
 

 

KLUBBNYTT AUGUSTI 2021 

 

Den som väntar på något gott längtar alltid jättemycket 

 

Hoppas sommaren varit bra för alla. Glädjande nog har många dykt 

upp på de aktiviteter som vi ordnat under våren. Senast 25 maj i 

snålblåst vid Säby gård kom 22 personer. Vi grillade och hade trevligt 

trots vädret.  

Sommaren har varit lång och varm och nu längtar man verkligen efter 

att träffa alla trevliga danskompisar igen. 

Äntligen vågar vi se framåt och planera för höstens aktiviteter. Vi har 

bestämt att börja terminen 6 september men har även beslutat att 

flytta fram Triple Boys till 13 november. 

 

Vi kommer att börja försiktigt med dansträning på den nivå som var 

aktuell för ett och ett halvt år sedan. Dessvärre ingen B eller M och 

inte heller någon nystartad B-kurs. Vi satsar till en början på att 

befintliga medlemmar ska få komma igång igen.  



Vi kör i helsal så det inte blir så trångt. En grupp före och en efter 

pausen och vi riktar oss enbart till medlemmar i Sollentuna Square 

Dancers. 

 

Avgiften är 550 :-  för höst-terminen och sätts som vanligt in på vårt 

Bankgiro:  5244–9774 senast 30 september 

Måndagarna ser ut så här:  

C1-dansträning 18:30 och A2-dansträning 20:15. 

Callers Jack och Lasse varannan vecka 

Tisdagarna:  

A1-dansträning 18:30 och Plus-dansträning 20:15. 

Callers Peter och Hedda varannan vecka 

 

Även kaffestunden är (förhoppningsvis tillfälligt) borttagen för att 

undvika trängsel. Det blir en paus i alla fall mellan grupperna 

 

Anmälan sker via en länk som skickas ut separat till alla medlemmar. 

Så håll koll på mailinkorgen! 

Eftersom… 

… först till kvarn gäller. Det är ett maxantal på 48 dansare på varje 

pass. Vill man deltaga i två pass samma dag måste man alltså anmäla 

sig på båda. Blir gruppen fulltecknad har lägstanivån förtur. Dvs. att 

om C1 dansare även vill stanna på A2 måste A2 dansarna ha 

företräde om det blir många.  

 

Vi hoppas förstås att många vill återkomma och hoppas samtidigt att 

vi inte ska behöva tacka nej till deltagare. 



Om allt fungerar bra kommer vi att öka på med flera grupper och 

förhoppningsvis även en nybörjargrupp (kanske efter jul). 

Huvudsaken är att det börjar rulla igång igen. 

 

Vi påminner självklart om de riktlinjer som finna att följa: Stanna 

hemma om du känner dig sjuk, tvätta händerna och respektera om 

någon markerar avstånd (Kramar är ju alltid frivilliga)  

Tvål och handsprit kommer att finnas i lokalen. 

 

Glimtar från Säby gård 25 maj 

 

 

 



 

 

 

 

Väl mött önskar styrelsen genom Maria 

 


