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Redaktøren 
Jeg glæder mig som sædvanligt til en ny 

sæson starter op. Altid sjovt – og spændende 

– at se, hvem jeg skal gå på hold med, og jeg 

nyder at se alle de ”gamle” og kendte 

ansigter. Elsker alle de kram jeg giver og får, 

og ikke mindst den lette og sjove stemning, 

der er på holdet.  

Jeg glædes over at være i en klub som vores, 

hvor vores fantastiske instruktører kaster sig 

ud i alle former for arrangementer til stor 

glæde for os alle – medlemmer som ikke 

medlemmer. Dette store arbejde skal vi som 

dansere huske at værdsætte og påskønne.  

Et lille opråb: Jeg mangler i den grad flere 

dansere – både squaredancere som 

linedancere, der sender mig indlæg til 

klubbladet. Min mailbox risikerer ikke at 

blive overfyldt af indlæg fra jeres side, og 

som I kan se i bladet, er der ikke mange 

forskellige skribenter. Måske er tiden løbet fra 

et decideret klubblad. Måske skal der 

fremover blot udkomme et ”Nyhedsbrev” på 

en enkelt side med relevant information. 

Måske skal det udkomme 4 gange årligt. 

Måske skal det kun udkomme én gang årligt. 

Måske…  Jeg vil meget gerne høre jeres 

mening omkring dette emne. Jeg håber, at min 

mailbox redaktoer@rsdc.dk bliver fyldt med 

indkomne forslag, ønsker og ideer, og jeg vil 

personlig besvare alle jeres mails med 

relevant indhold. Alt vil blive modtaget med 

kyshånd. 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. Tak for hjælpen til Sally.  

 

 

Formanden har ordet 
Velkommen til sæson 2016 – 2017.  

Alle hold har haft deres første danseaften. Det 

er dejligt at se mange af de tidligere 

medlemmer, der måske har danset i 1 eller 2 

år på samme niveau, men nu ønsker at prøve 

nye udfordringer ved at danse på et lidt højere 

niveau: Uanset om man forsætter på samme 

hold eller ønsker nye udfordringer, så gælder 

det bare om at have det sjovt på det hold man 

danser på. På linedance begynderhold var det 

dejligt at se mange nye ansigter, men dette 

gælder også de øvrige hold, hvor det er første 

gang, man danser på et af holdene. Derfor 

velkommen i klubben. Håber I får mange 

timer med blod, sved og tårer, men også 

masser af grin, fordi man lige pludseligt har 

”lavet” en ny dans. Alle har haft denne 

oplevelse, uanset hvor lang tid man har 

danset, men med tiden bliver alle bedre til at 

flytte foden korrekt. En af de vigtigste ting er, 

højre er lig venstre højre eller omvendt, eller 

var det bare højre / venstre. Klubben har haft 

mange arrangementer både for square- & 

linedance i vores lokaler, hvor der har været 

deltagelse af klubbens egne medlemmer, men 

også fra mange andre klubber. Valentinsdans 

2016 blev afviklet i klublokalerne fsv. angår 

squaredance, og i Gundsølillehallen fsv. angår 

linedance.  På begge arrangementer var der et 

stort fremmøde, som ønskede at have 1 eller 2 

dage med dans. I 2017 vil det også foregå 2 

forskellige steder. Linedance den 11. februar i 

Gundsølillehallen og weekenden efter er der 

squaredance i klublokalerne.  

Sommerdans 2016 gav endnu en gang et stort 

fremmøde, især på de linedanceaftener, hvor 

vi havde besøg af Niels Poulsen, Tamra 

Rosannes samt Maggie Gallagher fra UK. 

Maggie kan opleves igen til Valentinsdans i 

Roskilde Square- & 

Line Dance Club Klubblad september 2016 
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2017.  Squaredancen havde også et pænt 

fremmøde. Jeg vil tro, at der har været 

omkring 5000 personer til alle vores 

sommerdanse på havnen i denne sommer.  

