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Verksamhetsberättelse 2007 

Eastfield’s Linedancers Club 

 
 
Styrelsen för Eastfield’s Linedancers Club får härmed avge följande berättelse för 
verksamhetsåret 2007 
 
Styrelse: 
Ordförande Lennart Gustavsson 
V Ordförande Johanna Forsberg 
Kassör Inge Gustavsson 
Ledamöter Irene Becker 
 Stefan Sandberg 
 Monica Bjelkelöv 
 Sonja Nilsson 
 
Styrelsen har haft 4 möten varav 3 protokollförda. 
 
Medlemsantal: 39 
 
Verksamhet: 
 
Bildandet av klubben: 
Den 24 juni bildades formellt vår klubb. Efter att vi under drygt ett år dansat tillsammans 
i Vuxenskolans regi med Urban Danielsson som instruktör växte tanken på att bilda en 
egen klubb i Österåker. Det goda samarbetet med Urban och Crazy Flutters bidrog till 
beslutet. 
Stadgar och förslag på styrelse togs fram och den 24/6 fastställde de kursdeltagare som 
kunde, den nya klubben och dess styrelse. 
 
Med hjälp av lite medlemslån kunde vi köpa in musikanläggning till träningarna i 
Roslagskulla eftersom det inte fanns några kommunala bidrag att få. 
 
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 
 
Vårterminen 2007 (klubben ännu ej bildad) 
 
Bergaskolan 

Vuxenskolan med Urban Danielsson som instruktör. 
Nybörjare (Newcomber) T2 
Improver T2 
 

Roslagskulla skola  

Eastfield,s regi 
Repetitionsdans (Newcomber) T2 
 
Hösterminen 2007 
 
Bergaskolan 

Vuxenskolan med Urban Danielsson som instruktör. 
Nybörjare (Newcomber) T1 
Improver T1 
 
Roslagskulla skola  

Nybörjare och repetitionsgrupp (Newcomber) T1, instruktör Lennart Gustavsson 
Fortsättnings- och repetitionsgrupp (Improver T1), instruktör Helena Sundström 
 
Intresset för linedance i Österåker verkar vara stort och önskemål har kommit från 
Ljusteröbor som vill starta en nybörjarkurs våren 2008. 
 
För att kunna utöka kursverksamheten i egen regi måste vi utbilda egna instruktörer och 
under hösten har 3 medlemmar gått instruktörskurs 1 samt dansteknik 1. Steg 2 är 
aktuellt under februari 2008. 

Klubbarrangemang: 

21 mars  Terminsavslutningsfest  
Festlig avslutning hölls i Roslagskulla med deltagare från Österåkers samtliga kurser 
samt gäster från Märsta. Tre timmars dans samt snaskande på medhavd matsäck. 

21 april  Terminsavslutningsfest i Roslagskulla   
Festlig avslutning hölls i Roslagskulla med deltagare från Österåkers samtliga kurser 
samt gäster från Märsta. Tre timmars dans samt snaskande på medhavd massäck. 
Två ny danser lärdes ut Jitterbuggin och Alfie 
Urban avtackades med tal (se nedan) och vin. 

24 juni  Eastfield's Linedancers Club bildas  

12 av Österåkers linedansare samlades i Boda för att bilda klubben, styrelse och stadgar. Det 
finns ett stort antal linedansare i kommunen som deltagit på flertal kurser och som nu ansåg 
det lämpligt att det bildas en egen klubb här. 
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14 juli   Dansuppvisning vid Spelmansstämman i Wira 
Klubbens första offentliga framträdande har nu skett med ett mycket lyckat resultat. Fint 
väder, bra dansbana och en fantastisk publik gjorde att allt gick som en dans !!. 

8 sept  Öppet Hus i Roslagskulla 

Trots eller kanske p.g.a. det dåliga vädret så blev det ett välbesökt öppet hus med workshop 
och allmän dans. Detta kändes som en mycket bra start på höstens kursverksamhet både i 
Berga och i Kulla. 

24 okt  Dansuppvisning och provapåkväll hos Vaxholms kommuns utbildnings-
förvaltning. 
8 dansare från klubben visade upp några danser och lät personalen få pröva på linedance 
i samband med sin personalfest med temat country&western. 

