
 

 

 

Redaktøren 
Først og fremmest vil jeg sige en stor tak til 

alle jer, der så beredvilligt har sendt indlæg af 

forskellig karakter til denne udgave af 

klubbladet. – næsten frivilligt  

Sally har givet redaktør-stafetten videre til 

mig, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op 

til ansvaret.  

Det kan jeg dog ikke gøre uden jeres fortsatte 

hjælp, og eftersom vi er en fælles klub, må det 

også være i fælles interesse, at vi har et fælles 

klubblad.  

I opfordres derfor til at komme med så meget 

input som overhovedet muligt – enten i form 

af færdigskrevne indlæg eller blot sende mig 

et par stikord.  

Jeg deltager ikke i samtlige begivenheder i og 

udenfor klubben, så jeres kommentarer og 

forslag er yderst vigtige. Håber på jeres fulde 

støtte og opbakning.  

Tak til dem, har der lavet kopier af klubblad 

sidste gang. Håber I er friske på at gøre det 

samme igen. Kopier kan lægges på scenen.  

Jytte 

 

Formanden har ordet 

Velkommen til en ny sæson i efteråret 2015 

til nuværende medlemmer samt alle nye 

som starter i i klubben. 

Vi er indstillet på at lave undervisning, som 

dækker bredt indenfor square- & linedance, så 

alles ønsker kan blive tilgodeset. Har du et 

godt forslag, er du velkommen til at oplyse 

dette til underviseren eller et medlem i 

bestyrelsen. Vi har en hvid postkasse i gangen, 

hvor du også kan komme med input, eller 

sende en e-mail. Bestyrelsen vil tage det op på 

først kommende møde.  

Tilmelding til ny sæson 2015 – 2016: 

Alle skal udfylde en tilmelding med alle 

oplysninger, således at vores medlemsdatabase 

indeholder de korrekte data, og der kan sendes 

opkrævninger ud. Tilmeldingen skal lægges i 

den sorte postkasse, eller afleveres til Vang 

senest den 20. september 2015. Du får 

mulighed for at betale kontant indtil 1. oktober 

2015. Herefter bliver der udsendt girokort via 

PBS.  

Dette er for at sikre, at alle får en korrekt 

opkrævning og ikke opkræves ”dobbelt”. 

Mange har tilmeldt sig PBS, og her foretages 

opkrævningen automatisk fra din konto. 

På sidste generalforsamling blev det besluttet, 

at vores kontingent ikke skulle stige i den nye 

sæson, altså stadigvæk 1300 kr. pr. sæson, dog 

et tillæg på omkostninger, hvis du ønsker at 

betale over flere gange. Deltagerbetalingen vil 

ikke blive ændret til de enkelte arrangementer.   

 

Vi forsætter med vores Country hold, som 

Alis styrer ”med hård hånd”, og det glæder 

mig at se så mange fra andre klubber og vores 

egen klub komme de enkelte aftener.  

Mange vælger at danse på ”deres” hold, og 

mange har også valgt at danse flere gange om 

ugen -  dette gælder både square- & 

linedancere -  og der opkræves ikke ekstra for 

at danse på flere hold.  

 

Valentinsdans 2016: Her bruger vi igen vores 

lokaler til squaredance, der afholdes lørdag og 

søndag den 13. & 14. februar 2016 og 

Gundsølillehallen til linedance, der afholdes 

lørdag den 13. februar 2016. 

 

Redaktør: Jytte Hjort 
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Sommerdansen 2015 har desværre været ramt 

af lidt regn, og vi har måttet flytte linedancen 

3 gange til vores klublokaler, Tamra Rosannes 

dog til Ringparkens Beboerhus. Antal af 

besøgende ligger stabilt på ca. 4500 for 

sommerperioden. Sommerdansen hviler i sig 

selv pga. tilskud fra Kommunen og lokale 

sponsorer. Squaredancerne har i år været 

heldige med vejret på Havnen.    

 

Vi havde den ære at afholde Golden Oldies i 

foråret. Dette blev afholdt på 

Østervangsskolen i deres store sal, hvor der 

kom ca. 120 deltagere. Vi ser frem til at 

afholde det igen om nogle år.  

 

Viking Run august 2016: der har allerede 

været forespørgsler om dette arrangement, 

men der er endnu ikke lavet aftale. Måske 

bliver det med deltager betaling, begrænset 

adgang og kun aktive dansere og medlem af en 

klub. Jeg forventer at have besked i løbet af 

efteråret.  

 

TL - Yogahold mandag eftermiddag forsætter 

i efteråret.  

 

Et stort opråb! Håber at nogle vil deltage i 

planlægningen af vores Nytårsarrangement 

2015. Dette har været gennemført de sidste 3 

år med stor tilslutning og hjælp fra flere af 

vores medlemmer.  

 

Til sidst vil jeg sige tak til: 

Alle vores callere og instruktører, som gør et 

stort arbejde i den daglige undervisning og til 

alle medlemmer som deltager i undervisning, 

samt stor tak til dem som giver en hjælpende 

hånd i forbindelse med arrangementerne. 

Også en stor tak til vores Instruktører for at 

lave danselister til de forskellige 

arrangementer. 

