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Verksamhetsberättelse 2011
Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under år 2011 bestått av:
Ordförande: Thomas Nilsson
Vice ordförande: Ulla-Maj Wester
Kassör: Annika Lindell, från och med 20/3 Johnnie Silfverhielm
Sekreterare: Carina Andersson
Ledamöter: Mats Gladh och Jan Erik Andersson
Suppleanter: Joakim Petersson och Jenny Bergenrot,

från och med 20/3 Peter Lantz och Madeleine Crusefalk

Föreningens revisorer har varit Monica Weimer och Ann-Kristin Eriksson. Styrelsen har haft 8 protokollförda 
möten under verksamhetsåret. Årsmöte avhölls 20/3.

På årsmötet valdes också två revisorssuppleanter, Gun Tudén och Lotta Carlsson.

Verksamheten och medlemmarna
Under 2011 har 348 personer i olika åldrar varit medlemmar i LDT.

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

Mitt-terminsdans (2011-03-16)

Mitterminsdanserna har etablerat sig som en favorittillställning för många medlemmar. Över 80 personer tog 
med sig fikakorg och dansade i Tornhagskolans södra gymnastiksal.

Förbundsmöte (2011-04-16/17)

På Svenska Danssportförbundets förbundsmöte representerades Lindy Dancing Team av Ulla-Maj Wester.

Våravslutning (2011-05-04)

Den numera etablerade traditionen med dans i kurslokalerna i Tornhagen fortsatte även i år med våravslutning.  
Den här gången hade antalet deltagande växte till ca 90, men alla bjöds i alla fall på mackor och fika.
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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.  
Många ledare deltog.

Uppvisning Gistad (2011-08-28)

Vi fick som traditionen bjuder förfrågan om att göra en PR-uppvisning på Gistad marknad. Söndagen den 28 
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.

Foxtrotkurs (2011-10-08)

Precis före vår mitterminsdans bjöd vi in till en kurs i foxtrot. En nyhet var att den var gratis för alla som betalt 
en kursavgift denna termin. 40 personer deltog.

Mitterminsdans (2011-10-12)

Ånyo en välbesökt mitt-terminsdans, drygt 90 deltagare.

Boogie Woogie helgkurs (2011-11-12/13)

Det hade dröjt ett tag sedan vår senaste Boogie Woogie-kurs, och det märktes på den stora uppslutningen, ca. 15 
par fyllde Rosendalshallen, en ny skolgymnastikhall som vi provade.

Swing-danskväll med R-tävling (2011-11-13)

I samband med Boogie Woogie-helgen arrangerade LDT en danskväll med swing-tema i Tokarpsskolans trevliga 
matsal. Danssportförbundets nya regler kring licenser och tävlingsformer gör att det skall vara lätt att arrangera  
en tävling på lokal nivå med lägre klasser, så kallade R-tävlingar. Vi tog chansen och bjöd in till Lindy-Swingen 
2011 där alla åldrars lägsta klasser i Lindy Hop och Boogie Woogie var inbjudna. Vi hoppades förstås att nå fler  
föreningar, men fick nöja oss med 5 par från våra kurser i Lindy Hop och 4 par direkt från Boogie Woogie-
kursen under helgen. Domare var Emil Eriksson och sekreteriatsansvarig Bettan Westman. En allt igenom lyckad 
tillställning.

Höstavslutning (2011-12-08)

Höstterminens avslutning hölls en onsdagskväll i kurslokalerna på Tornhagskolan. Denna gång var det 
antagligen nytt rekord (igen!), över 100 deltagare!!!. Mackor och te/kaffe och saft räckte trots allt, vi har ju sett  
trenden och tog i vid beställningen. Dans och musik och traditionsenlig 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. Det kan speciellt noteras att vi lyckas behålla, eller 
återta, kursdeltagare när de gått ett antal terminer då särskilt vår Medel—nivå i bugg är särskilt välbesökt. Och 
även om vi har en stor del av våra aktiva i åldrar 40 och uppåt så är spannet på deltagare på kurserna stort, på  
samma kurs kan man se både 24- och 74-åringar.

