
Lindy Dancing Team

Verksamhetsberättelse 2012
Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under år 2012 bestått av:
Ordförande: Thomas Nilsson
Vice ordförande: Ulla-Maj Wester
Kassör: Johnnie Silfverhielm
Sekreterare: Carina Andersson
Ledamöter: Mats Gladh och Jan Erik Andersson
Suppleanter: Peter Lantz och Pia Liljebladh

Föreningens revisorer har varit Monica Weimer och Ann-Kristin Eriksson. Styrelsen har haft 11 protokollförda 
möten under verksamhetsåret. Årsmöte avhölls 18/3.

På årsmötet valdes också två revisorssuppleanter, Gun Tudén och Susanne Lantz

Verksamheten och medlemmarna

Årsmöte (2012-03-18)

Årsmötesförhandlingar med traditionell smörgåstårta genomfördes i en skolsal i Ljungsbroskolan. Ett 13-tal 
personer deltog.

Mitt-terminsdanser (2012-03-07,2012-10-10)

Mitterminsdanserna har etablerat sig som en favorittillställning för många medlemmar. Cirka 90 personer deltog 
och tog med sig fikakorg och dansade i Tornhagskolans södra gymnastiksal.

Förbundsmöte (2012-04-20/21)

På Svenska Danssportförbundets förbundsmöte hade vi ingen rösträtt och ingen representerade Lindy Dancing 
Team.

Kursavslutningsdanser (2012-04-25, 2012-11-21)

Den numera etablerade traditionen med dans i kurslokalerna i Tornhagen fortsatte även i år med våra 
kursavslutningar. Även till dessa tillställningar kom ca 90, traditionsenligt bjöds alla på mackor och fika.
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Prova på (2012-01-18, 2012-08-22)

Inför både vår- och höstterminen erbjöd vi allmänheten ånyo en gratis prova-på-kväll. Alla som ville fick prova 
på Lindy Hop, Boogie Woogie och Bugg. Lokal var som vanligt Tornhagskolan. Varierat antal deltagare på de 
olika delarna. Många ledare deltog.

Foxtrotkurs (2012-05-02, 2012-10-07)

Precis före mitterminsdansen bjöd vi in till en intensivkurs i foxtrot. Även dessa gånger var det gratis för alla 
som betalt en kursavgift denna termin. 30-40 personer deltog.

Boogie Woogie helgkurs (2012-10-20/21, 2012-11-11)

Under hösten arrangerade vi både grundkurs och fortsättningskurs i Boogie Woogie. Det var första gången vi har 
arrangerat en fortsättningskurs i Boogie. Det var ett 15-tal deltagare på bägge kurstillfällena.

Uppvisning (2012-03-03 & 2012-10-26)

På ett födelsedagskalas i Landerydgården visade Carina & Thomas upp ”1900-talets swingdanshistoria på 8 
minuter”. Under hösten hade vi nöjet att få göra en uppvisning i Konsert och Kongress på Stångåstadens 
företagsfest. 4 par dansade Lindy och Bugg.

Sommarbuggen R-tävling i Gamla Linköping (2012-06-10)

Med blodad tand från Lindy Swingen 2011 beslöt vi att vi även skulle testa en R-tävling i Bugg. Vi ville ha ett 
sommartema och Gamla Linköpings utedansbana passade då utmärkt. Totalt 39 par deltog i alla åldersgrupper. Vi 
hade tur med vädret och det var en många som kom och tittade. Domare var Robert Kaland, Ann-Katrin 
Övergaard och Tomas Söderström. Sekretariatsansvarig var Ulla-Maj Wester och tävlingsansvarig Carina 
Andersson och Susanne Lantz.

Swing-danskväll med R-tävling Lindyswingen (2012-11-11)

I samband med fortsättningskursen i Boogie Woogie arrangerade LDT en danskväll med swing-tema i Dansens 
Hus fina lokaler. Detta var andra Lindyswingen som vi. Vi hade hoppats på fler deltagare men fick nöja oss med 
5 par. Domare var Robert Kaland och sekretariatsansvarig, Kerstin Karlsson och tävlingsansvarig Pia Liljebladh. 
Kvällen avslutades med dans till Swingmusik och ett 50-tal dansare kom.

