
 

 

 

Redaktøren 

Tak til dem, der enten frivilligt eller med let bøjet 

arm har sendt indlæg til bladet. Vi kunne godt 

bruge flere billeder fra vores arrangementer, både 

til websiden og til bladet. De kan sendes til mig. 

 

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.  

Sally 

Formanden har ordet 

Formandens beretning for 2013 – præsenteret til 

generalforsamlingen marts 2013 

 
Vi har oplevet en lille medlems fremgang og dette 

skyldes især at Swing & 60+ er kommet med på 

programmet. Swing har ca. 20 personer tilmeldte og 

60+ holdet om mandagen med ca. 12 personer - øvrige 

hold har nogenlunde det samme antal som i efteråret.  
I lighed med de øvrige år har vi en del medlemmer, der 

ikke har ønsket at forsætte i foråret 2013.  

 
Der kommer til at ske nogle ændringer af 

lokalefordelingen fra efteråret, dette skyldes, at vi 

ønsker at Swing er i vores lokaler om aftenen, med 

begge hold - 60+ forsætter om mandagen. Linedance 

forbliver i det store lokale.  

 
Vi håber, at vi kan få et SD begynder hold op at stå i 

2013. 

 
I december modtog vi en mail fra Kommunen som 

meddelte at  vores tilskud faldt med 80.000 for 2013, 

hvilket medførte, at bestyrelsen skulle se på vores 

regnskab og budget for 2013. og finde besparelser for 

indeværende år. Dette har betydet at:  

 Bestyrelse og undervisere går 1000.- ned pr. år. 

 Godtgørelse til kørsel i egen bil falder med 1/3.  

 Julefrokost for bestyrelse og undervisere – ikke 

bliver afholdt. 

 Lokale ”leje” stiger til 1000.- for fremtidige 

reservationer. 

 Danse afgift stiger 100 kr pr. person til 1300.- 

pr. år fra efteråret.  

 Arrangementer min. 50kr pr. arrangement  
 

 

 

 

Dette skulle medføre at vi i alt har besparelse indtægt / 

udgift på i alt ca. 62.000 kr. Vi mangler stadigvæk at 

finde besparelser for ca. 18.000. Vores formodning er vi 

skal gøre et stykke arbejde for, at få flere medlemmer 

på de enkelte hold – alle skal gøre et arbejde for dette. 

Vi skulle gerne beholde vores klub og i egne lokaler.  
Tilskuddet i 2014 falder yderligere iflg. oplægget fra 

kommunen, så flere medlemmer vil  løse vores 

problem.  

 
Sommerdans & Valentinsdans vil ikke blive berørt at 

disse besparelser fordi de arrangementer er finansieret 

fra en separat bevilling fra kommunen.  

 
Fra efteråret 2013 overgår vi til betaling via PBS, 

hvilket vil gøre arbejdet nemmere for formand og 

kasserer, idet vi kan sende og modtage filer vedrørende 

indbetalinger via PBS. Den kan indsættes som fast 

betaling i betalingsservice og vi er  sikre på at 

indbetalings oplysninger kommer frem til den 

pågældende. Det vil stadigvæk være muligt at indbetale 

kontant. Der følger mere information om dette i løbet af 

foråret 2013.  
 

Til næste sæson, har vi kun åbent hus og en prøve aften, 

og herefter kan nye medlemmer tilmelde sig. Vi skal 

afholde flere opvisninger i forbindelse med sæsonstart, 

således at flere får kendskab til klubben og hvad vi kan 

tilbyde. Dette kan gøres i forbindelse med opvisninger i 

gågaden til august og vi skal uddele mange flyers til 

folk.  

 
Til sommer, har vi også mulighed på ”øen” for at oplyse 

om vores klub. Her er der dog mange turister og dansere 

fra andre klubber, og dem skal vi nok ikke gøre nogen 

forhåbninger om, som nye medlemmer. 
 

Til sommerdans 2012 havde vi ca. 4500– 5000 dansere 

og besøgende og dette arrangement er kommet for at 

blive. Det er blevet en tradition for Roskilde, og især 

Tamra Rosannes fyldte godt op på øen og hun kommer 

også i 2013. 
 

