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Ordföranden har ordet:
Kära Squaredansare!
Sommaren börjar lida mot sitt slut och höstterminen kommer med sitt kursutbud. Nu fortsätter vi
att hjälpas åt med att värva nya medlemmar och försöker få så många som möjligt att komma till
vårt Öppet hus den 21 september.
I vår förening finns starkt engagemang och ett stort deltagande i gemensamma aktiviteter. För att
dessa aktiviteter ska bli så bra som möjligt krävs ett aktivt deltagande i förberedelser och
genomförande från flera medlemmar. Vi i styrelsen kommer fortsatt att vara ansvariga, men vi
skulle uppskatta din hjälp. Du som kan tänka dig att bidra ombeds att anmäla dig till mig, eller
någon annan i styrelsen, så kontaktar vid dig inför de olika aktiviteterna.
Jag har märkt att en del inte riktigt vet vad som gäller när man är medlem i flera klubbar, vilket
man naturligtvis kan vara. Så här är det: En av de klubbar man är medlem i är sk moderklubb. Ofta
är det den man först blev medlem i, men det är inte tvingande. Man kan byta moderklubb om man
vill. Men det är bara moderklubben som betalar in avgiften, f.n. 55 kr, för dansaren till förbundet.
Därför bör alla dansare meddela de klubbar man är med i vilken klubb som är moderklubb.
Även i år gick klubbresan till Blommenhof, Nyköping. Vi hade både Rolf Boettge och ”Snuffe”
Ericsson som callers och det var mycket lyckat.
Vad som är mindre lyckat är att vår klubbresa och Seniorernas alltid kommer dagarna intill
varandra. Vi ser över programmet för att se om vi kan flytta vår resa till någon annan tid. En enkät
skickas också ut och jag ber er alla att besvara den och lämna era svar till styrelsen vid kursstarten.
Årets Convention arrangerades av Squaredansklubben Fun Dancers i Hyllinge. Det är en liten klubb,
men med många entusiaster. Convention hölls i Helsingborg Arena och många av våra bästa callers
var där. Från vår klubb kom minst 20 medlemmar, vilket var extra kul. 2018 blir Convention i Borås
och arrangeras av Västsam, en allians bestående av 11 klubbar.
Fyrklöverdansen förra hösten blev succé. I år måste vår klubb ta på sig mer uppgifter om vi ska
kunna genomföra dansen. Därför ber jag er att anmäla ert intresse för att stå i serveringen någon
timme. Det kommer att finnas lista i klubbpärmen.
I år fyller klubben 20 år och det firar vi med en jubileumsdans den 18 november i Ångaren, där
klubben en gång startade. Då kommer också barbershopkvartetten Twist och sjunger för oss.
Den 23 augusti börjar vi höstterminen med onsdagsdanser. Jag hoppas få se er alla där då!
Tänk också på våra allergiker och undvik starkt doftande parfymer och rakvatten, men deodorant
går naturligtvis bra.
Kerstin

Program hösten 2017 på Kvarntorpsgården
Öppna Danser kl 13 – 16. Avgift 80 kr. Ta med kaffekorg och vattenflaska!
23 augusti