Sidst men ikke mindst, de mange der deltager 

fra andre klubber til vores arrangementer.   

                                                         Vang 

 

Klubnyheder 
 

Fotosession søndag den 25/1-2015 

Så er det tid til nye billeder på vores 

hjemmeside samt flyers. Klubbens dansere var 

blevet indkaldt - både squaredancerne og 

linedancerne -  og vi troppede naturligvis op i 

fuld ”udrustning”, så billederne kunne komme 

til at emme af country & western.  

Der var 2 squares og et par håndfulde 

linedancere. Squaredancerne lagde ud med 

dejlig opvisning callet af vores allesammens 

Rene, og bagefter var det linedancernes tur, 

kyndigt guidet af Sally. 

Lars gik imens rundt og ”skød” løs fra alle 

vinkler, samtidig med at der blev danset og 

smilet lystigt på gulvet. Vi sluttede dansen af 

med fælles square- og linedance, hvor vi 

linedancere – som Sally så smukt udtrykte det 

– var fyldet i sandwichen. Der var en square i 

hver ende og 2 rækker linedancere i midten.  

Lars var tilsyneladende ikke helt tilfreds med 

billederne. Han manglede i hvert fald nogle 

squaredancere, der svingede rundt med 

skørterne ud i luften, så han kunne se deres 

strømpebånd.  

Pia forkælede os alle sammen med dejlig kage, 

og nogle havde lavet kaffe og the. Vi fik 

hygget os i en halvanden times tid til god 

musik og dejligt selskab.  

Spændende at se resultatet. 

                                                               Jytte 

 

Fælles arrangement 

med Square- & Linedance 

Tirsdag d. 13 oktober 2015 i store sal 

 

 
Kære Square- og Linedansere i RSDLC, 

Vi har på et møde med Holdrepr. Callere og 

undervisere, talt om at afholde et fælles 

arrangement i klubben, i samme stil som 

ved vort 25-års jubilæum. 

Vi har været så heldige at få René til at calle 

for Squaredanserne, og håber at Linedanserne 

også vil være med på sådan et arrangement.  

Præstemarksvej 10 F 4000 Roskilde
WWW.RSDC.dk

Præstemarksvej 10 F 4000 Roskilde
WWW.RSDC.dk



Vi foreslår at det nye Linedanceudvalg og 

Squaredanceudvalget sætter sig sammen og 

arrangerer dette, gerne med praktisk hjælp fra 

jer andre. Lad os få en tilbagemelding fra jer, 

Square & Linedansere om I ønsker dette.  

Mvh Maryanne 

Squaredanceudvalget 

 

LINEDANCE 

Klubarrangementer 

 

Valentinsdansen 

Lidt oplevelser fra et par dansere der var med 

til Roskildes Valentins linedansfest 14/2-2015. 

 

 
 

Vi (Randi og Pia) havde glædet os, for festen 

skulle holdes i ”vores” idræts hal, 

Gundsølillehallen, i ”vores” by, Ågerup, lidt 

uden for Roskilde og værten var ”vores” 

linedance klub, RSLDC Roskilde Linedance. 

Og linedance festen blev en fantastisk 

oplevelse. 

Gundsølillehallen havde sat alle sejl til for at 

vi linedansere skulle have en rigtig god 

oplevelse.  Baren blev indtil aftensmaden 

passet af nogle af byens skønne unge piger og 

efter aftensmaden tog byens unge drenge over 

og hele dagen var de alle i dagens anledning 

klædt ud i ens bluser og ens cowboyhatte. 

Peter og Jens Ole, halbestyrerne, der var 

synlige, interesserede og hjælpsomme under 

hele festen, havde dækket bordene flot op og 

på flere rækker, så der var masser af luft og 

benplads til at komme ud, hen og rundt mm. 

Det var også en god ide, at halbestyrerne 

havde stillet en storskærm til rådighed, så 

danselisten ”rullede” og var synlig for alle 

hele aftenen.  

Super initiativ og servicering og alle hallens 

medarbejdere havde kun glade smil og venlige 

ord/kvikke bemærkninger tilovers til os 

gæster.  

Hvis vi overhovedet manglede noget, så kunne 

vi da godt nævne (mellem ”fyldte” sideben) 

mulighed for køb af lidt hjemmebag til kaffen 

og lidt saltede chips/saltnødder til senere. 

Vi var vel små 200 linedansere fra nær og 

fjern. Sverige var mødt op for at støtte op om 

Johnny fra Ystad, festens inviterede 

gæsteinstruktør, der gav workshop på nye, 

gode og sjove danse. 

Rigtig god danseliste til dejlig CD musik, 

rigtig mange dansere på gulvet det meste af 

tiden og humøret højt hele dagen og aftenen, 

selvom benene blev mere og mere ømme hen 

mod slutningen. 

RSLDC’s instruktører og formand/bestyrelse 

og hjælpere havde sat alle sejl til for at 

arrangere denne årlige tilbagevendende 

Valentins fest for os alle og vi er taknemlige 

for at I stadigvæk har lysten og gejsten.  

