
Formandsberetning – Western Express -2018 

 

Igen er et godt og aktivt linedanceår er gået 

55 medlemmer er der igen kommet på vores medlemsliste – fantastisk at vi har fået nogle 

nye begyndere på B1- men også skønt at der er kommet nogle”nye” til på de andre hold, 

det giver ligesom lidt mere dynamik på holdene.  

Inger har igen formået at lære os en masse danse, til nogle fede melodier. På vores 

tæskehold er det meget de populære fra radio´n, der laves koreografier til. På de andre 

hold er country dog stadig meget inde i billedet. Men fælles for sangene er dog, at de alle 

er skønne at bevæge sig til – tak for de gode valg Inger 

I februar 2017 var der en del fra Ølgod der deltog i Windmill i Vejle, det var en super 

hyggelig dag. Dejligt at være afsted en hel dag sammen med sine danse venner fra 

Western Express. Der blev danset i 2 haller på 2 niveauer, så alle havde mulighed for at, få 

rørt ”stængerne” 9 har allerede bestilt pladsen til dette års arrangement. 

Lige som sidste år inviterede vi til en danseaften i juni sammen med Happy Footstep fra 

Janderup, det var rigtig hyggeligt. Vi valgte at gøre det i vores danselokale, og der var 

nogle flittige dansemus, der havde bagt kager til vores kaffe, mums  – tak for det. 

Late night kontaktede os igen, det var dog mega svært at lokke nogen til at danse med, 

heldigvis var der en flok meget unge piger der turde, og de syntes godt nok det var sejt.     

(og lidt svært;-)) 

Ved Bork Havn, ved havnekanten var der i august Slidskeræs. Vi blev hyret til en 

opvisning, så 12 mand drog afsted, det var en zuper god oplevelse, og der var mange der 

valgte at deltage i de Workshops som Inger havde med. Specielt sjovt var det nok med 

”cheeseburger”. Tror at vi godt kan forvente en gentagelse til sommer. Arrangørerne var 

godt tilfredse.  

Western Express afhold fredag i uge 41 vores årlige træf – en kæmpe succes – med ca. 

170 glade linedansere. Vi havde 3 instruktører på scenen, vores egen Inger, Berend Fra 

Happy Footstep og ikke mindst Niels Poulsen fra Love-to-dance. Niels havde nogle 

fantastiske workshops med, og for dem der ikke havde oplevet Niels før, gav det mange 

positive kommentarer efterfølgende. Så dansegulvet var igen i år godt besøgt, samtidig 

med at der var hygge rundt ved bordene, specielt da vi fik æblekage. 

Empire Sko, Danse Daisy og Lager Engros Tøjsalg, var igen på pletten. Vores mange 

sponsorgaver, var igen i år med til at hæve overskuddet fra vores lotteri.  

Igen skal der lyde en TAK til støttegruppen for hjælp og opbakning ved alle arrangementer 

vi har haft den forgangne år, Tak for kampen omkring Træffet, specielt med vores lotteri.  

Hvis nogle andre har lyst til at give en hånd med er det bare at sige det til bestyrelsen eller 

Støtteforeningen.  



I 2017 havde vi nogle hyggelige sommer og juleafslutninger, med god opbakning . Det er 

dejlig at danserne bakker op omkring disse aftener.  

Ligesom sidste år; Sidst men ikke mindst endnu en stor tak til; klubbens medlemmer nye 

som gamle – til vores dygtige instruktør Inger – til bestyrelsen -støtteforeningen, for at vi i 

fællesskab kan danne Western Express – vores alle sammens bedste linedanceklub i 

Ølgod. 

 

Tak for året 2017. 

 

Charlotte Benedikt Hansen 

Formand Western Express -Ølgod 

 


