
 

Hjælp til valg af hold: 

Begynder: Holdet er for dig, der aldrig har danset linedance før. Der er ingen forudsætninger for at deltage, 

da både grundtrin og danse udlæres fra bunden af.  

Begynder+: Holdet er for dig, der har danset linedance minimum én sæson. Det forventes, at du kender de 

mest almindelige grundtrin. Danse og grundtrin udlæres grundigt.  

Let øvet: Holdet er for dig, der har danset linedance minimum én sæson og kender de fleste grundtrin. Ikke 

kendte grundtrin og danse udlæres grundigt, men generelt er det en lidt hurtigere gennemgang af danse.  

Motionshold: Holdet er for dig, der gerne vil danse på et hold med mere tempo og sved på panden. Der 

danses lettere danse på dette hold, så alle kan være med, også dig der aldrig har danset linedance før. 

 

Generelt: 

Klubben lægger stor vægt på socialt samvær på tværs af alder og hold. 

Er du i tvivl om hvilket hold, der passer til dig er du meget velkommen til at kontakte foreningens 

instruktører. Anbefalinger til holdene er givet ud fra generelle principper, men kan vurderes for den 

enkelte danser. 

Holdene opretholdes ved minimum ti deltagere. Ret til ændringer forbeholdes. 

På alle hold vil stabilt fremmøde være en fordel.  

 

 

Priser: 

Medlemskontingent og passivt medlemskab: 100,- 

1. hold kr. 750,- 

2. hold kr. 300,- 

3. hold kr. 300,-  

4. hold eller flere gratis.  

5. hold fra januar til maj 375,- 

 

 

Danseafgiften kan deles i 2 rater. 1. rate betales senest 1. september 2021, 2. rate betales senest 1. januar 2022. 
 



 

 

 

 

______________________________________________  ___________________________________ 

                            Navn                Fødselsdato & år 

 

______________________________________________  ___________________________________ 

                            Adresse                Postnummer & By 

 

______________________________________________  ___________________________________ 

                           Mailadresse                Telefonnummer 

 

 

Hold 2021/2022: Dansedag:   Instruktør:  Tilmeld: 

Begynder   Mandag kl. 18:00–19:45   Tania  

Sted: Gymnastiksalen, Byvangskolen, Strandstræde 24, 3550 Slangerup. 

 

Begynder      Mandag kl. 18:00–19:45  Edvard 

Sted: Skibby Fritidscenter, Nyvej 7B, 4050 Skibby. 

 

Begynder+  Tirsdag kl. 18:00–19:45   Edvard/Tania  

Sted: Græse Gl. Skole, Græse Skolevej 21, 3600 Frederikssund. 

 

Let øvet  Tirsdag kl. 20:00–21:45   Marianne 

Sted: Græse Gl. Skole, Græse Skolevej 21, 3600 Frederikssund. 

 

Motionshold  Onsdage kl. 19:00–20:45, undtaget den 15/09, 6/10, 
3/11, 1/12, 12/1,9/2og 9/3 hvor der danses torsdage kl. 20  Jeanette 

 

Sted: Græse Gl. Skole, Græse Skolevej 21, 3600 Frederikssund. 

 



 

 

Begynder   Torsdag kl. 18:00–19:45  Marianne 

Sted: Græse Gl. Skole, Græse Skolevej 21, 3600 Frederikssund. 

 

 

 

Passivt medlemskab     

 

 

 

 

VIGTIGT !! 

Jeg giver hermed samtykke til, at mine persondata oplyst på denne  

blanket opbevares så længe jeg er medlem af Get It On Liners  