Valentinfesten i Gundsølillehallen var absolut 

en af de bedste Valentinoplevelser 

(hukommelsen rækker nemlig ikke så 

og maden – ikke at forglemme – var 

forrygende. Der var masser af mad og det 

smagte fantastisk.  

Sæt X i kalenderen og kom selv og vær med 

til at opleve Valentins fest til næste år: 

Næste års Valentins linedansfest afholdes igen 

i Gundsølillehallen lørdag 13/2-2016 

Mange linedance hilsner 

                                                   Randi og Pia 

 

Gran Canaria linedance aften 

d. 27 marts 2015 

Godt initiativ fra Anne, som samlede mange 

Grand Canaria dansere den 27/3. Det var rigtig 

hyggeligt at gense folk fra nær og fjern, 

ligeledes at få danset alle dansene igen. Det 

var ikke dem alle vi havde styr på, men med 1 

væg eller 2, klarede vi det upåklageligt. Håber 

succesen kan gentage sig efter næste rejse. 

Sally var naturligvis en stor hjælp – også 

denne aften.              

                                          Lis Ulla og Susanne 



Søndagsdans  

Der har igen i år været afholdt vores populære 

SØNDAGSDANS fra kl. 11-15. Disse 

arrangementer er meget populære – ikke kun 

hos klubbens medlemmer, men også dansere 

fra mange andre klubber.  

Sally, Alis og Tina skiftes til at stå for 

danselister og musik, og styrer os med kyndig 

hånd gennem strabadserne.  

Ved middagstid kan der købes en let frokost 

bestående af brød og pålæg. Derforuden har 

flere dansere haft gang i bageriet, og medbragt 

nogle lækre kager. Tror stadig, at Randi har 

førstepladsen med den Pinnochio-kage hun 

havde med. Den var så populær, at opskriften 

kom på facebook efterfølgende.  

Men Randi: Jeg har glemt, hvordan den 

smagte. Kan du ikke forsøge igen….. ;-) 

Jeg glæder mig allerede til den nye sæsons 

søndagsdanse.  

                        Knus fra dansemusen Jytte 

 

Golden Oldies aften den 20. marts 2015 

 

 
 

Aftenen startede med spisning af vores lækre 

medbragte smørrebrød, og snak og hygge 

omkring bordet. 

Med maven fuld var det tid til at komme på 

gulvet og få genopfrisket nogle af de gode 

gamle danse, som Ullerup, Ishøj og Roskilde 

havde fundet frem til denne aften. 

Der blev hurtigt trængsel på gulvet, men 

dejligt at så mange kommer og er med til, at vi 

kan danse de ”glemte” danse, dem kan man 

godt savne lidt……… 

Alt i alt en dejlig aften, hvor instruktørerne 

gav en væg eller to, så dansen lige kunne 

komme ned i benene igen, og vi andre fik en 

YES oplevelse. 

Vi glæder os til den næste Oldies aften, håber 

dog at der ikke bliver hurtig exit igen…. 

Uheldigvis gik alarmen i gang, så ikke mere 

dans den aften – der var heldigvis kun kort tid 

tilbage af aftenen – salen blev tømt for dansere 

på rekordtid. 

Mange dansehilsner     

Randi og Sanne 

Bjæverskov Linedancers 

 

Redaktør:  næste Oldies aften bliver i Ullerup 

fredag d. 4 marts 2016! 

 

Sæsonafslutning 

Så kom dagen tirsdag den 2/6-2015, som alle 

hold havde ventet på  med spænding, da hvert 

enkelt hold havde øvet en dans, som de skulle 

opvise med. 

Alle havde sommerfugle i maven, 60+ som 

øvede dansere. Netop disse to hold havde 

markeret sig som eet hold, ved at tage et enkelt 

tørklæde på, samt de øvede dansere havde 

næsten ens bluser på, hvilket virkede utroligt 

godt. 

Imellem opvisningerne var der split floor og 

hyggeligt samvær holdene imellem, hvor man 

tydeligt kunne mærke, at man grinede MED 

hinanden og ikke AF hinanden, som er et stort 

motto i vores klub. 

Samt at der var hurtige hjælpende ben at kigge 

efter, hvis man missede et trin. 

For at sådan en aften kan afvikles, er der en 

masse frivillige personer, som stiller deres  

fritid til rådighed. 

Gad vide hvor mange gulvtæpper Alis, Kurt, 

Tina og Sally har slidt for at øve dansetrinene 

til hver enkel ugentlig danseaften? 

Men et er sikkert, vi har hver især lært en 

dans, som vi så med Bravur denne aften. 

Conni og Heidi 

 

Sommerdans på Museumsøen 

Nogle tænker nok, at tirsdag er en hel 

almindelig hverdag, men for linedancere 

betyder det: masser af dans/hygge/ 

samvær på tværs/gode grin/kendte danse og 

ikke mindst, workshops med nye danse, alt det 

+ en masse god musik, og diverse kunstnere 

på besøg, er det RSDC gør, for alle os der 

elsker linedance. Tænk at stå på den skønne 

museumsø og se solen gå ned på fjorden. og 

"bare" danse linedance, og selvom 

vejrguderne, ikke helt har været på vores side i 

år, så bliver der hurtigt arrangeret at vi kan 



danse andre steder i tørvejr. 