Klubber fra hele Sjælland, men ikke mindst 

dem som har taget den lange vej over 

Øresund eller Storebælt. Stor tak til alle som 

deltog i 2016. Vi håber også at se jer alle igen 

i 2017 til Sommerdans på havnen.  Program 

er klar i foråret 2017. Som altid er der gratis 

adgang på havnen.  

 

Hjemmeside ”RSDC.DK” har fået en 

ansigtsløft i løbet af sommeren 2016, men vi 

mangler stadigvæk nogle ting at opdatere, så 

den kan blive bedre. Nu skulle den virke på 

mobil og tablets, så det ser pænt ud.  Jeg 

håber, at mange vil bruge den til at få et 

overblik over, hvad der sker i klubben.  

En stor tak til dem, der har kommet med 

bemærkninger, og især Michael 

”Webmaster”, som har stået for det hele.   

På hjemmesiden er der link til facebook -  

Squaredance gruppen og Linedance gruppen - 

hvor der også vil være relevante oplysninger 

om arrangementer. Jeg ved, at der er mange, 

der bruger facebook både på pc,  mobil 

og/eller tablet.  

 

Jeg vil til slut takke alle ”gamle” medlemmer, 

som danser på et eller flere hold, og alle nye 

ansigter i klubben, og ikke mindst dem der 

underviser jer på de enkelte hold. De gør et 

stort arbejde med at finde ud af, hvilke 

udfordringer der skal være på hvert hold. 

Dette gør sig også gældende til alle vores 

arrangementer. Uden dem – ingen klub.   
Vang, Formand 

 

Klubnyheder 
Generalforsamling 

søndag den 13. marts 2016 

Knap 80 dansere var mødt op til 

generalforsamlingen med ligelig fordeling af 

square- og linedancere. Generalforsamlingen 

blev afholdt i god ro og orden, hvor flere fik 

ytret deres meninger på kryds og tværs. Vi fik 

sagt tak til Kurt for det store arbejde, han har 

gjort for klubben igennem mange år og for et 

godt samarbejde. Vi glemte vist kvinden, der 

står bag Kurt, ja nemlig Lene som har støttet 

ham i tykt og tyndt. Stor tak til Lene. Vi fik 

også sagt velkommen til det nye medlem af 

bestyrelsen, Eva og der var generel tilfredshed 

med valget. Dejligt med en positiv, 

konstruktiv og ligeværdig dialog flere gange 

mellem square- og linedancerne.  

En god og laaang generalforsamling.  
Lis Ulla 

 

Fælles opvisning i Gågaden 

Traditionen tro var der igen i år opvisning af 

både line- og squaredance lørdag den 27. 

august kl. 11.00-13.00. Der blev på skift 

danset hhv. linedance og squaredance til stor 

glade for de handlende. Bagefter var klubben 

vært med en sandwich.  
Jytte 

 

Linedanceudvalget 

Udvalget er kommet godt fra start, og der er 

fortsat masser af relevante emner, der 

behandles på møderne. Vi har indtil nu brugt 

en del tid på at finde på et fælles 

”aflønningssystem” for callere og 

instruktører, men det er bestemt ikke så let, 

som man måske umiddelbart tror. Vi taler 

også om: 

- Brugen af facebook 

- Fælles arrangementer 

- Evaluerer på afholdte arrangementer 

- Yderligere brug af klublokaler 

- Hvordan får vi flere penge i 

klubkassen 

for nu bare at nævne et par emner. Vi 

fortsætter ufortrødent med arbejdet.  
Jytte 

 

LINEDANCE 

 

Helt fantastiske danseoplevelser 
Jeg er helt ny linedanser. Jeg så tilfældigvis et 

opslag på Facebook om linedance i Sorø 

Linedance klub i august 2015, og jeg tænkte, 

at det måske kunne være noget for mig. Jeg 
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kan lide at danse, men jeg havde ingen 

dansepartner. Desuden skulle jeg ikke 

koordinere det med nogen, hvilket var en stor 

fordel, da jeg er sygeplejerske og derfor ikke 

altid kan komme pga vagter på mit arbejde. 

