Verksamhetsberättelse 2010
Eastfield’s Linedancers Club
Styrelsen för Eastfield’s Linedancers Club får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2010
Styrelse:
Ordförande
V Ordförande
Kassör
Ledamöter

Ledamot suppl.
Revisor
Revisorsuppl.
Valberedning
Uppvisningsansvarig:

Lennart Gustavsson
Per Österberg
Inge Gustavsson
Marie-Louise Brunell
Anette Forsling
Gunilla Lindström
Sonja Nilsson
Stefan Sandberg
Christine Åhnstrand
Helena Sundström
Åke Friberg
Ann Jansson
Monica Conradsson (sammankallande)
Carina Backlund
Kristina Lindhoff
Helena Sundström

Styrelsen har genomfört 4 protokollförda möten.
Medlemsantal: 30
Kursdeltagare i samverkan med Vuxenskolan
Åkersberga: 39
Ljusterö: 29

Verksamhet:
Vår verksamhet fortsätter att stimulera till mer dans för alla.
Kursverksamheten fortsätter och utökas med fler som vill vara med och dansa linedance.
Våra öppna danser på Ekbacken och våra dansares deltagande på andra klubbars öppna
danser medverkar till att skapa en god gemenskap med samma intresse.

Hemsidan
Klubben har en egen hemsida www.efld.se där medlemmar och kursdeltagare har
möjlighet att få information om genomförda kurser, dansscheman, externa och interna
aktiviteter m.m.
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Kursverksamhet
Kursverksamheterna sker i samverkan med Vuxenskolan
Vårterminen 2010
Folkets Hus
Nybörjare 2 (Newcomber 2) Termin 2
Instruktör: Helena Sundström
Easy Improver Termin 4
Instruktör: Helena Sundström
Intermediet Termin 6
Instruktör: Urban Danielsson
Ljusterö bygdegård
Nybörjare 1 (Newcomber 1) Termin 1
Instruktör: Lennart Gustavsson
Improver Termin 5
Instruktör: Lennart Gustavsson
Roslagskulla skola
Eastfield,s regi
Repetitionsdans för alla kursnivåer (medlemsbundet).
Instruktör: Lennart Gustavsson
Hösterminen 2010
Folkets Hus
Grundnivå
Instruktör: Helena Sundström
Mellannivå
Instruktör: Helena Sundström
Intermediat/Adv Termin 7
Instruktör: Urban Danielsson
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Ljusterö bygdegård
Nybörjare 2 (Newcomber 2) Termin 2
Instruktör: Lennart Gustavsson
Easy Intermediate Termin 6
Instruktör: Lennart Gustavsson
Roslagskulla skola
Repetitionsdans för alla kursnivåer (medlemsbundet).
Instruktör: Lennart Gustavsson
En ny nybörjarkurs har på vårterminen startat på Ljusterö med Lennart som instruktör och en
grupp nybörjare i Åkersberga kunde tas emot hos Helena till hösterminens start.
Vi har fortfarande brist på instruktörer, vi hoppas få med någon eller några på den
instruktörsutbildningen som är planerad till mars 2011.

Klubbarrangemang:
31 januari prova-på-dans på Ljusterö
Efter att ha fått förfrågningar om att starta ytterligare en ny grupp på Ljusterö hölls en provapå dag den 31 januari. Intresset blev så stort att en ny nybörjargrupp kunde startas.
14 mars hölls Årsmöte i Ljusterö Bygdegård
Årsmötet genomfördes på sedvanligt sätt den här gången i Ljusterö Bygdegård, efter mötet
bjöds det på förtäring och därefter dans som även övriga kursdeltagare var inbjudna till.
Maj – Aug. Öppen dans på Ekbacken
Från den 23 maj till den 15 augusti hann vi genomföra 5 öppna danser och även i år hade vi
tur med vädret. Det har varit bra för kursdeltagarna att kunna prova på vad deras nyvunna
kunskaper räcker till och platsen och danslistorna har även lockat många från andra klubbar,
vilket vi tar som ett gott betyg för både platsen och genomförandet.
Oktober. ÅSA prova på för barn
Åkersberga Sport Akademi ÅSA genomförde under hösten ett antal pröva-på aktiviteter för
barn mellan 4 och 9 år tillsammans med kommunens olika föreningar. Lennart antog denna
utmaning att försöka lära barnen i dessa åldrar att dansa linedance. Resultatet gick över
förväntan och ca. 130 barn har fått prova på denna danssport.
4 dec. Julfest på Ljusterö bygdegård
Återigen samlades de flesta av höstterminens dansare för en trevlig avslutning till ett
julbord och efterföljande dans.
Platsen var traditionsenligt på Ljusterö Bygdegård och festkommittén från Ljusterö hade
gjort i ordning ett härligt julbord med julskinka m.m.
Det var en mycket god stämning och dansglädjen var som vanligt hög.
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Uppvisningsgruppen

under ledning av Helena Sundström fick visa upp sig vid 3 tillfällen.
17 april Dansuppvisning på Ljusterömässan
Företagarföreningen på Ljusterö genomförde en mässa på Ljusterö Bygdegård för att
marknadsföra sig. Deltagare var förutom företagarna även föreningslivet, brandkåren,
kyrkan och kommunen. Klubben var inbjuden för att bjuda på en uppvisning i linedance
eftersom kursverksamhet sker i bygdegården både torsdagar och söndagar. Besökarna
som var där fick även möjlighet att prova på detta fina nöje.