Til alle Jer i RSDC, vil jeg gerne sige STOR 

TAK, fordi I gør "vores" tirsdage til noget helt 

særligt, og bringe danseglæden "udenfor" så vi 

alle, fra nær og fjern, kan mødes og danse 

linedance. 

Til sidst vil jeg sige, at vi glæder os allerede, 

til en ny omgang dans på havnen næste år. 

                                                       Lene Melby 

                            Solrød/Havdrup Linedancers 

 

Afslutning på sommerdans på Museumsøen 

tirsdag den 11. august 2015  

Denne aften var vi mere end heldige. Alt var 

med os. Vejret, countrymusikken, dansene og 

ikke mindst DANSERNE. 

Museumsøen dannede rammen om en perfekt 

afslutning på endnu en sommerdans på 

Havnen. Sally havde annonceret, at denne 

aften stod i COUNTRYENS navn, så der blev 

udelukkende spillet countrymusik. Vi var også 

alle blevet opfordret til at møde op i fuld 

udrustning, og jeg skal da lige love for, at 

langt de fleste havde efterkommet 

henstillingen. Vi kunne være nogle gode 

statister i en cowboyfilm.  

Omkring 200 glade og veloplagte dansere 

havde en fornøjelig og mindeværdig aften på 

Havnen, hvor dansene kyndigt blev ledet af 

fortroppen, bestående af Alis, Kurt, Sally og 

Tina.  

Vi havde også denne aften et glædeligt besøg 

af coupledancerne fra St. Merløse, der lavede 

en flot opvisning i deres flotte farvestrålende 

skjorter. 

Instruktørerne Jette og Kurt guidede os også 

igennem en workshop, hvor mange deltog.  

Ingen tvivl om at countrymusikken har en stor 

betydning – og glæde – for rigtig mange 

linedancere.  

Håber det kan gøres til tradition, at vores 

sommerdans afsluttes i ren westernstyle.  

Jytte 

 

Countryhold 

Da der på et fælles møde for linedancerne var 

ytret ønske om mere country, sendte klubben 

en prøveballon op med et decideret 

countryhold. 

 Alis tog – som altid - udfordringen op, og jeg 

skal da lige love for, at det var en succes. De 6 

aftener det strakte sig over kom der ca 30 

forventningsfulde og glade dansere hver gang 

– ikke kun fra vores egen klub – men også fra 

adskillige andre klubber.   

Vi fik i den grad sved på panden, for Alis er jo 

ikke kendt for at ligge på den lade side, og 

have alt for mange langsomme danse. Der blev 

danset igennem, nye som gamle danse. Der 

blev grinet og hygget. Stompet og hoppet. Det 

var også en glæde for de mandlige deltagere, 

da der ikke var så meget ”tøsepjat” over 

dansene disse aftener. 

Alis har lovet – og glæder sig til – at starte en 

ny sæson op igen til september, og jeg tror 

roligt jeg kan sige, at vi dansere glæder os lige 

så meget.  

Jytte 

 

Kommende arrangementer 
 

Søndagsdans 

Vores populære søndagsdans starter igen op 

for fuld skrue fra kl. 11-15.  

Første gang er søndag den 20. september og 

næste gang er søndag den 15. november.  

Danseliste med split floor, danse på alle 

niveauer samt oldies.   

 

Danseaften til CD, fredag den 9. oktober 

CD aften på alle niveauer med split floor og  

tilrettelagt så begynderne også kan være med. 

Der gives gerne en væg, så der er ingen 

undskyldning for ikke at få støvet de rustne 

danseben af denne aften.  

 

Høstfest – Halloween 

Vanen tro bliver der afholdt 

høstfest/halloween fredag den 23. oktober i 

klubbens lokaler. Alle er velkomne: hekse, 

trolde, græskarmænd, blodtørstige varulve 

samt ganske almindelige cowboys/cowgirls. 

Du afgør selv, om du vil deltage med en ret til 

fælles buffet, eller om du først kommer, når 

dansen sætter ind. Tilmelding nødvendig af 

hensyn til opsætning af borde og stole.  

 



Nytårsfest  

Vores nytårsfest i klublokalerne er blevet en 

stor succes og med pæn tilslutning fra nær og 

fjern. Hvis der er nogle, der sidder og har 

nogle gode ideer samt tid, lyst og lejlighed til 

at hjælpe med dette arrangement, hører vi 

gerne fra jer. I kan evt. sende mig et par ord, 

og jeg vil lade beskeden gå videre til rette 

vedkommende.  Yderligere oplysninger om 

aftenen kommer senere. 

 

Country Hold efterår 2015 

 

Vi danser onsdage, i alt 7 gange 

kl. 19.00 – 21.00 

2 september, 16 september, 30 september 

28 oktober, 11 november, 

25 november og 9 december 

Pris per gang – 30 kr. – betales ved døren 

Ingen tilmelding – bare møde op 

 

Siden ultimo januar 2015 har klubben haft et 

Country Hold, hvor der udelukkende blev 

spillet countrymusik. Det viste sig på mødet i 

december 2014 at være et stort ønske blandt 

flere medlemmer. Man må sige, at interessen 

for at danse linedance til countrymusik ikke 

kun var til stede blandt klubbens medlemmer, 

men også fra mange andre klubber. Vi startede 

med 6 undervisningsaftener cirka hver anden 

onsdag fra kl. 19-21 med Alis som drivkraften. 