Jeg startede og blev allerede første gang bidt 

af linedance. Så meget så jeg ikke kunne 

nøjes med kun at danse en gang om ugen, så 

jeg meldte mig ind i 2 klubber. 

Jeg lærte en masse nye begreber; jazz box, 

kick Ball change, fan, vine, weave, vaudeville 

osv, osv. Jeg øvede og øvede, for det er jo 

simpelthen så sjovt. 

Og så startede et helt fantastisk år med dans. 

Jeg kom til dansefester med en masse glade 

og fantastiske mennesker. Jeg fandt ud af, 

hvad danselister var og lærte en hel del 

begynderdanse. 

Selvfølgelig skulle jeg prøve at deltage i 

sommerdans på havnen i Roskilde. Jeg husker 

tydeligt den første gang med alle de dejlige 

mennesker, gode stemning og det skønneste 

trædansegulv. Musikken startede; men inden 

blev dansene altid præsenteret, og det blev 

tydelig sagt, hvorhenne hvilke danse blev 

danset. Det er jo en kæmpe hjælp til en 

nybegynder, som nemt kan blive lidt forvirret, 

og alt er nyt. Der blev altid gennemgået en 

væg, og de sødeste og mest imødekommende 

instruktører stod altid foran og dansede for og 

hjalp. Det var så dejligt aldrig at føle sig dum, 

selvom jeg lige dansede forkert, vendte den 

forkerte vej eller troede, at det var en helt 

anden dans. Ja, det er svært at huske navnene 

på dansen, trinene, taggene og alt det andet. 

Jeg følte mig altid så velkommen af alle - 

såvel dansere som instruktører. Det var nogle 

rigtig fine danselister, og der var jo altid en 

del begynderdanse med, som vi havde danset 

på begynderholdet i Roskilde Linedanceklub, 

så der var også en del danse, som jeg godt 

kendte; eller i hvert fald genkendte hen af 

vejen. 

Stemningen var så fin, så jeg også kastede 

mig ud i at prøve at være med på danse, som 

jeg ikke kendte; for man fik jo så meget hjælp 

undervejs. Jeg deltog glad og gerne i de 

workshops som var; og igen forsøgte man at 

få alle så godt med som muligt. Jeg blev så 

begejstret, så jeg kom alle de gange som var 

mig muligt. At stå og danse den ene dans efter 

den anden med dejlige og glade mennesker til 

dejlig musik, mens solen gik ned over vandet 

og duften af træ; ja det glemmer jeg aldrig. 

Den ene gang kom endda den smukkeste 

regnbue frem. 

En hel særlig tak til instruktørerne - også 

instruktører fra andre klubber, som også bare 

hjælp os nye lidt på vej. Jeg ved, at der ligger 

rigtig mange kræfter bag at arrangere og 

afholde sådanne arrangementer; så tak til alle 

jer, som har bidraget til, at jeg og mange 

andre med mig, har fået så mange dejlige 

danse oplevelser igennem hele sommeren. 

Nu er sommeren slut, og holdene starter igen; 

og jeg skal jo heldigvis lære flere nye danse. 

Jeg vil glæde mig meget til næste sommer og 

være en trofast danser til alle de sommerdanse 

på Roskilde Havn, som det overhovedet er 

mig muligt. 
Helle Gjeraae fra Sorø Linedance Klub og 

Roskilde Square & Line Dance Club  

 

Holdrepræsentant/linedance – hvad er det? 

Nu nærmer tiden sig for valg af 

holdrepræsentanter, men hvad er en 

Holdrepræsentant? 

At være holdrepræsentant for sit 

linedancehold er ret simpelt. Der vælges to 

holdrepræsentanter for hvert hold – både 

squaredance og linedance – kort inde i den 

nye sæson/omkring 1. oktober. 

En holdrepræsentant bliver indkaldt til et eller 

to bestyrelsesmøder årligt sammen med 

klubbens øvrige holdrepræsentanter. Til disse 

møder vil bestyrelsen gerne vide, hvordan det 

går på de enkelte hold – niveauet, stemningen, 

antal dansere, musik, instruktør. Kun for at 

sikre sig, at alle dansere trives på holdene. 

