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Gåta!
Maila in rätt svar och var med

i utlottningen av en Skrap bingolott

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

Vilken grönsak är skidklädd?
***********************************

Maila rättsvar till
susanne@sofieholm.se

Svar i nästa medlemsutskick

Några ord från er ordförande…
Hoppas ni alla haft en underbar sommar med mycket sol och bad,

eller kanske en spännande bok i hängmattan. 
Själv har jag gjort båda delarna och mått väldigt bra under min semester.

Det är fortfarande ganska varmt ute, men man känner att hösten är på väg.

Och vad är bra med hösten? Jo, då börjar ju kurserna igen. 😊
I maj var vi 16 stycken som åkte iväg på 24-timmars kryssningen.

Vi hade jättetrevligt med god mat, trevligt sällskap och mycket dans.
Häng gärna med nästa gång vi åker.
Nästa år fyller föreningen 20 år!!!

Vad tycker ni vi ska hitta på då? Vad skulle ni vilja göra för speciellt?
Lämna gärna förslag till er kursledare eller skicka ett mail 

eller ring till någon av oss i styrelsen. Alla förslag mottages tacksamt.
Ha nu en fortsatt härlig sommar/höst så syns vi snart!

Rätt svar på förra gåtan : Kontanter
Grattis Kristina Jonasson



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

September 14/9 Uppvisning E-center

Kurskvällar tis och ons

Oktober Kurskvällar tis och ons

November Kurskvällar tis och ons

26/11 Kursavslutning Söderhamn



17/9
Söderhamn Tisdagar
Åsgårdens samlingssal ingång 7
Nybörjare 18:00
Fortsättning 19:30

18/9
Bergvik  Onsdagar
NTO lokalen    
Nybörjare 18:00

Kursstarter HT-19



Det blev tyvärr ingen uppvisning i Holmsveden i år.
Många skadade och opererade dansare det här året

vilket gjorde att vi blev alldeles för få.
Så ännu en gång ber vi er att tänka efter noga om

ni inte skulle kunna tänka er att var med.
Ni får mer än gärna prova och känner man att man

ångrar sig så är det bara att kliva av, då har
ni i alla fall försökt.

Ingen uppvisning i Holmsveden

Prata med din instruktör

Uppvisning Återvändardagarna

Återvändardagarna bjöd på regnigt väder så tyvärr 
blev det inget stånd på stan.

Uppvisningen gick bra fick hjälp på ”scen” av
en pigg och rockig kille som jazzade på ordentligt.

Vi hade utlärning i parken och det kom en pigg och glad
tjej som sa att hon ville börja så vi får hoppas att hon 

dyker upp i höst.
Även och ”gammal ” linedancare dök upp

Linda Askenberg, hon tyckte det var roligt och att 
det var länge sedan hon dansade

Nästa uppvisning som vi
hoppas få in är E-center den 14/9



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

Behöver fler till uppvisningarna

Vi är i stort behov av fler uppvisningsdansare

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 finns även på Facebook och Instagram

Gå in och följ oss!

Håll koll på vår hemsida för info



Medlemskryssningen
23/5 åkte vi medlemmar i Söderhamns Linedancers

på en 24 timmars kryssning
Vi hade väldigt trevligt och hoppas fler vill vara med oss
Nästa gång, tyvärr blev det inga bilder men vi får bättra

på den fronten tills nästa gång

20 årsjubileum
Nästa år firar vi 20 år som förening!

Det måste vi fira!

Vi kommer att lära ut danser som blivit utlärda under
dessa 20 år, vi efterlyser nu danser så har du en dans som du 
tyckte väldigt mycket om och som du skulle vilja dansa igen

Maila så den till susanne@sofieholm.se  eller
Smsa: 0761736115 du kan också berätta för din instruktör
Det är inte säkert att just ditt förslag kommer med under

dessa två terminer om vi får in många förslag 
men det är värt ett försök.

Vi tänkte också att vi skulle hitta på något roligt så
har ni förslag på vad vi skulle kunna hitta på så skicka in 

dessa på samma sätt eller 
kontakta någon ur styrelsen


