GÅSABLADET
Nr. 2 –99
Hej!
Gåsabladet skrivs denna gång upp-och-ned, i
30-gradig höstvärme… Redaktören är på vift
bland kängurur, koalor och hajar – och
hoppas att alla andra Gäss dansar lite
extra åt henne medan hon är borta! Vi ses i
juni,
Sindra.

EXTERNA TRÄNARE
Thor Antonsson och Annika
tränar oss i bugg den 11 april:

Wallin

9.30-11.30 Allmän träning
12.00-14.00 Parträning
14.00-16.30 Tävlingsinriktad parträning
Priset ar 60 kr. per pass för medlemmar,
100 kr. för icke-medlemmar.
Benny Thunell tränar oss i Lindy Hop
den 18 april:
9.00-12.00 Allman träning forts 1-nivå
12.30-15.30 Allman träning forts 2/3-nivå
15.30-16.30 Parträning
Pass ett och två kostar 60 kr. per pass för
medlemmar, 100 kr. per pass för övriga.
Pass två och tre tillsammans kostar 80 kr.
för medlemmar, 120 kr. för övriga.
Lokal: Vipeholmsskolans samlingssal.
Mycket välkomna, och glöm inte att
anmäla
er!
Anmälningslistor
ligger
framme på tisdagarna.

DEN NYA STYRELSEN
Björn Åkesson
Sindra Peterson
Jonas Gunnarsson
Pia Wendel
Liss Kjernli
Per-Göran Andersson
Håkan Larsson
Ulf Larsson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Vi tackar för förtroendet!

Gåsastegets postgironr. 825367-6

1999-03-31

Ni har väl
inte missat
Lunds nya
inneklubb?!?
Varannan
onsdag
i
Restaurant Stortorgets källare
swingas det loss från 21 till 01 - och dansundervisningen kl. 20-21 står givetvis
Gåsasteget för!

Club Hep Cat fortsätter 7/4 och 21/4, och
håller succén i sig blir det garanterat mer!
Kolla även http://come.to/hepcat…

BOWLINGKVÄLL
Den 8 maj ska vi se om man kan ha kul
utan dans… Först blir det oxfiléfrossa på
Rådhuskällaren – ät så mycket du vill för
endast 149 kr – och sedan drar vi vidare
till Kronprinsen och bowlar!
Anmälan innan den 29 april till festkommitén, så att de kan boka bord och
banor: Petra 046-123583, Daniel 040968997, Jessica 0413-10812, Bosse
0415-10210 eller Agneta 0709-905005.

TÄVLINGAR
Det går allt bättre för Gåsadansarna i
tävlingssammanhang… Kom med och
tävla själv,
eller hjälp till
att heja fram
vara par!
Den 17 april
är det tävling i
Nässjö och den
24 april i Halmstad.
Till
Nässjö
med
samåker
vi
Vollsjö
klubb
Sportdansoch
Blåa Skor, till en kostnad av 110 kr. per
person. Häng med!