Vårterminen
• Bugg Grundkurs (Lelle & Inger)
• Bugg Fortsättning (Lelle & Gittan)
• Bugg Medel (Ulla-Maj & Mats, Lars-Åke)
• Tävlingsträning Bugg vuxna (Thomas & Carina)
• Lindy Hop Grundkurs (Thomas, Ing-Marie & Sofia)
• Lindy Hop Fortsättning (Thomas & Carina)
• Sommarfriträning (flera)
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• Bugg Grundkurs (Lars-Åke, Ulla-Maj & Pia)
• Bugg Fortsättning/Medel (Lelle & Inger)
• Bugg Medel/Avancerad (Mats & Ulla-Maj, Lars-Åke)
• Par- & Tävlingsträning Bugg vuxna (Thomas & Carina)
• Lindy Hop Grundkurs (Thomas & Hanna)
• Lindy Hop Fortsättning (Thomas & Carina, Hanna)
• Lindy Hop Medel/Träning (Thomas & Carina)
• Boogie-Woogie Grundkurs intensiv (Thomas & Carina)
• Foxtrot Intensivkurs (Lelle & Anna)

Ledare och utbildningar
Ledarna inom Lindy Dancing Team har träffats regelbundet. Organisatör har Lelle Mirow varit. På 
Sommarveckan i augusti 2011 i Skara deltog följande personer:

• Jan-Erik Andersson, Musikansvarig 1 heldag

• Lars-Åke Wester, KLK 2  4 dgr

• Mats Gladh, Peter Franzen, Eilert Viking & Joe Steinhauer, FKU 2 dgr

Tävlingspar och träningar
Under 2011 har klubben haft 30 licensierade dansare, en ökning med 16 st sedan föregående år. Anledningen till  
detta är vår R-tävling, Lindy-Swingen, som krävde licensinnehav för att få delta.

Klubben har under året bedrivit träning för tävlingspar med Thomas Nilsson, Carina Andersson. 
Tävlingsgruppen har dessutom fått besök av Henric Isaksson och Charlotte Ekberg från Stockholm och Nathalie 
Albrigtsen från Motala. Tävlingsträningen har även detta verksamhetsår lockat dansare från andra klubbar.

För att deltagande på tävlingar skall flyta smidigt är det trevligt att ha med en lagledare, en roll som Gun Tudén 
har fyllt ett antal gånger verksamhetsåret.

Tävlingsresultat

Detta år arrangerades DM av Wetternbuggarna i Motala., 11 dansare från klubben deltog. Det blev två pallplatser  
för klubbens par, ett silver och ett brons.

I 2011 års Svenska Mästerskap, som arrangerades av Norrköpings Sportdansare i Norrköping, deltog 15 dansare 
från LDT. Klubbens bästa resultat blev en 3:e placering (115 startande).

Under 2011 har Lindy Dancing Teams tävlingsdansare deltagit på 22 tävlingar och parvis genomfört 74 starter.  
Totalt har föreningen tagit 12 uppflyttningspoäng under året. Två par gick upp i den nya klassen B35+Super-A.

Thomas Nilsson & Carina Andersson B35+A: 2011-01-22(1up), 2011-03-26 (1up), 2011-04-02 (1up), 2011-09-10 (1up). 2011-
10-29 (1up)

Stephan Peterson & Sofia Peterson B35+A: 2011-01-22(1up), 2011-03-26 (1up), 2011-04-09 (1up), 2011-05-07 (1up).
B35+S: 2011-09-10 (3up) 
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Linköping 2012-03-06

Thomas Nilsson Johnnie Silfverhielm Ulla-Maj Wester

Carina Andersson Jan Erik Andersson Mats Gladh
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