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Verksamhetsplan 2013
Allmänt
Styrelsen driver föreningen med målet att verka för god, dansutvecklande verksamhet för utövare av swing- och 
rockbaserade danser så som Bugg, Lindy Hop, Boogie-Woogie, Dubbelbugg och Foxtrot men också t.ex 
Streetfunk, Hip-Hop och showdans om intresse och möjligheter finns. Och här menar styrelsen att möjligheten 
till tillväxt också finns, särskilt i yngre åldrar.

Att tävla är ett sätt att skaffa sig personliga mål för att bli en bra dansare, men också uppvisningar mm kan vara 
vägen till sådan inspiration. Målet, och möjligheterna, för LDT:s medlemmar skall vara att kunna bli så goda 
dansare som möjligt inom sin dans.

Ett led i detta är att hitta nya former för verksamheten. Att ständigt arbeta med kursutbud och –innehåll är en 
målsättning. Under året kommer ett antal intensivkurser i olika danser att anordnas efter möjlighet och 
efterfrågan.

Medlemmar & Aktiviteter
Att hitta olika sätt för Lindy Dancing Teams tävlings-, tränings- och kursverksamhet att växa är prioriterat, 
liksom att finna lokaler ändamålsenliga för vår verksamhet. Att fortsatt leta efter egna lokaler är viktigt men 
kräver både initiativ och ekonomi. Ett fortsatt lika viktigt inslag är att hitta aktiviteter som kan locka alla 
medlemmar. Aktiviteter med detta syfte som planeras under året är de traditionella avslutningsdanser som under 
senaste åren också utökats till att pånyttföda ett gammalt koncept, ”mitterminsdanserna”, med fantastiskt gott , 
och ständigt stigande, resultat.

En utvidgning av detta mot fler s.k. sociala danser, kanske inriktade mot en eller ett par av våra grenar, planeras 
under 2013.

Ledare och utbildningar
Antalet ledare är begränsande för vår verksamhet, så att hitta nya ledarämnen är prioriterat. Ledarämnen som 
fångats upp skall ges möjlighet till både utbildning och utveckling. En ambition att ha fler ledare än absolut 
nödvändigt har uttalats. Detta skulle ge större möjligheter för ledare att själva vidareutbilda sig, lära sig nya 
danser eller bara ta en paus. Syftet är förstås att våra ledare skall känna sig uppskattade.

Om vi vill nystarta vår barn- och ungdomsverksamhet behöver vi engagerade ledare som med stöd från andra 
kan driva denna del av vår verksamhet.

Under året kommer aktiv utbildning och träning av styrelsen att ske för att på ett bättre sätt kunna realisera de 
idéer och förslag som kommer fram.

Träningar
På träningarna deltar både egna tävlingspar och tävlande från andra klubbar. Att hitta former där träningarna 
ständig är utvecklande är en utmaning. Formerna skall utvecklas vilket kommer på sikt kommer att kräva fler 
lokaler.

Tävlingar och tävlingspar
Vi fortsätter vår kontinuerliga och målmedvetna träningsmetod som gett goda resultat med de par som är 
engagerade och målmedvetna.

Att arrangera tävlingar har i och med R-systemets införande blivit betydligt lättare och med stöd av 
erfarenheterna från Lindy-swingen som vi arrangerade i november, planerar att vi att under året genomföra 
åtminstone två R-tävlingar, en med fokus på bugg och dubbelbugg och en repetition av Lindy-swingen med 
fokus på Lindy och Boogie.
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För styrelsen, Thomas Nilsson (ordförande)
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