
  

  

Medlemsbrev December 2019 
Va, är det redan jul?  Vart tog höstterminen vägen? Ja, tiden går fort när man har roligt och det har vi 

i BootHill Linedancers. Tack alla glada dansare mellan 12 och 80 år och instruktörer som bidragit till 

en härlig hösttermin. Hoppas att vi alla ses igen i januari 2020. 

 

Men glöm inte att vi dessförinnan har Lucia-dans lördagen den 14 December klockan 19.00 – 23.00 

på Dansrotundan i Lomma. Entré 50 kr för medlemmar. Icke-dansare går in gratis i sällskap med 

betalande dansare. Kaffe, kaka och smörgåsar kommer att finnas till försäljning.   

Alla är hjärtligt välkomna! 

 

VÅRTERMINEN 2020 

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

startar tisdagen den 14 januari i Vuxenskolans lokaler på Gastelyckan och kurserna för improver resp. 

intermediate onsdagen den 15 januari på Fäladsgården i Lund. Det blir tyvärr ingen kurs i Lövestad 

p.g.a. för dåligt deltagarunderlag. Vi gör uppehåll för sportlov v8. Därefter kör vi varje vecka fram till 

och med vecka 18. Gemensam kursavslutning på Dansrotundan i Lomma äger rum onsdagen den 6 

maj. 

 

Kurser VT 2020: 

Lund 

Seniorer  Tisdag   Kl 16.30 – 17.30 Instruktör: Christer Larsson 

Nybörjare:  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 

 

ÅRSMÖTE: Årsmöte hålls onsdagen den 11 mars kl.  18.15 på Fäladsgården. Motioner till årsmötet 

skall vara styrelsen tillhanda senast den 4 februari. 

 

FRIDANSER: Vårens fridanser på Dansrotundan i Lomma planeras till lördagen den 1 februari, 

lördagen den 7 mars samt fredagen den 10 april. 

Söndagsdanser för medlemmar är planerade till den 26/1, 1/3, 29/3 och den 26/4. 

 

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! 
Styrelsen i BootHill Linedancers 


