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Vi har holdt somrnerlerie som alle andre, i den

mellemlæggende tid er der sket mangt og meget.

Først vores generalforsamling i april (ref. vedlagt)
hvor 2 medlemmer foruden bestyrelsen var tilstede,

Vi fik brev fra et af medlemmerne (vediagt) om den

ringe deltagelse ved vores generalforsamling. Vi vil
hermed unds§lde den sene udsendelse af brevet,

men vi syntes det, stadigt er meget relevant. Deref-
ter reviderede vedtægter samt en rnedletnsliste.
I ønskes alle god læsning.

Gældende qu:rrterly selections:
L)t uttderslrt:gtdc ctll rr y,,tllaSl ctelte Naw.slattt,r. 'l'ttlltttrL: i
puronks er den mårred,'år culle! er valpt sr»n quarterl,,,.salectiols.

)vlangler du deJinitiotrente på nogle af de andre calls, k»rtukt
nestfornnrtde tr.

Mainstrearn: Grand parade (1195)

Llurgp-pyqtJ'le))

Br.rla I kursrrs
Underviser: Bengt "Bula" Ericsson

Kurserne

På:

Forudsætning.

Pris: 575
725

den 27-28-29 Oktober

Centrnlskolen i Rirkelse

Have deltaget iBente 1 og 2
eller tilsvarende udannelse.

l<r. for nredlemmer
l<r. for ikke medlernmer

Plus:

Advanced:
Split ping pong circulate (3/95)
Relay the top (1195)

Scatter scoot (5/95)
Dixie fire (5/95)
Cross the K (9/95)
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Ilerrte 1 kursus
Underviser: Bente Oisen

Forudsætning. Danse basic/mainstream

Pris: 375 kr. for rncdlcmrner
525 kr. for ikke medlernmer

tr'orplcininfl

Kaff'e / te og rundstykker giver fbreningen.
Vand og øl købes til klubpriser.

Der kan købc's I varm ret mad fra kroen lørdag
og søndag for 50 kr. pr. dag.

Rest i I les ved ti lme lcli ng.

Ørrslics overnatning rinq hurtigst muligt

Tilmeldine
Kan ske til Lotte 98 2q 36 63

Carsten 98 14 81 07
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Ernph:rsis calls:
Mainstream: §pl-rf_qUqu.lAt§
Plus: Ping pong circulate

"Emphasis" call hvad er det ? I ordbogen står der
Emphasis: sb "emfase; eftertryk, §znd; vægt", så

når nogle calls er emphasis calls, betyder det at der
lægges vægt på de calls fra Callerlab. Med andre ord
brug disse calls ekstra i den nærmeste ftemtid.

af}oliles

I Senest den 2Q olitober I\**--=_;*-io


