
10 år på prærien i Vig

 
Jo, det er ganske vist. 

Søndag d. 15. april kunne Odsherreds Linedancers bryste sig af at have eksisteret i hele 10 år. 

Det har været 10 fantastiske år, hvor glæden ved at danse og det sociale samvær altid har været i 

højsædet. 

Linedancen kom til Danmark i begyndelsen af 1990'erne, men stammer oprindelig fra 
indvandringen til USA i midten af det 18-århundrede, hvor tusinder rejste over Atlanten i håbet 
om det store guldfund.  
Mange af guldgraver byerne bestod af telte eller meget dårlige hytter, hvor der ikke var megen 
hygge. Så man samledes i de store saloontelte, hvor man sang og spillede folkesange fra de 
forskellige hjemlande.  
Der var ikke mange kvinder i guldgraver byerne. Så immigranterne lærte sig danse, uden partner 
og derved opstod linedancen.  
 
Da Odsherreds Linedancers blev stiftet i 2008, var der linedance arrangementer overalt i 

Danmark, et utal af forskellige klubber var arrangører.  

Disse arrangementer afholdes stadig. Typisk 8 til 10 timer en lørdag eller søndag.   

Men også Linedance træf, der forløber over en hel weekend var og er populære. Et af de helt store  

er Skærbæk træffet, som afholdes i Sønderjylland, i Kr. himmelfartsdagene. Skærbæk trak i deres 

velmagtsdage 1500 dansere til hvert år. I dag er træffet stadig populært. Dog er deltagerantallet 

halveret.  

I 2016 forsøgte nogle gæve linedansere at lave et Sjællandsk Træf, i Hillerød. Det var et rigtig godt 

arrangement. Desværre svigtede danserne i 2017 og træffet blev lukket ned igen.   

For mange linedancere er sommerferie ikke et tilkommet gode, men snarere et nødvendigt unde. 

Derfor bliver der landet over arrangeret forskellig open air sommerdans. Roskilde har feks. deres 

sommerdans på havnen og Holbæk har dans på Isrosen sommeren over. 

 

Hos Odsherreds Linedancers er det sociale samvær i højsædet. På klubplan bliver der gjort meget 

ud af at hygge. Der er indlagt kaffepause mellem de forskellige hold på øveaftenen og det viser sig 

faktisk, at de dansere som er på vej hjem bliver og drikker kaffe, og nyder det sociale samvær på 

tværs af alle 3 hold. 



4 søndage om året afholder klubben hyggedans. Der er stor opbakning fra klubbens medlemmer og 

sågar også fra nogle af naboklubberne. På sådan en søndag bliver der selvfølgelig danset linedance. 

Vi når gerne ca. 40 danse + en god middag og et velsmagende kaffebord, samt en masse socialt 

samvær. Vi griner og laver joke med hinanden – ja, vi hygger igennem. 

En tilbagevendende begivenhed i klubben er vores sommerfest, som afholdes for klubbens egne 

medlemmer og andre særligt udvalgte VIP- dansere. Også til sommerfesten er humøret i top. Det 

er bare hygge, dans, grin, god mad og dejligt samvær at være med.  

 

Flere og flere fra Odsherreds Linedancere har gennem årerne fået blod på tanden og tager ud til de 

før omtalte arrangementer i weekenderne og/eller nogle aftener sommeren over. 

I Kr. himmelfartsferien drager hele 16 dansere af sted mod det sønderjyske, for at deltage i 

Skærbæk træffet.  

I november 2017, rejste 7 dansere på linedance ”ferie” på Gran Canaria. Ferie? – Tja, 6 til 8 timers 

linedance om dagen, vandreture til havet, udflugter rundt omkring på øen og det som 

kendertegner linedancen – en masse hygge og socialt samvær. 

 

Odsherreds Linedancers har gennem deres 10 årige historie stort set haft et medlemstal på 

omkring 30 dansere +/-.  

Men hvorfor kommer dansere? De kommer selvfølgelig fordi de elsker at danse Linedance og fordi 

det er sjovt og hyggeligt. 

Men hvorfor elsker de at danse?  

Det gør de fordi Linedance er en livsbekræftende passion og fordi Odsherreds Linedancere altid 

har haft meget dygtige og meget engagerede instruktører.  

I klubbens helt unge dage var det Ulla Torp, som dygtigt og engageret lærte linedancens 

finurligheder fra sig. 

I dag er det Grethe Wieslander, der er instruktør i klubben. Grethe lever og ånder for linedancen 

og hendes engagement smitter af på de dansere, som modtager hendes undervisning og guidning.  

Grethe har været instruktør hos Odsherreds Linedancers, langt det meste af klubbens historie. 

 

Men ingen fødselsdag uden en fest. 

Derfor tog 48 glade linedansere, i lørdags, med diligencen fra Vig til Bournonvilles Wild West, ved 

Haslev. Festen startede faktisk allerede i diligencen, hvor der blev budt på øl og vand, samt 

fællessang. Så humøret var højt allerede inden diligencen nåede frem til det vilde west. 

Saloonen er opbygget i autentisk stil, taget ud af den bedste westernfilm. Her blev alle drømme om 

at være cowboy og cowgirl for en dag indfriet. 

Ved ankomsten til Bournonvilles bød sheriffen velkommen og inviterede på kaffe med lun æble 

pie. Serveret ved langborde, dækket op med rødternet duge, spyttespand, flagermuslygter og 

kaktusser i potter. På væggene, lavet af brædder, hang der seletøj, diverse skind, værktøj, billeder 

af indianerhøvdinge og cowboys, skydevåben, boots og mange mange flere effekter, som gav en 

meget autentisk stemning af det vilde west. 

Efter kaffen blev der danset og sunget et par fødselsdagsdanse til ære for klubben og for Gurli. 

Derefter blev danserne delt op i 6 hold, som dystede i forskellig prærie konkurrencer. 

Og der var højt humør da de 48 dansere kæmpede mod hinanden i bla. ridt på rodeotyr, dart, 

hesteskokast, skydning med bue og pil, slå søm i (med en primitiv hammer), kast med sølv dollars 

samt skydning med pistol og gevær.  

Vinderne af konkurrencen blev holdet, som havde kaldt sig ”Dead or Alive”. De vandt en 

drikkedollar, der kunne indfries i baren. 



Endnu lidt linedance inden sulten begyndte at indfinde sig og de glade dansere blev beværtet med 

en stor velsmagende amerikansk BBQ buffet, med en masse lækre specialiteter, inspireret af det 

vilde West. Menuen blev serveret på bliktallerkener.  

Selvom maverne var tunge efter maden, så var det svært for danserne at holde støvlerne i ro. Så 

der blev danset linedance hele aftenen, kun afbrudt af en kaffepause, hvor der blev serveret 

chokoladekage med is. 

Sidst på aftenen kunne 48 trætte dansere høre vrinsk fra gaden og diligencen kørte tilbage til Vig.  

Yiiihaaa det er skønt at være linedancer. 

 

 