Grundet den store succes fortsætter vi med 

dette country Hold startende i september. Mød 

frisk op og få med garanti en svedig og munter 

aften. Det kræver lige et par års dans, og er 

derfor ikke specielt egnet til nybegyndere.  

 

Fællesmøde for klubbens linedancere 

I lighed med december 2014 vil der igen i år 

blive afholdt et fællesmøde, hvor alle 

linedancerne har mulighed for at komme til 

orde og blive hørt. Nærmere herom senere.   

Andre nyheder 
 

Up Country top 10 linedance, August 2015 

1. Rock & Roll, Robbie McGowan 

Hickie 

2. Heavenly Cha, Dee Musk 

3. Memphis Love, Vikki Morris 

4. New Shade of Blue, Yvonne Anderson 

5. Don’t close your eyes, Kim Ray 

6. Woman Trouble, Tina Argyle & Karl-

Harry Winson 

7. Places, Maria Hennings Hunt 

8. South Australia, Gary O’Reilly 

9. Maverick, Karl-Harry Winson 

10. Win, lose or draw, Karl-Harry Winson 

 

Countrymusik nyheder (august 2015) 

Taylor Swift har sat endnu en milesten. 

Hendes seneste album ”1989” har solgt over 5 

millioner kopier, siden den blev udgivet for 36 

uger siden. Det gør hendes album til det 

hurtigst solgte album i over 10 år. 

Brad Paisley åbnede Rolling Stones koncert i 

Nashville, sammen med Carrie Underwood, til 

stor begejstring fra publikum. 

Der er diskussion angående titlen til Alan 

Jackson’s ”Angels and Alcohol”, men som 

omkvædet fortæller ”you can’t mix angels and 

alcolhol. I don’t think God meant for them to 

get along”. 

Sally 

En linedance tur til Skotland 

Yvonne Anderson, koreograf fra Skotland, 

underholdt os til sommerdans på Havnen d. 

14. juli 2015. Hun vil gerne arrangere en tur 

rundt i Skotland, hvor vi besøger 

seværdigheder, bor på hotel, og om aftenen 

danser vi linedance.  Hun tilbyder en 5-dages 

tur. Vi bliver transporteret rundt med bus, og 

undervejs fortæller Yvonne lidt historie om de 

skotske steder, vi besøger. Vi får flere detaljer 

senere på året, men turen er først til næste 

sommer 2016. 

Sally 

Coupledance 

Vi hedder Jette & Kurt og underviser i 

coupledance. Kort fortalt er denne danseform 

linedance for par. Trinene er de samme som i 

linedance og vi danser til det samme musik – 

primært countrymusik, men andre 

musikgenrer finder også vej bl. a. irsk musik.  

Vi mødte hinanden gennem linedancen, som 

vi begge har danset en del år, og som Jette har 

været instruktør i gennem 10 år.  

Vi havde set nogle danse coupledance, så det 

måtte vi bare prøve, og blev så begejstret, at vi 

fik lyst til at undervise i coupledance, så vi 



deltog i flere kurser for coupledance 

instruktører i 2007 og startede vores egen 

klub: Coupledance St. Merløse – som nu 

”kører” på 9. sæson. 

Vi har nogle rigtig glade og motiverede 

dansere, som fylder undervisningstimerne med 

godt humør og latter, og de stiller beredvilligt 

op til opvisninger rundt omkring og 

repræsenterer vores klub på bedste vis, bl. a. 

hos jer i Roskilde Square- og Linedance Club, 

når I holder sommerdans på havnen, og det er 

nærmest blevet en tradition, som danserne ser 

frem til. 

Gennem coupledancen har vi fået mange 

dejlige venner – både her og i udlandet, ikke 

mindst i England og Spanien hvor vi bl.a. også 

henter inspiration til nye danse. 

Vi har også den store fornøjelse at undervise i 

coupledance ved det årlige Linedance Event i 

Skærbæk og i øvrigt rundt omkring i vores 

venskabsklubber. 

Vi ”brænder” for coupledancen og håber vores 

indlæg har givet jer et indblik i denne 

danseform. 

Mange glade dansehilsener 

Jette & Kurt 

Coupledance St. Merløse 

 

En tur til countryfestival i Voghera, Italien  

Så fik jeg også prøvet at være i Italien og 

danse linedance Catalan style, det var en 

kæmpe oplevelse.   

I BRIF (Buerup/Reerslev IF) linedance 

begyndte de for et par år siden at undervise i 

Catalan linedance. Først var vi bare nogle få 

stykker i klubben som dansede nogle små 

begynderdanse, og som tog til Ullerslev på 

Fyn hos Randi & Lone, for at lære lidt nye 

danse, og se hvad de kunne danse, og det var 

nok her interessen for Catalan style begyndte. 