Til Valentinsdans 2013 deltog flere Squaredancere men 

mindre linedance end i 2012. Der var ialt 230 deltagere 

og det gav et lille overskud, som skal bruges i 2014. 
Museumsøen vil sandsynligvis blive ombygget i de 

kommende år, afhængig af bevillinger fra fonde. 

Museet og Kommunen vil afholde en række møder i 
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den forbindelse. Hvad det kommer til at betyde for 

vores sommerdans, vides ikke på nuværende tidspunkt  
 

Fremtiden: 
Her vil jeg opfordre alle vores medlemmer til at støtte 

op om vores opvisninger og derved udbrede kendskab 

til klubben / arrangementer. Så vi kan få flere nye 

medlemmer, hvilket også betyder flere penge i 

klubkassen.  
 

DM i foreningsudvikling har vi brugt meget tid på, men 

ikke nok. Spøgelset har ligget i vores økonomi, især for 

bestyrelsen for at finde besparelser. Der er dog kommet 

noget i gang med Roskilde2Go, her har vi 4 gange med 

fredagscafe i foråret, hvor Søren vil undervise i 

Linedance, Niels ”Swing” & Rene ”Squaredance” vil 

også være til stede. Vi håber at der kommer mange unge 

hver gang og derved øger kendskabet til Linedance & 

Swingfor de unge mellem 15 – 25 år.  
 

Vi håber at de unge får en oplevelse og vil forsætte i 

klubben i efteråret. På det ene eller andet hold. 
Pige / drenge hold er ikke taget af tegnebrættet men vi 

skal arbejde på at det kommer i gang til efteråret, blandt 

andet i samarbejde med Roskilde Kommune 

”LikeMyLife” 
 

I 2014 har vi 25 års jubilæum og alle er velkomne til at 

komme med forslag, og gode ideer til hvad vi kan gøre, 

så vi også på denne måde kan gøre opmærksom på 

vores klub i Roskilde området.  
 

I 2014 indtil videre har vi følgende arrangementer: 

Valentinsdans i februar, Sommerdans, Vikingerun i 

august og opvisninger. Der skal også tages kontakt til 

pressen for at gøre opmærksom på vores jubilæum! 
Til sidst vil jeg sige en stor tak til vores Callere & 

Instruktører som gør et stort arbejde på de enkelte hold. 

Samt alle vores medlemmer som deltager på de enkelte 

hold.  
Vang 

Klubnyheder 

 

Generalforsamlingen d. 10 marts 2013 

Bestyrelsen og ca. 30 medlemmer mødtes d. 10 

marts 2013 og med Jens som dirigent gik vi 

igennem den planlagte dagsorden.   

 

Hovedpunktet var selvfølelige klubbens budget 

som følge af kommunens beslutning om nedsat 

tilskud. Se under formandens beretning.   

 

Linedance undervisere vil undersøge om der kan 

komme flere linedance arrangementer på 

programmet, evt. søndagsdans og en 

fællesafslutning.  

 

Efter en kort diskussion, blev forsamlingen enige 

om at forbyde rygning af e-cigaretter indendørs, så 

alt rygning skal foregår udenfor, fordi man er 

usikker på sundhedsfaren ved dem.  

Sally 

 

Kom & Dans Roskilde 

Det er tidligere konstateret, at det ville være en 

fordel for os, at oprette vores egen forening Kom 

og Dans Roskilde, det har vi så gjort nu. Den 

10.3.2013 blev der afholdt en stiftende 

generalforsamling, som godkendte oprettelsen af 

Kom og Dans Roskilde. Foreningen er oprettet 

som en underafdeling af RSLDC, med samme 

CVR nummer, da kommunen ikke godkender flere 

nye foreninger. Bestyrelsen er stort set den samme 

som RSLDC's mht. formand, kasserer og 2 af 

bestyrelsens øvrige medlemmer (Kurt og Inge), nyt 

medlem i bestyrelsen er swingdanser Anita 

Sponsor Jensen. Der arbjedes i øjeblikket på at få 

lavet en hjemmeside, som kommer til at 

hedde kodroskilde.dk, domænet er oprettet, men 

hjemmesiden mangler. Der vil på Kom og Dans 

Danmarks hjemmeside blive en henvisning til 

vores i lighed med andre Kom og Dans afdelinger. 

