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Några ord från er ordförande…

Nu har ytterligare en termin gått och året är snart slut.

Roligt att se så många dansare på våra kurser. Ett STORT TACK till Susanne som 
roddat båda kurserna under året, detta gör du med bravur.

Vi håller tummarna att Eva-Britts fot läker så att hon snart är uppe på Bergviks dansgolv igen.

Nästa år firar vår förening 20 år, så håll utkik efter en del firande av olika slag under året.
Vi bildades vid ett möte 2000-01-09 och jag hade äran att vara en av dom som var med 

och startade föreningen.
Jag började dansa redan 1993, då min kompis varit i USA ett tag och där lärt sig dansa

Country Line Dance, som det hette då. 
Hon kom hem full av energi och ville lära ut denna underbara dans.

Vi var några stycken som genast nappade och tyckte att det var jätteroligt.
Men sen tog det några år innan vi startade en förening, 

och nu är det alltså redan 20 år sedan!

Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR, så syns vi på det nya året igen!

20 Års Jubileum nästa år



Föreningen bjuder på en Cinderellakryssning 
bussresa ToR, båtresan inkl. B-hytt med 2 pers

Vikingbuffé ink dryck och sjöfrukost
Kryssningen går av stapeln torsdag-Fredag 28-29 maj 2020

Föreningen bjuder på B-hytt med 2 personer/hytt
Vill man bo i ensam i B-hytt betalar man ett tillägg på 150:-

Vid stort intresse kan det med föra en 
mindre kostnad per person.

Detta får du veta innan bindande anmälan
Mer information, tider och priser 

kommer i ett separat blad tillsammans med anmälningsblankett

Cinderellakryssning

JUBILEUMSFEST

Intresseanmälan om dessa 2 aktiviteter 
lämnas in till någon ur styrelsen senast 15/12

Endast intresse och ej bindande anmälan 
Verklig anmälan som då är bindande kommer längre fram

Vi tänkte kicka off Höstterminen med att bjuda på en Jubileumsfest 
5 September Kl 18:00 

Östanbogården
respektive eller vän är också välkommen 

Italiensk buffé
efterrätt med kaffe
en valfri dryck ingår

öl, vin och cider till låga priser
Under kvällen kommer det bli utlottning,

Musikquiz och naturligtvis kommer
vi att dansa

Respektive / vän betalar 150:-

Mer information kommer ett separat blad 
tillsammans med anmälningsblankett



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



11/2
Söderhamn Tisdagar
Åsgårdens samlingssal ingång 7
Nybörjare 18:00
Fortsättning 19:30

12/2
Bergvik  Onsdagar
NTO lokalen    
Nybörjare 18:00

Kursstarter VT-20



20 årsjubileum
I år firar vi 20 år som förening!

Det måste vi fira!

Vi firar detta 20 års jubileum 
på flera olika sätt  

Vi kommer att lära ut danser som blivit utlärda under
dessa 20 år.

Åka på den årliga kryssningen och ställa till med en
riktig jubileumsfest.

Även några små överraskningar som 
vi hoppas att ni kommer att uppskatta



Arbetsprogram för 2020

Januari Instruktörsträning

Februari Instruktörsträning

11/2 Kursstart i Söderhamn

12/2 Kursstart i Bergvik

Mars Kurskvällar  tis och ons

April Kurskvällar tis och ons

kursavslutning Bergvik

Maj Extradans

Juni Extradans

Juli Extradans

Instruktörsträning

Augusti Extradans

Extradans

Instruktörsträning

September Uppvisning E-center

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                    070-383 09 91

evabritt.wengelin@hotmail.com

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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