Verksamhetsberättelse 2008
Eastfield’s Linedancers Club
Styrelsen för Eastfield’s Linedancers Club får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2008
Styrelse:
Ordförande
V Ordförande
Kassör
Ledamöter

Revisor
Revisorsuppl.
Valberedning
Festkommitté
Uppvisningsansvarig:

Lennart Gustavsson
Per Österberg
Inge Gustavsson
Stefan Sandberg
Gunilla Lindström
Sonja Nilsson
Irene Becker (avgått under året)
Monica Bjelkelöv (avgått under året)
Marie-Louise Brunell
Ann Jansson
Åke Friberg
Johanna Forsberg (sammankallande)
Ann Forsberg
Jill Rhoads
Per Österberg (sammankallande)
Irene Becker (under året ersatt av Helena Sundström)

Styrelsen har haft 6 möten varav 5 protokollförda.
Medlemsantal: 40

Verksamhet:
Klubben är nu i full gång:
Vi har nu för första gången lagt ett helt verksamhetsår bakom oss och 2 nya kursgrupper
har startats upp. Vi har genomfört öppna danser på en för året ombyggd utedansbana på
Ekbacken och vi börjar på allvar synas i kommunen.

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 2008
Bergaskolan
Nybörjare 2 (Newcomber 2) Termin 2
Improver Termin4
Instruktör: Urban Danielsson
Samverkan med Vuxenskolan
Ljusterö bygdegård
Nybörjare 1 (Newcomber 1) Termin 1
Instruktör: Lennart Gustavsson
Eastfield,s regi
Roslagskulla skola
Eastfield,s regi
Repetitionsdans för alla kursnivåer (medlemsbundet).
Instruktör: Lennart Gustavsson

Hösterminen 2008
Bergaskolan
Nybörjare 1 (Newcomber 1) Termin 1
Instruktör: Helena Sundström
Samverkan med Vuxenskolan
Novis Termin 3
Improver Termin 5
Instruktör: Urban Danielsson
Samverkan med Vuxenskolan
Ljusterö bygdegård
Nybörjare 2 (Newcomber 2) Termin 2
Instruktör: Lennart Gustavsson
Eastfield,s regi
Roslagskulla skola
Repetitionsdans för alla kursnivåer (medlemsbundet).
Instruktör: Lennart Gustavsson
Eastfield,s regi
Intresset för linedance i Österåker verkar vara fortsatt stort och en ny nybörjarkurs
startade under hösten med Helena Sundström som instruktör.
För att kunna utöka kursverksamheten i egen regi måste vi få fler som är intresserade av
att bli instruktörer. Under våren genomgick 2 medlemmar instruktörskurs 2, flera
medlemmar deltog i dansteknik 1.
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Klubbarrangemang:
16 feb. Årsmöte hölls i Roslagskulla skola
Vårt första årsmöte genomfördes direkt efter en lördagsträning och 19 medlemmar deltog i
mötet som hölls i Roslagskulla skolans matsal.
24 april Dansuppvisning och provapåkväll hos företaget Lingon & Blåbär
8 dansare från klubben visade upp några danser och lät personalen få pröva på linedance
i samband med sin personalfest med temat country & western.

17 april Terminsavslutning med öppen dans på Ljusterö
I samband med Ljusterögruppens våravslutning inbjöds övriga klubbdansare till en öppen
dans som lockade flera från Bergagrupperna att gästa denna trevliga bygdegård.
3 maj invigning av Ekbacken
Vid invigningen av Ekbackens ombyggda utedansbana fick uppvisningsgruppen äran att vara
först och dansa in dansgolvet.
Under våren/sommaren/hösten genomfördes danser för klubbens medlemmar och
kursdeltagare och dansbanan under tak uppskattades mycket det som saknades var ett soligt
och bra väder men den upplevelsen kommer säkert under 2009.
25 maj Våravslutning på Ekbacken med picknic.
En gemensam avslutning genomfördes för samtliga kursdeltagare och som blev en trevlig
gemenskap och där Urban som inbjuden gäst genomförde en workshop.
12 juli Dansuppvisning vid Spelmansstämman i Wira
Klubben som direkt efter förra årets framträdande fick en inbjudan till årets Spelmansstämma
genomförde ännu ett bejublat framträdande på den mobila scenen mitt i Wira bruk.
31 aug. Dansuppvisning på Kanalens Dag
Klubben hade anmält sig till att medverka på Kanalens Dag med att få visa upp våra
färdigheter och samtidigt få delta med en båt i ”Tuppracet”. Efter lite problem med var vi
skulle dansa så erbjöd oss Folkets Husgruppen att få göra vår uppvisning på dansbanan som
annars var bokad för deras aktiviteter. Efter lite strul med om vi skulle få någon båt att delta
med så löste även det sig och inte nog med det, båten kom in på 2:a plats och gav klubben
2000 kronor i vinst..
29 nov. Julfest på Ljusterö bygdegård
Julfesten genomfördes på Ljusterö bygdegård som var vackert julutsmyckad.
Styrelseledamöterna gjorde även i år ett fantastiskt jobb med att vi skulle få äta gott och
trivas. Dans till danslista och Helena genomförde 2 workshop. Ett stort tack till alla som
var med och gjorde denna årsavslutning till ännu en minnesvärd julfest.
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Aktiviteter/arrangemang som vi deltagit i:
8 - 9 mars Countryresa med Vikinglinjen
Årets utflykter inleddes med att 7 deltagare från Åkersberga för andra året i rad 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.

20-21 april Silja linedance.
Vi var 14 deltagare från Åkersberga som ”gav järnet” på de tre dansgolven tillsammans
med hundratals andra linedance entusiaster i ett mycket välorganiserat arrangemang.

Juni-Aug Hågelbyparken och Årsta havsbad
Hågelbyparken och Årsta havsbad är som vanligt mycket trevliga sommardansplatser
med bra danslistor och trevlig miljö. Flera besök och återbesök gjordes av våra
medlemmar trots det långa avståndet.

Öppna danser hos Crazy Flutters
Samarbetet med Crazy Flutters fortsatte och 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 mycket tack vare Urbans dubbla engagemang.
Lassos linedance i Husby träff
Många har under året upptäckt att det är trevligt att åka till Husby och dansa och ofta få lära
sig en ny dans. Deras danslistor har till stor del överensstämt med de danser som vi lärt 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 2009-års nya utmaningar.
Ekbackens utomhusdansbana med tak visade sig vara en utmärkt dansplats som vi kommer att
fortsätta med både medlemsdans och öppna danser under årets ljusa och varma tid. Folkets
Hus och Ljusterö Bygdegård är bra alternativ till hösten när vi vill vara inomhus.
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 26 februari 2009
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