Hej!
Vi i VDSF vill börja med att tacka för det år som börjar gå mot sitt slut, och vi hoppas att ni
har haft roliga, trevliga och glada stunder runt om i era föreningar.
Detta år har vi valt att ordna en gemensam danskväll som avslutning för alla som gått någon
danskurs hos någon av distriktets medlemsföreningar, vi ser det som ett roligt sätt för våra
föreningars kursdeltagare att få testa sina vingar på dansgolvet efter avslutad kurs.
Lördagen den 8/12 ordnar vi alltså en danskväll i Götene, och hälsar alla kursdeltagare runt
om i distriktet välkomna till denna kväll. Se separat inbjudan för mer info!
Tanken är också att öka gemenskapen mellan de kursdeltagare som varit aktiva i våra
föreningar under året, kanske kommer de att stöta på varandra på andra danser framöver
och har då ett bekant ansikte att dansa med. Därför ber vi er förenings kursledare att prata
lite extra om denna danskväll med era kursdeltagare, kanske vore det en idé att samåka från
föreningen? Vi tänker att ju mer gemenskap vi har, ju roligare har vi! Men eftersom vi ordnar
den här kvällen själva så vill vi också be om lite hjälp under kvällens gång.
För att kvällen ska bli så trevlig som möjligt så ser vi helst att 2-3 personer från din förening
kan ställa upp och hjälpa oss med det praktiska under kvällen, vi har givetvis förberett det
som behöver förberedas innan. Vi ser gärna att ni som väljer att hjälpa till kan vara på plats
lite tidigare under eftermiddagen, tid kommer vi överens om när ni anmäler ert intresse.
Skicka ett mejl till oss med namn och telefonnummer till de som vill hjälpa till från din
förening. Vi hoppas att ni kan tänka er att ställa upp med ett gäng hjälpande händer under
denna roliga kväll! Ni skickar kontaktuppgifter till v.d.s.f@hotmail.se

Vi vill också redan nu ställa frågan till er angående DM 2019! Vi vill gärna vara ute i god tid
med att hitta en värdförening, och ber er därför att snarast kontakta oss om ni är
intresserade av att vara värdförening för DM 2019.

Vi har även haft en del förfrågningar kring Future Camp och Future Cup, och tyvärr har vi
inte haft någon möjlighet att arrangera detta i år. Men vi vill gärna att konceptet lever
vidare, och vill därför bjuda in er föreningar till en kväll där vi tillsammans kan diskutera
framtiden för Future Camp/cup i vårt distrikt. Kanske har ni tankar och idéer om hur vi skulle
kunna jobba vidare med detta tillsammans? En separat inbjudan kommer, men spara
datumet 28/1 2019 i era kalendrar för denna träff!
Varmt tack för ett roligt 2018, hoppas att vi ses på danskvällen den 8 december!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i VDSF

1

