Til alle medlemmer
Nu er vi i bestyrelsen klar til at starte sæsonen 20/21 op. Vi har nøje overvejet situationen, og
rådført os med DGI som jeg skrev i et tidligere brev. Hans Eriksen fra DGI giver os ret i, at
squaredans ikke er pardans, men kan sammenlignes og startes på lige fod med folkedans,
indendørs håndbold og brydning. Vi kan ikke holde afstands-anbefalingen på en meter, men så
opfordres vi til at finde andre områder, hvor vi kan stramme ekstra op og gøre noget ekstra…
I bestyrelsen har vi besluttet, at vi vil bede hver enkelt danser om at tage følgende forholdsregler
på grund af corona situationen.
• Lad være med at hilse med knus, giv i stedet albue hilsenen.
• Er du det mindste syg eller i tvivl om, at du kan være smittet, så bliv hjemme
• Vask hænder når du ankommer til Hjertet.
• Sprit hænderne af inden hver tip.
• I kaffen pausen, skal vi have en stol imellem os, medmindre vi er fra samme husstand.
• Hvis du bliver ramt af Corona, giv straks besked til bestyrelsen, og ”smittestop” appen.

Vi sørger for sprit i alle danselokaler. Samt laver opslag oghænger sedler op med retningslinjerne.
Vil du danse med mundbind og handsker er det selvfølgelig helt i orden. Du skal bare selv
medbringe disse. Vi opfordrer alle til at downloade ”smittestop” appen.
Hvis en danser testes positiv, vil bestyrelsen informere alle medlemmer pr. e-mail.
Repræsentanter fra bestyrelsen vil på alle hold den 3. september tage en snak om, hvordan vi kan
håndtere corona situationen, så vi tager bedst mulig hånd om hinanden. På Facebook har der
været en del argumentation både for og imod squaredans i en tid med Corona. Vi opfordrer jer
alle til selv at mærke efter og træffe beslutning om, hvorvidt bekymring for Coronasmitte skal
afholde jer fra at danse. Tag evt. en snak med en fra bestyrelsen, hvis du er usikker på situationen,
-eller har forslag til hvordan/hvad vi kan gøre det bedre.

Lige en opsummering på, hvordan holdene ser ud i 20/21:
Nummer 1 er som altid et stort begynderhold. De danser i reflektionsrummet fra kl. 19.00 til
20.15. Caller er Oda.
Mads caller i lokale 3:
Mainstream kl. 18.00 – 19.10
Plus

kl. 19.10 – 20.20

A1

kl. 20.40 – 21.50

Majbrith caller i multisalen:
A2

kl. 18.15 – 19.25

A2-indlæring Kl.19. 25- 20.20
C1 indlæring kl. 20.40 – 21.50
Der er pause for alle holdene kl.20.20 – 20.40. Det er en god ide at deltage i denne pause, da der
her bliver givet mange informationer om klublivet.

Aflysninger:
Forsamlingsforbuddet, på 100 personer, blev ikke hævet ved den sidste genåbning. Det betyder
for Hedens Squaredansere at:
Foreningsmarkedet er aflyst.
Jubilæumsfesten er aflyst.
Dans på Heden er aflyst, da vi havde forventet at blive mellem 150 og 200 dansere. Men vi kan
allerede begynde at glæde os til Dans på Heden 21, der har vi nemlig skrevet kontrakt med en
spændende ung amerikansk caller, Justin Russel og en kending Paul Bristow.

Ikast-Brande Kommune i bevægelse:
På torsdag den 27. august har Hedens Squaredansere budt ind med et arrangement, hvor alle kan
komme og prøve squaredans kl. 19-21. Vi opfordrer jer til at deltage og invitere venner og
bekendte, naboer m.m. i alle aldre med.
Generelt har vi ingen opvisninger op til sæsonstarten, da alle steder vi har henvendt os, er aflyst
pga. corona situationen.
Så derfor kære medlemmer er det i år extra vigtigt, at vi hver især får delt en masse brochure ud.
Husk at fortælle at de der er med den 27. august til Ikast-Brande Kommune i bevægelse, er med i
lodtrækningen om 3x gavekort på 200 kr. til vores Ikast.
Jeg vedhæfter en fil med vores flotte nye flyer, så kan I måske selv printe den ud. Ellers vil der
være nogle at få til Ikast-Brande i bevægelse.
Hvis vi alle bringer en ny danser med, ja så bliver vi dobbelt så mange og får det endnu sjovere.
Glæder mig til at se jer til sæson opstart.
Med venlig hilsen
Formand
Trine Andresen
Hedens Squaredansere

