
 
 

Hej alla glada dansare! 
 

Våren 2020 kommer vi sent att glömma! Redan efter 9 kurstillfällen tog det hastigt slut. 

Er hälsa och välmående är viktig för oss så därför var det ett självklart beslut att ställa in våra 

kurser och fridanser när det elaka viruset, Covid-19, började spridas även i vårt land. 

 

I skrivande stund vet vi inte hur detta kommer att utveckla sig, men vi har vi startat planeringen 

av sommardans och kommande hösttermin och håller tummarna för att dessa kan hållas som 

planerat.  

 

Sommardansen börjar den 18 juni och kommer att hållas varannan torsdag (udda vecka), i 

Slottsparken, mellan kl. 19.00-22.00 tom den 30 juli. Glöm inte ”campingstolen”, det kommer 

inte att finnas möblemang på plats. 

 

Planering inför höstterminen: 

Som tidigare år startar vi med ”Öppet hus” tisdagen den 18 augusti kl. 18.30 där nya dansare får 

prova på denna fantastiska dansstil, LINEDANCE, och vi får tillfälle att visa de danser vi kan. 

Kvällen avslutas med fridans fram till kl. 21.30. 

 

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. 

 

Höstens fridanser startar den 3 september och anordnas varannan torsdag, mellan  

kl. 18.30-21.30, tom den 26 november. 

 

Medlemsmötet är inplanerat torsdagen den 15 oktober kl. 18.30, och precis som tidigare blir 

det fridans efter mötet.  

 

Höstterminen avslutas med fest/gemensam dans någon gång under helgen den 5-6 december. 

 

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! Njut av sommaren!  

Vi hoppas att vi får se er alla igen! 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen och instruktörerna i LA WestCoast LineDancers 

Medlemsbrev 
Sommaren 2020 

http://www.lawestcost.se/

