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Ordförande har ordet

RED's RUTA
Hej å Hopp, nu dyker jag upp igen.
Har nu fått en tills-vidare-anställning som redaktör för CFM, snygg titel kan
man kanske tycka, men i praktiken innebär min uppgift att pussla ihop
inkommande förslag på lämpliga artiklar och information vilka kommer mig
tillhanda från de medlemmar som kommer på någon rolig händelse, t.ex.
en härlig danskväll eller någon bra kurs Ni har varit med på.
Behöver nödvändigtvis inte vara en dansrelaterad händelse trots att det
ligger nära till hands.
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Vårfesten 2016 6–7
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Kursverksamheten 11
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Crazy Feet Magazine är en
tidning av och för Boogie
Lovers medlemmar.

Ansvarig utgivare: Ordförande Mats Philipsson

Redaktör: Robert Bohman,
e-post: robert-bohman@hotmail.com
Tel: 073 930 43 87

Inkommande material lämnas per e-post, usb-
pinne eller manus.

Bilder, helst i jpg-format. Text, W-format

Redaktionen censurerar inkommande material vid
behov.

De som inte vill vara med i tidning på bild kontak-
tar redaktionen eller för stunden aktiv fotograf.

Så har det varit årsmöte igen och dags för en del nya personer som ställer upp i
stället för några som har valt att hoppa av. Vi tackar Erja Himmerfält som har haft
kassörsjobbet som huvuduppgift, Eva Floby sekreterare, Robert Bohman kurs-
verksamheten samt Staffan Olofsson som sett till att vi har haft en klubbtidning.
Tack för det arbete Ni har utfört för Boogie Lovers.

Vi hälsar Annelie Johansson, Ellinore Petersén, Anita Andersson Jonas Olofs-
son välkomna in i styrelsen.

Jag hoppas Ni medlemmar hjälper mig med att fylla tidningen så de inte enbart blir en informa-
tionstidning. Bidrag till CFM ser jag helst att få till min e-postadress eller USB-pinne. Självklart kan Ni
skriva på vanligt papper och lägga in i CFM-facket på kontoret eller i förslagslådan i foajén.

Jag tar mig friheten att tillsammans med ordförande censurera inkommande material vid behov.
Passar på att påminna om att de som mot all förmodan inte vill vara med på bild i tidningen tar kontakt

med mig eller den för stunden aktive fotografen. De som fotar med sina fantastiska mobiler kan vi inte
ta ansvar för så i det fallet får ni kontakta fotografen personligen.

NYHET för CFM är att den kommer inte ut i tryckt format hem i brevlådan. Tidningen kommer att
ligga som en pdf på hemsidan fr.o.m detta nummer.

Som tidigare gäller att om fler hjälps åt, blir det mer tid över åt alla att dansa också. När ni blir tillfrågade
om någon uppgift hoppas jag verkligen att ni inte behöver mer än någon tiondels sekund att tacka ja.

Ett ständigt orosmoment har varit att fika/städlistan inte har varit fulltecknad.
Alla vill att det är städat i lokalen (eller hur?) och alla ser fram emot att fika på torsdagarna (eller hur?).

Konsekvensen av detta:
Skriv upp dig på listan, så fort den kommer upp på kylskåpsdörren varje ny kursomgång. Det skulle

verkligen vara till stor hjälp om ingen ur styrelsen eller kursledarna även behöver ta hand om en eller
flera torsdagar. Tack på förhand för att ni fixar detta!

Önskar er alla en ovanligt kul dansvår och danssommar.
Vi ses i lokalen och på de olika dansgolven. Mats Philipsson  (genom RoBo)
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Vår styrelse 2016–2017
(Verksamhetsåret (2016-03-01 – 2017-02-28)

Hej! Anneli Johansson heter�jag och är ny�i styrelsen.
Lokalen är mitt ansvarsområde, så alla frågor, funde-
ringar, synpunkter m.m. gällande lokalen är ni väl-
komna med till mig!

Jag kom in på en nybörjarkurs i bugg�på Boogie
Lovers 2012 och det blev�första steget in i den under-
bara dansvärlden! Vi var ett riktigt skönt gäng som
började�nybörjarkursen då hösten 2012.�Vi peppade
varandra när tron på den egna dansförmågan ibland

svek och framförallt hade vi jätteroligt! Vi höll ihop
och började gå på socialdansen på torsdagarna, Boogie
Lovers härliga fester�och vågade oss även till Hågelby
och Hallunda så småningom med stöd av varandra.

