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Verksamhetsberättelse 2016 

Eastfield’s Linedancers Club 

 

 

Styrelsen för Eastfield’s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för 

verksamhetsåret 2016 

 

Styrelse  

Ordförande Sonja Nilsson 

V Ordförande Birgitta Nilsson 

Kassör Marie-Louise Brunell 

Ledamöter Annika Wiberg 

 Kristina Lindhoff 

 Tove Johansson  

 Åke Friberg  

 Jeanette Hesselgren 

Suppleant Pia Jansson 

 

Revisor Anders Lindhoff 

Revisorsuppl. Helena Sundström 

 

Valberedning Monica Conradsson (sammankallande) 

 Carina Backlund 

 Rolf Johansson 

  

Avgångar aug: Jeanette Hesselgren  

                 okt: Pia Jansson   

  

Uppvisningsansvarig: Tove Johansson, Åke Friberg 

 

Styrelsen har genomfört 6 protokollförda möten. 

 

Medlemsantal: 41 st 

 

 

Verksamhet: 
 

Vår verksamhet syftar till att stimulera till linedance och gemenskap. 

Kursverksamheten är till för alla som vill vara med och dansa linedance. 

Våra öppna danser på Ekbacken och våra dansares deltagande på andra klubbars evenemang 

bidrar till att skapa en god gemenskap mellan medlemmarna och med dansare från andra 

klubbar. 
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Hemsidan 

 

Klubben har en egen hemsida, www.efld.se där medlemmar, kursdeltagare och andra 

intresserade har möjlighet att få information om genomförda och pågående kurser, 

dansscheman, externa och interna aktiviteter mm. Tove Johansson som ansvarar för hemsidan 

har arbetat hårt under året med att utforma den nya upplagan. 

Kursverksamhet 

Kursverksamheten sker i samverkan med Vuxenskolan. Klubben handlägger administrationen 

av kursanmälningar och ekonomin och har därmed hand om hela klubbens kursverksamhet 

och rapporterar deltagandet till Vuxenskolan.  

Klubben samverkar även med Wellnet som administrerar friskvårdpengen åt många företag 

och bl.a. Österåkers Kommun. 

 

Vårterminen 2016 

 

Folkets Hus 

 

Improver 

Instruktör: Tove Johansson 

 

Intermediate/Adv 

Instruktör: Urban Danielsson 

 

Ljusterö bygdegård 

 

Easy Intermediate 

Instruktör: Kristina Lindhoff och Annika Wiberg 

 

Repetitionsdans för alla kursnivåer  

Instruktörer: Tove Johansson, Kristina Lindhoff och Annika Wiberg 

 

Höstterminen 2016 

 

Folkets Hus 
Beginner 

Instruktör: Tove Johansson 

 

Improver 

Instruktör: Tove Johansson 

 

Intermediate/Adv  

Instruktör: Urban Danielsson 
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Ljusterö bygdegård 

 

Easy Intermediate 

Instruktör: Kristina Lindhoff och Annika Wiberg 

 

Repetitionsdans för alla kursnivåer  

Instruktörer: Tove Johansson, Kristina Lindhoff och Annika Wiberg 

 

Klubbarrangemang: 

Årsmöte 21 februari Ljusterö Bygdegård 
Söndagen den 21februari genomfördes vårt årsmöte i Bygdegården på Ljusterö. 18 

medlemmar hade slutit upp till mötet. Efter genomgång av alla handlingar och val så var det 

dags för årsmötesdans till danslista. I pausen fick vi kaffe och gott hembakat bröd. Tack till 

bagarna och Kristina, Tove och Annika som med den äran hade premiär som DJ:s.  

23 april Vårfest på Ljusterö 

Vår sedvanliga vårfest på Ljusterö Bygdegård avslutade vårterminens kurser med dans till 

danslista och kaffe med nybakat godis. Våra instruktörer införde ett nytt uppskattat grepp med 

snabbgenomgång mellan varje dans på listan vilket gjorde att vi aldrig behövde fundera över 

”hur börjar den nu igen”. Denna avslutningsdans var lika trevlig som vanligt och är ett fint 

avstamp inför sommarens danser på framförallt Ekbacken. 

Öppna danser på Ekbacken 

Under sommaren genomfördes 4 öppna danser på Ekbacken. Tack vare Urban och vår 

”vilande” instruktör Helena så blev det, till mångas stora glädje, möjligt att även i år få dansa 

på den populära dansbanan. Vid ett tillfälle när Lennart besökte fastlandet gjorde även han ett 

inhopp som gäst DJ! 

5 november Rosella 

För andra året i rad samlades runt 40 deltagare från Eastfields, Crazy Flutters och Norrtelje 

Linedancers på Rosella i Kapellskär för att tillsammans dansa och umgås. Liksom förra året 

blev det mycket linedance till trevlig danslista, nu under ledning av DJ:s Urban, Kristina, 

Tove och Annika. Tack för er insats! 

 

När båten började röra på sig förflyttade vi oss till matsalen där vi intog en god och 

välbehövlig buffémåltid tillsammans.  

 

Under resans gång fanns det sedan möjlighet att besöka taxfree, koppla av i baren och umgås. 

Vi kunde även dansa lite linedance igen vid något tillfälle då kryssningsorkestern hade paus.  