Hvis en danser på et hold har svært ved at gå 

til instruktøren for at rose for et eller andet, 

stille forslag om en ændring, ”øffe” lidt, kan 

det ske gennem holdrepræsentanten, som så 

tager emnet op med instruktøren.  

Ligeledes plejer holdrepræsentanterne at tage 

initiativ til at samle ind til instruktørerne når 
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efterårs- og forårssæsonerne afsluttes og 

overrække gaven til 

afslutningsarrangementerne. 

Holdrepræsentanterne tager sig lidt ekstra af 

de nye på holdene og viser dem rundt, samt 

tager imod tilmeldinger og eventuelle 

betalinger til videre ekspedition. Sidst men 

ikke mindst er det holdrepræsentanternes 

”job” at få nogen til at feje gulvet, når dansen 

er slut, så der er klar til næste hold.  

Kom frisk på banen, og stil endelig op til den 

hyggelige tjans.  
Eva og Jytte 

Gamle garvede holdrepræsentanter  

 

Ny instruktør til begynderne 

 

 
 

 

Hej alle glade dansere, 

Jeg hedder Marianne, og er den nye instruktør 

på linedance begynderholdet i RSLDC i 

sæson 2016/2017. 

Jeg er bidt af linedancen, og skal i gang med 

min 5. sæson som danser og min 3. som 

instruktør.  I de fire år jeg har været aktiv, har 

jeg danset først i Silverstar og nu i Get It On 

Liners.  I Get It On Liners vil jeg også i denne 

sæson være aktiv danser og instruktør, og da 

jeg lige kunne presse et hold mere ind i min 

kalender, er jeg SUPER GLAD for, at det 

kunne blive hos jer i Roskilde. Jeres klub har 

dannet rammen om nogen af de første og 

største oplevelser, jeg havde som ny danser, 

når vi tog på havnen til sommerdans, og hvad 

er mere naturligt end at ønske at kunne 

”betale” lidt tilbage. 

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i 

gang hos jer, til at lære klubben og jeres 

traditioner at kende, samt møde alle jer og de 

nye begyndere. Jeg synes, det er meget 

inspirerende og givende at se nye dansere 

komme til, måske lidt usikre på om dette er 

noget for dem, men indenfor tre måneder er 

de fleste nye dansere bidt af dansen og kan 

næsten ikke få nok. 

Om mig som person kan jeg fortælle, at jeg 

bor i Slangerup sammen med min kæreste 

Lars, jeg har to store børn på 17 og 21 år, 

hvoraf den ene (Merle på 17 år) også er aktiv 

danser. Jeg bruger en stor del af min tid på 

Novo Nordisk i Hillerød og det har jeg gjort i 

snart 15 år. Den fritid der er til overs, når ikke 

jeg danser bliver brugt sammen med familie, 

venner og vores dyr, som pt. er en voksen 

labrador, en labrador på fem måneder og en 

pensioneret kat. 

Jeg har en stor udfordring ved at starte op et 

nyt sted, så jeg håber I vil hjælpe mig. Jeg har 

rigtig svært ved at kende ansigter og huske 

navne, så hvis jeg ikke hilser eller kan huske 

jeres navn, er det ikke fordi jeg er ligeglad – 

jeg skal bare lige hjælpes lidt. 

Vi ses på dansegulvet. 
Marianne 

 

Kr. Himmelfart på Western Camp 

 

 
 

Endnu engang har jeg tilbragt min Kr. 

Himmelfart på Western Camp i Kramnitse og 

endnu engang er jeg vendt hjem – helt høj i 

låget. I år var vi velsignet med suverænt 

solskinsvejr alle dage, hvilket fik stemningen 

til at stige yderligere et par grader. Vores 

sædvanlige hytte nr. 12 var i år beboet af 

Kylle, Pylle og Rylle alias Yvonne, Karen og 

jeg. Vi var flankeret af to andre hytter med 

kendte ansigter fra vores egen klub samt 

Bjæverskov og som altid havde vi også 
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dagligt besøg af ”drengene” på den anden side 

af sceneområdet. Det er altid hyggeligt at 

rende på visit i de andre hytter, og i år var 

absolut ingen undtagelse. Fredag aften var der 

livemusik med Hacienda Country Band. Skal 

da lige love for, de forstod at spille god 

gammeldags countrymusik, og hvor vi hele 

aftenen lang dansede god, gammel og 

traditionel linedance.  