Dansvärlden i allmänhet och�alla fantastiska män-
niskor i Boogie Lovers i synnerhet har verkligen
berikat mitt liv!

Jag hoppas få fortsätta umgås och dansa med er
många år framöver!

lokalen@boogielovers.se
070-462 00 96.

Anneli Johansson – lokalansvarig

Sten Erik Edenhag är mitt namn och jag är kassör i
Föreningen från och med i år. Dans har alltid tagit en
stor plats i mitt liv. 1995 flyttade jag från Gävle till
Södertälje. Mitt intresse för Boogie Lovers väcktes när
jag såg en uppvisning vid Maren 1998 som klubben
genomförde. Då fanns klubbens lokaler i Rosenlund
och min del i verksamheten bestod i att delta i de
kurser som arrangerades.

I och med flytten till den nya lokalen på Lovisins-
gatan har min medverkan i föreningen blivit mer

kassor@boogielovers.se
070-863 20 45

intensiv och jag deltar nu i föreningens styrelsearbete.
Inledningsvis som suppleant, därefter lokalansvarig
och som sagt numera kassör.

När jag inte dansar ägnar jag mig åt en del andra
fysiska aktiviteter, styrketräning, kajakpaddling,
windsurfing och långfärdsskridsko.

Under sommarhalvåret odlar jag en del nyttosaker
vid Lina herrgård.

En annan återkommande aktivitet är besök i
Stjärnsund för några dagars meditation.

Sten-Erik Edenhag – kassör

sekreterare@boogielovers.se
070-248 76 26.

Jag heter Anita Andersson. Jag är 60 år och har två
vuxna söner. Jag bor och jobbar i Södertälje. Är med-
lem i Boogie Lovers sedan hösten 2002 förutom ett
uppehåll på ca 4 år.

Anita Andersson – sekreterare

När jag inte dansar så träffar jag familj och vänner.
Gillar sol och värme och reser till sydligare breddgra-
der någon gång per år.

Dans är fantastiskt!

Mats Philipsson - ordförande
ordforande@boogielovers.se
070-581 76 67

Jag heter Mats Philipsson, kallas även Mats Ph
eller bara Ph (för att skilja mej från alla andra med
samma vackra förnamn) och är ordförande i för-
eningen.

Jag har varit i styrelsen sedan 2005 då jag kom med
som kassör, sedan 2007 som ordförande, med två års
frånvaro. Fast i ”dansträsket” har jag varit sedan
2000. Utöver styrelsearbetet försöker jag att väcka liv

i dansbenen mest på torsdagarna samt alltid vara med
på kurs Dubbelbugg när den kursen dyker upp.

Dessutom måste det finnas tid till att ta hand om
radhuset i Pershagen, där jag bor tillsammans med
Kikki, huset i Småland och familjens transportfirma
samt åka lite husbil eller hinna resa på vanligt sätt.

Vi ses på någon av alla aktiviteter i lokalen och på
dansgolvet.
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Kent Larsson - vice ordförande och aktivitetsansvarig

Hej på er!
Mitt namn är Kent Larsson och jag tackar för ert
förtroende att åter få representera Boogie Lovers
styrelse. Dansandet här på Boogie Lovers började
hösten 2010 då jag anmälde mig till nybörjarkursen
och tänkte att det skulle vara kul att kunna bugga när
man går ut på lokal. Efter dessa år som gått så kan jag
lugnt säga och hålla med andra om att dansa är livet,
det ger så mycket så man funderar ju varför man inte
startade tidigare.

Är i årets styrelse ledamot med ansvar för bl.a. våra
fester men även Vice Ordförande.

Dessutom är jag en stor entusiast av Bandy så det
blir Zinkensdamm ett par gånger på vintern för att
titta på matcher. Gillar det skarpt även fast laget i
hjärtat kommer från Bollnäs. Andra intressen är
skidåkning både utför och på längden samt att jag
nöter golfbanornas gräs på sommaren med varierat
resultat.

aktivitet@boogielovers.se
070-618 51 61

Hej mitt namn är Ellinore Petersén, men inom dansen
är jag nog mer känd som Elle.

