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Verksamhetsberättelse 2010

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under år 2010 bestått av:
Ordförande: Thomas Nilsson
Vice ordförande: Ulla-Maj Wester
Kassör: Annika Lindell
Sekreterare: Carina Andersson
Ledamöter: Mats Gladh och Jan Erik Andersson
Suppleanter: Joakim Petersson och Jenny Bergenrot

Föreningens revisorer har varit Monica Weimer och Ann-Kristin Eriksson. Styrelsen har haft 8 protokollförda 
möten under verksamhetsåret. Årsmöte avhölls 14/3.

Verksamheten och medlemmarna
Under 2010 har 397 personer i olika åldrar varit medlemmar i LDT.

Östra Danssportförbundet, som är distriktsorganisationen för Östergötlands och Södermanlands dansföreningar,  
anordnade en konferens för distriktets alla föreningar. Lindy Dancing Team deltog med 5 deltagare i det  
intensiva arbetet med att knyta nya kontakter och idéspruta om framtidens dansföreningar.

Årsmöte (2010-03-14)

Årsmötesförhandlingar med traditionell smörgåstårta genomfördes i en skolsal i Ljungsbroskolan. Ett 15-tal 
personer deltog.

Swing-kväll (2010-03-20)

I samband med helgkurs i Boogie Woogie, arrangerades en Swingkväll med live-musik av musiker från 
Västervik som kvällen till ära fick döpa sig till John Doe's Swingsters.

Mitt-terminsdans (2010-03-17)

Mitterminsdanserna har etablerat sig som en favorittillställning för många medlemmar. Över 70 personer tog 
med sig fikakorg och dansade i Tornhagskolans södra gymnastiksal.

Förbundsmöte (2010-04-17/18)

På Svenska Danssportförbundets förbundsmöte representerades Lindy Dancing Team av Ulla-Maj Wester.
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Våravslutning (2010-05-05)

Den numera etablerade traditionen med dans i kurslokalerna i Tornhagen fortsatte med våravslutning. Också nu 
drygt 70 personer som deltog i dansbingo och bjöds på mackor och fika.

Prova på (2010-08-25)

Någon prova-på blev det inte på vårterminen men inför 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.

Uppvisning Gistad (2010-08-29)

Vi fick på nytt fått förfrågan om att göra en PR-uppvisning på Gistad marknad. Söndagen den 29 augusti 
genomförde ett antal medlemmar uppvisning på Gistad marknad. Det dansades vid olika tillfällen under 
eftermiddagen och några medlemmar såg också till att marknadsföra klubben bland den breda publiken. 
Uppvisningen bestod av olika danser Bugg, Lindy Hop och Boogie Woogie.

Mitterminsdans (2010-10-20)

Ånyo en välbesökt mitt-terminsdans, drygt 70 deltagare.

Höstavslutning (2010-12-08)

Höstterminens avslutning hölls en onsdagskväll i kurslokalerna på Tornhagskolan. Denna gång var det 
antagligen nytt rekord (igen!), drygt 80 personer deltog. Mackor och te/kaffe och saft tog slut. Som tur var räckte  
musiken till alla. Dansuppvisningar kompletterade den här gången den obligatoriska dansbingon.

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.

Vårterminen
• Bugg Grundkurs (Lars-Åke, Gittan & Inger)
• Bugg Fortsättning (Lelle & Gittan)
• Bugg Medel (Thomas & Anna)
• Tävlingsträning Bugg vuxna (Thomas & Carina)
• Boogie-Woogie Grundkurs intensiv (Thomas & Carina)
• Foxtrot Intensivkurs (Lelle & Anna)
• Lindy Hop Grundkurs (Thomas & Ing-Marie)
• Lindy Hop Fortsättning (Thomas & Carina)
• Danstillfällen i Åkerbogården (flera)
• Sommarfriträning (flera)

Höstterminen
• Bugg Grundkurs (Lelle & Gittan)
• Bugg Fortsättning (Lelle & Inger)
• Bugg Medel (Mats & Ulla-Maj)
• Par- & Tävlingsträning Bugg vuxna (Thomas & Carina)
• Lindy Hop Grundkurs (Thomas & Ing-Marie)
• Lindy Hop Fortsättning (Thomas & Carina)
• Lindy Hop Medel/Träning (Thomas & Carina)
• Danstillfällen i Nygårdsskolan (flera)

Noteras kan särskilt Lindy Hop som nu utökats med en grupp med fokus på träning och egen utveckling.

Ledare och utbildningar
Ledarna inom Lindy Dancing Team har träffats regelbundet. Organisatör har Lelle Mirow varit. Ledare har  
deltagit på följande utbildningar
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• Kursledarutbildning Bugg 1 (2 personer)
• Förberedande tränarutbildning (1 person)
• Partränarutbildning Bugg steg 1 (1 person)
• Lagledarutbildning (2 personer)
• Lindy Hop-teknik (2 personer)
• Bugg-inspiration (2 personer)

Lindy Dancing Team har för dessa utbildningar också erhållit stöd från Idrottslyftet.

Tävlingspar och träningar
Under 2010 har klubben haft 14 licensierade dansare, en minskning med 2 sedan föregående år.

Klubben har under året bedrivit träning för tävlingspar med Thomas Nilsson, Carina Andersson. Träningen har 
varit ett samarbete med Linköpings Sportdansklubb. Tävlingsgruppen har dessutom fått besök av Ingemar 
Önnerås, Tommy Jälefors och Frida Alm. Tävlingsträningen har också lockat dansare från andra klubbar.

Tävlingsresultat

Detta år arrangerades DM av Linköpings Bugg och Rock'n'Roll-klubb. 7 dansare från klubben deltog. Klubbens 
bästa resultat blev en 11:e placering av 27 startande.

I 2010 års Svenska Mästerskap som arrangerades av EBBA dansklubb i Stockholm deltog 10 dansare från LDT. 
Klubbens bästa resultat blev en 11:e placering (114 startande)

Under 2010 har Lindy Dancing Teams tävlingsdansare deltagit på 23 tävlingar och genomfört 63 starter. Totalt  
har föreningen tagit 17 uppflyttningspoäng under året.

Thomas Nilsson & Carina Andersson B35A: 2010-04-24 (1up), 2010-09-18 (1up), 2010-10-02 (1up), 2010-10-16 (1up).
2010-11-27 (1up)

Lars Mirow & Birgitta Samuelsson B35B: 2010-02-20 (1up), 2010-09-19 (2up). B35A 
Richard Lethonen & Monica Carlström (LSDK) B35B: 2010-02-28 (3up),  B35A
Anders Carlström (LSDK) & Ulla-Maj Wester B35B: 2010-02-28 (1up), 2010-11-06 (1up), 
Peter Lantz & Susanne Lantz B35B: 2010-03-28 (1up), 2010-04-24 (3up), B35A 

Thomas Nilsson Annika Lindell Ulla-Maj Wester

Carina Andersson Jan Erik Andersson Mats Gladh
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