Onsdagsdans

Dansprogram: B M

Caller: Rolf Boettge

30 augusti

Onsdagsdans

Dansprogram: B M B P

Caller: Rojne Eriksson

6 september

Onsdagsdans

Dansprogram: B P

Caller: Lasse Rawet

13 september

Onsdagsdans

Dansprogram: M P M A1

Caller: Micke Gerkman

20 september

Onsdagsdans

Dansprogram: P A1

Caller: Björn Jerneborg

Övriga danser:
21/9 torsdag kl 12 – 14 Öppet hus med prova på. Vi bjuder på kaffe och äppelkaka.
Obs! Endast för dig som kommer med nya dansare samt för dig som gått kurs 4 eller 5.
21/9 torsdag kl 14 - 16 Avrostningsdans på nivåerna B35 B B35 M. Ingen avgift.
4/10 onsdag kl 13 – 16. Plus DBD med Micke Gerkman som caller. Avgift 80 kr.
14/10 Fyrklöverdans kl 12 – 16 i Alviks Medborgarhus. Dans i två salar B M och P A1 till tre
callers: Sven Andréason, Roland Danielsson och Robert Milestad. Servering finns. Avgift 100 kr.
26/10 torsdag kl 11 – 15 Gemensam dans. Caller är Roland Danielsson. Vi dansar på alla våra
kursnivåer. Före kaffet blir det P-A1 så långt som kurserna kommit. och efter kaffet B-M också så
långt som kurserna kommit. Kaffepaus ca 12.45-13.15. Ängla gärna på eftermiddagen! Endast
medlemmar och kursdeltagare. Ingen avgift! Ta med kaffekorg och vattenflaska!
6/11 måndag kl 13 – 16 Högnivådans P A1. Caller: Michael ”Sotarn” Lindberg. Avgift 80 kr.
18/11 Jubileumsdans lördag kl 12 – 16 i Ångaren, Näsbypark. Caller är Lasse Rawet. Vi börjar
med lunch och dansar B – A1 Endast medlemmar! Flyer och anmälningslista sätts i klubbpärmen.
Avgiften 200 kr skall vara inbetald på klubbens pg 17 75 17-0 senast 31/10.
Kurser höstterminen 2017:
Terminsavgiften är 350 kr för första kursen. För 150 kr till får du gå så många kurser du vill
under terminen. Ange kursnummer vid betalning till klubbens pg 17 75 17-0 senast 13/10.
Torsdagskurser fr.o.m. den 28 september. Caller: Roland Danielsson
Kurs

Tid

Nivå/call nr.

Förkunskaper

Kursvärd

1

10.00 – 11.15

Plus termin 3

Plus termin 1 o 2

Anna-Greta Andersson tel. 08 82 93 32

2

11.15 – 12.30

Plus termin 1

God Mainstream

Bitte Malmqvist tel. 0708 56 73 51

3

13.00 – 14.15

Mainstream term 1

Full Basic

Doris Roos tel. 0705 31 20 64

4

14.15 – 15.30

Basic termin 3

Basic 35

Bertil Roos tel. 0763 40 35 96

5

15.30 – 16 45

Basic nybörjare

Inga

Kerstin Boettge tel. 0739 83 35 86

Kursdagar: 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12. 10 gånger.
Förkortningarna betyder från lägsta till högsta nivå: B35 = de 35 första callen kallas även halv Basic. B = Basic (51 calls). M
= Mainstream (17 calls). P = Plus (30 calls). A1, A2 = Advanced på olika nivåer. Man bör inte gå upp en nivå förrän man är
säker på den man just avslutat. Repetera! Dansen blir mycket roligare om man kan sin dansnivå ordentligt.

Måndagskurser fr.o.m. den 25 september. Caller: Rolf Boettge / Staffan Junel
Kurs

Tid

Nivå

Förkunskaper

Kursvärd

A

10.00 – 11.15

A 1 dans m workshop Hela A1

Ulvi Dale tel. 0735 28 42 28

B

11.15 – 12.30

P dans med workshop Hela Plus

Gudrun Hjorth tel. 073 157 45 60

C

13.00 – 14.15

M dans med workshop Hela Mainstream

Patricia Larsson tel. 0702 17 87 27

Kursdagar: 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12. 10 gånger.
Kursavslutning/juldans torsdag 14/12 kl 11 – 15. Grupp 3 ordnar festen. Anmäl dig på lista
i klubbpärmen. Avgift 150 kr. Inbetalt på klubbens konto pg 17 75 17-0 senast 30 november.
För kurser gäller: För in närvaro på aktuell lista vid entrén. Vid förhinder meddela kursvärd i förväg.
Ta med vattenflaska/mugg. Återbetalning av erlagda avgifter kan endast ske vid sjukdom.
Om ingen av våra kurser passar dig, så titta på kursprogrammen hos de andra klubbarna som ingår
i Fyrklöveralliansen: Seniorerna www.seniorerna.org, eller Huddinge www.husq.se.
En titt på vårterminen.
Torsdagskurserna startar 11 januari och måndagskurserna 15 januari. Vi kommer även att ha danser och fester
på motsvarande sätt som tidigare år och följer upp terminen med onsdagsdanser från mitten april.

Kontrollera aktuell information på hemsidan och/eller i pärmen
på runda bordet i entrén!
SPAR DET HÄR BLADET! ANTECKNA REDAN NU ALLA TIDER!

