
Instruktör: Ola Södergren 070-511 91 11

Måndag vecka 6-13, 15-17, 19-22 Kursstart 5/2

Fortsättning 1 (Svårighetsgrad 1) Glöm inte dansträningen Torsdagar kl.19:30-21:00 18:00 - 19:30
Se rubrik Dansträning nedan

 

Danskväll - Ingår i kursen ovan och är gemensam för alla ThunderBoots kursdeltagare.

Måndag vecka 12 18:00 - 21:00

Måndag vecka 22 18:00 - 21:00

Dansträning - Var 3-4:e dans är fortsättning 1 19:30 - 21:00

Torsdag vecka 5-12, 15-18, 20

Alla medlemmar är välkomna.

Öppen dans - enligt danslista 18:00 - 21:00

Måndag v.5, Torsdag vecka 14, 21 

Alla är välkomna. Inträde 50kr

Avgifter Medlemsavgift 200 kr (gäller kalenderår 1/1 - 31/12). 

* Kursavgift ENDAST NYBÖRJARKURS  600 kr.

OBS! Alla avgifter skall vara inbetalda innan kursstart (så vi hinner få närvarolistor till vår ersättning från NBV) till:

Bankgiro nr: 5595-2238 Swish nr: 123 402 95 75

Ange fullständigt Personnr, Namn, adress, kurstyp, medlemsavgift (ålder på barn/ungdom)

Ungdom till och med 17år = halva priset på medlems- och kursavgift. (18år = vuxen)

Studenter upp till 25år = halva priset på kursavgift vid uppvisande av studentleg.

(vid betalning per kurskväll gäller 80kr för medlem och 100kr för icke medlem)

* Glöm inte fylla i en Medlemsblankett

Danskväll =

Dansträning = Detta är en bonusdans till alla "danstokiga" medlemmar där vi tränar terminens danser. Danserna 

kommer i turordning per kurs/svårighetsgrad. Var 3-4:e dans är en nybörjardans.

Här dansar vi gamla och nya danser i alla svårighetsgrader. Här kan det även komma gäster från 

andra klubbar som vill dansa med oss och av den anledningen har vi lagt in så kallade Önskedanser 

med jämna mellanrum i danslistan. Dessa kvällar tar vi en liten inträdesavgift som bidrag till 

lokalhyra och DJ eftersom dessa kvällar inte ingår i kursavgiften.

Öppen dans =

I och med att du blir medlem i Thunderboots linedanceförening godkänner du att ThunderBoots & NBV har ett 

medlemsregister innehållande ditt fullständiga personnummer (PUL).

* Påbörjad kurs återbetalas ej.*

Eftersom alla vi medlemmar dansar olika dagar och tider så vill vi ordna gemensamma danskvällar 

då vi träffas och bara dansar och inte har någon utlärning. Dessa kvällar ingår i alla medlemmars 

kursavgift. 

2018-03-19

2018-05-28

Tänk på oss andra, 

Avstå från att bära 

parfym när du 

dansar.ThunderBoots
Schema Fortsättningskurs 1, vårterminen 2018

Njurunda Folkets Hus i Kvissleby

www.thunderboots.se