Siden blev der oprettet et hold som blev 

annonceret gennem Randi's arrangementsliste 

og der var da også en del der begyndte, men 

mange holdt op igen af forskellige grunde, så 

nu er vi 10-15 stykker som holder ved, så godt 

vi kan.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Når vi skal lære nye danse er det tit vi lige skal 

på YOU TUBE og se dem. Her ligger der 

mange danse, som er optaget fra 

countryfestivalen i Voghera. På et tidspunkt 

faldt der en bemærkning om, at det kunne 

være spændende at tage ned og deltage i 

arrangementet - og pludselig var der fundet en 

hovedbygning til en gård med 10 sovepladser 

fordelt på 5 værelser, køkken, stue, spisestue, 

3 toiletter, de 2 med bad og vupti! så var den 

lejet og de første 6 havde tilmeldt sig til turen. 

Vi var så 2 mere som tilmeldte os lidt senere.   

Det Danske hold i Voghera 



Efter at dansesæsonen i BRIF sluttede, mødtes 

vi så en gang om ugen og øvede nogle danse, 

som med stor sandsynlighed ville blive danset 

under festivalen. Vi tilmeldte os også en 

konkurrence i at danse Catalan style, som 

foregik den sidste dag om eftermiddagen. 

Holdet bestod af ca. 700 dansere fra nær og 

fjern, (mange lande) som skulle danse en ny 

dans koreograferet af Adriano Castagnoli med 

navnet Soundchaser: 20 count intro, A-stykke 

64 count, B-stykke 44 count (2. gang det 

danses kun 38 count) og ending (Dansen kan 

ses på YOU TUBE). Dansen skulle læres 

hjemmefra og så skulle indmarchen og dans 

gennemgås om formiddagen på en P-plads i 

nærheden.   

Turen derned forgik med fly til Malpensa 

lufthavn i Milano, derefter en god times kørsel 

i taxa til Voghera. De første seks tilmeldte 

havde købt rabatbilletter hos SAS, men dem 

var der ikke flere af, så for at få billetterne til 

en rimelig pris, købte vi de sidste billetter hos 

Easy Jet, hvilket betød at vi lettede og landede 

5 kvarter senere. Det betød også, at de første 

landede i terminal 1 og vi landede i terminal 2, 

og det gav en del problemer med at finde 

hinanden, indtil vi fandt ud af, at der var 

omkring 5 km mellem terminalerne.  

Vel ankommet til gården midt på 

eftermiddagen gik vi en tur og fandt festival 

pladsen, hvor der var vældig aktivitet med at 

få gjort klar til start fredag eftermiddag.  

Taxakørsel de 4 km. ind til festivalens åbning 

fredag eftermiddag, og hjem når det var slut 

fredag + turene ind til pladsen lørdag og 

søndag var bestilt om torsdagen, men der blev 

vi brændt af! Så åbningen nåede vi desværre 

ikke. Vi fik fat i en anden taxa og kom af sted. 

Hjemturen gik ikke stort bedre, efter en god ½ 

times venten på vognen gik vi hjem. Lørdag 

blev vi brændt af 3 gange, derefter fik vi 

informationen til at ringe når skulle bruge en 

hyrevogn.  

Søndag formiddag var der så gennemgang af 

opvisningsdansen + opstilling og indmarch, og 

søndag eftermiddag var det så konkurrence tid. 

Her var det så lige, at min opvisningsskjorte 

hang hjemme i Danmark, så der var ikke den 

store tvivl om, hvem der skulle holde alle 

taskerne. Holdet vandt præmien for det største 

opvisningshold (600 - 700 dansere).  

Festivalen foregik i en kæmpe stor indendørs 

ridehal hvor der var lagt et stort trægulv. 

Rundt om gulvet var der så boder, hvor der 

blev solgt støvler, hatte, bælter, T-shirt, tøj, 

souvenir og alverdens country og linedance 

artikler. Her kunne der oses i timevis, og 

skulle der være et par euro i overskud, kunne 

man sagtens få dem brugt.  

Det var en fantastisk oplevelse at se så mange 

utrolig dygtige dansere, som kunne så mange 

danse og udstrålede så meget danseglæde. Jeg 

ved godt, at en del af danserne var 

konkurrence dansere og at mange af dem der 

var med, havde været på flere teknikkurser; 

men at se den måde de dygtigste dansede på 

og med hvilken lethed de bevægede sig i et 

højt tempo og stadig have overskud til at 

glædes over dansen, det var så flot.  

Jeg deltager gerne i arrangementet igen, men 

jeg skal kunne en del mere Catalan style inden 

jeg deltager næste gang; for selv om der blev 

danset en dans en gang i mellem som jeg har 

lært, blev der danset rigtig mange danse som 

var på et højere niveau og i et noget højere 

tempo. Jeg kunne nogen gange godt føle mig 

som en første års danser, der var mødt op for 

at danse på turboholdet.   

Under hele turen havde vi sol fra morgen til 

aften, midt på dagen mellem 35-40 grader, her 

gjaldt det så om at holde væskebalancen ved 

lige.  Alt i alt en rigtig god tur med nogle 

rigtige dejlige mennesker, hvor hyggen var i 

første række.  

