
                                                                                                                         Dusty Boots Nyhedsbrev                               

 

Linedance for sjov www.dustyboots.dk 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

Velkommen til Dusty Boots, Støvring. 
 

Vi vil gerne byde alle dansere velkommen til klubben til 
endnu et år med linedance på alle niveauer. 

   
Igen i år bliver det et år, med masser af nye og gamle danse 
og en del arrangementer – nogle for klubbens medlemmer 
og andre for alle interesserede. 
 

Vigtige datoer: 
 

  17. sept. 2022 Lørdagsdans m/Vikki Morris 

  29. okt. 2022 Oldies Marathon 
  11. dec. 2022 Juleafslutning for alle 
  5. marts 2023 Søndagsdans for Begyndere 
  15. marts 2023 Generalforsamling 
  1. april 2023 Oldies Marathon 
  26. april 2023 Linedance Skovtur for alle 
  Maj og juni 2023 Sommerdans for alle hold om onsdagen 
 
 
   
 

August 2022 Dusty Boots Linedance  
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Dansetider: 
 

Mandag: 
 
Kl. 19.00 - 20.00 Easy 
En gang om måneden tilbydes Easy ekstra dans indtil kl. 20.30 
En gang om måneden tilbydes ekstra dans for sidste års begyndere. 
 
Mandag i lige uger: 
Kl. 20.10 - 21.30 Oldies  
 
Mandag danser alle hold i Multisalen v/boldbanerne, Kr. Østergårdsvej 2,  
9530 Støvring – indgang gennem kælderen  
 
Der er mulighed for at nyde en kop kaffe/the i pausen. 
Medbring gerne dit eget krus. 
 
Onsdag: 
 
Kl. 18.00 – 19.00 Begynder 
Kl. 19.10 – 20.10 Fortsætter 
Kl. 20.20 – 21.30 Fortsætter + 
 
Onsdag danser alle hold i Festsalen, Bavnebakkeskolen, Bavnebakken 105,  
9530 Støvring 
 
Caféen er åben hver onsdag.  
Der kan til meget favorable priser købes kaffe/the. 
Medbring gerne dit eget krus. 
 
Beskrivelse af de forskellige hold finder du på vores hjemmeside: 
www.dustyboots.dk under fanen ”hold og tider” 
 
 

 

http://www.dustyboots.dk/
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Hvert år er der mulighed for at bestille T-shirts mm.  
med klubbens logo. 
Mere info omkring dette primo september 2022 

 
Betaling af kontingent. 
 
Der er følgende muligheder for betaling af kontingent: 
Tilmelding og betaling via Dustyboots.nemtilmeld.dk 
Overførsel til vores konto i Jutlander Bank – reg. nr. 9070 konto nr. 949 064 4552. 
MobilePay til nr. 21428. 
Kontant til kassereren. 
 
Priser pr. sæson (efterår fra august til december, forår fra januar til april) 
 
Voksen – du er mellem 15 og 64 år ved sæsonstart 
1 hold kr. 400,-  Flere hold: kr. 75,- ekstra (i alt kr. 475,-) 
 
Senior – du er fyldt 65 år ved sæsonstart 
1 hold kr. 375,-  Flere hold: kr.50,- ekstra (i alt kr. 425,-) 
 
Børn – du er under 15 år ved sæsonstart 
1 hold kr. 200,-  Flere hold: kr. 35,- ekstra (i alt kr. 235,-) 
 
Ved spørgsmål kontakt kasserer Charlotte Larsen på tlf. nr. 2252 1451 
eller e-mail: dustyboots.linedance@gmail.com 
 
Oplys venligst om ændringer i e-mail, tlf. nr. adresse, navn m.v. 
 

Sådan finder du udlærte danse og videoer på www.dustyboots.dk 
 
➢ Klik på fanen ”vi danser” eller ”alle danse” 
➢ Under fanen ”vi danser” klikkes på det hold, du danser på. 
➢ Under holdet kan man se de danse, der er udlært i løbet af sæsonen. 
➢ Ved at klikke på dansen kommer step sheet frem, og hvis man klikker på ”video” 

vises en video af dansen. 
➢ Under fanen ”alle danse” findes dansene i alfabetisk rækkefølge efter dansens 

navn. 

mailto:dustyboots.linedance@gmail.com
http://www.dustyboots.dk/
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Bestyrelsen og instruktøren. 
 
Formand: Birgitte Marturin 
Birgitte har danset siden 2017 og danser med på flere af klubbens hold.  
Udover at være formand, har Birgitte sammen med Anni ansvaret for 
tøjsalg i klubben. Birgitte kan kontaktes på tlf. nr. 4143 8380 eller på e-mail: 
marturinforever@gmail.com 
 

Næstformand: Anni Kjeldsen 
Anni har danset siden 2017 og danser med på flere af klubbens hold. 
Udover at være næstformand har Anni sammen med Birgitte ansvaret for tøjsalg  
i klubben.  
 
 

Sekretær: Charlotte Bøjlund Andersen. 
Charlotte har danset linedance siden 1998. Hun har været med hos 
Dusty Boots siden klubben startede i 2002. Hun danser i dag med på                                  
de fleste af klubbens hold. Charlotte sørger for kaffen til mandagens 

dansere. 
 

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Jensen. 
Dorthe har danset siden 2019 og danser med på flere af klubbens hold. 

Dorthe sørger for kaffen til onsdagens dansere. 

 

 
Kasserer og instruktør: Charlotte Larsen.  
Charlotte har danset i klubben siden 2003, og været instruktør siden 2007. 
Hun involverer sig gerne i stort set alt, som har med linedance at gøre.  
Charlotte kan kontaktes på tlf. nr.2252 1451 eller  
e-mail: dustyboots.linedance@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Følg os på Facebook      


