
 

 

KLUBBNYTT SOMMAREN 2022 

 

Glöm själva misstaget, kom ihåg vad du lärde dig! 

 

Så är äntligen sommaren här. Terminen är slut och alla kurser är avslutade för 

denna gång.  I år körde vi hela maj ut med extra träning på Basic och A1 på 

tisdagarna och A2, C1 och C2 på måndagskvällarna. Lyckat och trevligt med 

våra engagerade och duktiga callers.  

Med tanke på allt slit med stolar och bord varje kväll premierades Leif 

Lundquist denna gång. Grattis! 

 

Nu väntar midsommar, semester och förstås diverse sommardanser. Många av 

oss besökte Convention i Flen för ett par veckor sedan och det är alltid så roligt 

att träffa danskamrater från hela landet. Detta år förstås extra kul efter ett så 

långt uppehåll. 

Det finns ganska mycket chans till dans under sommaren: Vid Stora skuggan 

dansas det på utomhusdansbana dagtid. I Älvsjö, Vallentuna, Enköping, 

Norrtälje, Åkersberga och Västerås anordnas det danser under sommaren.  

Håll koll på danslistan. Kanske är du på semester i någon annan landsända och 

hittar en passande dans. Men håll er hemma den… 



… 11 juli då vi satsar stort på ”Dans med fem callers”! Den ena (Jason Dean) 

ända från Australien. Det blir en riktig höjdare. 

Eller den 10 september då ”Triple Boys” gästar oss igen. Denna gång i sällskap 

av Neil Whiston från England.  Så fyra callers denna gång 😊 

 

 
 

Sommar till trots är det bra att planera inför kommande termin. 

Kurserna startar den 5 september. 

Måndagar med Lasse: C1- fortsättningskurs och C2 dansträning 

Tisdagar med Stefan, Jack, Hedda och Sven: 

Ny Basic-kurs (Sven/Hedda), A2- dansträning (Stefan/Jack),  

A1-fortsättningskurs (Sven/Hedda), C1- dansträning (Stefan/Jack).  

Callerna alternerar varannan vecka 

 

Anmäl dig senast 1 augusti via länken nedan, men gärna så snart som möjligt.  
Anmälan till kurs och dansträning – Sollentuna Square Dancers (sollentunasqd.se) 

Det underlättar vår planering. Alltför få deltagare och vi måste kanske planera 

om. 

Dansavgiften för vuxen medlem är 650 kr per termin och 500 kr för nybörjare 7 

gånger 

Sätts inpå bg: 5244-9774 

 

Trevlig midsommar och en lång och härlig sommar önskar styrelsen 

alla medlemmar  

https://sollentunasqd.se/anmalan-till-danstraning/