Hjemmesiden vil bl.a. komme til at indeholde 

oplysninger om hvem der sidder i bestyrelsen, 

holdopdelinger, nyheder og arrangementer i Swing 

regi. Yderligere information om hjemmesiden vil 

følge, så snart den er oprettet. 

  

                      Bestyrelsen i Kom og Dans Roskilde 

 

Opvisninger og klubtøj 

Vi får snart datoerne for forårets opvisninger, hvor 

vi får mulighed for at præge bybilledet med vores 

musik og dans. Det er nu muligt at bestille klubtøj 

og prøvetøj i flere størrelser er på vej. 

Sally 

 

25 års jubilæum i 2014 

Klubben kan fejre sit 25 års jubilæum i marts 

2014, og bestyrelsen modtager gerne forslag fra 

medlemmer om hvordan vi skal fejre det. Normalt 

bliver klubbens fødselsdag fejret til 

Valentinsdansen. 

Sally 

 

  

http://kodroskilde.dk/


Sæsonen – hvordan går det på holdene? 

 

Linedance  

Det går godt på alle hold og alle er i gang med at 

lære spændende danse.  I februar 2013, fik vores 

60+ hold stor tilgang pga en artikel i lokalpressen. 

Kommunen støtter lokale foreningers aktiviteter 

for ældre borgere og de sendte derfor en journalist 

og fotograf til klubben Artiklen blev trykt i et 

indlæg til Roskildeavisen der hedder Senioravisen 

60+ og ses her: 
http://www.roskilde.dk/everest/tmp/130215132517/Side_3___

Linedance_for_60_ere.pdf 

 

Det er nu 20 personer på holdet.  Alis og Sally 

deles om undervisning hver mandag formiddag og 

alle har det rigtig hyggeligt. 

 

 
60plus hold mandag d. 18 marts 2013 

Sally 

 

Square dance 

 

Basic/Begynderhold 
Holdet er desværre gået i opløsning! Vores forsøg, 

et samarbejde med Sydkysten square dancers gik 

desværre ikke som håbet og måtte stoppes igen. Vi 

prøvede dog at køre videre alene med god hjælp 

fra andre medlemmer i klubben, men da holdet 

blev ramt af sygdom, blev det desværre for lille til 

at opretholde. Danserne stopper dog ikke med at 

danse, da nogle kommer stærkt tilbage, når 

helbredet tillader det og de andre vedligeholder, 

hvad de har lært andre steder i mellemtiden. 

 

 René 

 

Plus indlæring 

Holdet er et meget socialt hold og vi har nogle 

gode danse. Per er en god caller som får sat tempo 

på dansen samt indøvning af detalje af dansen. Vi 

er 11 dansere som går hjem med højt humør og 

glæder os til næste lektion samt at være sammen.                                

 

Poul-Henning 

 

Plus-A1 danseholdet onsdag 

Holdet er et godt og socialt hold, som danser Plus 

og A1 på skift. Der er udtrykt ønske om at holdet 

fra næste sæson vil blive et A1 hold, det støtter 

jeg. D.v.s. hvis man har været igennem A1 kan 

man danse med på dette hold.  

 

 Maryanne 

 

A1 rutine/ A2 Intro 
Holdet er et stort, socialt og homogent hold. Vi har 

en rigtig god ping-pong dansere og caller imellem 

og hygger os virkelig. Holdet har dog det 

usædvanlige luksus problem, at det er af en 

størrelse der gør, at vi glæder os over, at ikke alle 

kommer hver gang, for så er der ikke plads til alle. 

Alle får gode udfordringer både danserne og ikke 

mindst jeg som underviser, da danserne af og til 

gør tingene på deres egen måde og bestemt ikke 

som, jeg kunne forvente - Alle kan lære noget, 

også en underviser der har været igang i 19 år. 

 

 René 

   

C1 holdet torsdag 

Holdet har Thomas som caller, og vi får store 

udfordringer, hvilket mange synes godt om. 

