
Let øvede – Hold nr. 03 

Tirsdage kl. 18:00-19:25 – Greve Idræts Center Aktivitetssal 2 

Der må kun danses i bløde såler og indendørssko i lokalet. 
Tænk på dine dansevenner – brug ikke parfume, hårlak osv. inden træning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Holddefinition for Let øvede 2022-23 
 
Holdet er for dig, som vil videre i linedance. 
Du har danset 1-2 år (eller mere) og kender en del grundtrin. 
Du ønsker at lære mere. 
Vi skal danse gode danse for letøvede (Niveau improver). Dansene repeteres, og du 
får nye udfordringer (drejninger, tag og restart)  
Vi danser overvejende 32 counts danse, men snuser også til de lidt større danse. 
Vi danser til alle former for glad musik, nyt, ældre, country og non-country. 
Vi danser forskellige dansestilarter.  
Det er vigtigt vi har det sjovt, lærer nye danse men også gamle danse som bruges 
rundt omkring i danselandet, kan udlæres på holdet.  
Vi går roligt frem med 2-4 nye danse pr. måned. 
Jeg repeterer og giver “vægge” når der er ønske om dette. 

Der forventes et stabilt fremmøde og engagement i undervisningen. 

På holdet sætter vi kammeratskab og danseglæde i fokus, for det skal være sjovt at 
danse linedance. 

Så har du lyst til at være med, få god motion, møde nye eller kendte ansigter, og har 
du masser af glæde ved musik og bevægelse, så er dette hold helt sikkert noget for 
dig. 

Spørgsmål vedr. holdet kan rettes til. 

Instruktør Britt Hoeing på mail: bmhoeing@privatmac.dk 

 

 

Pris for Let øvede 2022-23:  

Som første hold: 600 kr. 

Som efterfølgende hold: 200 kr. 

Medlemskontingent er obligatorisk for alle og koster 100 kr. 

Første undervisningsdag for Let øvede: Tirsdag den 6. september 2022 

mailto:bmhoeing@privatmac.dk
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