17 juli Dansuppvisning vid Spelmansstämman i Wira
För 4:e året i rad var uppvisningsgruppen inbjuden till den årliga spelmansstämman i Wira.
Det var ett underbart väder och mycket entusiastiska åskådare. Att det även i år var uppskattat
förstår vi eftersom vi fick en inbjudan att delta även nästa år.
29 aug. Dansuppvisning på Kanalens Dag
För tredje året i rad deltog vi på Kanalens Dag med uppvisningsgruppens danser och där
vi bjöd in publiken att pröva på denna danskonst.
Bra väder, härlig stämning och många som passade på att prova på linedance under
ledning av Helena, gjorde att det kändes som en härlig avslutning för året på denna fina
dansbana.

Aktiviteter/arrangemang som vi deltagit i:
19-21 feb Stenungsundsbadens Hotell
och Just Dance var värdar för 3 härliga dagar . På plats från klubben var Lennart, Inge, Åke,
Marie-Louise och Sonja. Det var en underhållande och jobbig helg med dans och workshop
hela dagarna och halva nätterna.
Koreograferna Rob Fowler, Kate Sala, Craigh Bennet och Robbie McGowan Hickie var där
för att lära oss sina senaste danser, övrig tid dansade vi efter danslista som även närvarande
klubbar fick bidra med dansförslag.
20 februari Öppen dans hos FriendsInline med Darren&Lana
Darren Bailey och Lana Williams var i Uppsala den 20/3.
Vi var några stycken från klubben som var där (och fick lära oss
godingarna Fujiyama Mama och Every Now And Then).
6-7 mars Countryresa med Vikinglinjen
Den 6-7 mars var det åter dags att åka med Countrykryssningen med Cinderella till Åland.
Även detta år hade Urban Danielson från Crazy Flutters fått förnyat ansvar för linedancen.
Fem workshopdanser genomfördes. Det var mycket dans, bra musik och en trevlig resa.
17-19 april Silja linedance.
Årets stora linedancekryssning med Siljaline gick även den här gången till Riga. Tyvärr så
lockade inte årets resa några deltagare från vår klubb, 2 nätter och fel resmål var bidragande
orsaker.
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Juni-Aug Hågelbyparken
Hågelbyparken lockade även detta år flera av oss till denna trevliga sommardansplats med
bra danslistor och trevlig miljö. Flera besök och återbesök gjordes av våra medlemmar trots
det långa avståndet.
Flash Mob Linedance 9 oktober
Stort deltagande var det på Sergel Torg den 9/10 av dansare från många klubbar som inför
detta arrangemang hade tränat på dansen Shuffle Boggie Soul S.B.S. Arrangemanget filmades
och ligger på youtube. Samma arrangemang gjordes i stort sett samtidigt i hela världen.
Öppna danser hos Crazy Flutters
Samarbetet med Crazy Flutters fortsatte och många av oss besökte även detta år deras öppna
danser i Märsta och Knivsta, som vanligt var de trevligt arrangerade och innehöll de danser
som även vi har lärt oss mycket tack vare Urbans dubbla engagemang.
Den 15 januari var Scooter Lee på besök hos Crazy Flutters i Märsta. Scooter sjöng
och ledde linedansen vilket var mycket uppskattat.

Uppsala
Många har under året upptäckt att det är trevligt att åka till Uppsala och dansa trots det långa
avståndet men både SHDS och Freinds In Line bjuder på bra danslistor och trevlig värdskap.
Avslutningsvis:
Efter ännu ett framgångsrikt och händelserikt år kan vi nu titta tillbaka och känna oss nöjda
med vår klubb och vad vi alla varit med om att genomföra. Vi ser nu fram emot ett lika
dansrikt 2011, att vi blir fler som vill bli linedansare och att vi kan locka nägon/nägra att ta på
sig ett instruktörsuppdag så vi kan erbjuda fler att få börja dansa linedance. Vi syns på
kurserna igen och till sommaren även på vår trevliga utedansbana Ekbacken.
Styrelsen tackar alla medlemmarna för den goda gemenskapen under det gångna året.
Österåker den 29 februari 2011
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