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Verksamhetsplan 2019

Allmänt

Målet med LDT är att verka för god, dansutvecklande verksamhet för utövare av swing- och rockbaserade danser
så som Bugg, Lindy Hop, Boogie-Woogie, Dubbelbugg, West Coast Swing, olika former av Foxtrot och andra 
danser som exempelvis Blues.

Målet, och möjligheterna, för LDT:s medlemmar skall vara att kunna bli så goda dansare som möjligt inom sin 
dans. Att tävla, genomföra uppvisning och gå på träningar är några sätt att skaffa sig personliga mål för att bli en 
bra dansare.

Kurser

Kursutbudet, som är vår stora intäktskälla, styrs av föreningens målsättning men också i stor utsträckning av 
intresse och möjligheter bland medlemmar och instruktörer, men även tillgång till lokaler.

2019:

• Terminskurser: Bugg (på grund-, fortsättning-, medelnivå), VT+HT

• Kortkurser:

◦ Boogie Woogie (grundkurser, men även någon fortsättning), HT+VT

◦ Dansmix (bugg 6ggr, modern fox 2gg, gammeldans 2gg), VT

◦ Fox (intensivdag), VT eller HT

• Dansens Vecka VT:

◦ Intensivkurs i Bugg grund

◦ Intensivkurs i Boogie Woogie grund

Medlemmar & Aktiviteter

Det är viktigt att hitta aktiviteter som kan locka alla medlemmar. På mittermins- och avslutningsdanserna får vi 
alla att dansa med alla, alla sorters danser och till alla sorts musik. Hit kommer nya dansare, liksom 
”återvändare” och här kan inbitna buggare bli introducerade i andra danser och tvärt om. Ett fenomen som är 
själva själen i LDT!

2019

• Mittermins-, avslutningsdanser, VT+HT

Marknadsföring

Att fånga ny medlemmar innebär att synas. Sociala medier, men även affischering, har större betydelse än man 
tror.

2019

• Ökad aktivitet i sociala medier, främst Facebook

• Ingen annonsering (tillströmningen har under 2018 hämtat sig utan annonsering)

• Affischer inför höstterminen för anslagstavlor och arbetsplatser klara före sommaren

• Prova-på-tillfällen inför terminen, VT+HT

Ledare och utbildningar

Antalet ledare är fortfarande begränsande för vår verksamhet, så att hitta nya ledarämnen är prioriterat. 
Ledarämnen som fångats upp skall ges möjlighet till både utbildning och utveckling. Att ha fler ledare är viktigt. 
Detta skulle ge större möjligheter för ledare att själva vidareutbilda sig, lära sig nya danser eller bara ta en paus.
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2019

• Arrangera en öppen DSF-dansledarutbildning Bugg Steg 1, VT

• Inspirationsdag för instruktörer och funktionärer, HT

Träningar och tävlingspar

Vi fortsätter vår kontinuerliga och målmedvetna träningsmetod som gett goda resultat med de par som är 
engagerade och målmedvetna. Att hitta former där träningarna för våra tävlingspar i olika grenar är fokuserade är
en utmaning. En viss del kan hanteras via parträningar.

Vi ska även försöka inspirera fler dansare till att prova på att tävla, men här är det förstås helt och hållet 
individernas egna intressen som styr.

2019

• Parträningar i Bugg, Boogie Woogie och Lindy Hop, VT+HT

Tävlingsarrangemang 

LDT hade ansvaret för att arrangera Östra Danssportförbundets Distriktsmästerskap 2017. Medlemmar som var 
aktiva i arrangemanget uttryckte att vi borde ha fler tävlingar. För att kunna arrangera en tävling på R/C-nivå, 
kanske 2020, behöver vi utbilda fler tävlingsfunktionärer.

2019

• Locka medlemmar att gå funktionärsutbildningar

Samarbeten

För en liten förening som LDT är det allt viktigare att hitta samarbetspartner på olika nivåer. Andra 
dansföreningar är kanske det första man tänker på, t.ex för högre nivåer av tävlingsträning men även kring 
pedagogik och kurser. Samarbetet med LBRR som påbörjades 2017 har lagts på is p.g.a. låg aktivitet från 
LBRR.
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För styrelsen, Thomas Nilefalk (ordförande)
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