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Hej alla squaredansvänner!

Nu har det gått drygt ett år sedan vi drabbades av Covid-19. Vi har inte kunnat ha varken 
kurser eller danser under hela denna tid. Jag tror att de flesta av er tycker, precis som jag, 
att det är riktigt trist. Nu har äntligen vaccinationen tagit fart och jag tror att de flesta av 
oss redan fått en första dos. Det är bra! Vid vårt senaste styrelsemöte konstaterade vi att 
det inte är möjligt att ha någon verksamhet innan de nu gällande restriktionerna har tagits
bort. Vi hoppas verkligen att de är borta till hösten, och att vi kan komma igång med 
dansen igen. Det flesta av oss känner oss nog ganska ringrostiga! Därför kommer vi att 
starta upp med dansträning på alla nivåer. I skrivande stund vet jag inte vilken dag vi kan 
börja med dansträningen. Information om när vi kommer igång kommer att finnas på vår 
hemsida och skickas ut med e-post så fort vi vet ett datum.
På måndagar kommer vi att ha dansträning med programmen A1 och Plus. På torsdagar 
blir det Plus, Halv Plus, Mainstream och Basic.

Om det är möjligt vill vi genomföra en klubbresa under hösten, preliminärt datum är 22-
24 oktober. Just nu vill vi veta hur stort intresset kan vara, därför finns här en länk till en 
enkät.. Svaren är inte på något sätt bindande.

När det gäller danser så väntar vi med att planera något tills vi vet lite mer om hur det 
kommer att se ut i höst.

Var nu rädda om er och ha det så bra!
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