
Hej alla glada dansare!

Året 2020 kommer vi sent att glömma!
Hösten som verkade lovande, men som helt plötsligt kom av sig.
Er hälsa och välmående är viktig för oss! Vi fortsätter med en kurs/deltagare, ni kan alltså bara 
dansa en kurs även på vårterminen. Ni är helt fantastiska som har sådant tålamod med att bara få 
dansa en kurs. Om vi alla håller ut så kan vi snart dansa på alla kurser igen. Tyvärr blir det ingen 
Trettondags dans den 6 januari. 

I skrivande stund planerar vi att starta vårens termin måndagen den 25 januari med Novice och 
på tisdagen den 26 januari med nybörjare och nybörjar/fortsättning. Håll koll på hemsidan, då vi 
inte kan vara säkra på att starten blir då vi tänkt.

NI anmäler er till lenabp56@gmail.com så fort ni kan. Dock senast den 18 januari. Ni skriver 
vilken kurs ni vill gå och ert namn, så att Lena kan ha koll på er. Max antal på respektive kurs är 
35 personer. Så först till kvarn.

Planering inför vårterminen!

Denna våren planerar vi för fridanser. Det blir under samma förutsättning som i höst. Alltså 
Novice har sin fridans, Global har sin fridans och nybörjare och nybörjare/fortsättning har det 
ihop. Det blir var tredje gång. Om det blir nya förhållningsregler så håller vi dem.
Under kurserna kommer det endast finnas flaskvatten till försäljning, annan förtäring kan med 
fördel tas med hemifrån.

KURSUTBUD HÖSTEN 
Måndagar med start måndagen 25 Januari
Novice kl. 18.30-20.00, Ann-Charlotte Dahlberg

Tisdagar med start tisdagen den 26 Januari
Nybörjare kl. 18.30-20.00, Mia Green
Nybörjar/Fortsättning kl. 20.10-21.40, Stina Hultman

Årsmötet hålls ev den 25 februari. Alla motioner lämnas till styrelsen senast 31 december 
2020.
Vårterminen avslutas förhoppningsvis med en fest, men det bestämmer vi tillsammans längre 
fram i vår.
Vi har även fått en rabattkod på dansskor.se
Koden ligger i pärmen som står framme vid scenen när vi dansar.

Vi bevakar utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att 
planerna för sommardans och höstterminens start kan förändras. Vänligen håll er uppdaterade via

mailto:lenabp56@gmail.com


hemsidan, www.lawestcoast.se, som uppdateras så fort vi har ny information. Vi lägger även ut 
all information på vår facebooksida.

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!

VI ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL
 OCH

 ETT GOTT NYTT ÅR

Vänliga hälsningar
Styrelsen och instruktörerna i LA WestCoast LineDancers

http://www.lawestcost.se/