En god og sjov oplevelse rigere.  

Vomse/BRIF 

 

Livet bag baren 

Jeg vil gerne dele min oplevelse som bartender 

ved arrangementer i klubben. 

Da jeg fik dårlig fod og ikke kunne danse så 

meget mere, tænkte jeg: Er det hele forbi nu? 

Jeg begyndte så at hjælpe Kurt i baren. Det er 

nok den bedste tjans, jeg har haft. Søde og rare 

kunder, altid glade og så får jeg så mange 

kram og kys. Alene det, er det hele værd.  

Jeg håber, jeg kan blive ved nogle år endnu. 

De kærligste hilsner fra en glad bartenderErik 

(Ps.: Tak til Kurt for godt samarbejde) 



Mine 9 skønne år på Roskilde havn ved 

Vikingeskibsmuseet med linedance  

 

I 2007 ringede Vang til mig og spurgte, om 

jeg kunne være interesseret i at komme med 

min butik ned til Vikingeskibsmuseet, for de 

ville lave linedance 8 tirsdage, fra midt i juni 

til midt i august, for et beskedent beløb for 

mig med butikken, og gratis for danserne. 

 

 
Jeg sagde, at jeg ville godt prøve, men jeg 

ville ikke komme hver tirsdag, for det ville der 

nok ikke være salg til. Jeg ville heller ikke 

være der hvis det ikke var tørvejr. Jeg læssede 

bilen til den første tirsdag, og havde et ok salg, 

og kørte afsted næste tirsdag, og sådan 

fortsatte det alle 8 tirsdage i 2007.  

Selve området omkring havnen og vikingeskib 

museet er et besøg værd, da det er så smukt, så 

smukt, Jeg kan godt forstå, at man kan samle 

200 til 300 linedancere hver af de 8 tirsdage, 

når vejret er til det. 

 I de 9 år jeg er kommet der, har det måske 

været aflyst på Havnen på grund af vejret 10 

gange. 

 Jeg har flere gange været overrasket over, at 

jeg har kunnet sælge noget hver gang, men 

Roskilde Country Club har lavet et meget 

varieret program for danserne. Toppen har 

været, når der har været levende band. De sidst 

3 år hvor Tamra Rosanes har været der, har 

der været over 500 mennesker, en flot 

oplevelse. Desværre regnede det i år, hvor hun 

var der, så man måtte flytte til Ringparkens 

Beboerhus.  

Jeg nyder virkelig de 8 tirsdage på havnen, 

hvor også min trofaste medhjælper Kaj 

kommer og nyder musikken og dansen, og 

hjælper mig med at læsse, når det er slut. Og 

så alle de dejlige kram man får.  Jo, linedancen 

på Roskilde Havn ved Vikingeskibsmuseet er 

en dejlig oplevelse og et besøg værd for alle 

                                           Doris og Jørgen 

 
Doris og Jørgen Olsen 

Texas Square DJO 

Langagervej 45, Farendløse 

4100 Ringsted 

tlf. 57 64 00 18 mob. 21 90 06 96 

mail. salg@texasdjo.dk 

  

Country klubben Kaktus 

Country klubben Kaktus i Sorø, Lynge 

Forsamlingshus, Topshøjvej 2, Lynge, 4180 

Sorø afholder 6 livemusik arrangementer i 

løbet af 1 år, og sæsonen starter fredag 

25/9.2015 med Northern Skyline. Man kan 

vælge at komme kun og høre musik og danse, 

eller man kan købe madbillet sammen med 

indgangsbilletten og få serveret et godt og 

solidt måltid mad fra vores berømte køkken  

Den 25/9.15 serveres stegt flæsk med hvide 

kartofler og persillesovs. Samme meny som 

hvert år, når vi starter sæsonen. 

Herefter bliver næste arrangement fredag 

30/10.15 ,hvor Jambalaya band og Hallur 

Jensen står for underholdningen. 

Lørdag den 21/11.15 afholdes vores 

julearrangement og her underholder Fistful of 

dollars. 

Det er altid hyggeligt og uformelt til vores 

arrangementer, nogle kommer kun for at lytte 

til musikken og få lidt god mad, andre 

kommer for at svinge dansebenene. Men alle 

forlader stedet når aftenen er slut med et smil 

på læben 

Har du lyst til at læse mere, kan info findes på 

vores hjemmeside: www.country-club-

kaktus.dk 

Vi håber at se en masse musikglade 

mennesker i løbet af sæsonen. 

Helle og Peter,  

Country Klubben Cactus 

mailto:salg@texasdjo.dk
http://www.country-club-kaktus.dk/
http://www.country-club-kaktus.dk/


 

 

Country Klubben Cactus 

Lynge Forsamlingshus 

Topshøjvej 2, Lynge 

4180 Sorø 

 

Etiketten på dansegulvet   

Inden for linedance opererer man i mange 

lande med en såkaldt linedance-etikette: nogle 

få retningslinjer for, hvordan man bør opføre 

sig på dansegulvet, så vi alle kan lide 

hinanden. Indtil for få år siden var vi i 

Danmark og Norden ikke så flittige til at 

benytte denne etikette. Desværre har det i 

nogle tilfælde givet nogle praktiske problemer. 