Desværre må vi fra næste sæson sige farvel til 

Thomas, som har callet i klubben i mange år. Det 

glæder mig/os at vor egen superdygtige caller 

René, har sagt ja til at calle for C1 holdet. 

 

Ole 

 

C2 holdet mandag 

Holdet fungerer fint sammen og med Bjørn som 

caller har vi nogle fantastiske mandage med god 

dans i hurtigt tempo, og en god ping-pong mellem 

caller og danserne. Vi får endda servicemail fra 

vor caller om de call der er på programmet ugen 

efter, en ganske uhørt flot service. Bjørn får også, 

hos os dansere, set nogle formationer som 

garanteret ikke står beskrevet i definitionerne!!   

 

Maryanne 

 

 

  

http://www.roskilde.dk/everest/tmp/130215132517/Side_3___Linedance_for_60_ere.pdf
http://www.roskilde.dk/everest/tmp/130215132517/Side_3___Linedance_for_60_ere.pdf


Klubarrangementer 

 

Halloween høstfesten for linedansere 

d. 2 november 2012 

 

 
 

 
 

Der var stor opbakning til arrangement med ca. 60 

deltagere. Flere var uhyggeligt klædt ud men 

Søren vandt præmien for sin djævelske 

påklædning. Denne gang, kom deltagerne selv med 

maden til fælles buffet og der var virkelig 

forskellige retter at vælge imellem.  

 

 
Søren – aftens vinder! 

 

Efter maden, blev der danset til danseliste, og 

mange syntes det var et godt arrangementet. 

 

 
 

 

 

Sally 

Begynderaften, d. 30 november 2012 

Ingelise stod som arrangør for denne 

begynderaften med opbakning fra Bjæverskov 

Line Dancers.  Alle deltagere tog retter med til 

fællesbuffet, og alle hyggede sig under spisningen.  

Dansegulvet var fyldt og der blev gennemgået 

nogle vægge af alle danse. Et par workshops var 

der også. Billeder er på vej. 

 

Nytårsfest i klubben d. 31 december 2012 
Det skal ingen hemmelighed være, at jeg er 

inkarneret tilhænger af nytårsaften i selskab med 

min kat. Det skal heller ingen hemmelighed være, 

at jeg blev overdrevent nysgerrig, da jeg så, at 

klubben inviterede til nytårsaften. Og endelig skal 

det heller ingen hemmelighed være, at jeg, efter 

ganske få betænkeligheder og overvejelser, 

tilmeldte mig. En beslutning der betød, at jeg 

allerede nu er temmelig sikker på, jeg vil gentage 

succesen.  

 

Alle 40 tilmeldte, heriblandt Brian og Lotte som de 

eneste fra Squaredance, mødte kl. 17.30 i klubbens 

nytårspyntede lokaler, så vi i fællesskab kunne 

overvære Dronningens Nytårstale kl. 18.00. Det 

styrede Vang med sædvanlig sikkerhed – ikke 

Dronningen altså, men TV. )  

 

Alle var vi iført vores fineste nytårsdress. Selv 

lokalet var nytårspyntet med masser af balloner og 

serpentiner. Der var fra start en munter og 

løssluppen stemning, som ikke blev mindre som 

aftenen skred frem. Synes det var genialt, at 

arrangørerne havde lavet opgavelister til os alle, så 

der aftenen igennem var styr på, hvem der skulle 

gøre hvad. På den måde følte jeg også, at det var 

MIN fest, at jeg var en aktiv del af festen., og at 

jeg selv havde 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 sædvanlig selv service og 

bestik med, så der var ingen nævneværdig opvask. 

Maden kom fra Selskabskokken, og var lækker 

som altid. Til forret fik vi velsmagende fisketerrin 

af laks og lyssej med dildcreme. Mums. 

Hovedretten bestod af kalvesteg og ovnstegt 

svinemørbrad med diverse lækkert tilbehør. Stor 

tak til Brian og Lise for madforberedelserne. Jeg 

smugkiggede ud i køkkenet af og til, og jeg skal 

love for, de styrede køkkenet til ug.  

 



 
 

Kelvin og Per tog sig af salget i baren med hård – 

men alligevel kærlig – hånd, og der var sørget for 

vin, øl, vand og champagne. Der kunne godt være 

lidt flere perioder med Happy Hour – nåh for 

resten, der var jo slet ikke nogen…. Kelvin, det må 

du stramme op på til næste gang.   

