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Hej alla squaredansvänner!

Snart är det två år sedan vi drabbades av Covid-19. Pandemin är fortfarande inte över.
Den stora förbättringen är att vi nu har ett bra vaccin. Vaccinet minskar ju risken att bli
svårt sjuk. Detta har gjort att vi kunnat komma igång med dansträning under hösten, efter
det att de flesta restriktionerna tagits bort i oktober. Nu ser det dessvärre ut som om
smittan åter ökar och nya restriktioner kan komma att införas t.ex. vaccinbevis. Vi får se
hur det hela utvecklar sig.
Till mångas besvikelse blev vi tvungna att ställa in höstens klubbresa eftersom de
restriktioner som gällde, inte gjorde det möjligt att genomföra den.
Under hösten från mitten av oktober har vi haft dansträning i programmen A1 och Plus
med Calle som caller på måndagarna. På torsdagarna har vi tränat på programmen Plus,
Halv Plus, Mainstream och Basic under ledning av Snuffe och Rolf. Trots det
gynsammare smittoläget är det fortfarande många som inte känt det riktigt bra att komma
och dansa. Vi hoppas nu att den tredje vaccindosen och övriga försiktighets åtgärder
kommer att göra så att flera kommer tillbaka till dansträning och kurser under våren.
Förvärras inte pandemin skall vi nog kunna genomföra både kurser och dansträning
under vårterminen. Planen för våren är att det blir A1 och Plus dansträning på måndags
förmiddagen med Calle och på efter middagen Mainstream och Basic där vi byter sida
(herre / dam byter plats) Snuffe och Rolf callar. På torsdagarna blir det Plus
fortsättningskurs, Mainstream dansträning, Basic fortsättningskurs för er som redan gått
en och en halv termin och Basic nybörjar kurs med Snuffe och Rolf.
Tanken med Basic byta sida är att fler skall kunna växla mellan att vara höger och vänster
dansare (herre / dam byter plats).
Det är redan nu möjligt att anmäla sig till kurser och dansträning på hemsidan under
fliken kurser. Det är bra om alla anmäler sig i förväg, så att vi kan göra i ordning
deltagarlistorna innan kurserna börjar. Länk till anmälningar finns på hemsidan under
fliken kurser. Det är en anmälan per kurs. När anmälan är registrerad så kommer ett
e-postmeddelande om att den är registrerad. Skulle det utebli så går det bra att skicka ett
mail till ordforande@nasbysquare.se
Till påsk hoppas vi åter kunna ha Skärtorsdagsdans, och sedan de sedvanliga
försommardanserna.
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Se nu till att ta den tredje vaccin dosen. Till våren kan det eventuellt bli aktuellt att ha
vaccinbevis, detta för att flera skall känna sig trygga med att komma och dansa.
Vi i styrelsen vill ha hjälp med att planera och genomföra fester och andra aktiviteter. Vi
hoppas därför några av våra medlemmar vill ta hand om vår festkommitté.

Squaredanskurser i Kvarntorpsgården våren 2022
Måndagskurser fr.o.m. 10/1
Callers: Calle Brunér
A1 och Plus workshop
Rolf Boettge
Mainstream workshop och Byta sida
Leif ”Snuffe” Ericsson
Kurs

Tid

Program

Förkunskaper

1

10.00 – 11.30

A1 dans med workshop

Goda kunskaper i Advanced 1

2

11.35 – 13.05

Plus dans med workshop

Full Plus

3

13.30 – 15:00

Mainstream dans med workshop

Mainstream

4

15.05 – 16.35

Byta sida

Basic

Kursdagar: 10/01, 17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03 och 04/04
13 gånger

Torsdagskurser fr.o.m. 13/1
Caller: Rolf Boettge och Leif ”Snuffe” Ericsson
Kurs
5

Tid
10.00 – 11.30

6
7
8

11.35 – 13.05
13.30– 15:00
15.05 – 16.35

Program
Plus
Mainstream
Basic fortsättning
Basic Nybörjare

Förkunskaper
Halv Plus
Goda kunskaper Basic
Basic Nybörjare
Inga

Kursdagar: 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03 och 07/04
13 gånger.

Var nu rädda om er och ha det så bra och håll tummarna för att vi skall kunna dansa i vår!
Yellow Rock
Styrelsen

