15 FEB 2014
EASTFIELD’S LINEDANCERS
Ljusterö Bygdegård

Verksamhetsberättelse 2013
Eastfield’s Linedancers Club
Styrelsen för Eastfield’s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för
verksamhetsåret 2013
Styrelse:
Ordförande
V Ordförande
Kassör
Ledamöter

Revisor
Revisorsuppl.
Valberedning

Uppvisningsansvarig:

Lennart Gustavsson
Sonja Nilsson
Inge Gustavsson
Marie-Louise Brunell
Kristina Lindhoff
Tove Johansson
Annika Wiberg
Anna Lindgren
Birgitta Nilsson
Åke Friberg
Anders Lindhoff
Monica Conradsson (sammankallande)
Carina Backlund
Anders Lindhoff
Helena Sundström (sammankllande)
Tove Johansson

Styrelsen har genomfört 6 protokollförda möten.
Medlemsantal: 56

Verksamhet:
Vår verksamhet syftar till att stimulera till linedance och gemenskap.
Kursverksamheten fortsätter och fortfarande kommer det nya deltagare 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, kursdeltagare och andra
intresserade har möjlighet att få information om genomförda och pågående kurser,
dansscheman, externa och interna aktiviteter m.m.
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Kursverksamhet
Kursverksamheterna 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 bl.a. Österåkers Kommun.

Vårterminen 2013
Folkets Hus
Beginner 2
Instruktör: Gunilla Lindström
Easy Improver
Instruktör: Lennart Gustavsson
Improver
Instruktör: Lennart Gustavsson
Intermediate/Adv
Instruktör: Urban Danielsson
Ljusterö bygdegård
Intermediate
Instruktör: Lennart Gustavsson
Roslagskulla skola
Repetitionsdans och workshop för alla kursnivåer.
Instruktör: Lennart Gustavsson
Höstterminen 2013
Folkets Hus
Beginner steg 1
Instruktör: Gunilla Lindström
Easy Improver
Instruktör: Gunilla Lindström
Improver
Instruktör: Lennart Gustavsson
Intermediat/Adv
Instruktör: Urban Danielsson
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Ljusterö bygdegård
Intermediate
Instruktör: Lennart Gustavsson
Roslagskulla skola
Repetitionsdans och workshop för alla kursnivåer.
Instruktör: Lennart Gustavsson
En nybörjarkurs har på höstterminen startat i Folkets Hus.
Novisgruppen på Ljusterö slogs vid årsskiftet ihop med Intermediategruppen

Klubbarrangemang:
Årsmöte 23/2 Ljusterö Bygdegård
Lördagen den 23/2 genomfördes vårt årsmöte i Bygdegården på Ljusterö. 24 medlemmar
hade slutit upp till mötet. Efter genomgång av alla handlingar och val så var det dags för
årsmötesdans till danslista. Som vanligt hade festarrangörerna dukat upp med hembakat
och kaffe.

28 april Vårfest på Ljusterö
Denna vårsöndag hade ett 30-tal medlemmar tagit sig till Ljusterö Bygdegård för att avsluta
vårterminens kurser med dans till danslista och kaffe med nybakat godis. Denna
avslutningsdans är lika trevlig som vanligt och är en fin avstamp inför sommarens danser på
framförallt Ekbacken.
Maj – Aug. Öppen dans på Ekbacken

Från den 26 maj till den 11 augusti genomfördes 5 öppna danser. Detta år hade vi
vädergudarna med oss med fint och varmt väder och ingen dans behövdes ställas in. Vår lilla
oas Ekbacken får hela tiden nya besökare och alla tycks ha lika trevligt, Kerstin som har hand
om Vita villan hade hand om kaféverksamheten när det ordinarie kaféet var stängt.
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3 augusti Siaröfortet

30 deltagare intog Siaröfortet på Kyrkogårdsön lördagen den 3/8.
En fantastisk dag på ön även detta år, det fina vädret lockade även många att bada mellan
danspassen. God mat och mycket dans och Urban gav oss mer kunskap i dansteknik.
Utlärda danser: Ooh La La och Dream West
Tack alla deltagare som gjorde även denna ö-dag minnesvärd.

