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Nyt fra formanden
Så har vi snart danset i 2 måneder og det
er tid for lidt opsummering.
Vi har gang i samtlige dansehold. Det vil
sige: Gjern er der Plus og A1 Galten har
fået 2 – 3 nye dansere samt en mainstream
Square.
På Hinnerups A2 indlæringshold er der 6
nye dansere og på det ”gamle” A2
dansehold er der nu 18 – 20 dansere.
Dejligt.
C1 og C2 holdene kører også videre med
21 på C1 og 26 på C2. Der er heller ikke
sket ændringer f.s.v. angår underviserne.
Hold stadig øje med hjemmesiden:
www.osdc.dk
Her skulle al information blive skrevet
ind.
Der har været en A2 dans i Hinnerup i
samarbejde med DGI og med Carsten
Nielsen som caller. En rigtig hyggelig
aften med fin deltagelse.
Der har også været en hyggedans med
Plus på programmet. Denne blev afholdt i
Gjern med Carsten Nielsen som caller.
Også denne aften var rigtig hyggelig og
godt besøgt.
Der har været afholdt sensommerdans
med Carsten, hvor eneste program var C1.
Der var 25 dansere, der havde en rigtig
god dag.

Nu nærmer vi os julen og der vil blive
afholdt juleafslutning på de forskellige
hold.
Der vil komme orientering til de enkelte
hold. Gjern og Galten holder fælles
afslutning i Galten. Klubben vil som
sædvanlig være vært ved glögg og
æbleskiver.
Er der nogen, der har lidt julelækkerier, er
man selvfølgelig velkommen til at
medbringe dette.
Vi opfordrer vore A2, C1 og C2 dansere
til at melde sig til Påskedansen i Tranum.
Som tidligere meddelt er det en fantastisk
oplevelse både dansemæssigt,
madmæssigt og socialt. Der er på
nuværende tidspunkt 47 tilmeldte til næste
år. Man kan tilmelde sig til Hanne Frost –
tranum@osdc.dk
Håber at alle føler I er kommet godt i gang
og får udfordring på jeres undervisningsaftener.
Vil slutte af med på forhånd at ønske jer
alle en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår og husk nu vores Nytårsdans den 3.
januar 2016 i Hadsten med Carsten og
Mathias Nielsen og Søren Lindergaard..
Vi skal nok have pølserne klar og
selvfølgelig kaffen, teen og kager.
På bestyrelsens vegne
Janni Thye Lystrup, formand.

Der har i lighed med tidligere år været
afholdt 2 C2 søndagsdanse med rigtig god
tilslutning. Den sidst afholdte var der 30
tilmeldte. Disse danse afholdes i
samarbejde mellem Carsten Nielsen og
ØSDC.
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A2 indlæring.
Lige efter sommerferien startede jeg
med A2 indlæring. Vi er desværre
kun 3 helt nye A2 dansere, men vi får
hjælp fra A2 dansere, som lige
skal igennem A2 igen.
Carsten Nielsen caller og forklarer
rigtig godt, og er meget tålmodig,
hvis vi danser forkert.

Jeg glæder mig til at fortsætte med at
danse til januar A1 om onsdagen i
Gjern ved Bent Husted og A2 om
torsdagen i Hinnerup ved Carsten
Nielsen.
God jul og godt nytår.
Med squarlig hilsen
Britta Kühl

Undervisningsplan Foråret 2016
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