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Hvorfor blev det lige Dusty Boots, 
du blev medlem af?

Da jeg stiftede bekendtskab med 
Dusty Boots, var jeg faktisk til en 
koncert ved Viborg. Her mødte jeg 
en af mine veninder, der spurgte, 
om ikke jeg havde lyst til at være 
med til at starte til linedance. Da 
jeg elsker at danse og samtidig vid-
ste, at dans er god motion, var jeg 
slet ikke i tvivl om, at jeg ville være 
med. 

Min første linedance-lektion var i 
2007. Min interesse for linedance 
var så stor, at jeg gerne ville bidrage 
med noget arbejdskraft i forenin-
gen. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen 
i 2012, efterfølgende næstformand 
og i 2013 fik jeg posten som for-
mand.

Hvad er formålet med jeres for-
ening?

Formålet med vores forening er at 
vise, at dans er en glæde. Det er vig-
tigt, at folk har det sjovt samtidig 
med, det giver god motion. At de 
får snakket med mange forskellige 
mennesker og får rørt lattermusk-
lerne. Men det allervigtigste er må-
ske, at vi holder vores huskeevne i 

gang. Man kan måske godt være 
lidt træt og trist, inden man skal af-
sted, men når man så har danset og 
kommer hjem, er man blevet et helt 
nyt menneske og kan vælte hele 
verden. 

Som medlem i Dusty Boots kan 
danserne selv bestemme, hvor 
mange gange, de ønsker at danse 
om ugen, og hvor mange timer - der 
er frit valg på alle hylder. Vi har et 
fantastisk opvisningshold, hvor der 
er tilbud om, at alle kan deltage, 
hvis de har lyst, tid og overskud. Jeg 
tænker, det er godt at være en del af 
Dusty Boots, da rigtig mange af vo-
res medlemmer har været med i 
mange år og stadig hænger ved.

Hvad tilbyder I jeres medlemmer?
I Dusty Boots tilbyder vi vore 

medlemmer to danseaftener om 
ugen, mandag eller onsdag. Det er 
nogle fantastiske skønne aftener, 
hvor der gennem årene er knyttet 
mange dejlige venskaber og skabt 
et godt sammenhold. Bestyrelsen 
lægger stor vægt på sammenholdet 
og gode venskaber, derfor er der 
begge aftener gratis kaffe til alle. 
Nogle gange kommer danserne 

med kage og andre gode sager. En 
bestemt regel har vi dog i klubben; 
hvis en telefon ringer under dan-
sen, udløser det en gang flødebol-
ler til alle og tro mig - vi frydes, hvis 
en telefon ringer. Jeg tror, det er 
vigtigt at have lidt kaffe og hygge-
snak. Det bringer folk lidt mere 
sammen. Venskab, sammenhold og 
netværk er guld værd, det kan vi ik-
ke undvære. 

Vi holder et stort dansearrange-
ment i Støvringhallen hvert andet 
år med gæsteinstruktører fra ud-
landet. Der danses på forskellige ni-
veauer, så alle kan være med. Der-
udover holder vi oldies-dans to 
gange om året, dvs. at de danse, der 
danses, skal være mindst fire år 
gamle. Derudover har vi julefro-
kost, arrangement for vores opvis-
ningshold og sommerafslutning.

 
Hvad gør dig glad i din forening?
Dansen gør mig glad og det at 

møde så mange søde og glade men-
nesker. At se den danseiver og det 
gode humør, som findes, varmer 
mit hjerte. Det, der også gør mig 
glad, er, at vi har et godt samarbej-
de i bestyrelsen, og at vi trækker 

læsset sammen. Positive hilsener, 
smil og hjælpsomhed i min for-
ening gør mig glad.

Hvad hvis alt var muligt? Er der 
nogle helt konkrete ideer og drømme 
i støbeskeen?

Hvis alt var muligt, ville jeg øn-
ske, vi kunne få nogle lokaler, som 
var vores egne, eller i hvert fald et 
fast danselokale, hvor vi kunne op-
bevare vores ting. 

Hvad er medspiller og hvad er mod-
spiller for, at I kan drive og udvikle 
din forening?

For at vi kan udvikle og føre vores 
forening videre, er det vigtigste, at 
vi har dansere nok. Vores dansere 
er jo vores medspillere. Min drøm 
er selvfølgelig at få flere nye danse-
re ind i klubben, for vi kan sagtens 
være flere. Vi hilser alle velkommen 
og tager godt imod dem. Det er 
selvfølgelig også vigtigt, der er god 
tilslutning til vores store arrange-
menter. Den dygtige instruktør i vo-
res forening er også en vigtig med-
spiller. Hun underviser, så alle kan 
forstå det og følge med, og er altid 
velforberedt og klar til dansen.

Danseglæde og højt humør

 {Dusty Boots blev stiftet i 
2002

 {Den har 52 medlemmer.

 { Formand er Sitta Jørgen-
sen, som til daglig er førtids-
pensionist og arbejder i 
hjemmet.

 {Hendes telefonnummer er 
23436560

 {De træner linedance hver 
mandag klokken 19 i Multi-
salen, Støvring

FAKTA
DUSTY BOOTS

Sitta Jørgensen er formand i 
Dusty Boots. 
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{ Danmark er foreningernes land. Vi har alle brug for andre mennesker, der deler vores interesser, og som vi kan diskutere med og få gode råd af.
På denne plads præsenterer vi hver uge en nordjysk klub eller forening, som repræsenterer et fællesskab - stort som lille.
Hvis du og din forening gerne vil optræde på denne plads, hører vi gerne fra dig. 
Skriv til perspektiv@nordjyske.dk.

Mig og min 
forening

MOTION: I linedance-klubben Dusty Boots i Støvring er det vigtigt, at  
medlemmerne får bevæget både krop og lattermuskler i løbet af dansetimerne


