
 

 

KLUBBNYTT NOVEMBER 2021 

 

VEM ÄR DET SOM BESTÄMMER VAD SOM ÄR NORMALT? 

 

 

Hösten är här på allvar med mörker och regn på minussidan.  

På plussidan: Normaltid igen, visst är kvällarna mörka men morgnarna är 

ljusare och man kan så smått se fram emot advent med tända ljus och 

pepparkakor. Och så SQUAREDANS! Inte bara kursverksamheten som hållit på 

sedan september utan nu börjar även de öppna danserna komma i gång på 

allvar. Underbart! 

I lördags kunde vi äntligen dansa till TRIPLE BOYS igen. Tyvärr var Henrik, 

Hedda, sjuk men tack vare Micke Gerkman blev det tre boys ändå.                 

Det blev mycket fart och många skratt när grabbarna körde på i fullt tempo. 

Visst var både de och vi lite ringrostiga, men lyckan över att vara på banan igen 

överskuggade allt. 

Stort tack till de medlemmar som bidragit med de jättegoda bakverk som fanns 

att inhandla i vår servering.     

 



                             Ingen har väl missat inbjudan till Julfesten? 

Söndagen den 5 december i Rotebro. Glöm inte att anmäla till 

anitaerkus@gmail.com och betalning 200 kronor till klubbens bankgiro 5244–

9774 senast 21 november. 

Missa inte heller att anmäla er till nästa termin! Som ni fått veta i separat 

utskick har det blivit en mindre ändring i kursplanen. Vi startar ny kurs i C1 

istället för dansträning C1.  Alltså:   

Måndagar  

18.30 – 20.00 C1 kurs från början. (Jack och Lasse varannan vecka) 

20.15 – 21.45 C2 fortsättningskurs. (Jack och Lasse varannan vecka) 

 

Tisdagar 

18.30 – 20.00 Basic kurs (Sven) och Plus dansträning (Hedda och Stefan 

varannan vecka) 

20.15 – 21.45 A1 kurs från början (Sven) och A2 dansträning (Hedda och Stefan 

varannan vecka) 

 

Även ni som ”bara” vill gå på dansträning måste anmäla er så vi har koll på hur 

många deltagare vi har på varje pass. Senast 10.e december vill vi ha in 

anmälan för vårterminen. Anmälan sker via denna länk.  

Anmälan till kurs och dansträning – Sollentuna Square Dancers (sollentunasqd.se) 

 

FIN HÖST OCH VÄL MÖTT PÅ MÅNDAG OCH TISDAG 

Önskar styrelsen 

 
 

 

PS. Tänk på frisknärvaro. Känner man sig krasslig stannar man hemma. 

mailto:anitaerkus@gmail.com
https://sollentunasqd.se/anmalan-till-danstraning/

