
 

 

Klubbnytt september 2021 

 

Delad glädje är dubbel glädje 

 

 

Efter 17 månaders uppehåll var det äntligen dags!! 

Vi kunde ta beslutet att starta upp vår dansverksamhet igen. Premiären var i 

måndags, den 6 september.  

 

Nervösa och ringrostiga var de allra flesta av oss, men så fantastiskt roligt det 

var att träffas igen. Det kändes nästan lite overkligt. Tre squarer på golvet 

större delen av kvällen och en hel del sprit gick åt        

Först körde vi C1 en och en halv timme och sedan A2 lika länge. Jack var så 

snäll och lotsade oss igenom tipparna utan allt för stora katastrofer. 

En kvarts paus hade vi mellan passen, men ingen gemensam fika. Nästa kväll 

var det dags igen. Peter tog sig an ett nytt gäng lika ringrostiga men 

förväntansfulla dansare. Sååå härligt! 



Vi har mjukstartat med dansträning på de nivåer med flest dansare i vår 

klubb: P, A1, A2 och C1. 

Här är alla medlemmar som gått igenom nivån välkomna, även de som precis 

hunnit igenom innan pandemin slog till. Alla förstår att man har glömt och vi 

jobbar på i lugn takt för att hitta tillbaka till där vi var. Man kan fortfarande 

anmäla sig och det finns plats i alla grupper.  

Måndag 18:30 – C1 

Måndag 20:15 – A2 

Tisdag 18:30 – A1 

Tisdag 20:15 – P 

Kostnad 550:- för höstterminen 

Sätts in på klubbens bankgiro 5244–9774 

https://sollentunasqd.se 

 

Lokalen i Häggvik hyrs numera ut dagtid åt en folkhögskola, vilket innebär att 

danshallen är full med stolar och bord när vi kommer. Det betyder en del stök 

för ansvarig styrelseledamot som öppnar. Kommer man lite tidigt får man 

vara beredd att hjälpa till      . Vi kommer framför allt att be om hjälp efter 

dansen för att återställa allt som det var när vi kom. 

 

Passa på!!!  

 

Tänk så härligt att svänga runt i en vacker squaredanskjol. Vi har fått glädjen 

och äran att sälja dessa fina kläder av en före detta medlem. Säg bara till så 

tar vi med för dig som vill prova. Vi kommer även ha försäljning under Triple 

Boys dansen den 13 november 

 

 

https://sollentunasqd.se/


Set E - 700 kr 

 

 

 

Set D - 700 kr 

 



Set C - 700 kr 

 

 

 

Set B - 700 kr 

 



Set A - 700 kr 

 

 

 

Kjol A - 400 kr 

 



Kjol C - 400 kr 

 

 

 

Kjol D - 500 kr 

 



Överdel F – 100 kr 

 

 

 

Överdel D -  200 kr 

 



Överdel C - 200 kr 

 

 

 

Överdel B - 200 kr 

 



Överdel A - 300 kr 

 

 

 

Underkjol D - 300 kr 

 



Underkjol C - 500 kr 

 

 

 

Underkjol B -  500 kr 

 



Underkjol A - 500 kr 

 

 

Klänning A - 200 kr 

 



Klänning B - 200 kr 

 

 

Underbyxor E - 100 kr 

 



 

Underbyxor D - 50 kr 

 

 

Underbyxor C - 100 kr 

 



Underbyxor B - 50 kr 

 

 

Underbyxor A - 100 kr 

 



 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILLBAKA ÖNSKAR VI I STYRELSEN!!! 

 

 


