
 

 

KLUBBNYTT Februari/Mars 2022 

 

Det krävs ett visst mått av insikt för att inse att man ingenting vet 

 

Vilken glädje det är att återigen komma i gång med dansen. Alla 

känns så glada och positiva så det riktigt gnistrar om oss      . Vissa 

känner sig ringrostiga men gemenskapen och kamratskapet gör 

förhoppningsvis att nervositeten släpper. Vi glömmer inte att 

uppmuntra och vara snälla mot varandra.                                             

Det är inte för sent att hoppa in i en grupp ännu. Kurserna C1, A1 och 

Basic har ännu precis startat och det finns plats i alla. 

Dansträningsgrupper går det förstås alltid att hoppa in i.  På 

måndagar har vi C2 och på tisdagarna Plus och A2. 

Till vår stora glädje har vår nybörjargrupp alltså kommit i gång. Nio 

stycken nyfikna nybörjare var med på första tillfället och med hjälp av 

glada och hjälpsamma ”änglar” hade vi två squarer hela tiden. Det 

gick utmärkt för alla. 

 



Tänk på! 

Att alla måndagsdansare är mer än välkomna att komma och fylla på i 

squarerna på tisdagarna. En dag till med dansträning är aldrig fel och 

dessutom stödjer man klubben genom att Ängla på lägre nivåer. 

Ingen av oss har glömt hur värdefullt det var när vi själva tog våra 

första stapplande steg på squaredansens kluriga stig. Det blir också 

en helt annan stämning och puls när det är fler dansare på golvet. 

Särskilt A2 dansträningen har knappt med folk (20.15 – 21.45 på 

tisdagar).  

Se fram emot! 

Årsmötet den 29 Mars blir i Häggvik. Klubben bjuder på fika och 

klubbdans efter det. Ingen kurs. Varken Basic eller A1 men dans på 

alla de nivåer som förekommer på tisdagarna. 

 

I Rotebro har vi…  

 

 

 

Förutom redan annonserad dans med Jack den 12 mars (13-15.30 

Plus och 16.30-19 A1/A2)  

 

…  också lagt in en heldag C1-dansträning med Stefan Sidholm den 

20 mars (10–16). Föranmälan önskas. 



Stort Tack… 

 

… till de som betalat medlemsavgift på 150 kronor trots att ni inte 

väljer att dansa denna termin. 

Till alla som vill betala men glömt eller inte hunnit ännu är klubbens 

BG. 5244–9774 

 

I pausen mellan danspassen är det många som tar med sig eget fika 

och unnar sig en trevlig pratstund med kamraterna innan nästa 

lektion börjar.      

Trevligt, tycker vi 

 

Vi fortsätter att glädjas åt varandra och dansen och även åt våren 

som sakta men säkert närmar sig. Snö ena dagen och regn/slask 

nästa. Precis som vanligt       

Och som vanligt håller vi oss hemma i stugan om vi blir blöta om 

fötterna och drabbas av förkylning eller något annat otyg      

 

Glada hälsningar från styrelsen 

 

 