Har dansat sedan 2005 alltså lika länge som vi
funnits i denna lokal :-D...

Jag fyller 25 i juli (så nej jag är inte jättegammal)
hahaha ;-).

Har ett annat stort intresse som är hockey som de
flesta redan känner till, där jag är publikvärd :-)

Jag är kursledare i föreningen och mina uppgifter
i denna styrelse är kursansvarig o lite allt i allo :-)
tackar hjärtligast för förtroendet att vara delaktig i
denna styrelse. Puss o kram

kurser@boogielovers.se
073-743 75 36

Ellinore Petersén – kursansvarig

Thomas Floby - informationsansvarig
information@boogielovers.se
070-732 01 75

Thomas Floby heter jag och har hunnit bli 55 år och
har varit med i Boogie Lovers i drygt fem år.

Jag bor här i stan med min fru Eva och dotter
Lovisa.

Förutom dans så tycker jag om att resa till soligare
länder några gånger om året eller sköta om hus och
tomt som innebär mycket fritt valt arbete beroende på
årstid.

ledamot@boogielovers.se
073-773 96 92

Jonas Olofsson - suppleant

Mitt namn är Jonas  Olofsson. Började i en grundkurs
redan 2002 då Boogie Lovers hade sin danslokal i
Rosenlund, kursen var på den tiden åtta kurskvällar,
fortsatte på Fortsättning 1 som jag gick två kurs-
kvällar, efter det slutade jag av olika anledningar.

Hösten 2015 hoppade jag på en grundkurs i bugg
igen och har fullföljt hela grundkurspaketet.

Fick erbjudandet att vara med i styrelsen på se-
naste årsmötet 2016 som styrelsesuppleant.
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Dax för vårfest
En av höjdpunkterna under dansåret
brukar inträffa någon gång i april, en fest
man inte bör missa. Som vanligt brukar
det vara ett tema, vilket dock är frivilligt
att följa, man kan komma som man är om
det känns bekvämare.

Årets tema gällande Vårfesten var
Punk - Hårdrockare - Syntare, själv valde
jag den enklare vägen "Syntare" men
många tycker det är kul att "spöka ut sig"
vilket innebar många varianter denna
kväll och mycket nedlagt arbete i form av
klädsel och smink, fantasin flödade. För
egen del tog det nästan hela kvällen för
att lista ut vem som var vem.

Efter sedvanlig mingel och buffé med
trevlig samvaro vidtog lagtävling "bords-
vis" under mycket skratt och glada
miner, vilka som vann har försvunnit ur

minnet och är inte helt viktigt, det
viktiga är inte att vinna utan att man
deltar.

Självklart avslutades kvällen med
dans så mycket man orkade.

När kvällen avslutades fram på
småtimmarna upptäcktes det att
några hade svårigheten med att
komma ihåg vilka kläder och skor
man hade med sig och på sig när man
kom och vad man gick hem med.

Se kommentarer som kom in efter
festen per  mail och Fb.

Stort tack till Festkommittén med
Kent Larsson i spetsen för allt jobb
Ni lagt ner för att kvällen skulle blir
lyckad!

Nu laddar vi om till Höstfesten.

Robert

Några började kvällen med lite uppvärming på McLovis.

Johannes Kvissberg.

Ellinore ”Elle” Petersén.Iréne Thimgren.Helene Prawitz, Jonas Olofsson och
Gunilla Stenbacks.
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Anita Andersson
den 18 april · Södertälje, Stockholms län
Tjejer!! Ni som var på den mycket trevliga vårfesten i
lördags, har storlek 37-38 i skor...SNÄLLA! kolla om
ni har ett omaka par stövletter i hallen! Behöver få
byta tillbaka nu... Hör av dig
/Anita.

Maria Lindberg
den 17 april · Nykvarn, Stockholms län
Jag saknar min fjällräven tröja mörkgrå/svart med
luva. Är det någon som har fått med den hem av
misstag?

Yvette Karlsson
den 17 april · Södertälje, Stockholms län
Efterlysning. Någon har tagit fel jacka med sig hem.
Jackan är en svart skinnjacka med spännen på sidan
o nycklar i fickan. Hör av er till mig snälla !!!!!!

