
 Linköping Dancing Team DF

Verksamhetsberättelse 2021
Styrelse och funktionärer
Styrelsen har sedan årsmötet 2021 bestått av:
Ordförande: Thomas Nilefalk
Vice ordförande: Carina Nilefalk
Kassör: Karin Lantz
Sekreterare: Kerstin Karlsson
Ledamöter: Lena Björkén och Peter Lantz
Suppleanter: Åsa Carlsén och Hannah Nilsson

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under verksamhetsåret. Årsmöte avhölls 2021-03-28.
Föreningens revisorer har varit Håkan Lindahl och Thirza Poot.

Valberedningen har under verksamhetsåret 2021 bestått av Petter Källström och Anna Källbäcks.

Verksamheten och medlemmarna
2021 har förstås liksom 2020 varit ett mycket märkligt år. Covid-19 fortsatte att härja och
verksamheten har haltat markant. Under våren väntade vi alla på att vi skulle få chans att köra
några aktiviteter men det dröjde till sommaren innan det var möjligt, och då i form av några
utedanser. Först till hösten kunde vi med vissa begränsningar ha en del aktiviteter igång tills
pandemin gjorde en (sista?) come-back och vi fick ställa in de sista tillfällena av våra kurser.

Under 2021 har ändå 159 personer i olika åldrar varit medlemmar i LDT, en fortsättning på den
minskning som vi såg redan 2020 till följd av den begränsade verksamheten som kunnat bedrivas.

Årsmöte (2021-03-28)
Något mer förberedda och utan förhoppningar om att pandemin snart skulle vara över hölls
årsmötet denna gång stadgeenligt i mars månad via video. 14 medlemmar deltog.
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Sommardanser
Ett antal sommardanser kunde vi ordna (2021-07-08, 07-21, 07-22, 07-29, 08-04, 08-05) och
dessutom en kortkurs i bugg (2021-07-14/15). Ett oförväntat och plötsligt brott mot gjorda
överenskommelser gjorde att vi blev tvungna att lämna Fruktåker efter endast två tillfällen och
snabbt hitta nya platser att dansa på, men det löstes tack vare Birgitta Claesson, Stjärnorps SK,
som på en halvtimmes varsel löste en lokal i Stjärnorp och resten av danserna gick i välkända
Borensbergsparken.

Som sista aktivitet på sommaren arrangerade vi en sensommardans på dansbanan i Gamla
Linköping (2021-08-23).

Kursstarter (v34/35)
Höstens aktiviteter planerade vi enligt vanligt mönster, men med restriktionsanpassade
antagningar, endast paranmälning och inga frambyten. Vi avstod också från mitterminsdansen
denna termin.

Terminsavslutning (11/11)
Vi hade möjlighet att anordna terminsavslutningsdans då restriktionerna tillfälligt var hävda.
Dock hade vi max antal deltagare och anmälan krävdes. 36 personer kom och dansade, vi bjöd
även på lite fika.

Styrelseavslutning (23/11)
Styrelse med ledare åkte till Vårdnäs stiftsgård för styrelsemöte och julbord.

Övrigt
Inga uppvisningar eller prova-på har förstås kunnat genomföras under pandemin.

Kurser och träningar
Vårterminen

 -

Höstterminen
 Bugg Grund (Thomas N, Carina N, Hanna W, Thirza P)
 Bugg Fortsättning (Thomas N, Carina N, Hanna W, Thirza P)
 Bugg Medel Håll-i-gång (Mats B, Lena B)
 Bugg Medel/Avancerad Parträning (Thomas N, Carina N)
 Bugg Avancerad Tävlingsträning (Thomas N, Carina N)
 Boogie Woogie Grund (Thomas N, Carina N)

Ledare och utbildningar
Några instruktörsträffar blev det förstås inte heller. En videoträff “Dansare pratar dans”
arrangerade vi den 18/3 där en handfull deltagare tittade på dansvideor och resonerade
tillsammans.
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Tävlande och resultat
Under 2021 har klubben haft 12 licensierade dansare, 200 % fler än föregående år. Några nya
tävlingsdansare gjorde sin debut för vår förening.

Klubben har under hösten haft träning för tävlingspar i bugg med Thomas Nilefalk och Carina
Nilefalk som tränare.

Tävlingsresultat
På grund av pandemin så arrangerades det inte så många tävlingar. 12 tävlingar kunde
genomföras när restriktioner lättade. Inget DM eller NM genomfördes detta år men ett SM i
Uppsala kunde genomföras innan årets slut.

På SM BRR 2021 i Uppsala hade klubben ett par Thomas och Carina Nilefalk som tävlade i
B35+ och BW35+. Parets placeringar blev i bugg 33 av 85 och Boogie Woogie 10 av 15.

Under 2021 har Linköping Dancing Teams tävlingsdansare deltagit på 12 nationella tävlingar och
genomfört 26 starter. Totalt har föreningens dansare tagit 3 uppflyttningspoäng under året och 5
pallplatser.

Uppflyttningspoäng under året
Hugo Hardestam & Lina Forndal BVC: 2021-09-25 (1up), 2021-10-09 (1up)
Roger Pettersson & Caroline Lagneteg B35+C: 2021-11-13 (1up)

Linköping 2022-03-20
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Thomas Nilefalk Karin Lantz Lena Björkén Åsa Carlsén

Carina Nilefalk Hannah Nilsson Peter Lantz Kerstin Karlsson
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