 

Det blev åter igen ett mycket lyckat evenemang. Önskemål om upprepning framkom och vi 

ser redan efter två gånger att detta blir en tradition som Eastfields kommer fortsätta att 

anordna. 
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3 december Julfest på Ljusterö bygdegård 

På den traditionella julfesten i Bygdegården fick deltagarna en liten försmak av julens 

godsaker med skinka, must och bakverk. Den huvudsakliga aktiviteten var så klart ändå 

dansen som i år leddes av klubbens duktiga instruktörer Kristina, Annika och Tove. En 

snabbrepetition av danserna gjorde att vi alla hängde med bra även på det vi lärt oss lite längre 

tillbaka. Roligt att det även kom deltagare från nybörjargruppen. 

 
Uppvisningsgruppen 
 
Under ledning av Tove Johansson och Åke Friberg hade gruppen ett uppdrag under året: 

 

16 juli 40-årsfest utanför Norrtälje 

Vi var 7 stycken som åkte till Norrtälje och drog igång middagsgästerna på ett 50-årskalas 

med uppvisning och prova på. I princip alla festdeltagare lärde sig ett par nybörjardanser som 

de ihärdigt praktiserade till musikgenrer som hårdrock, disco och funk! Ett mycket uppskattat 

inslag på festen. 

 

Kanalens Dag: i år var dansbanan helt uppbokad av en enda aktör så vi fick tyvärr inte 

möjlighet att delta. 

 

Aktiviteter/arrangemang som vi deltagit i: 
  

3–4 april Silja linedancekryssning.   
Silja Galaxy bjöd åter in till linedancekryssning.  Det var som vanligt trevligt och mycket 

dans tillsammans med många glada dansare från Sveriges alla hörn. Bla så kom Inge och 

Lennart från Gotland och gjorde oss Eastfieldare sällskap. På hemresan samlades vi enligt 

tradition och intog lunchbuffén tillsammans. 

 

5 maj – 13 maj 

Team Urban i Calpe, Spanien 

Fem klubbmedlemmar deltog i Urbans team som tillsammans med dansare från flera andra 

länder åkte till norska Kom og Dans stora event ”Sydendans” i Calpe. Flera koreografer och 

instruktörer som tex Rachael McEnaney, Jo Thompson Szymanski och John Robinson lärde 

ut många danser på olika nivåer. På kvällarna var det social dans till antingen DJ, Streaplers, 
Scooter Lee eller Cadillac Kings. Trots väldigt mycket dans hann vi också med att utforska 

Calpe och njuta av det sköna sommarvädret vid havet. Även om vi inte kommer ihåg alla 

danser vi lärde oss så minns vi för alltid vårt mycket trevliga umgänge med tex promenader, 

fruktstunder och gemensamma måltider. Lördagens middag med bla nygjorda tapas och en 

”porlande” chokladfontän med goda tillbehör var en av höjdpunkterna. 

 

Augusti 

Under augusti har representanter från Eastfields gästat 

Öland: Löttorp 

Värmland: Ransäter 
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Oktober  

Småland: Vrigstad med Niels Poulsen fick också besök från Eastfields 

 

Öppna danser som besökts 

Crazy Flutters 

Samarbetet med Crazy Flutters fortsatte och flera av oss besökte även detta år deras öppna 

danser i Odensala och Märsta. Det är alltid lika trevligt att komma dit och bra tillfällen att få 

dansa ”våra” danser. 

 

Visby 

Astu Stompers på Gotland anordnade under ledning av Lennart Gustafsson dans på 

Almedalen. Vi var några klubbmedlemmar (och fler andra fastlandsbor) som var med och njöt 

av en härlig sommarkväll och trevlig danslista. Vi passade dessutom på att gästa Inge och 

Lennart i deras nya hem på den vackra ön. 

 

Avslutningsvis: 

Det känns bra att kunna konstatera att Eastfields fortsätter dansa trots förra årets stora 

förändringar. Styrelsen har börjat finna sin nya struktur med fördelning av arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. Vi hjälps åt för att driva föreningen framåt. Våra nya instruktörer är redan 

varma i kläderna och har även hunnit lära sig sätta ihop danslistor och hålla i danser. Det 

känns tryggt att klubben har så många intresserade och engagerade medlemmar. Dessutom har 

vi ett mycket stort stöd av och gott samarbete med Crazy Flutters.  

Årets mål är väl uppfyllda med anordnade kurser, träningar, klubbfester, Ekbacksdanser och 

Rosellaresa. Speciellt glädjande är att Tove lyckades få igång en nybörjargrupp under 

höstterminen.  

Flera medlemmar har varit runt på olika evenemang och gjort att Eastfields logga har varit 

synlig på många platser. Roligt att visa att vi i allra högsta grad fortfarande är en aktiv klubb! 

 

Ett stort tack till alla medlemmar! Det är Ni som hjälper Eastfields att sprida glädje och 

gemenskap i dansens tecken! 2017 är ett speciellt år då klubben har 10-årsjubileum! Det 

måste vi hjälpas åt att fira! 

 

Österåker den 18 mars 2017 

 

STYRELSEN FÖR EASTFIELD’S LINEDANCERS CLUB 

 

Sonja Nilsson Birgitta Nilsson Marie-Louise Brunell

  

 

Tove Johansson Annika Wiberg  Kristina Lindhoff 

 

 

Åke Friberg   
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