Gunilla Stenbacks
den 17 april
Vaknade i morse med ett leende på läpparna. Tack alla
inblandade för en supertrevlig kväll med god mat och
kanonbra musik

Ett speciellt tack riktar jag till bord nr 4.
Ett toppensällskap fick man!

Malin Fridlund
den 17 april
Guuuuuud så roligt det var! Tack så jätte mycket för en
grym kväll!!

Matilda Davidsson
den 17 april
Tack för en fantastiskt rolig kväll. Jag som inte gillar
temafester - förvånad över att jag faktiskt gillade det -
dags o förändra det påståendet.

Anita Andersson
den 17 april · Södertälje, Stockholms län
Hallå!! Vem har gått hem i olika stora och olika höga
stövletter?? Jag hade bara en som passade mig och en
som var ett nummer för liten... lite jobbigt att gå i hela
vägen  hem.
Hör av dig!  Kram Anita

FB-kommentarer
(Tydligen lite problem med rätt kläder och skor vid
hemgång?)

Katarina Esberg och Kerstin Johansson.

Mona Siira, Owe Kennerberg och Maria Sundqvist.
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SM 2016

Boogie Lovers lilla danstrupp som ställde upp på 2016
års SM i Helsingborg träffades på hotellet och åt en
stärkande bit mat och lite taktiksnack kvällen innan
tävlingsdagen. Truppen bestod av tre tävlande par:
Monica & Lasse Lundkvist, Cenny Walther & Anne-
Marie Lund, Emil & Victoria Ros och lagledare Gun
Bertilsson samt maskot Colin Ros.

Tidig väckning tävlingsdagen, laddade är vi på väg
mot arenan för att dansa. Alla tre paren från BL är
bland de första som går ut. Väl inne i hallen var det full
fart och spänningen stiger snabbt. Tobias Karlsson
från Let's Dance och Håkan Thorsell var speakers och
var väldigt underhållande.

Alla tre paren från BL genomförde första
uttagningen mycket bra enligt red. som följde täv-
lingen på distans hemma i soffan, men domarna hade
en annan åsikt vilket gjorde att inget av paren gick
vidare. Konkurrensen var väldigt stor och tuff. Ingen
deppade ihop utan var glada ändå och stämningen var
bra. Det är en härlig upplevelse att vara med på ett
SM.

Glada hälsningar från oss;
Lasse, Monica, Emil, Anne-Marie, Cenny och Victoria. Vi kommer igen nästa år och får då åka till Kalmar.

Uppladdningen och taktiksnack inför tävlingen:
Lasse, Cenny, Emil och lagledaren Gun.

Victoria, Anne-Marie och Lasse på väg till tävlingsarénan.

Foto SM-bilder: Monica Lundkvist.
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Boogie Lovers representanter på SM värmde upp med en tävling i Jönköping, med blandade framgångar.

På grund av knäskada och planering av
stundande bröllop kunde inte Cillan och Jocke

ställa upp på SM 2016.
Vi hoppas de kommer igen 2017 i Kalmar.
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Jack'n
Jill
2016

Vadå Jack'n Jill ?

Undrar kanske en del nya medlemmar
och kursare i föreningen.
Jack'n Jill är en företeelse som arrangeras varje år en
torsdag vecka 11  Det är en intern tävling med stuket
’’Prova-på-tävling’’ för medlemmar och kursare där
man lottas ihop med en danspartner och dansar 90
sekunder, tre stycken domare bedömer vilka som går
vidare i tävlingen. Inför varje ny omgång lottas man
ihop med en ny danspartner, om man gått vidare. Till
slut är det ca 5 par som fått godkännande av domarna
att vara med i finalen.

Svårare är det inte, men mycket roligare än man
tror.

Arrangör och tävlingsgeneral brukar Cenny
Walther vara som tillsammans med några medhjäl-
pare och domare ser till att allt går rätt till. Kvällen
avslutas med prisutdelning.

Som redan sagts, var med nästa gång för det är
inte så farligt eller svårt som man kanske tror, det är
enbart en kul grej en torsdagskväll vecka 11.

Prispallen Bugg Prispallen Foxtrott

2:a Thomas Floby/Annelie Johansson

1:a Lage Dahlgren/Ellinor Jansson

3:a Pia Herrström/Mats Linderberg

1:a Maria Lindberg/Robert Maklar

2:a Ellinore Petersén/Ellinor Jansson

3:a Anita Andersson/Lage Dahlgren

Fullt upp i sekreteriatet, Cenny, Anne-Marie och Monica
kollar protokoll och lottning inför nästa hit.

