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Så er efterårssæsonen kommet godt i gang og det er dejligt at kunne byde så mange gamle 

dansere velkommen.  Vi glæder os rigtig meget over, at alle hold fungerer som i foråret.  

Nogle endda med nye/gamle dansere, der har holdt pause og som er startet igen. En 

opsplitning af C1 og C2 hver anden mandag aften giver rigtig god løsning for danserne, da 

mange jo kører langt.   

Vi har allerede haft et arrangement i sensommeren. En rigtig hyggelig eftermiddagsdans 

med Carsten, hvor der var rigeligt med lækker kage og en stor tak til dem der havde bagt.   

Vi var meget spændte på, om det også i år ville lykkes for os at få et nyt hold i gang om 

torsdagen i Hinnerup. Vi skulle jo flytte vores eksisterende A2 hold fra kl. 19 – til kl. 20.30 

og heldigvis var alle villige til at flytte til det sene starttidspunkt.  Mange af A2 danserne 

kommer også for at danse med de nye dansere, så der hele tiden er 2 squares på gulvet.  Der 

er 11 nye dansere på begynderholdet, heraf har de 3 gået før. 

Forinden opstarten havde vi været med til Søften markedet i juni, lavet en uformel dans på 

torvet i Hinnerup den 24.08. og afholdt et Åbent Hus arrangement den 25.08. på biblioteket 

i Hinnerup. Endvidere havde der været annoncer og omtaler i Favrskovposten. 

I Gjern fungere det også godt med en fordeling til hedder skiftevis Plus og A1, der er for det 

meste 2 square. Der er startet 2 gamle dansere og nye er kommet til. 

I Galten fortsætter det hold der blev startet op sidste år. 

Vi fortsætter også her i efteråret med søndagsdanse på C1 og C2 niveau og det er med 

henholdsvis 2 og 3 square. 

Af nye tiltag vil vi prøve at få påskedans i Tranum 2014. Læs på vores hjemmeside og 

tilmeld jer på enten A2, C1 eller C2. Der vil blive dans i 3 sale med 3 callere, 14 timers dans 

på hvert niveau. Mange har tilmeldt sig, så arrangementet bliver gennemført. Vi kører efter 

først til mølle princippet. 

Der er selvfølgelig først i januar (5.1.2014) Nytårsdans i Silkeborg med Poul, Carsten og 

Mathias Nielsen. 

Endvidere opfordrer vi her til hele tiden at holde jer orienteret på vores hjemmeside. 

Fra DAASDC har vi fået oplyst, at der den 29. april 2014 vil skulle laves en opvisning i 

København i anledning af ”dansens dag” ala Rebild. Reserverer allerede nu datoen.    

Som afslutning vil jeg ikke undlade at meddele, at vi i bestyrelsen bruger rigtig megen tid 

på at ”fylde” squarerne op, så derfor meld hurtigt fra og sig ja hvis man ønsker en afløser. 

Vi håber på en god og sjov efterårssæson for 2013. 

På bestyrelsens vegne 

Janni Thye 
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