 

 

 
 

 

Efter maden blev der ryddet af bordene og 

køkkenet blev klaret, hvorefter musikken spillede 

op til dans – efter eget valg. Der var undervejs et 

par workshops med Jan og Sally, men ellers var 

gulvet frit til alle former for dans. Og der blev 

danset, og danset, og danset.  

 

 
 

Ved midnatstid samledes vi på balkonen og 

kiggede på fyrværkeri over byen. Bagefter stod 

den på champagne og kransekage og champagne 

og champagne. Omkring kl. 02.00 gav alle et nap 

med, så der i løbet af nul-komma-fem var ryddet 

pænt op overalt – på nær lidt rengøring til dagen 

efter. Men det klarede Alis, (square)-Brian, Jan, 

Sally og Vang på 2 timer.  

 

Alis, Eva, Sally og Vang (undskyld, hvis jeg har 

glemt nogen): Jeg vil godt rose jer som 

initiativtagere og arrangører for et fremragende 

tiltag og et super hyggeligt arrangement. Jeg er 

mere end lykkelig over, at jeg overvandt mig selv 

og deltog i denne muntre aften sammen med 

dansere/venner, jeg har kendt gennem en årrække.  

 

Så fra anmelderen (det er mig) af Roskilde Square 

og Line Dance Clubs Nytårsaftens-arrangement 

uddeles der 6 kokkehuer/stjerner ud af 6 mulige. 

Håber der vil komme endnu flere til næste 

nytårsaften.    

STOR TAK FRA Jytte 

 

Valentinsfest 2013 

 

Linedance 

Der var tilmeldt 140 personer, men vi vil gerne 

have haft flere. Om eftermiddag, guidede DJs 

Sally og Alis linedanserne igennem en danseliste 

forberedt af Tina, og der var danse på alle niveauer 

og splitgulv så begyndere kunne være med under 

hele arrangementet. Sally gav workshop i dansen 

Feel like a man (koreograf Benny Ray, sunget af 

PeTE, en ny populær dansk countrysanger).   

 

Kl. 17.30 var der buffet. Der har været lidt kritik af 

maden, da der kun var en slags kød, men andre 

synes at de mange forskellige salater var lækre. 

Det kigger arrangørerne på næste gang. Om 

aftenen underholdt Highway 40 som vi kender fra 

tidligere arrangementer og de spillede suverænt 

som de plejer. Igen var der en danseliste med split 

gulv som sørgede for, at alle kunne være på 

dansegulvet hele aftenen. 

 

 



Square Dance 

Så har vi atter afholdt vor traditionsdans, som var 

klubbens 24 års fødselsdagsdans. 

 

 

 
 

Samling af alt udstyr: vi startede med at pakke alt 

grej ned om torsdagen som vi plejer, så det lige 

står klart til at hente med til Jyllingehallen lørdag 

formiddag, eller det bliver taget med i bilerne 

torsdag. På forhånd har Jens hentet anlæg som 

venligst var udlånt til os af Finn Gregersen. 

I store sal bruger vi vort Hilton anlæg og store 

højttalere. Duge, blomster, lys, alt gøres klart og 

det fungerer fint under ledelse af Jens. Samtidig 

opstilles der borde og stole til dansen om søndagen 

i klubbens store sal hvor der danses A2 og C1. 

 

Opstilling af scene og borddækning: ude i hallerne 

sættes scenen hurtigt op og der dækkes op med 

vore duge og bordpynt. Margit, vor kasserer, var 

på plads i forhallen til at modtage squaredanserne 

 

Dansen og callerne: I år var der godt 90 

Squaredansere om lørdagen, hvilket må siges at 

være et fint resultat. Der var også besøg fra 

Tyskland. Vi manglede dog vore svenske 

dansevenner. Jylland og Fyn var også 

repræsenteret. Der var meget få 

mainstreamdansere, hvilket jo er ret naturligt da 

der ikke er startet ret mange Basic dansere i årene 

forud. Vi må overveje hvilke niveau vi skal have 

med i 2014.  