(Foto Jack'n Jill: Kent Larsson)
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Kursverksamheten
Vårens kurser avverkades enligt programmet, för-
utom några som på grund av bristande intresse blev
inställda.

Vårens program, startade vecka tre med bland
annat en Bugg Grundkurs och Foxtrot Grundkurs
samt enligt programmet Bugg Fortsättning 1, Par-
Teknik och Bugg Motion, den planerade Bugg Grund-
kurs på onsdagarna blev inställd.

Schema och info hittar man på anlagstavlorna i
lokalen och på Hemsidan. Gå även in i gruppen
Boggielovers på FB där det kommer in löpande info om
nyinsatta kurser och andra nyheter gällande verk-
samheten på Boogie Lovers.

Info hur man anmäler sig och betalar in kurs-
avgifter och medlemsavgifter hittar man i lokalen
eller frågar ”Elle” Ellinore Petersén i första hand.

Som alla kanske känner till så har jag dragit mig
tillbaks ifrån jobbet som Kursansvarig och lämnat
över jobbet till våra tre tuffingar "Elle", "Kikki" och
Marianne. Jag tackar för mig efter en intressant 15-
årsperiod och önskar tjejerna lycka till!

Robert

Kursansvariga; Ellinore Petersén, Marianne Iversen och
Kirsti Tuominen samlade för att förbereda kursverksam-
heten inför kursstarten vecka 35.

Äntligen är det dags, jag har väntat på den här kursen
i flera veckor och nu är den äntligen igång.
Uppvärmningen är klar och instruktören visar den
första övningen. Funderar, iakttar, förbereder mig,
nu musiken börjar… men när musiken återigen tyst-
nar så har vi fortfarande inte tränat på det som vi
skulle träna på. Min förare körde sitt eget race istället
och gjorde lite av varje, men inte övningen. Det blev
som en kort dans ute på en dansbana istället för en
kursövning. Jag blir irriterad men håller god min,
nästa person får jag säkert öva med…

Låter det bekant? Jag hoppas inte det, men många
följare vittnar om detta. Jag förstår inte varför det
händer, men det gör det. Varför är det inte självklart
att göra övningen som instruktören visar? Du kan
alltid upptäcka något om figuren som du inte har
tänkt på tidigare som gör den lättare, smidigare,

Gör övningen!

Hämtat från ‘‘Tankar om dans‘‘, FB

snyggare eller bekvämare. Om det nu skulle vara så
att jag redan kan det som vi ska lära oss så gör jag
övningen i alla fall, om inte för min skull så för den jag
dansar med. Om vi båda kan så kan vi träna för att
sätta mönstret perfekt istället för att ”bara” sätta det.

Om det är så att man tycker att mönstret är svårt,
så säg det och gör så gott du kan. Men gör mönstret,
öva på det. Strunta inte i det av någon anledning. Alla
på kursen är där för att lära sig någonting eller för att
hjälpa andra att lära sig. Om det inte är ditt mål,
varför är du då på kursen? Om du är där för att träffa
folk så gör övningarna samtidigt. Det finns ingen bra
anledning att inte göra de övningar som instruktören
lär ut. Visa respekt mot dina kurskamrater och in-
struktörerna genom att göra det som ni ska göra.

Elinor Jansson och Micke Andersson kollar i kursledarnas
”Bibel” vilken tur som står på tur.

Elinor och Micke nöjda med att deras kursare i F2 våren
2016 försöker och gör det som kursledarna lär ut.
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(Artikeln hämtad från Dalademokraten)

Jag har grämt mig över detta sen dess och vågade
till slut, i höstas (2015), hoppa på en grundkurs i bugg
igen, tröskeln för att över huvud taget påbörja grund-
kursen var enorm men idag ett halvår senare ångrar
jag verkligen inte att jag ändå övervann rädslan att
göra detta.

Grundkursen är genomförd och fortsättning 1 är
påbörjad, denna resa har definitivt inte varit en dans
på rosor då det många gånger känts tungt och själv-
känslan svikit men med hjälp och stöttning av alla
härliga människor på Boogie Lovers så har det helt
klart varit värt det.

