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Gåta!
Maila in rätt svar och var med

i utlottningen av en Skrap bingolott
******************************
Varför bygger man större fängelse?

***********************************

             
Maila rättsvar till

susanne@sofieholm.se

Svar i nästa medlemsutskick

Några ord från er ordförande…

Kurserna är i full gång och det är ett gäng glada dansare både i 
Söderhamn och Bergvik.

Våra ledare gör ett underbart jobb både ute på kurserna samt på våra 
uppvisningar och utlärningar.

 2000-01-09 var vi några stycken som startade vår förening. 
En av dom var Ingvar Härén Karlsson. Ingvar har nyligen gått bort efter en tids 

sjukdom och föreningen har hedrat hans minne genom en gåva till 
Cancerforskningen.

 I detta medlemsbrev kan ni läsa mer om sommarens uppvisningar, 
kursavslutning och startdatum för vårens kurser.

 Ha en härlig höst och vinter!!!

Rätt svar på förra gåtan : HOTDOG
Grattis Marianne Hane



  

12/2
Söderhamn Tisdagar
Åsgårdens samlingssal ingång 7
Nybörjare 18:00
Fortsättning 19:30

13/2
Bergvik  Onsdagar 
NTO lokalen    
Nybörjare 18:00

 

Kursstarter VT-19



  

Uppvisningar 2018

Det har blivit några uppvisningar det här året
E-center, Bergviksmarknad och westerndagen men även två helt nya.

Återvändardagarna var en av dom, vi gjorde en hel dag
där med uppvisning, utlärning och så hade vi ett bord
på stan med information, gratis produkter och tävling

 riktigt roligt, hoppas vi får göra om det nästa år.

Återvändardagarna

Bergviks marknadBergviksmarknaden 
bjöd på kraftigt regn

och högljudda 
karuseller.

Missförstånd av 
ljudvolym på 

musikspelaren gjorde
 det väldigt svårt att 

dansa men vi lyckades 
ändå bjuda på en 

uppskattad uppvisning. 



  

Westerndagen

Westerndagen bjöd på oväntade 
överraskningar som vanligt.

Scenen var trasig och platsen var
 flyttad efter lite förvirring och 

stressande ordnade det upp sig.
Asfalten var sträv men vi hittade en 

oljefläck att olja sulorna på.

************************
Lennart Westman gav också

en utmaning till sig själv.
Inför publik lovade han att nästa
år skulle han vara med på två

av våra danser på westerndagen.
Så vi får väl se om han dyker upp

på några träningar till vårterminen  



  

Open stage i Bollnäs var också nytt för i år, 
blev bra trots chocken av att vara nästan 

äldst på hela uppvisningen, barnen dansade på bra. 

Open Stage Bollnäs



  



  

Kursavslutning 
med 

50 – 60 tals tema

Man får gärna klä ut sig 
men inget måste

27/11 
Kl : 18:00

Åsgården ingång 7

Vi kommer att dansa kursdanserna till gamla 
godingar

Naturligtvis  kommer det att var lotteri
och medlemsdragning

Det bjuds även på

          
           Rock`n` roll buffe

           Kaffe och våfflekorgar

                      
                             Ni vill inte missa denna avslutning

                          Så boka in den i er kalender!



  

Förslag och funderingar

Har du funderingar och tankar om vad vi saknar eller
förslag om aktiviteter som vi kan göra för att vår förening

ska bli ännu bättre och trevligare!
 På startsidan på vår hemsida kan du lämna ditt/dina

Förslag och tankar eller prata med din instruktör
Alla idéer och förslag är välkomna

Vi vill höra dina åsikter

Söker fler till uppvisningarna
Känner du dig sugen på att vara med på en uppvisning 

men kanske är osäker på om du passar in eller har du bara 
inte tagit mod till dig än?

Då tycker vi att du ska dyka upp på våra extradanser
Du behövs och det är alltid härligt när det kommer 

nya i gruppen
Ju fler vi är desto roligare får vi!

Du tar det i din egen takt och är bara med på det du känner att
du vill, ingen press, inget tvång
Testa, du har inget att förlora!

Vi dansar andra Måndagen i månaden
Lokal : Åsgården ingång 7

Extradans
Datum: 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 8/7, 22/7, 12/8, 26/8

Kl: 18:30 – 20:30

 Vi finns även på Facebook 
och Instagram
Gå in och följ oss!

Håll koll på vår hemsida för info



  

GOD JUL
ÖNSKAR 

STYRELSEN



  

Arbetsprogram för 2019

Januari Instruktörsträning

Februari Instruktörsträning
12/2 Kursstart i Söderhamn
13/2 Kursstart i Bergvik
11/2 Extradans

Mars Kurskvällar  tis och ons
11/3 Extradans

April Kurskvällar tis och ons
8/4 Extradans
kursavslutning Bergvik

Maj 13/5 Extradans

Juni 10/6 Extradans

Juli 18/7 & 22/7 Extradans
Instruktörsträning

Augusti 12/8 Extradans
26/8 Extradans
Instruktörsträning
Uppvisning Holmsveden

September
Kurskvällar tis och ons

Oktober Kurskvällar tis och ons

November Kurskvällar tis och ons
Kursavslutning Söderhamn



  

Styrelsens sammansättning

Ordförande                        Marianne Hane                                          073-836 00 73
                                            marrishane@hotmail.com

Sekreterare                        Sigrid Karlsson                                         073-231 15 92
                                           sigridkarlsson46@gmail.com

Kassör                               Marie Dahlberg                                          070-200 77 59
                                           englundskan@hotmail.com

Bokning/fikaansvarig       Eva-Britt Wengelin-Jansson                     0270-42 45 92
                                           evabritt.wengelin@hotmail.se
                                 
Utbildningsansvarig        Susanne Lindberg                                      076-173 61 15
                                           susanne.lindberg@soderhamnsld.com 

Revisor                              Marie Boström

Valberedning                     3 platser Vakanta

I samarbete med

Glöm inte att kolla HEMSIDAN: www.söderhamnsld.com 

där hittar du danser, bilder från uppvisningar, tävlingar, 
m.m 
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