
  

  

Medlemsbrev December 2020 
Nu lackar det mot jul. Det kommer att bli en annorlunda jul efter två annorlunda terminer som vi 

behövt avsluta i förtid p.g.a. Covid-19. Höstterminen började emellertid bra och vi fick förfrågningar 

från så många som ville dansa med oss att vi var tvungna att säga nej till några. Vi tycker att det är 

roligt att så många nya upptäckt hur roligt det är att dansa linedance. Så tack alla glada dansare 

mellan 13 och 78 år och instruktörer som bidragit till en härlig hösttermin. Hoppas att vi alla ses igen i 

januari 2021. 
 

Nedan hittar ni planeringen för vårterminen 2021. Vi hoppas att kunna genomföra denna termin på 

ett mera normalt sätt, men som ni förstår kan det inträffa att vi måste skjuta på terminsstarten p.g.a. 

gällande restriktioner. 
 

VÅRTERMINEN 2021 

Välkommen till starten på vårterminen. Kurserna för seniorer, nybörjare samt nybörjare fortsättning 

startar tisdagen den 19 januari i Vuxenskolans lokaler på Gastelyckan och kurserna för improver resp. 

intermediate onsdagen den 20 januari på Fäladsgården i Lund. Vi gör uppehåll i påskveckan, v13. 

Därefter kör vi varje vecka fram till och med vecka 17. Gemensam kursavslutning på Dansrotundan i 

Lomma äger rum onsdagen den 5 maj. 
 

Kurser VT 2021: 

Lund 

Grundkurs Seniorer: Tisdag   Kl 16.30 – 17.30 * Instruktör: Christer Larsson 

Nybörjare Grundkurs: Tisdag   Kl 17.45 – 19.00 Instruktör: Christer Larsson 

Nybörjare Fortsättning: Tisdag   Kl 19.00 – 20.30 Instruktör: Heike Stein 

Improver:   Onsdag Kl 18.15 – 19.45 Instruktör: Heike Stein 

Intermediate:  Onsdag Kl 19.45 – 21.15 Instruktör: Christer Larsson 

* Om Grundkurs Seniorer kommer att delas upp i två eller ej beslutas i samband med kursstart. 

Ni anmäler er till kurserna via mejl till BootHillLD@outlook.com.  

Viss reducering av kursavgiften kan komma att ske med anledning av att höstens kurser avbröts i 

förtid. 
 

ÅRSMÖTE: Exakt datum för årsmötet är ännu ej fastställt men det kommer att äga rum runt den 

förste mars. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. 
 

FRIDANSER: Vårens fridanser på Dansrotundan i Lomma planeras till lördagen den 30 januari, 

lördagen den 13 mars samt fredagen den 2 april. 

Söndagsdanser för medlemmar är planerade till den 28/2, 21/3 och 18/4. 
 

Eventuella förändringar av ovanstående kommer att meddelas på hemsidan och vid kurstillfällena i 

god tid. Om Du har några frågor så tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen. 

Vi önskar er alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
Var rädda om er! 

Styrelsen i BootHill Linedancers 
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