Ett speciellt tack riktar jag till Ellinore Petersén
och Katarina Esberg för deras engagemang och
peppning på denna resa som egentligen bara börjat.

Varför jag skriver detta är för att jag tror att fler
känner som jag gör och vill med det berätta att inte ge
upp.... för dansen är något som jag tror alla människor
mår bra av även om resan dit är lite krokig för en del.

Jonas
Olofsson

Att lära sig dansa är något som jag velat väldigt länge
och faktiskt påbörjade redan 2002 då Boogie Lovers
låg på sitt gamla ställe i Rosenlund.

Den gången så kom jag tyvärr inte längre än grund-
kursen som på den tiden var 8 ggr samt att jag gick
2 ggr på Fortsättning 1, efter det vart det stopp då jag
kände mig obekväm.

den 1 februari kl 10:34 · Stockholm
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Gammel-
tjoa
Ett säkert vårtecken och att det snart
är säsongsavslutning för kursverksam-
heten i lokalen är när Cenny och Anne-
Marie håller den numera traditionella
kursen i Gammeltjoa.

Stort tack till Cenny och Anne-Marie för att Ni
ställer upp och lär ut lite Gammeldans som mynnar ut
i Pariserpolka varje vår innan utedanserna börjar.

13 taggade par dök upp och såg till att det blev drag
i lokalen. Många deltagare med dolda talanger i
gammeldans växte fram under kursledarnas tydliga
instruktioner. Två härliga kvällar med mycket glädje
och skratt som avslutades med nästa helt perfekta
rundor Pariserpolka. Bra jobbat av deltagarna som
helt klart tog åt sig av de råd och tips kursledarna bjöd
på.

Hoppas det blir en ny kurs nästa vår, en kurs som
varmt rekommenderas. Missa inte den!
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Crazy Feet
Cup 2016
I strålande fint väder avgjordes 2016 års CFC, Klubb-
mästerskap i Bangolf, som tradition på Minigolf-
banan vid Kanalen. 12 st laddade och förväntansfulla
medlemmar mötte upp till match om titeln klubbmäs-
tare 2016 och även äran att förvalta det gamla åtrå-
värda vandringspriset ”Fiskens doja” i ett år.

Favoritgruppen som bestod av Kent Larsson (seg-
rare de två tidigare åren), Peter Lindberg, Thomas
Floby, dessa tre ”proffs” som även är duktiga lång-
golfare kompletterades av Cenny Walther som är

vanlig semester-bangolfare. Som väntat gick denna
grupp ut stenhårt och det blev en härlig fajt inom
gruppen.

Vi andra ”semesterspelare” försökte så gott vi
kunde med blandade resultat på alla långa backar
som är lite krokiga och vinda. Vi tröstade oss med att
det är viktigast att vara med och försöka, detta med
sagt som en liten passning till de som inte ställde upp,
men Ni har chansen nästa år att träffas till en trevlig
kväll utan dans, det går faktiskt riktigt bra det med.

Efter en noga koll av de inkomna slagningarna så
kunde det konstateras att efter de tuffa 18 banorna
skilde det 1 poäng mellan 1:an och 2:an, 5 spelare var
under 48 slag.

”Överraskninge” Cenny Walther tog hem 2016 års
KM i Bangolf, stort grattis till Cenny som grejade
segern med 1 slag före Kent Larsson. Övriga resultat,
se resultatrutan nedan, siffror inom parentes är ställ-
ning efter 9 spelade hål.

Årets Glassdrottning blev Diana Vicente som käm-
pade väl.

Tävlingen kan börja, Anne-Marie väntar på sin tur.

Diana siktar in sig och hoppas på en spik.

Kent dubbelkollar protokollen, spänningen stiger.

Kent överlämnar vandringspriset, ”Fiskens doja”
till nya klubbmästaren Cenny.

Cenny siktar in sig på en sista spik. Thomas och Kent
kollar in protokollet inför det sista avgörande slaget.

