
 

KLUBBNYTT OKTOBER 2021 

 
Vänlighet betyder så mycket, både för den som ger 

och den som får… 

 

 

Tänk så otroligt roligt det är att vi kommit i gång igen med vår 

fantastiska hobby. Visst går det förvånansvärt bra att gräva fram de 

gamla callen ur hjärnvirvlarna?  Allt som man trodde var glömt 

lockas nu fram av våra tålmodiga callers. 

På måndagarna har vi C1 och A2 dansträning med allt som oftast tre 

squarer. 

På tisdagarna P och A1. Lite färre folk här och alla måndagsdansare 

är hjärtligt välkomna att komma och träna extra. Vi har nog alla 

märkt att repetition av underliggande nivåer också är mycket 

välbehövligt. 

 



Längtar till… 

  

TRIPLE BOYS den 13 november i Rotebro! 

13 – 16 dansar vi P – A1 – P – A2 och 

16 – 19 dansar vi B – M – B – P  

Under Triple Boys-dansen kommer vi att anordna secondhand 

klädförsäljning av de fina kläder som fanns att beskåda i förra 

numret av klubbnytt. Så ta chansen att prova, skynda och fynda! 

 

OBS! 

 

Till dansen efterlyses medhjälpare. Vi kommer att ha kaffeservering 

och tar tacksamt emot bakverk, men också handgriplig hjälp i form 

av förberedelser innan och allmän passning av caféet mm. 

 

 

 

 

 

En julfest ska det också bli      . Mera information kommer senare 

men det blir i Rotebro den 5 december. 



Efter juluppehållet trappar vi upp och stuvar om lite grann      . 

 

Terminen startar den 10 januari, men på tisdagen den 11 blir det 

Öppet hus och ingen vanlig kurs. Alla medlemmar (och alla andra) 

är välkomna då och ta för allt i världen med er minst en kompis, 

granne eller släkting som får chansen och glädjen att prova 

squaredans. 

På måndagar blir det C1 dansträning före paus och C2 

fortsättningskurs efter. 

På tisdagar blir det Nybörjarkurs, Plus dansträning, A1 kurs och A2 

dansträning. 

Vi planerar också att starta en C1 intensivkurs på helger. 

Detta är fortfarande på planeringsstadiet och allt är inte klart med 

callers än, men vi återkommer när allt är spikat. 

 

Vi planerar nu också vårens danser för fullt.   

15 januari med Stefan Sidholm och 12 mars med Jack Borgström. 

Vem behöver åka på Convention för att dansa till världscallers? 
 

                                                                
 

Fin höst och mycket dansglädje önskar vi i styrelsen! 
 

                     


