
       
 

MEDLEMSBREV sommaren 2018 
 
Först vill vi tacka alla Er glada dansare som med ert glada humör har gjort våra kurser 
under vårterminen så roliga. Ett stort TACK också till Er som ställt upp med 
kaffekokningen under våra kurser. 
 
Sommardansen börjar den 21 juni och kommer att hållas varannan torsdag (udda 
vecka), klockan 19.00 - 22.00, fram till och med den 16 augusti i Slottsparken. 
(Vid dåligt väder dansar vi på Folkets Hus). 
 
Höstterminens planering: 
Vi startar med ’Öppet Hus’ tisdag den 21 augusti kl. 18.30 där nya dansare får tillfälle 
att se oss dansa samt själv testa på hur det är att dansa Linedance. Så denna kväll är 
alla våra dansare välkomna. Vi kommer därefter att fortsätta med fridans fram till 
21.00.  Sedan blir det kursstart den 27 och 28 augusti.  
 
Medlemsmöte kommet att hållas på Folkets hus torsdag 18 oktober med start 18.30 och 
efter mötet blir det fridans fram till 21.30 
 
Övriga fridanser kommer att gå av stapeln på Folkets hus den 6 och 20 september, den 4 
oktober, den 1, 15 och 29 november mellan klockan 18.30 – 21.30 
 
Tyvärr har Thomas Berg meddelat att han inte längre stannar kvar som instruktör i 
föreningen. Och just nu står vi utan instruktör för intermediate. Vi kommer därför inte 
att under nästa läsår ha någon kurs på denna nivå. Så utbudet för hösten kommer att se 
ut så här 
 
KURSUTBUD HÖSTEN 2018 
Måndagar 
Novice   kl. 18.30 - 20.00  Ann-Charlotte Dahlberg 
 
Tisdagar 
Nybörjarkurs  kl. 18.30 - 20.00 Mia Green 
Nybörjar Fortsättning  kl. 20.10 - 21.40 Stina Hultman 
 
Glöm inte att kurserna löper under ETT läsår 
 
Terminsavslutning: Kommer det att bli någon dag under helgen 7-9 december. Dag och 
tid beslutas på medlemsmötet i oktober. 
 
Eventuella förändringar kommer att meddelas på hemsidan samt vid kurstillfällena i 
god tid. 
 
Kontakta gärna styrelsen om du har frågor, du kan göra det via vår hemsida eller till 
ordförande Laila Arvedsen mobilnummer 0707 – 77 56 58 

 
 

Ha en UNDERBAR sommar med mycket sol, värme och Dans! 
Önskar 

STYRELSEN i LA WestCoast Linedancers 
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