
Western Express, Ølgod 
inviterer til Linedance 

Fredag d. 11.10.2013
i Ølgod Hallernes hal 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne aften byder på:
 

19.00 Velkomst 

Dans efter danseliste* (gennemgås 1 væg)

Floor split 

               Kaffepause midt på aftenen (incl. Kaffe og lagkage)

Workshops i løbet af 

                Evt. Ønskedans /Ønsker modtages på aftenen

24.00 Træffet slutter  
 
* Danseliste kan ses på  www.western-express

 

Danseafgift ved forud tilmelding :  

(Indbetales  på  reg.nr. 5990 

HUSK navn og mail. adr. evt. tlf. nr. på tilmelding

Tilmelding først gældende ved indbetaling, og I vil derefter modtage accept pr. mail

Ved tilmelding efter d. 04.10.2013

Deltagerantal: maks. 300 personer 

Tilmelding (gerne klubvis) senest d. 04

  

Mail:  

Jens Chr.  Lægsgaard: 

Hjemmeside: 

 

DJ.: 

Ole Lengsø 

Drikkevarer og al forplejning SKAL

Forudbestilling og betaling af mad skal ske i    

forbindelse med tilmelding: 

Håndmadder - uspecificeret:            

Landgangsbrød :        

 

AMERIKANSK LOTTERI KAN KØBES (

Western Express, Ølgod  
inviterer til Linedance - Aften  

Fredag d. 11.10.2013 kl. 19.00-24.00
i Ølgod Hallernes hal 1, Skolegade 18, 6870 Ølgod

Denne aften byder på: 

Dans efter danseliste* (gennemgås 1 væg) 

Kaffepause midt på aftenen (incl. Kaffe og lagkage) 

Workshops i løbet af aftenen. 

Evt. Ønskedans /Ønsker modtages på aftenen 

express-oelgod.dk  Sidst i september. 

 

Instruktører : 
Lene Mainz Pedersen 

Inger H. Andersen – Western Express
 

Danseafgift ved forud tilmelding :  75,00 kr.  

5990  konto. nr. 1053898)    

navn og mail. adr. evt. tlf. nr. på tilmelding 

Tilmelding først gældende ved indbetaling, og I vil derefter modtage accept pr. mail

4.10.2013 – Betaling ved indgangen -    85,00 kr. 

Deltagerantal: maks. 300 personer (først til mølle) 

ing (gerne klubvis) senest d. 04.10.2013 til: 

 

webmail@western-express-oelgod.dk 

 97 19 40 53 

www.western-express-oelgod.dk  

SKAL købes i hallen 

Forudbestilling og betaling af mad skal ske i     

uspecificeret:             17,-  kr. 

45,-  kr. 

AMERIKANSK LOTTERI KAN KØBES (gode sponsor præmier.) 

 

 

24.00 
Skolegade 18, 6870 Ølgod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Instruktører :  
Lene Mainz Pedersen – Hats & Boots 

Western Express 

Tilmelding først gældende ved indbetaling, og I vil derefter modtage accept pr. mail 

 


