
Inspirationshelg
Varmt välkommen till en 

Denna helg riktar sig till våra föreningars styrelser (och i första hand ordförande, 
kassör, sekreterare, sammankallande i valberedningen) samt era kursledare. Vi 
kommer att inspireras av varandra och av andra för att bli ännu bättre på att vårda 
och utveckla våra föreningar tillsammans. Plats: Elite Stadshotellet i Växjö.

Program
Lördag 29/10
9:30 Drop in med kaffe
10:00 Introduktion av dagen & presentation
10:30 Paradans – vad är det?
12:00 Lunch
13:00 Workshops i de olika grupperna
14:30 Kaffe 
15:00 fortsättning workshops
16:30 Paus & transport till DK Swing
17:00 Prova på ”Smooth Jive”
18:00 Paus 
19:30 Gemensam middag
Söndag 30/10
9:30 Samling och uppstart – vilka intryck

har vi från gårdagen?
10:00 Vi fortsätter arbetet i respektive

grupper – hur tar vi med oss detta
hem till våra föreningar?

12:00 Lunch
13:00 Hur skapar man en positiv förening?

Inspiration från Jim Thuresson
14:30 Utvärdering av helgen och hemfärd

Det är begränsat antal platser förbokade. Varje förening i vårt SDF får skicka 7 deltagare och 
garanteras 3 platser där distriktet står för konferenskostnaderna. Resa och boende bekostar 
föreningarna själva. Om det är föreningar som inte deltar kommer vi ha fler betalda platser att fördela 
på föreningarna som är anmälda. Vi vill helst se både representanter från föreningens styrelse och 
kursledare den här helgen. Även valberedningen har en viktig funktion i våra föreningar.

Sista dag för anmälan är torsdagen den 28 september till info@sbdsf.se.
Kom ihåg att anmäla eventuella behov av specialkost. 

Varmt välkommen!

med Sydöstra Danssportförbundet

Helgen den 29-30 oktober i Växjö

Hälsningar styrelsen för SÖDSF

Tobias Wallin känner 
de flesta igen från 
Lets Dance och hans 
projekt med Smooth
Fox/Jive. Tobias 
kommer under 
lördagen inspirera 
våra kursledare och  
låta oss alla prova på 
Smooth Jive. Så ta 
med dansskorna…

Jim Thuresson är fd landslagscoach i basket 
och suverän på detta med att tänka positivt. 
Med risk för att vi får träna våra skrattmuskler 
samtidigt som vi får med oss en hel del 
”matnyttigt” till våra föreningar.

Paradans vad är det 
och hur kan vi utveckla 
det i våra föreningar? 

I samarbete med…

mailto:info@sbdsf.se

