Hej alla glada dansare!
Våren 2020 kommer vi sent att glömma!
Er hälsa och välmående är viktig för oss! Därför blir det bara ett prova på för nya dansare. Det är
viktigt för oss alla att vi håller oss friska från Covid-19, det innebär, vid minsta förkylning, hosta
eller snörvel, så stannar NI hemma.
I skrivande stund planerar vi att starta höstens termin måndagen den 24 augusti med Novice och
på tisdagen den 25 augusti med nybörjare och nybörjar/fortsättning.
Det NI behöver göra är att föranmäla er till Lena, på lenabp56@gmail.com senast den 19
augusti, eftersom vi måste begränsa platserna. Ni skriver i mailet, vem ni är och vilken kurs ni
vill gå.
Vi planerar att vi kan vara 40 dansare/kurs.
Ni får bara dansa en kurs denna terminen. För att så många som möjligt ska få en chans att
dansa.
Vi vill passa på att tacka för en fantastisk uppslutning på sommardansen.
Planering inför höstterminen:
Som tidigare år startar vi med ”Öppet hus” tisdagen den 18 augusti kl. 18.30 där endast nya
dansare får prova på denna fantastiska dansstil.
Prova på denna hösten är bara för nya nybörjare. Alltså endast för nya dansare som inte dansat
under vårterminen. Detta för att vi ska hålla nere antalet kursdeltagare för att få så många som
möjligt att börja dansa. Det blir ingen fridans efteråt.
Vidare så kommer denna hösten inte heller innehålla några fridanser. Om inte det blir nya
förhållningsregler.
Under kurserna kommer det endast finnas flaskvatten till försäljning, annan förtäring kan med
fördel tas med hemifrån.
KURSUTBUD HÖSTEN
Måndagar med start måndagen 24 augusti
Novice
kl. 18.30-20.00, Ann-Charlotte Dahlberg
Tisdagar med start tisdagen den 25 augusti
Nybörjare
kl. 18.30-20.00, Mia Green
Nybörjar/Fortsättning
kl. 20.10-21.40, Stina Hultman
OBS! Du som betalt vårterminens kursavgift får 200 kr i rabatt på höstterminens kursavgift.
Medlemsmötet blir inställt denna höst. Men om det finns något ni vill ta upp så lämna in
det till styrelsen så ska vi göra så gott vi kan för att lösa det.
Höstterminen avslutas förhoppningsvis med en fest, men det bestämmer vi tillsammans längre
fram i höst.

Vi bevakar utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att
planerna för sommardans och höstterminens start kan förändras. Vänligen håll er uppdaterade via
hemsidan, www.lawestcost.se, som uppdateras så fort vi har ny information.
Till sist vill vi tacka er alla för ert tålamod under rådande omständigheter!
Glöm inte att öva på danserna ni lärt er 
Håll er friska! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!
Vi hoppas att vi får se er alla igen!
Vänliga hälsningar
Styrelsen och instruktörerna i LA WestCoast LineDancers