 

Lørdag fik vi besøg af et par af vores 

klubmedlemmer, der gerne ville underholdes 

af aftenens band. Vi GIK på diget hen til 

restaurant Strandgården (3 km. fra Western 

Camp og tilbage igen…..) for at få aftensmad. 

Strandgården er kendt for deres ENORME 

store og lækre wienerschnitzler til en yderst 

rimelig pris. Kan varmt anbefales. Også deres 

”dagens fisk” var en lækkerbisken.   

Om aftenen var det Memphis Boulevard der 

optrådte med deres altid humørfyldte show og 

god musik. Da det er mere show end koncert, 

er det svært at danse til, men 

underholdningsværdien fejlede absolut 

ingenting. De fik lov at spille en time ekstra 

og der var høj stemning på pladsen.  

Tak for denne gang og tak til jer 

dansere/venner, der var med til at gøre turen 

mindeværdig – igen igen. 
Jytte 

Klubarrangementer 
 

Oldies aften  

Den 4. marts 2016 var Ullerup Linedance 

vært for det 5. Oldies-arrangement.   

Ishøj, Ullerup og Roskilde samarbejder om 

arrangementet og er vært på skift. Alle gange 

har arrangementet været udsolgt, så det er 

tegn på, at vi er glade for at danse de gamle 

danse.  Underviserne fra de 3 klubber giver 2 

vægge i alle danse, og så på med musikken. 

Humøret var højt og vi fik en hyggelig snak 

med gamle bekendte og morede os over, 

hvornår vi første gang havde danset de gamle 

danse. Nogle danse er klassikere og findes 

stadig på danselisten rundt omkring, 

f.eks.  Come dance with me, Side by side, 

Sweet little dangerous og Some Beach er 

stadig populære. Næste arrangement bliver i 

Ishøj den 24. marts 2017.   
Sally 

 

Country CD aften hos RSLDC 

Så blev det fredag - d. 15. april - og vi var 

nogle stykker fra klubben (Get It On Liners, 

Frederikssund), som havde aftalt, at fredag 

aften skulle bruges hos RSLDC. Der var 

indbudt til Country aften - og sikke en aften - 

vi fortrød bestemt ikke, at vi havde taget turen 

til Roskilde. 

 

  
 

 
 

 

Huset var fuldt - danselisten var lang og 

alsidig - og der var en rigtig hyggelig 

stemning ved bordene - og på dansegulvet. 

Umuligt at få et still 

billede med den fart i 

benene 
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Sally, Alis og Tina var på scenen og hjalp os 

med vægge, når hukommelsen ikke rakte. Der 

var tit brug for gode ben at kigge på - nogen 

af dansene lå flere år tilbage i tiden - utroligt, 

hvad benene faktisk kunne huske - med lidt 

hjælp. Vi var alle enige om, at det gør vi 

gerne igen - en rigtig positiv og glad 

oplevelse. 

Mange tak - og vi ses. 
Jeanette, Get It On Liners 

 

Countryaftener 

Vores countryaftener hver anden onsdag aften 

er en succes, og Alis fortsætter i sæsonen 

2016/17. Jeg personligt nyder disse aftener at 

kunne danse nye og gamle danse og 

udelukkende høre countrymusik. Glæder mig 

til vi tager hul på en ny sæson.  
Jytte 

 

Sæsonafslutning for linedance den 3. juni 

 

 
Birgit vandt stand up Bingo 

 

 
Inge vandt stand up Bingo 

Endnu en sæson sluttede og vanen tro havde 

vi fælles afslutningsaften med opvisning fra 

alle holdene. Det er altid hyggeligt at alle er 

samlet, og sjovt at se de forskellige hold 

danse opvisningsdans. Som altid let og 

munter stemning.  
Jytte 

 

Sommerdans på Havnen  

Vi har haft en fantastisk sommerdans i år på 

Havnen. Kun en enkelt gang var vi nødsaget 

til at søge tilflugt i klubben. Vi har i år haft 

10-års jubilæum med sommerdans, heraf 9 år 

på Havnen. På vores åbningsaften kom 

viceborgmesteren og åbnede vores sæson. Vi 

har også været så heldige, at få besøg af 

direktør for Spar Nord Roskilde, Kasper 

Overgaard Bæk, der overrakte 

Vang/formanden/klubben en check på DKK 

10.000.  