Man ser nemlig af og til, at linedancere og 

pardansere er uenige om fordelingen af gulvet, 

hvorefter man opdeles i to lejre! Desværre har 

dette i nogle kredse været med til at give 

linedance et dårligt ry, fordi danserne optager 

meget gulvplads.   

 

Sådan fordeles dansegulvet mellem danserne:  

 linedancerne danser midt på gulvet 

 pardanserne danser i en ring omkring 

linedancerne  

 pardanserne danser imod urets retning 

 pardanserne bør udnytte hjørnerne af 

gulvet   

 

 Husk…. 

 der lines op fra første række – dvs. gå op i 

forreste række ved start på dans.  Andre 

kan derefter stille sig op bagved dig 

 overlad den ydre del af dansegulvet til 

partner- og pardansere 

 sig undskyld, hvis du danser ind i andre 

 lyt til instruktøren. Han/hun bestemmer 

danse og tæller ind (5, 6, 7, 8) 

 vær opmuntrende og støttende over for 

begyndere. Du har selv været begynder! 

 værdsæt instruktørens arbejde. Klap eller 

giv ros!   

 

Undlad …  

 at starte på en anden dans end den der 

allerede danses – med mindre der er 

meget plads, og at du fornemmer, at andre 

synes det er acceptabelt, eller at 

instruktøren har annonceret det over 

højttalerne 

 at stjæle gulvplads, så du kan få plads til 

at ”optræde” 

 at dine ben og arme bliver farlige våben 

for andre på dansegulvet  

 at starte med at undervise midt i en dans 

eller forlad dansegulvet for at undervise 

 at tage drinks med ud på dansegulvet.  Du 

spilder! 

 at danse med en tændt cigaret i hånden – 

du er til fare for andre 

 at krydse gennem mængden af 

linedancere, hvis du skal over gulvet. Gå 

udenom 

 at anvende (for mange) variationer. Vilde 

variationer, turbo-rotationer, højtløftede 

spark og spring forvirrer begynderne og 

gør at de andre dansere ikke kan lide – 

dig! (vent med variationer til efter den 2. 

væg)   

 

SQUARE DANCE 
 

Challengestævnet maj 2015  

Vi har afholdt vort C1 – C2 Challengestævne i 

slutningen af maj måned. 

 

 
 

Vores caller Thomas Bernhed, fra Sverige, og 

vores egen caller Bjørn Andersson gjorde et 

super godt arbejde med god calling og gode 

workshops.  Tak til vore 2 callere og til alle jer 

dansere fra Danmark, Sverige og Tyskland, for 

at skabe den super gode stemning henover 

weekenden.  



 

 
 

 
 

Også tak til vort køkkenpersonale, kagebagere, 

og hjælpere.  

Næste C1-C2 Challengestævne i Roskilde er 

28-29-30. oktober 2016, med Anders Blom og 

Bjørn Andersson. Fredag eftermiddag C3a, 

med Anders Blom.   

                                              Mange hilsner fra 

                   Gerhard, Ghita, Ole og Maryanne 

 

Sommer-Squaredanse 2015 

Vi har nu afholdt vores 4 sommerdanse. Vore 

callere René, Stefan og Reine gjorde et fint 

arbejde, og danserne var med til at give en 

fantastisk stemning.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vejret har også været med os i år. En stor tak 

til alle dansere og callere.  

                                                 YR Maryanne  

 

 

 



Square Dance Nytårsdans 

RSDC er vært for Square Dance Nytårsdans, 

mandag d. 28 december 2015, kl. 19 til 21.45 

med Bjørn Andersson som Caller.  

Hvordan kommer jeg til orde?  

Her kan du sørge for, at din mening kommer 

frem: 

Bestyrelsesmøde:  Medlemmer kan til enhver 

tid kontakte formanden eller 

bestyrelsesmedlemmer. 

Generalforsamlingen: mødet ligger i første 

kvartal. Ifølge vedtægterne skal medlemmerne 

have besked 2 uger før, og indkomne forslag 

skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før.  

Regnskabet skal også sendes ud inden 

generalforsamlingen.  Alle medlemmer, 

square- og linedancere er inviterede til at 

deltage. 

Holdrepræsantanter (2 fra hver hold - 

square og line), undervisere, callere og 

bestyrelsen:  Mødes 2 gange om året for at 

tale om, hvordan sæsonen går og aktuelle 

emner. 

Squaredance udvalg: et par dansere mødes 

for at tale om squaredanceundervisning, 

arrangementer mm. De sender de vigtigste 

beskeder og spørgsmål videre til bestyrelsen. 

Linedanceudvalg: 2 dansere fra hvert hold 

samt undervisere mødes første gang til 

september 2015 for at tale om 

linedanceundervisning, arrangementer mm. De 

sender de vigtigste beskeder og spørgsmål 

videre til bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

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.. 

Send alle tekster og billeder til Jytte Hjort, email redaktoer@rsdc.dk 

Næste blad udkommer den 1.marts 2016 med deadline den 15. februar 2016. 

 

 

 

 

mailto:redaktoer@rsdc.dk

