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Kære Medlemmer  

Som jeg dog savner jer og vores dans. Desværre har det jo nok lidt lange 

udsigter, inden vi får lov at danse igen.  

Så længe kravene er 1 m afstand og 2 m hvis man sveder, bliver det for 

besværlig at danse. Lige nu må vi jo heller ikke forsamles mere end ti 

personer.  

SOMMERDANSE 

Derfor er sommerdansen den 11. juni aflyst. Vi har i bestyrelsen vendt om 

vi skulle lave det som en klubdans, men er i samråd med Mads blevet 

enige om at det ikke er risikoen vær. Vi håber så meget at vi kan gennem 

føre C.S.D. dansen den 13. august. Lige så snart der kommer en flyer, skal 

jeg nok videre sende den til jer. 

SÆSONOPSTART. 

Den nye sæson tror vi stadig på, at vi kan starte op med Ikast-Brande i 

bevægelse den 27. august.  

To vigtige opvisninger i forbindelse med sæsonstart er blevet aflyst. Så 

derfor er det i år mere vigtigt end nogensinde, at vi som medlemmer får 

gjort reklame for squaredansen, for at få nye dansere med i klubben. 

Husk at nye dansere til prøvedans den 27. august kan vinde et gavekort 

på 200 kr. til vores Ikast. 

Skal du til en gadefest eller en familie komsammen i august eller først i 

september, så overvej om en opvisning eller en prøvedans kunne være et 



godt indslag. Kontakt Mads, Oda eller et bestyrelsesmedlem så vil vi 

gerne være behjælpelige med at arrangere det. 

En opvisning som vi stadig håber, bliver til noget er den tilbagevendende 

opvisning i strøgcentret til det årlige forenings markedet. Det bliver i år 

den 5. september.  

NY CALLER  

Bestyrelsen har med stor glæde indgået aftale med Majbrith Eriksen som 

ny caller i klubben.  

Efter eget ønske stopper Leif som caller da hans arbejde som 

taxachauffør, har givet ham mere aften arbejde.  

Bestyrelsen er i gang med at finde en anledning hvor vi alle kan få sagt tak 

og på gensyn til Leif. 

HOLD OG LOKALE FORDELING I NÆSTE SÆSON. 

Er du spændt på hvilke hold vi tilbyder næste sæson.  

Nummer 1 er som altid et stort begynderhold. De danser i 

reflektionsrummet fra kl. 19.00 til 20.15 Caller er Oda. 

Mads caller for:  

Mainstream kl. 18.00 – 19.10  

Plus               kl. 19.10 – 20.20 

A1                  kl. 20.40 – 21.50 

Mads caller i lokal 3 

Majbrith caller for: 

A2                   kl. 18.15 – 19.25 

A2 indlæring Kl.19. 25- 20.20 

C1 indlæring kl. 20.40 – 21.50 



Majbrith caller i multi- salen. 

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.  

Som de tidligere år er det vigtigt, at vi alle er gode til at hjælpe/fylde op 

på de forskellige hold. Ikke mindst set i lyset af at vi i år har et hold mere 

på programmet. 

I denne sæson blev vi jo desværre afbrudt inden sæsonen og indlæringen 

var færdig. Derfor vil der blive tilbudt lidt extra undervisning til 

begynderne og til mainstream. Dette vil blive meldt ud, så snart vi ved, 

hvad vi må og kan.   

HVAD KAN VI GLÆDE OS TIL I NÆSTE SÆSON. 

Heldigvis er der rigtig meget vi kan glæde os til.  

Den 19. september vil vi jo holde en jubilæumsfest. Udvalget holder 

møde denne uge, så derfor kan jeg ikke skrive noget konkret om 

indholdet. Men reservere dagen i kalenderen og hele dagen tænker jeg. 

Derefter er der jo vores DANS PÅ HEDEN den 3. og 4. oktober. Jeg tror og 

håber at rigtige mange dansere, rundt omkring, er sultne efter, et godt 

dansestævne, så vi kan slå dørene op for et brag af en fest.  

Ikke mindst glæder jeg mig utroligt meget til igen at se jer alle sammen på 

klub aftener.  

 

I ønskes en rigtig god sommer.  

På bestyrelsens vegne  

Yellow rock 

Trine Andresen  