 

Vore gode callere Freddie Ekblad og Søren 

Lindergaard gjorde et fint stykke arbejde. 

Det var en fin dans med god calling og et godt 

flow.  

 

Søndagsdansen A2 og C1 var besøgsmæssigt ret 

skuffende i år, men sandelig ikke dansen.  

Det var en super god dans med god calling og 

udfordringer. Freddie er en super caller. 

 

Maden: Der var delte meninger om maden. Man 

kan naturligvis ikke forlange det store til den pris, 

men lidt mere spændende end blot 3 frikadeller og 

salat på en lille tallerken kunne man måske godt 

ønske. Men det gik i hvert fald smertefrit at få den 

udleveret.   

 

Dansens længde: Vi kunne se at der omkring kl. 

21 begyndte at melde sig en vis træthed, så vi har 

under evalueringen af dansen, aftalt at vi slutter 

dansen tidligere fremover. 

 

Overvejelserne: Vi har også haft overvejelser om 

vi kunne afholde hele dansen på én dag, i hallerne, 

hvilket ville betyde at der så også skulle være C1 

og C2 på programmet lørdag. Men det er op 

Squaredance udvalget at se på. Økonomisk 

landede vi okay med dansen. 

 

Jubilæumsåret 2014: Næste år er det så vort 

jubilæumsår. Vi glæder os til at fejre klubbens 25 

år fødselsdag. 

YR Maryanne 

 

Linedance danseaften 

Fredag d. 15 marts 2013 

En hyggelig aften med 58 deltagere inklusiv 13 

gæster fra andre klubber. Et split dansegulv 

sørgede for at både begyndere og øvede kunne 

danse samtidig og Underviserne viste en væg af 

begynderdansen  inden musikken blev sat på. 

Mandagsholdet sørgede for kage og kaffe, som gav 

lidt indtjening til klubkassen. Aftenens workshop 

dans var Stay Stay Stay sunget af Tailor Swift og 

koreograferet af Niels B. Poulsen, og vi blev 

guidet igennem af Tina, med tydelige forklaringer 

og endda også med lidt sang! 

 

 
Sally 



Oldies øvedag 

Søndag d. 17 marts 2013 

”Oldies” linedance er stadig populær, og for at 

undgår misforståelser, ”oldies” hentyder til gamle 

danse og ikke gamle linedansere! Sidste år, var 

RSLDC vært for et ”oldies” arrangement i 

samarbejde med Stoneless, Ishøj og Ullerup 

Klubber, og der deltog 100 linedansere. I år er 

Ullerup vært og arrangementet  der foregår d. 13 

april 2013 i lokaler på amager. I RSLDC holdt vi 

to  øvedage, i januar og søndag d. 17  marts 2013. 

 

 
 

Sally 

Up Country top 10 linedances 

Top 10 linedance I Up Country marts 2013 

1. Is it Friday yet, Diana Dawson 

2. Wagon wheel rock, Yvonne Anderson 

3. Disappearing tail lights, Alison and Peter 

4. Winners and losers, Diana Dawson 

5. Where the wind blows, Alison and Peter 

6. Cheap talk, Gaye Teather 

7. What-Cha-Reckon, Gaye Teather 

8. Half Past Nothin’. Neville Fitzgerald and 

Julie Harris 

9. The Belle of Liverpool, Audrey Watson 

10. Springsteen, Gill Badwin 

 

Vi danser flere af de danse i RSLDC. 

Country music nyheder 

Mavericks blev genforenet I 2012 og kunne 

opleves sidste år til Silkeborg Country Festival. De 

har udgivet en CD ”In Time” med mange sange vi 

helt sikkert vil danse til. 

 

PeTE, dansk countrysanger, tidligere med bandet 

Memphis Boulevard oplever succes med hans sang 

Feel like a man, som man hører tit I radioen. 

Johnny Cash’s ansigt kommer på et frimærke i 

USA, som et led i projektet Forever Stamp som 

US Postal Service udgiver senere på året i 

forbindelse med deres ny Music Icons serie. 

