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                Födelsedagar sen sist

Ett stort Grattis till: 
Lena Abrahamsson, Sigrid Karlsson,
Eva-Britt Wengelin Jansson, 
Lena-Marie Johansson, Gun Davidsson, 
Lena Jansson, Anne-Marie Nybom Hedström,

Dessa fyller jämt: 
                     Yvonne Kristiansson

Några ord från er ordförande…

Hösten är här igen, denna vackra årstid då löven skimrar i massvis av 
olika färger och frosten biter tag i skog och mark. Höstkvällarna är 

perfekta att krypa upp i soffhörnet och tända en massa ljus ELLER så 
kan man ge sig ut och dansa linedance med våra härliga instruktörer!!!

Kurserna pågår för fullt och dansglädjen står högt i taken. Känner mig 
nästan lite poetisk så här på höstkanten. 

Våra instruktörer har redan planerat kursstarterna inför vårens termin. 
Dessa kan du läsa om i vårt medlemsbrev.

Ha nu en härlig höst och njut av solen och dansen dessa dagar!



  



  

Westerndagen Holmsveden

Årets westerndag startade även denna gång 
med krångel, då vi fick reda på att dom inte 
hade någon CD spelare denna gång, som 

var tur kunde vi spela upp musiken via mobilen



  

Men vi fick lugna ner nerverna med en picknick 
tillsammans mellan uppvisningarna

I år blåste det inte lika hårt som förra året 
Så maten fick ligga kvar på tallriken



  

Detta har hänt sedan sist

 Vi fick äran att komma på 
Eva och Morgan Karlssons raggarbröllop

  Vi fick visa upp några danser sedan lärde vi ut
en dans men det var inte så många av dessa raggare

som vågade kliva upp

1/7 - 17



  

Bergviksmarknaden 

20/5- 17

Vi visade upp oss på Bergviksmarknad 
och den här gången lyste solen,

 inte en droppe regn
Sedan åkte uppvisningsgruppen till Eva Gunnarsson

i karlsjö för lite dans, grillning och vi hade väldigt trevligt



  

Bifogar inbetalningskort för medlemsavgift.
Sista betalningsdag 22/2 2017

Årsavgift :
100 kr/år för vuxen 

50kr/år för barn/ungdomar under 18 år

Vi hälsar alla varmt välkomna.



  Varmt välkommen med din anmälan!

6/2
Söderhamn Tisdagar
Åsgårdens samlingssal ingång 7
Nybörjare 18:00
Fortsättning 19:30

7/2
Bergvik  Onsdagar 
NTO lokalen    
Nybörjare 18:00

 

Kursstarter VT-18



  

Styrelsen vill tacka för 
ännu ett härligt år

och hoppas att ni fortsätter att
komma och förgylla våra kurser

med era glada skratt

Vi passar även på att önska
er alla en riktigt

God Jul
och ett Gott Nytt år!



  

Arbetsprogram för 2018

Januari Instruktörsträning
23/1 Kickoff
27/1 E-center

Februari Instruktörsträning
6/2 Kursstart i Söderhamn
7/2 Kursstart i Bergvik
8/2 Extradans

Mars Kurskvällar  tis och ons
8/3 Extradans

April Kurskvällar tis och ons
12/4 Extradans
Gemensam kursavslutning Bergvik

Maj 9/5 Extradans

Juni 13/6 Extradans

Juli 11/7 Extradans
Instruktörsträning
Uppvisning Bergviksparken

Augusti 8/8 Extradans
22/8 Extradans
Instruktörsträning
Uppvisning Holmsveden

September Kurskvällar tis och ons

Oktober Kurskvällar tis och ons
E-center

November Kurskvällar tis och ons
Kursavslutning Söderhamn

Det kommer under året att tillkomma uppvisningar mm



  

Styrelsens sammansättning

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

Sekreterare                        Sigrid Karlsson                                         073-231 15 92
                                            sigrid.karlsson@soderhamn.se

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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