7 dec. Julfest på Ljusterö bygdegård

Som traditionen bjuder så avslutade vi året i den trevliga bygdegården på Ljusterö. Ca. 40
medlemmar slöt upp på festen och möttes av festkommitténs glöggbord med pepparkakor.
Dans till julmusik inledde danslistan sen avbröt vi dansen för att inta julskinka m.m. Efter
sedvanligt julrim och tack till Lennart och Kristina tog dansen vid igen.
Tack festkommittén för god mat och tack alla dansare för i år.
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Uppvisningsgruppen
under ledning av Helena Sundström fick visa upp sig vid 2 tillfällen.
13 juli Dansuppvisning vid Spelmansstämman i Wira
I ett härligt väder vid Wira bruk så uppträdde vår dansgrupp för 7:e gången på
spelmansstämman. Gruppen samlades som vanligt vid Kullaskolan för att gå igenom
programmet sen var det dags för lite sill-lunch före själva uppträdandet. Ett bra program som
gav mycket applåder.
26 aug. Dansuppvisning på Kanalens Dag

Uppvisningsgruppen fanns som vanligt på plats på Ekbackens dansbana denna gång hade vi
bättre tur med vädret än förra året. Det blev två pass, med uppvisning och ”prova-på” och det
var ganska många som kom och provade.
Pass 1 blev bra, pass 2 krockade med Blå Vågen-aktiviteten. Koordineringen med andra
arrangemang på Ekbacken var inte så bra den här gången heller men ett steg i rätt riktning.

Aktiviteter/arrangemang som vi deltagit i:
9 – 10 mars Countryresa med Vikingline

12 medlemmar deltog på årets Countryresa med Cinderella. Som vanligt en trevlig resa med
bra danslista av Urban och trevliga WS (se nedan). Mellan danserna kunde man gå runt och
lyssna på alla som spelade country musik på hela båten. Resvädret var kanonbra.
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14 – 15 april Silja linedance.
En ny härlig kryssning med dans ett dygn på 4 olika golv på Galaxy.
Vi var 10 stycken från klubben som hade fantastiskt roligt och som sedan klev av båten med
ömma fötter och stora leenden.

Öppna danser med Crazy Flutters
Samarbetet med Crazy Flutters fortsatte och det innebär att många av oss besöker 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.
Uppsala

Både Friends In Line's och Happy Feet bjuder in till sina öppna danser så har det lockat
många från vår klubb att åka till Uppsala för att dansa till danser vi känner igen och båda
klubbarna bjuder på bra danslistor och trevlig värdskap.

Återkommande arrangemang i Stockholm som besökts
Hågelbyparken

Ett återkommande sommararrangemang är danserna i Botkyrkas utedansbana vid
Hågelbyparken. Arrangör är klubben Hit da Floor. Det är en stor dansbana i en mycket trevlig
miljö som är värt att besöka.
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Medborgarplatsen
Lucky Line bjöd även detta år in klubbarna att delta på utomhusdans vid två tillfällen på
Medborgarplatsen. Detta inslag ingår i Stockholms kulturveckor. Vi dansade på den anlagda
konstgräsytan mitt för medborgarhuset. Många dansare slöt upp och dansade och gjorde
därmed god reklam för linedansen. Båda dagarna bjöd på bra väder  .
Gubbängen
En ny plats som lockar flera av oss att besöka dom öppna danserna i Gubbängens Skola
(Gubbis). Det är Stockholms Danssällskap och Lucky Line som turas om att anordna danser
där till bra danslistor, väl värt att besöka.
Stockholm Linedancers
Denna klubb erbjuder ofta danser på fredagskvällarna och danslistor som till stor del
innehåller danser som även lärts ut i vår klubb. Vi får alltid ett trevligt bemötande och många
av deras dansare är ofta på besök hos oss på Ekbacken, adressen klubben finns på är
Luntmakargatan 94-96.
Avslutningsvis:
Så är nu år 2013 till ända och det har som tidigare varit händelserikt. Nya kursdeltagare har
tillkommit och några har slutat så vi håller oss kvar på drygt 50 medlemmar, men vi som är
med har väldigt trevligt tillsammans. Under året så har vi äntligen fått en långsiktig lösning på
lokalfrågan i Folkets Hus där vi nu har en hyfsat stor lokal. Sommardanserna på Ekbacken var
väldigt välbesökta men det skulle vara roligt om fler från vår egen klubb kunde deltaga
eftersom det är ett bra tillfälle att underhålla de danser som lärts ut.
Nu ser vi fram mot ännu ett härligt dansår med kurser, båtresor, vårfest, Siarö och danser på
Ekbacken.
Styrelsen tackar alla medlemmarna för den goda gemenskapen under det gångna året.
Österåker den 15 februari 2014
STYRELSEN FÖR EASTFIELD’S LINEDANCERS CLUB
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