 

George Strait er begyndt på den sidste del af en 2-

år farvel tur af USA der hedder The Cowboy Rides 

Away. Den populær country sanger siger at efter 

30 år på banen, glæder han sig til de sidste 2 år 

som bliver lige så sjove som alle de andre. George 

Strait har udgivet utallige CD’er og haft 59 

nummer 1 hits. Han har modtaget mange priser og 

været CMA Entertainer of the Year 2 gange i 1989 

og 1990. 

Sally 

Kommende arrangementer 

 

Linedance Sommerdans 
Til sommerdans på Museumsøen kommer Tamra 

Rosanes og spiller, og prisbelønnet koreograf 

Darren Bailey fra UK kommer og laver 

workshops.   

Dansens dag er mandag d. 29 april 2013 og 

RSLDC planlægger at være med.   

http://www.dansensdag.dk/ .  Der kommer flere detaljer. 

 

Square Dance Påskedans 

D. 29 marts 2013 holder RSLDC Påske Square 

Dance med Rene Nielsen og Per Berg, i 2 sale med 

Basic/Mainstream og Plus/A1.  

 

Andre nyheder 

 

Linedance på Grand Canaria 

Flere linedansere fra RSLDC deltog i Linedance 

ferie på Grand Canaria, i november 2012, nogle 

for første gang, andre var garvede deltagere. Vi 

havde hyggeligt samvær med de andre 100 

linedansere,som kom fra mange forskellige 

klubber i Danmark.  Susanne Mose og Irene fra 

Rodeoliners sørgede for workshops hver 

formiddag og eftermiddag, og om aftenen dansede 

vi udenfor under stjernerne på terrassen ved siden 

af swimmingpoolen. Der var også tid til at ligge i 

solen ved swimmingpoolen, tage på stranden, 

shopping ture og ud at spise.  Temperaturen var 

omkring 25 grader, en stor forskel fra de minus 

grader i Danmark. Ferien kan stærkt anbefales. 

Sally 

 

http://www.dansensdag.dk/


 

Bjæverskov’s Nytårsfest og 10 års jubilæum 

Bjæverskov’s nytårsfest blev holdt lørdag d. 5 

januar 2013 og Thopper Band spillede op til dans. 

Det var samtidig klubbens 10 års fødselsdag så 

klubben gav lagkage – stor og lækker og med 

klubbens logo på.  Der blev danset hele aftenen og 

Bjæverskov Linedansere gav også opvisning til 

gammel discomusik. Traditionen tro, var der 

mange deltagere fra RSLDC. 

Sally 

 

Rene har prøvet alt hvad klubben har budt på! 

Jeg har nu været medlem af Roskilde Square- & 

Linedance Club i 19 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 18 år, dog ”kun” 16 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, 

opvisninger mange forskellige steder, 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 i år også lykkedes mig at 

starte til både Linedance (igen) og Swing and 

Rock’n’Roll. 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. 

Desværre måtte jeg ved juletid stoppe til Swing 

and Rock’n’Roll, da dansetidspunktet flyttede til et 

tidspunkt, hvor jeg selv underviser, men jeg er 

bestemt ikke afvisende for at starte op igen, hvis 

det kan komme til at passe igen på et senere 

tidspunkt. 

 

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 

Fra Kasseren 

Jeg blev valgt til kasserer i RSLDC på en 

ekstraordinær generalforsamling i september 2009. 

Jeg overtog et kaotisk regnskab som skulle lægges 

ind i et nyt foreningsprogram. Det kostede mange 

arbejdstimer, men efterhånden faldt det på plads. 

Efter at have været kasserer i 4½ år, har jeg nu 

valgt at stoppe og bruge mere tid på 

slægtsforskning, frivilligt arbejde for Dansk Røde 

Kors, min have og mine 3 børnebørn. 

Jeg ønsker min efterfølger Pia ”Brønsager” 

Nielsen god arbejdslyst med kassererjobbet.      

Margit 

 

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 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. 

 

 
Hans Kurt og Begynderhold med 120, 2005 

 

Sally, Ole og Hans Kurt 

 

 

______________________________________________________ 

Indslag til bladet 

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

Billeder er også meget velkomne. 

En stor tak Lene Mortensen for korrekturlæsning. 

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

Næste blad udkommer i maj 2013 med deadline 15 maj 2013 
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