lidt 

workshop for dem, der måtte have lyst til selv 

at prøve denne flotte og fornøjelige dans.  

Prisen for deltagelse denne dag er 10 kr. pr 

person.  Såfremt interessen er stor nok, vil der 

kunne etableres egentlig Clogging 

undervisning i RSDC. 

 

Og der var interesse, og et hold opstod hvor 

de 2 fra Rønnede underviste i et par måneder. 

De  kunne dog  ikke fortsætte,  så Sally tog 

opfordringen op og tog til Rønnede på kursus, 

så hun var i stand til at undervise videre i 

klubben.  Holdet fortsatte et års tid. 

 

Vil du ved mere om clogging:  

http://www.doubletoe.com/history.htm 
 

                                                                        Sally 

Round dance i 1999 
 

 
 

http://www.doubletoe.com/history.htm
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2002 Country & western aftener på 
Præstemarksvej 
 

Først blev de holdt på Ringeparkens Beboer-

hus, og fra 2002 i klubbens lokaler på Præ-

stemarksvej.  Det ny band Wagon Wheelers 

blev hurtig vores husorkestre, og de spillede 

og vi dansede en gang om måneden i mange 

år. Det var nogen fornøjelige aftener. 

 

 
 

 
 

 

2012 Oldies linedance 
 

Pot of gold, Mariana mambo, Side by side, 

May be I could, Red Hot Salsa, Stroll along 

Cha cha, Slappin’ leather ……..   

 

Så er linedancere gået tilbage i tiden.  De 

danse vi har danset for mange år siden er 

blevet populære igen, og vi vil helst ikke 

glemme dem. De hedder ”oldies” og refererer 

til dansene og ikke de folk der danser dem   

Roskilde var vært i 2012, Ullerup i 2013 og 

Ishøj i 2014. Arrangementerne er altid udsolgt 

og ca. 150 linedansere deltager.  Roskilde skal 

vært i 2015. 

Square Up gennem tiderne 
 

 
 

Square Up var klubbens blad fra 1991 og 

Formanden den gang skrev … 

 

Tanker i en square … 

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at vi 

skulle sikre en regelmæssig udgivelse af ET 

KLUBBLAD.  I min egenskab af formand for 

klubben blev de pålagt mig at skrive et indlæg til 

bladet. Hvad jeg skulle skrive om, blev ikke 

nærmere fastlagt, så derfor denne overskrift. Det 

er hensigten, at formanden, i hver udgave af 

bladet, skal have en fast rubrik, så det sætter 

unægtelig min lyriske åre på noget af en prøve, - 

så kære læsere, læn jer godt tilbage i stolen og 

nyd formandens ord.  Det første, der falder mig 

ind, er at stille følgende spørgsmål til mig selv: 
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Hvad har Square Dance givet mig, og hvad har du 

give Square Dance? 

............  et ord der hele tiden kommer igen, og det 

er ordet GLÆDE 

………..og hvad har jeg givet square dance  

For 2 år siden den 1 marts 1989, var jeg med til 

at stifte ROSKILDE SQUARE DANCE CLUB, 

sammen med en håndfuld andre dansere, der 

syntes, at vi ikke kunne få den fulde glæde ved 

square dance, ved blot at blive undervist i 

aftenskolen.  Vi besluttede at stifte en klub. Den 

første sæson havde vi et begynderhold på ca. 20 

og lidt øvede hold på 7, der senere blev forøget 

med dansere fra Tåstrup og Slagelse. 

…… fremfor alt huske på at: 

SQUARE DANCE ER IKKE N HOBBY, MEN EN 

LIVSTIL …. OG EN FREMMED ER BLOT EN 

VEN, DU ENDNU IKKE HAR MØDT! 

Med venlig hilsen 

VICTOR 

 

Viktor Källstrøm  

 

1994 World Square Dance 
Convention 

World Convention var måske klubbens største 

begivenhed og hele Roskilde by blev involveret, 

med parade igennem byen og besøg af  ca 1500 

square dansere fra hele verden. Det var også ved 

denne lejlighed, at vi prøvede linedance for første 
gang. 

 

 
 

 
 

1995 juni 
 

 
 

1995 marts 
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1995 nye lokaler til klubben 

 

1996 januar 

Så blev der arbejdet i lokalerne ... De nye 

lokaler blev renoveret ved hjælp af 

medlemmernes arbejdskraft. 

 

 
 

1998 marts 
 

 

1999 Klubben’s 10 års jubilæum 
 

 
  



13 

 

1999 Country aften  

Fredag aften blev til Countryaften, en gang 

om måneden, og der blev danset linedance til 

live bands. Den gang var der ikke noget, der 

hed danseliste, man fandt bare på noget. 

 

2000 Marts 
 

 

2000 juni 
 

 

2001 marts 
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2005 December 
 

 
 

Klubblad 2011-2014 
Sally genoptog klubbladet i 2011, og siden er 

den blevet udgivet digitalt  flere gange om 

året.  
http://rsdc.dk/klubbladet 

RSLDC – digitalt! 
Klubbens information udgives nu på vores 

webside, via facebook og emails. Vores 

webside er blevet moderneseret, og 

Klubbladet udgives også digitalt. Betaling af 

kontingent er også via netbank. Vi er sørme 

blevet en digitalt klub! 

 

En gave fra linedansere til klubben i 
anledning af jubilæum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                             

 

 

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 

http://rsdc.dk/klubbladet
mailto:redaktoer@rsdc.dk