Resultat CFC den 22:a maj 2016
Inom parantes är resultaten efter de första nio hålen

1. Cenny Walther (18) 39 Klubbmästare
2. Kent Larsson (20) 40
3. Peter Lindberg (20) 43
4. Tomas Floby (21) 45
5. Christer Ljungblad (18) 47
6. Robert Bohman (22) 52
6. Elle Petersen (26) 52
8. Ann-Marie Lund (22) 53
9. Lars Albinsson (21) 57

10. Maria Lindberg (31) 71
11. Nellie Vicente (48) 78
12. Diana Vicente (43) 79
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Beachpartyt
Vårsäsongen avslutades enligt gammal tradition med
Beachpartyt vid Mälarbadet, en avslutning som bru-
kar samla en hel del intresserade medlemmar, kur-
sare och bekanta, så var det tyvärr inte denna kväll
som bjöd in med ett helt underbart kvällsväder.

En tapper skara på ca tjugo medlemmar mötte dock
upp i lagom tid när grillarna var i gång kl 18.05 och
snart började det lukta gott av alla olika grillbitar som
mästerkockarna fixade till, som vanligt smakade det
bra när man får grilla och tillsammans med glada
vänner inmundiga maten och god dricka därtill.

Tyvärr fick kvällens tänkta höjdpunkt ställas in i år
igen på grund av att det var för mycket ”grilltekniker”
kvar längre än vanligt och att det känndes lite för tunt
i truppen för att det skulle bli en bra match. Så den
fysiska delen av kvällen fick bli en match i Kubb där
det till slut blev fyra lag som kämpade om segern med
olika stilar och taktik, det är dock inte helt klart vilket
lag som vann men roligt var det och jag är nästan
övertygad om att det var mitt lag som tog hem segern,
eller . . .?

När mörkret sänkte sig över Mälarbadet i en fantas-
tisk solnedgång vidtog städning av den plats vi varit
under kvällen, på övriga ställen behövdes det verkli-
gen städas med, men det hoppade vi över.

Stort tack till Ni som kom och till alla som inte kom
rekommenderar vi att INTE MISSA denna trevliga
kväll nästa år.

Foto: Yvonne Johnsson
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Städning av lokalen samt torsdagsfika
På torsdagar är det socialdans 20-22 och då välkomnar vi möjligheten
till kaffe, te och någonting gott till! På samma sätt vill vi starta en ny
kursvecka med en ren och välstädad lokal.

Om vi fördelar året på många händer på listan för städning och torsdagsfika så blir belastningen
överkomlig. Med utgångspunkt från personer som ofta är i lokalen så finns det en i förväg ifylld
lista med ett namn som sitter på skafferidörren i lokalen. Samtliga personer på listan har
meddelats via e-post. Meningen är att dessa personer behöver minst en till som hjälper till.

Under er städvecka ansvarar ni för att:

• kaffe, te och tilltugg finns mellan klockan 20.00–22.00 på torsdagen.

• städnyckeln hålls reda på och lämnas tillbaka när städningen är genomförd.

• lokalen städas i slutet av veckan (från tors efter kl. 22 till sön kl.15) enligt städinstruktion i
städskrubben.

OBS! Undvik städning när helgkurs pågår (t ex lördag eller söndag). Kolla i kalendern på
hemsidan

eller med lokalansvarig eller kursansvarig.

Tänk på att det efter torsdagsfikat är mycket viktigt att dra ur sladden med timern till kaffe-
bryggaren och vattenkokaren.

Kolla även att fläktarna är avstängda samt lysrampen utanför lokalen är släckt.

Undrar ni något kring städ- och fikaveckan kan ni alltid fråga lokalansvarige Annelie Johansson.

göres per mail till: KursBoogieLovers@gmail.com

Uppgifter som vi vill ha är:

namn, födelsenr (år-mån-dag), adress, tel.nr, mail-adress,
vilken kurs man vill vara med i,

om man har gått kurs tidigare hos oss eller någon annan dansförening.

Kursavgiften

betalas in på vårt PG: Boogie Lovers 13 68 59 - 6.

Enbart inbetalning av kursavgift räknas inte som anmälan.

Anmälan till våra kurser

Medlemsavgiften betalas in på Boogie Lovers postgironummer 13 68 59-6.

Det går bra att betala medlemsavgiften samt kursavgiften tillsammans men glöm då
inte att skriva att inbetalningen gäller kursavgift samt medlemsavgift.

Saknar Ni medlemskort så kontakta kassören Sten-Erik Edenhag..

OBS! Glöm inte att anmäla ny adress vid flytt!

Medlemsinformation

INFORMATION
om verksamheten hittar man på anslagstavlan i lokalen och Hemsidan


