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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 det här året ut

Ett stort Grattis till: 
Ewa Gunnarsson, Ingegerd Johansson, Nora Strid, Lizen Sjöberg,
Liselotte Djerf, Margareta Boström Bäck, Carin Eismar Skjutare, 
Kristina Jonasson, Gunbritt Nilsson, Karin Norgren, Margit Nylander,
Britta Eriksson, Olga Ivanova, Monica Siggstedt, Åsa Wollertsen, 
Christel Östlund
Dessa fyller jämt: Sofie Dolfén, Yvonne Källberg, 
Margaretha Nyström

Då var snön här som några av oss kanske väntat 
på

vi andra får glädja oss åt att det blir ljusare i alla fall.
Det är inte många kurskvällar kvar den här 

terminen,
10 veckor går så fort.

Nu får vi se fram emot avslutningen där vi alla 
kan träffas och dansa ihop efter den vilar vi upp oss 

så vi är pigga och friska till nästa termin.
Se till att ha en riktigt härlig jul, var rädd om er och 

glöm inte ljusen!
God Jul och gott nytt år

 önskar 
vi från styrelsen



  

Vi fick en förfrågan om uppvisning på 
Bergbys första Höstmarknad den 29/10
Vi var för från uppvisningsgruppen som 

kunde vara med så då ställde 13 härliga tjejer 
från kurserna upp och visade upp vad vi hade 

dansat.

Höstmarkand i Bergby

Vi hade tur med soligt väder 
även om det var lite kallt.

Mycket folk, det var trångt på fiket och restaurangen.
Vi dansade på sten plattor men dom var 

snälla nog att ha ut 2st kaffepaket 
för att ge oss bättre glid.

Dom var väldigt nöjda med oss och hoppades att vi 
ville komma tillbaka nästa år.

Kaffe doftande dans i Oktober,
 vad kan vara bättre?



  

Kursstarter
HT-16

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

Vi kommer att visa upp oss på E-center 19/11 Kl 13:00 
Vi kommer att visa upp några av dom danser vi

lärt oss denna termin och vi hoppas att så många 
som möjligt kan komma och vara med, 
vi kommer att träna danserna före på 

Bergbackens kvarterslokal 10/11 Kl 18:30
Ju fler vi är desto roligare! 

Påminner om  Uppvisning på E-center 

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

Extradans

Datum: 10/11, 
Kl: 18:30 – 20:30

Förslag på medlemsaktiviteter

Vi vill få in förlag på aktiviteter som vi medlemmar 
kan göra tillsammans.

Vad vill du göra?
Kryssning, festkväll med dans, mm

Alla förslag är välkomna 
Skriv dina förslag på hemsidan eller berätta för din instruktör

Kursavslutning med Jultema

29/11 
Kl 18:30

är ni välkomna till kursavslutningen
som kommer att vara i Segersta.

Det kommer att var jultema så julmusik  
Pepparkakor och lussebullar är ett måste.

Vi kommer ha lotteri där julklappar lottas ut
Du kan förköpa lotter hos din instruktör men

även köpa dom på avslutningen.
Lotterna kostar 10:- st

 

Varmt Välkomna!
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