Reklam
Under hösten 2012 tog vi fram snygga t-shirts av funktionstyp. 
Dessa ska inte sälja utan kommer att utdelas till de som gjort någon 
insats för klubben eller som vinster. Vi har även köpt in snygga och 
praktiska klubbväskor till ett mycket bra pris. Samtidigt passade vi 
på att beställa nya instruktörströjor.
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Kurser och aktiviteter
Ett numera grundmurat grundutbud var bas även i detta års kursutbud. En del ommöbleringar bland ledarna 
gjordes för att öka utbytet och deras personliga utveckling. Det som var nytt detta år var att under hösten så 
gjordes medelkursen om till Håll-i-gång kurs på grund av ledarbrist där olika instruktör gästar kusen och Marie 
Raud ansvarar för kursen.

Vårterminen
 Bugg Grundkurs (Lelle & Anna)
 Bugg Fortsättning (Lars-Åke, Pia & Kristina)
 Bugg Medel (Ulla-Maj & Mats, Lars-Åke)
 Tävlingsträning Bugg vuxna (Thomas & Carina)
 Lindy Hop Grundkurs (Thomas & Hanna)
 Lindy Hop Fortsättning (Thomas & Hanna)
 Lindy Hop Medel/Träning (Thomas och Carina)
 Foxtrot Intensiv grundkurs (Lars-Åke, Pia & Kristina)

Höstterminen
 Bugg Grundkurs (Mats, Ulla-Maj & Pia)
 Bugg Fortsättning/Medel (Lelle, Inger )
 Bugg Hålligång Medel/Avancerad (Marie R & olika gästande instruktörer)
 Par- & Tävlingsträning Bugg vuxna (Thomas & Carina)
 Lindy Hop Grundkurs (Thomas & Hanna)
 Lindy Hop Fortsättning (Peter & Maria F)
 Lindy Hop Medel/Träning (Thomas & Carina)
 Boogie-Woogie Grundkurs intensiv (Thomas & Carina)
 Boogie-Woogie Fortsättning intensivdag (Thomas & Carina)
 Foxtrot Intensivkurs (Andreas & Pia)

Ledare och utbildningar
Ledarna inom Lindy Dancing Team har träffats regelbundet. Organisatör har Lelle Mirow varit. På de olika 
utbildningarna under 2012 deltog följande personer:

 Kursledarkurs bugg steg 1 (Peter L, Susanne Lantz)
 Förberedande kursledarkurs (Peter L, Andreas & Kristina)
 Musikteori (Lars-Åke, Ulla-Maj, Kristina och Anna)
 Mental träning (SISU) (Ulla-Maj & Mats G)

Tävlingspar och träningar
Under 2012 har klubben haft 30 licensierade dansare, oförändrat sedan föregående år. 

Klubben har under året bedrivit träning för tävlingspar med Thomas Nilsson, Carina Andersson.  
Tävlingsgruppen har dessutom fått besök av Stephan Peterson som även tävlar för oss. Tävlingsträningen har 
även detta verksamhetsår lockat dansare från andra klubbar.

Tävlingsresultat

Detta år arrangerades DM av Linköpings Sportdansklubb i Linköping, 12 dansare från klubben deltog. Det blev 
en pallplats för klubben, ett silver.

I 2012 års Svenska Mästerskap, som arrangerades i Karlskrona av Tipsy Dance Club deltog 14 dansare från 
LDT. Klubbens bästa resultat blev en 3:e placering (91 startande) som togs av Stephan Peterson och Sofia 
Peterson.
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Under 2012 har Lindy Dancing Teams tävlingsdansare deltagit på 24 tävlingar och parvis genomfört 72 starter. 
Totalt har föreningen tagit 12 uppflyttningspoäng under året. Två par gick upp i klassen B35+Super-A.

Thomas Nilsson & Carina Andersson B35+A/S: 2012-09-22 (1up), 2012-10-06 (3up), 
Stephan Peterson & Sofia Peterson B35+A/S: 2012-09-15 (3up), 2012-10-13 (3up), 2012-12-12 (2up)

Linköping 2013-03-06

Thomas Nilsson Johnnie Silfverhielm Ulla-Maj Wester

Carina Andersson Jan Erik Andersson Mats Gladh
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