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Arbetsprogram för 2016

Januari Instruktörsträning
14/1 Torsdagsdans

Februari Instruktörsträning
4/2 Uppvisning E-center
15/2 Kursstart i Söderhamn
16/2 Kursstart i Segersta
17/2 Kursstart i Bergvik

Mars Kurskvällar mån, tis och ons
2/3 Årsmöte, Bergvik
10/3 Torsdagsdans

April Kurskvällar mån, tis och ons
25/4 Gemensam kursavslutning

Juni 8/6 Extradans

Juli 13/7 Extradans
18/7 Picknick i stadsparken
31/7 Uppvisning 
Bergviksmarknaden

Augusti 20/8 Bonden på byn
Instruktörsträning
27/8 uppvisning i Holmsveden

September 7/9 Extradans
10/9 Uppvisning E-center
19/9 Kursstart i Söderhamn
20/9 Kursstart i Segersta
21/9 Kursstart i Bergvik
Instruktörsträning

Oktober Kurskvällar mån,tis och ons
13/10 Extradans

November Kurskvällar mån,tis och ons
10/11  Extradans
12/11 Uppvisning E-center
Gemensam kursavslutning

Det kommer under året att tillkomma uppvisningar 
mm

Födelsedagar sen sist och den här månaden

Ett stort Grattis till: 
Lena Abrahamsson, Maya Loewe, Kristina Segerqvist,,
Eva-Britt Wengelin Jansson,Harriet Östlund, 
Berit Hansson,Lena-Marie Johansson,Gun Davidsson,
Annika Englund, Leena Jansson, Anne-Marie Nybom Hedström
Dessa fyller jämt: Therese Jonsson, Sigrid Karlsson

Nu är det inte mycket kvar av sommaren och hösten 
tar över, dom gröna bladen på träden blir snart bruna 

men som tur är kan vi trösta oss med att höstens 
kurser snart drar i gång, ett ljus i mörkret.

Så välkomna gamla som unga.



  

Utlärning för Hudiksvalls Dagliga verksamhet

Vi var ut på en utlärningstripp till Bergsjö, 
Hudiksvalls kommuns Dagliga 
verksamhet 
hade en personaldag i western tema.
Ca: 55 stycken blev överraskade med att 
under en timme få lära sig lite linedance.
Dom var härligt glada och dom klarade 
det galant!

Dom fick lära sig dansen Cry to me från 
nybörjar kursen Våren -16

Det började med mycket trevande men det tog sig
mer och mer och på slutet klarade dom av att dansa 

till snabba låtar som Cowboy Yoddle song och 
Jackson.

Vi hade jätteroligt och kanske vi fick några 
intresserade till nästa termin



  

Kursstarter
HT-16

Vi kommer att visa upp oss på E-center 
10/9 Kl 13:00 

Inför kursstart, vi kommer att visa upp 
nybörjardanser från

förra termin och vi vill att så många som 
möjligt kan komma och vara med

Ju fler vi är desto roligare! 

Påminner om E-center inför kursstart

Vi dansar andra Onsdagen i månaden
Under kursterminen är det dock Torsdagar.

Extradans

Datum: 13/7, 10/8, 14/9, 13/10, 10/11, 
Kl: 18:30 – 20:30

Alla är välkomna att komma 
och dans även om man inte vill var med på uppvisning,

 vi dansar mycket av dom nybörjardanser vi haft på kurserna
men även lite nytt

Söderhamn 
19/9

Ferdinand
Måndagar 

Nybörjare 18:00
Fortsättning 

19:30

Segersta 20/9
Klippan
Tisdagar

Nybörjare 18:00

Bergvik 21/9
NTO lokalen
Onsdagar  

18:00

Bergviks marknad 

30/7 hade vi vår första uppvisning får i år
på Bergviksmarknaden.

Det var väldigt trevligt, mycket folk trots att det blev regn.
Vi var välkomna även nästa år !

Bonden på Byn

20/8 blev det uppvisning i Kilafors.
Vi dansade bland säljstånd och lyckades

 precis klara oss från regn.
Tyvärr tänkte ingen på att ta bilder, skärpning till nästa gång!

Western dagen i Holmsveden

27/8 en händelsefull dag med kraftig blåst, inga hattar ville sitta 
kvar på huvudet och rostbiffen och potatissalladen flög av tallriken 
men vi hade en mysig dag med uppvisning inför mycket folk och vi 

åt tillsammans på en härlig plats vid vattnet,Hoppas på blåsfritt 
nästa år så vi kan 

äta och fika i lugn och ro.

Blir du sugen på att vara med 
och ha roligt i vår glada 

uppvisningsgrupp?
Vad kul!!

Nybörjare eller proffs 
alla är välkomna

Vi anpassar danserna 
efter gruppen.

Kom då till en extradans!
Info på hemsidan
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