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Bestyrelsen og instruktører.  

 Formand  i klubbens bestyrelse: Sitta Jørgensen. 
En aktiv linedanser, der har danset i Dusty Boots i 6 
sæsoner.   
Kan kontaktes på mobil 2343 6560 eller e-mail 
sitta@mail.tele.dk   

Næstformand i bestyrelsen:  Ulla Hougaard 
Danset i 3 år på senior hold fredag formiddag 
og de sidste 2 år også på begynderhold 
onsdag aften.   
  

 Sekretær i bestyrelsen: Connie B. Hansen 
Er webmaster på klubbens hjemmeside.   

Har danset linedance i 10 år og deltager gerne i alt,  
hvad der har med linedance at gøre.  

   

  Medlem af bestyrelsen Torben M. Andersen.  
 Han er klubbens cafébestyrer og står desuden  
 for salg af tøj med klubbens logo.  

   En garvet danser på næsten alle hold.  

  

Kasserer i bestyrelse og instruktør: Charlotte 
Larsen. Underviser alle hold undtagen seniormix. Er 
desuden kontaktperson vedr.  opvisningsholdet. 
Kan kontaktes på mobil 2252 1451.  
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Dansetider  

Mandag:  

Kl. 19.00-20.00  Easy       Multisalen v. boldbanerne.  

Mandag, ulige uger:  

Kl. 20.10-21.30  Opvisningsholdet  Multisalen v. boldbanerne.  

Onsdag:  

Kl. 18.00-19.00  Begynder  

Kl. 19.10-20.10  Fortsætter  

Kl. 20.20-21.30       Forsætter + 

Alle hold onsdag danser i den lille gymnastiksal på Støvring Gymnasium.  

Vigtige Datoer   

01. mar. 2015  Søndagsdans for begyndere.  

11. mar. 2015 Generalforsamling. 

14. mar. 2015 Oldies Marathon. 

29. apr.  2015 Skovtur   

 

Sådan finder du danse og videoer på www.dustyboots.dk  

• Klik på fanen "vi danser" eller "alle danse".  

• Under fanen "vi danser" klikkes på det hold man danser på.  

• Under holdet kan man se de danse der er udlært i løbet af sæsonen.  

• Ved at klikke på dansen kommer der er stepsheet frem og hvis man 

klikker på "video" vises en video af dansen.  

• Under fanen "alle danse" findes dansen under forbogstavet i dansens 

navn.  
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Betaling af kontingent.  

Vi vil gerne, at du overfører kontingent til vores konto i Jutlander Bank i 

stedet for at betale kontant.  

Beløbet overføres til reg. nr. 9805 kontonr. 000 064 4552.  Husk 

at påføre navn og fødselsdato.  

  

Priser pr. sæson (aug.-dec. og jan.-maj):  

Voksen – du er mellem 15 og 64 år ved sæsonstart  

1 hold kr. 375,-    Flere hold kr. 75,- ekstra (i alt kr. 450,-)  

  

Senior - du er fyldt 65 år ved sæsonstart:  

1 hold kr. 350,-    Flere hold kr. 50,- ekstra (i alt kr. 400,-)  

  

Børn – du er under 15 år ved sæsonstart:  

1 hold kr. 200,-    Flere hold kr. 35,- ekstra (i alt 235,-)  

  

Sommerdans:  

For alle gange kr. 275,- Pr. aften kr. 40,-  

Ved spørgsmål kontaktes kasserer Charlotte Larsen på tlf. nr. 2252 1451 

eller på e-mail: horsensvej4@gmail.com   

Informer venligst om ændringer i mail-adresse, tlf. nr., adresse, navn mm.  

på mail til: dustyboots.linedance@gmail.com   
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