 

 
En masse røde RSLDC klubskjorter satte 

 farven på åbningsaftenen 

 

 
Tamra Rosannes sang og spillede for os en 

aften, og vi har i år også haft besøg af 

Niels Poulsen 

åbnede havnens 

sommerdans 
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koreograf Maggie Gallagher fra UK, der 

lavede en del workshops i løbet af aftenen. 

Samme eftermiddag var der mulighed for at 

være på minikursus hos Maggie i vores 

klublokaler, hvilket rigtig mange havde 

benyttet sig af.  

 

 
Tamra Rosannes 

 

 

 
Maggie Gallagher (UK) 

 

Det samme gjorde sig gældende med vores 

danske koreograf Niels B. Poulsen. Han 

havde teknikkursus i klubben om 

eftermiddagen og workshops på Havnen om 

aftenen. Også her var der fuldt hus.  

Vores Sommerdans på Havnen er blevet rigtig 

populære og tiltrækker klubber fra store dele 

af Sjælland, og jeg tæller allerede ned til 

næste års Sommerdans.  

Jytte 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

  

Countryaften  

Alis tager endnu en sæson 

med countryaftener, der 

starter op onsdag den 21. 

september og koster sølle 30 

kr. Der danses udelukkende til countrymusik. 

Alle er velkomne, også fra andre klubber. 

 

Hawaiifest lørdag den 24. september 

Som noget nyt er der 

etableret et samarbejde med 

Greve Linedance, og i 

fællesskab bliver der 

arrangeret en Hawaii 

Linedancefest i klubbens 

lokaler. Vi håber at se jer festligt udklædte, 

gerne som Hawaii drenge/piger med 

blomsterkranse, bastskørt eller bare en blomst 

i håret. Du medbringer selv din aftensmad og 

også gerne drikkevarer, der dog også kan 

købes i baren. Der vil være danseliste med 

splitfloor, så alle kan være med. Tilmelding 

nødvendig da der næsten er udsolgt. 

 

Juleafslutning til CD 
Fredag den 2. december vil 

der være juleafslutning med 

linedance på alle niveauer til 

CD musik og splitfloor. 

Ingen tilmelding. Bare mød 

op til en sjov aften.  Alle er 

velkomne, også fra andre 

klubber.  

 

Medlemsmøde i december 

I lighed med de to foregående år, vil der blive 

indkaldt til fælles linedancemøde, hvor alle 

medlemmer kan komme til orde, og få sagt, 

hvad de har på hjerte. Nærmere herom senere.  

 

Nytårsfest den 31. december  

Festudvalget  arbejder 

flittigt på at få stablet et 

sjovt arrangement på 

benene. Festudvalget 

består i øvrigt af følgende 

personer: 

 

 

 Per Sørensen – instruktør fra Busy Boots 

og Get It On Liners 

 Marianne Pedersen – instruktør fra 

RSLDC/begynderne og Get It On Liners 
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 Lea Halvorsen – instruktør fra Get It On 

Liners 

 Heidi Larsen, Lis Ulla Lund og Jytte 

Hjort – RSLDC 

 

Jeg er så taknemmelig over, at tre dansere fra 

andre klubber har ønsket at deltage i dette 

festudvalg, og til trods for at både Marianne 

og Lea muligvis ikke kan deltage selve 

aftenen. Ekstra stor tak til jer. Det er sjovt at 

få input udefra, så vi ikke kører i samme rille 

hele tiden.  

