
Nyhetsbrev Juli/Augusti – 2021  

”Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men nu är hösten här, så ta för dig, kurserna börjar snart 😉😉 
...” 

Hösten närmar sig med stormsteg & Covid-19-vågen är änu inte över trots lättnader av restriktioner. Det 
kommer en del frågor kring hur vi kommer att göra med byten mm inför hösten, som det ser ut så är 
grunden att man dansar med samma danspartner alternativt att man byter runt i mindre ”kompis”grupp. 
Varje kursledare kommer att ta upp frågan i respektive kurs.. Vi kommer enbart att ta in så vi kan bilda 
jämna par på de kurser som kräver det, vid eventuellt överskott av förare eller följare så kommer vi att köra 
kösystem baserat på anmälningsdag. 

Kursstarter är planerade till 27/9! 😊😊 – se ”Anmälan kurser & träning” för mer information. 

Under sommaren så har vi i samband med firandet av Borås 400år kunnat erbjuda en mängd prova på 
aktiviteter, härligt att se så många glada kursledare & tidigare samt förhoppningsvis nya kursdeltagare 😊😊. 
Tack till alla som varit med & förgyllt sommaren i dansens tecken 😊😊 

Föreningen har klarat sig helt okej genom pandemin, mycket tack vare det statliga Covid stöd som vi fått. 
Nu hoppas vi att ni alla är danssugna inför höstens kurser så vi kan klara oss utan extra stöd 😊😊  

Lokalerna står redo för höstens aktiviteter med bla nya möbler & gardiner. 

Nytt för i höst är bla. ”Parträning för socialdansare” en kurs med individuell feedback där Jenny & Carl-
Johan kommer att ge er massor av tips till hur ni kan fortsätta utveckla eran dans 😊😊  

Vi vill också passa på att presentera våra nya kursledare för Barn/Ungdomsdansen Ronja & Emelie 😊😊 två 
härliga tjejer med massor av energi. 

    

 
Vi söker (fortfarande) ledare till Dans&Lek (4-6år), vid intresse maila info@bdf.nu  
(kursen introducerar och utvecklar barnen i flera olika danser och lär barnen att dansa på ett lekfullt sätt &  
körs under 10 tillfällen per termin, möjligt att anpassa vilken dag) 

Om ni inte tänkt gå någon av höstens kurser så finns det självklart andra sätt att stödja föreningen 😊😊 ett 
bra sätt är att bli medlem 😊😊, inga medlemmar/kursdeltagera = ingen förening 😉😉  – se ”Anmälan kurser 
& träning” för mer information. 

Det går fortfarande att anmäla intresse till att vara med & utveckla föreningen – vi har bla följande 
arbetsgrupper – Barn/Ungdomsverksamhet, Lokaler, Marknadsföring, Tävling m.m.  
Är ni intresserade av att vara med och påverka? Anmäl gärna erat intresse ���� 
Maila info@bdf.nu eller kontakta valberedningen alternativt någon i styrelsen.  
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Systemrensning i vårt anmälningssystem kommer att forsätta under hösten. Där ligger av flera 
anledningar fortfarande obetalda anmälningar. Vi har därför mailat ut till alla berörda och önskar 
gärna att ni svarar på dessa mejl så vi kan reda ut vad som hänt och åtgärda eventuella misstag. 
Exempel på anledningar kan vara:  
- Missad avanmälning 
- Betalning gjord utan angivet OCR-nummer 
- Betalning via Epassi 
- Utebliven betalning pga att  Betalnings/bekräftelsemejl som hamnat i skräpposten 

 

Håll utkik på hemsidan och Facebooksidan för mer information om höstens kurser & aktiviteter - så 
ses inom kort! ���� 

 

Med varma hälsningar, 
Styrelsen i Borås Dansförening 

 

 


