
 

 

Klubbnytt April 2022 

Omtanken är den bästa tanken 

 

Våren är här med slask, sol och sippor. Underbart att kunna glädjas åt efter 

en så lång vinter med krig och oro ute i världen.  

 

 

Tack för att vi lyckats genomföra en (visserligen lite försenad) vårtermin i 

squaredansens tecken. Alla som med glatt mod kommit till våra kurskvällar, 

änglat på nybörjarkurser och hjälpt till med bord och stolar för att fixa lokalen 

före och efter kvällens slut. Det är er allas förtjänst att det blir så bra och 

trevligt.  

Så är den vanliga terminen slut men… 

Tisdagarna fortsätter vidare med den kursverksamhet som redan påbörjats 

dvs. Basic-kurs (18.30 – 20.00) till och med den 31 maj. Änglar är mycket 

välkomna. 

Även för de som går A1-kurs finns det möjlighet att gå 5 gånger till för en 

extra avgift på 200 kronor. Direkt efter pausen (20.15 – 21.45). Också här är 

änglar välkomna, såklart.  

Sven Andréason är vår caller/lärare. Alltid lika duktig och tålmodig.  



Måndagarna i maj är också spikade med dansträningar       

I Häggvik 18.30 – 21.30 Kostnad 120 kronor per gång. Ta med eget fika då vi 

även fortsättningsvis avvaktar med Café 

2 maj Plus med Hedda Nilsson 

9 maj A2 med Stefan Sidholm 

16 maj C1* med Lasse Jägdahl 

23 maj C1 med Jack Borgström 

30 maj C2 med Lasse Jägdahl 

2022-05-Flyer-Danstraning.pdf (sollentunasqd.se) 

 

Varmt välkomna! 

 

Eventuellt blir det också en sommardans, men inget spikat ännu.   

 

 

 

Här är vårt preliminära kursprogram för hösten: 

Måndagar 

18.30-20.00  C1 kurs (fortsättning) 

20.15-21.45  C2 kurs (fortsättning/dansträning) 

 

Tisdagar 

18.30-20.00 Basic kurs (fortsättning) och A2 dansträning 

20.15-21.45 A1 kurs (fortsättning) och C1 dansträning 

 

Vi återkommer när allt är klart och när det är dags att anmäla sig. 

 

https://sollentunasqd.se/wp-content/uploads/2022/04/2022-05-Flyer-Danstraning.pdf


Inför hösten kommer alla kurser och dansträningar drivas som en studiecirkel 

(ABFs krav) Det kommer inte att bli någon praktisk skillnad för dansarna, men 

det kommer antagligen att skickas ur en enkät efter genomförd studiecirkel 

från ABF till alla deltagare. 

Trevlig vår önskar vi i styrelsen! 

Hoppas vi ses på någon sommardans! Danslista finns här:  
Svenska Squaredansförbundet | Danslista 

https://squaredans.se/redan-dansare/danslista/