Det vil være en aften, der hovedsageligt står i 

linedancens navn med danseliste for det meste 

af aftenen. Der skal også være plads til 

improvisation og sjove indslag (forhåbentlig). 

Der vil også være både plads til og mulighed 

for at tage en almindelig svingom med 

kæresten/ægtefællen eller veninden. 

Der er stadig plads til 20 personer, så har du 

ikke fået tilmeldt dig endnu, så se at få det 

gjort i en fart.   

Jytte 

 

Valentinsdansen 

 

 

Den populære Valentinsdans bliver i 2017 

flyttet en uge på grund af andet arrangement i 

Hallen. Så der bliver en festlig Valentinsdans 

lørdag den 11. februar 2017. Reserver datoen 

allerede nu. Maggie Gallagher der besøgte os 

til sommerdansen på Havnen, kommer og 

laver workshops til arrangementet.   

 

Efterår2016/forår 2017 

I efteråret 2016 og foråret 2017 har vi flere 

arrangementer, som det kan være værd at 

deltage i: 

28-29-30. oktober, Square Dance 

Challengestævne C1-C2  ”fuldt booket” 

2. december, Linedance Juleafslutning  

28. december, Square Dance Nytårsdans  

31. december, Nytårsfest for alle - ledig pladser 

11. februar, Valentindans for Linedansere med 

Maggie Gallagher 

18-19. februar, Valentindans for Square Dansere  

 

Øvrige arrangementer vil kunne findes på 

hjemmesiden ”rsdc.dk” eller facebook 

 

Vang 

Formand 

 

ANDRE NYHEDER 

 

Up Country Top 10 line dances 

For september 2016 
1. Angeleno, Yvonne Anderson 

2. Love her for a while, Alison & Peter 

3. Strip it down, Rachael McEnaney-White 

4. Thinkin’ country, Simon Ward 

5. Big blue tree, Ria vos 

6. Girl next door, Gaye Teather 

7. Lay low, Darren Bailey 

8. A little love trip, Vikki Morris 

9. The real deal, Heather Barton 

10. A little Humble, Vikki Morris 

 

Countrymusik nyheder 

”The 50th Annual Country Music Awards” 

bliver holdt d. 2 november 2016 på ABC-TV i 

USA og værter for aftenen bliver igen Brad 

Paisley og Carrie Underwood. ”Nominees” 

for ”Entertainer of the Year er: Garth Brooks, 

Luke Bryan, Chris Stapleton, Carrie 

Underwood og Keith Urban.  

 

SQUAREDANCE 
 

Convention   
I år blev Dansk Convention afholdt i Horsens 

hos "Join Hands". Fint arrangement med 

mange dansere, både fra ind- og udland.  

 

 
 

http://rsdc.dk/event/challengestaevne-c1-c2-28-29-30-oktober-2016/2016-10-28/
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Den næste Dansk Convention er i Sæby den 

26-27-28 maj 2017. 
Maryanne 

  

Sommerdans på Havnen 

Vi havde 4 dejlige sommerdanse på havnen i 

Roskilde.  

 

 
 

 
 

 
 

Vore callere var René, Bjørn, Stefan og 

Reine. Et par gange måtte vi rykke ind i 

Caféen, og i klubben. 
Maryanne 

 

Mindeord 

 

 
Kim Jørgensen 

 

Vi mistede desværre en meget kær ven, 

danser og bestyrelsesmedlem i år. Kim 

Jørgensen døde alt for tidligt, han blev kun 

45 år. Kim var meget vellidt af os alle og 

Mainstreamholdet vil savne ham for hans 

altid friske måde at være på. Kim var utroligt 

hjælpsom over for alle. Og så var han ikke 

mindst Renés kæreste ven. Vi vil savne ham.  

Æret være hans minde.  
Maryanne 

 

Indslag til bladet 

I må meget gerne sende et par linier om jeres oplevelser i klubben og andre aktiviteter i line- og 

squaredance. Billeder er også meget velkomne. 

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

Næste blad udkommer ca. 1. marts 2017 med deadline 15. februar 2017. 

mailto:redaktoer@rsdc.dk

