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Arbetsprogram för 2017

Det kommer under året att tillkomma uppvisningar mm

Födelsedagar sen sist 

Några ord från er ordförande…

Våren är här och snart har vi den härliga sommaren. Men 
det betyder ju också att vårens kurser är avslutade och det 
känns långt till september innan vi kör igång igen. Men, det 

finns ju alltid någon extradans och några uppvisningar 
under sommaren så att ni inte behöver längta allt för 

mycket. Annars kan man ju även ta en sväng på altanen 
eller köksgolvet.

Ett stort tack till våra härliga instruktörer och hjälpledare 
som roddar detta så bra.

Ett stort tack även till er alla för denna danstermin.

Ha nu en härlig sommar så syns vi snart igen.

Håll utkik på vår hemsida som Susanne uppdaterar med 
jämna mellanrum.

Ett stort Grattis till: 
Inger Angermund, Marianne Hane,
Inger Henriksson, Barbro Bergström,
Marie Dahlberg, Kent Thulin, Inger Mörtsjö,
Anita Nilsson

Dessa fyller jämt: 
                      Annika Thalen

Januari Instruktörsträning
11/1 Extradans
28/1 E-center

Februari Instruktörsträning
7/2 Kursstart i Söderhamn
8/2 Kursstart i Bergvik
9/2 Extradans

Mars Kurskvällar  tis och ons
14/3 Årsmöte, söderhamn
9/3 Extradans

April Kurskvällar tis och ons
13/4 Extradans
19/4 Gemensam kursavslutning 
Bergvik

Maj 10/5 Extradans

Juni 12/6 Extradans

Juli 12/7 Extradans
Instruktörsträning
29/7 Uppvisning Bergviksparken

Augusti 9/8 Extradans
23/8 Extradans
Instruktörsträning
26/8 Uppvisning Holmsveden
29/8 Prova på

September Kurskvällar tis och ons
14/9 Extradans

Oktober 12/10  Extradans

November 9/11  Extradans
Kursavslutning



  

Detta har hänt sedan sist

Höstens kursavslutning hölls i Bergvik 
Det var kul att det kom så många deltagare som ville

dansa en sista gång med oss innan uppehållet.
Det blev massor av dans, fika i form av korv med bröd

och lotterna gick som smör i solsken så vi fick göra 
hemma gjorda lotter på slutet

19/4- 17

Vi hade så otroligt roligt på vår kryssning och vill absolut 
göra om det men då 24 timmar så vi kan umgås i lugn och ro.

Alla var härligt glada och det bjöds på buffé och dans
På bussresan hem bjöds det på skönsång av damerna 

för att fördriva tiden.
En resa att minnas !

    Kryssningen med gänget 

20/5- 17



  

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

Extradans

Datum: 12/7, 12/8, 23/8, 14/9, 12/10, 9/11
Kl: 18:30 – 20:30

Varmt välkommen med din anmälan!

Vår egen webbutik

Nu har vi fått en egen webbutik till våra linedancekläder.
Där kan du enkelt beställa tröjor och jackor själv.

Du betalar direkt i webbutiken och väljer om du vill betala frakt 
eller hämta din beställning i butiken.

Du kan gå in på vår hemsida och klicka på loggan på startsidan
för att komma dit eller gå in på 

http://sbsreklam.se och klicka sedan på Förening/Företags Webshopar
och sedan vår logga

Om du inte kan beställa genom nätet går det 
även att beställa av din instruktör

5/9
Söderhamn Tisdagar
Åsgårdens samlingssal ingång 7
Nybörjare 18:00
Fortsättning 19:30

6/9
Bergvik  Onsdagar 
NTO lokalen    
Nybörjare 18:00

PROVA PÅ  29/8
Vi kör en prova på kväll Tisdagen den 29 Augusti

veckan innan kursstart kl 18:00 till 19:30
Ta med dej släkt och vänner och låt dom prova

Åsgårdens samlingslokal , huvudingång 7 

Kursstarter HT-17
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