1 dec  Julfest i Nykvarns bygdegård 
Julfesten genomfördes i Nykvarns hembygdsgård med ett lyckat resultat. 
Styrelseledamöterna gjorde ett fantastiskt jobb med att vi skulle få äta gott och trivas. 
Helena lärde ut två nya danser som en extra julklapp. 
Ett stort tack till alla som var med och gjorde denna eftermiddag till en minnesvärd 
julfest. 
 

Aktiviteter/arrangemang som vi deltagit i: 

11-12 mars Countryresa med Vikinglinjen 
Årets utflykter inleddes med att 7 deltagare från Åkersberga åkte med Vikinglinjens 
Countryresa med enbart Countrymusik och linedance i 24 timmar. Detta var en mycket 
trevlig resa med högt tryck som det ska vara på en Countryfestival. 
 
22-23 april Silja linedance.   
Vi var 4 deltagare från Åkersberga som hade en fantastisk upplevelse bland 1200 
dansare som samsades på tre dansgolv. 
Det blev mycket dans och lite sömn men vansinnigt roligt. Arrangörerna tyckte tydligen 
likadant och utlovade en ny resa redan den 17 november och då med Silja Symfoni. 
Syftet med nästa resan är bl.a. att komma in i Guinness rekordbok med rekordstort antal 
dansare vid ett och samma tillfälle. 

10 maj  Besök hos Crazy Cats öppna hus i Vallentuna. 
Vi var 10 som kom till Vallentuna för att prova på att dansa till levande orkester. Det 
visade sig vara lite annorlunda än att dansa till från i förväg uppgjorda listor. Men med 
god improvisationsförmåga fick kvällens ledare Louise igång alla på golvet. En trevlig 
plats vi gärna kommer tillbaks till. 

12 maj  Avslutningsfest med Crazy Flutters på Blå Vingen i Husby-Långhundra. 
Vi var 6 deltagare från Åkersberga som deltog i Crazy Flutters avslutningsfest. Trots 
Melodifestival på TV så fylldes dansgolvet med som vanligt glada dansare. Tävlingar och 
god mat var trevliga små avbrott i dansandet. 
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11 juni  Hågelbyparken  
5 glada dansare från klubben blandade sig med drygt 200 andra entusiaster i en härlig 
sommarkväll vid Hågelbyparkens utedansbana. Arrangör var Hit Da Floor som gladde sig 
åt ett nytt deltagarrekord på dansbanan. 
Denna underbara dansbana lockade till flera återbesök av oss som var där. 
 
24 juni Boo brygga  
Som kronan på verket efter att vi bildat vår klubb åkte 5 medlemmar till Boo brygga och 
dansade i den sköna miljön intill vattnet.  

17-19 nov  Silja Linedancekryssning  
17 klubbmedlemmar åkte i väg på linedancekryssning med Silja Line. 
Vi och över 500 andra dansare hjälpte till att sätta världsrekord i längsta line. 
Trevlig gemenskap och mycket dans fick vi på köpet. Tyvärr så blev det inte så många 
dansare som arrangörerna hade förväntat sig men vi kunde ändå mäta upp en line på 
450 meter. 
En liten plump i arrangemanget får Silja Line stå för som inte kunde ordna ett ordentligt 
dansgolv utan luckor i parketten som flera snubblade i. 

Öppna danser hos Crazy Flutters 

Samarbetet med Crazy Flutters innebar även att många av oss besökte deras öppna danser i 
Märsta och Vassunda som alltid var trevligt arrangerade och innehöll de danser som även 
lärdes ut hos oss. 
 
 
Avslutningsvis: 
Efter höstens inkörningsperiod har vi i styrelsen och vi som hållit i kurser blivit lite varmare i 
kläderna och vi siktar nu framåt mot 2008-års nya utmaningar. 
Ljusteröborna kommer att få sina önskningar uppfyllda genom att vi startar en nybörjarkurs i 
Ljusterö Bygdegård. I Ekbacken har det byggts en ny utomhusdansbana med tak som vi 
kommer att bjuda in medlemmarna till med öppen dans. 
Flera av oss kommer att göra nya resor med Vikingline och Siljaline och självklart kommer vi 
att delta på Crazy Flutters öppna danser i Märsta. 
 
Styrelsen tackar alla medlemmarna för den goda gemenskapen under det gångna året. 
 
Österåker den 3 februari 2008 
STYRELSEN FÖR EASTFIELD’S LINEDANCERS CLUB 


