
 
 

Klubbnytt augusti 2022 

 

Sörj inte det du saknar. Gläds år det du har. 

 

 

Hej alla kära medlemmar. Hoppas sommaren varit fin för er alla. Mycket varmt 

periodvis så även om vissa flitiga besökt diverse danser och träningsveckor så 

behöver ingen skämmas om man slappat i skuggan istället      . Snart nog kommer 

hösten med nya kurser och utmaningar. Trots sköna ledigheter så ser i alla fall jag 

(Maria) fram emot en ny termin. 

 

Under sommarlovet har vi själva anordnat en mycket lyckad dans.  

Sommardans med 5 Callers (som blev fyra på grund av att Robert Björk tyvärr var 

sjuk). 

Vi hade Jason Dean på besök och tillsammans med honom callade våra ”egna” 

favoriter Jack och Stefan. Dessutom Richard Björk som efter många års uppehåll 

callande som om han aldrig varit borta. Så kul. Som mest var det 10 squarer på 

golvet och det var fartfyllt och varmt. 

Ett mycket uppskattat inslag var när Stefans dotter Nellie Sidholm klev upp på 

scenen och sjöng för oss med ackompanjemang av Jason.        

Nu ligger vi i startgroparna för hösten. Kursstart 5 september/ 6 september. 



Våra kurser ligger på hemsidan och det finns fortfarande plats kvar på samtliga, så 

det är inte för sent att anmäla sig. Anmäl dig gärna om du inte redan har gjort det 

så vi vet hur många vi blir! Anmälan till kurs och dansträning – Sollentuna Square Dancers 

(sollentunasqd.se) 

På måndagarna callar Lasse.  C1 kursen fortsätter därifrån de hann innan 

sommaren. 

Och C2-gänget danstränar vidare. 

På tisdagarna alternerar Sven/Hedda och Stefan/Jack. 

Den glada A1 gruppen fortsätter där dom var i våras och så danstränas det på A2 

och C1 för att sätta nivån ordentligt. 

Särskilt på Basic finns det platser kvar. Vår största önskan är ju att fylla på med 

nya trevliga deltagare så att vår underbara hobby kan fortsätta att växa. Den 6 

september startar den kursen och alla nyfikna är välkomna att prova första 

kurstillfället gratis. Så sprid information till kollegor, vänner och bekanta. Och kom 

med själv också. Så roligt att välkomna nya dansare och vi minns nog alla våra 

första steg på squaredansens spännande stig. På hemsidan finns en flyer som du 

kan skicka vidare Flyer-nyborjarkurs-2022-09.pdf (sollentunasqd.se). 

Så första tisdagen satsar vi på ”prova på” före pausen (Alltså ingen A2 dans den 

veckan) och efter pausen har vi A1 kurs och C1 dansträning. 

 

Helgen efter kursstarten återvänder de populära Triple Boys. Som i år förstärkt 

med Neil Whiston från England. Den 10 september blir en heldag att se fram 

emot. Vi dansar P – A2 mellan 13 och 16. Sedan B – P mellan 16 och 19. 

 

 

 

 
 

 

https://sollentunasqd.se/anmalan-till-danstraning/
https://sollentunasqd.se/anmalan-till-danstraning/
https://sollentunasqd.se/wp-content/uploads/2022/06/Flyer-nyborjarkurs-2022-09.pdf


 

 

 

 

Nya avgifter för hösten 

 

Medlemsavgift vuxen 150 kr per år  

Dansavgift vuxen medlem 650 kr per termin 

Dansavgift vuxen icke-medlem 750 kr per termin 

Avgift vuxen nybörjare 500 för 7 tillfällen (medlemskap ingår) 

För barn och ungdomar under 25 år gäller halva ovanstående priser 

Dansavgift betalas senast 30 september för höstterminen. 

En dansavgift ger rätt att deltaga i samtliga kurser. 

Dansavgift enstaka tillfälle 75 kr/gång 

 

Betalning sker till BG 5244-9774 

 

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

 

 

Varmt välkomna till höstens verksamhet!! 

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

