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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LUNDS
DANSKLUBB GÅSASTEGET 2019
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande Annika Borg
Vice ordförande Jeanette Lloyd
Kassör Andre Stenshed
Sekreterare Hans-Göran Künkel
Ledamot Björn Åkesson
Suppleant Anna Nordin
Suppleant Elsy Gröndal

Året i korthet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 14 protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls fredagen den 15/3 i Lomma dansrotunda.
Gåsasteget hade 695 medlemmar den 31/12 2019 vilket är något färre än föregående år.
Föreningen har under året genomfört många aktiviteter, kurser, danskvällar ”Fridaynights” och
utbildningar.
Seniorverksamheten har vuxit.
Vi har tittat på flera lokaler utan att hitta någon. Vi har utökat samarbetet med kommunen i
syfte att eventuellt hitta en egen lokal.
Tisdagsträningarna fortlöpte under terminen med inslag av jägardans, olika temakvällar och
minikurs i dubbelbugg och Boogie Woogie.
Föreningen deltar i FaR, Fysisk aktivitet på recept.

Kommittéer
Under året har föreningen haft flera aktiva kommittéer;
Festkommittén: Anna Nordin, Annette Möller, Patrik Henningsson, Ferry Einarsson, Helen
Nilsson, Helene Pettersson och Alexandra Eliasson
Gåsabladets redaktör: Thomas Prahl
Tränar- och tävlingskommittén: Björn Åkesson, Niclas Hansen, Åsa Fridh, Tommy Petersson och
Evelina Widehammar, Hans Larsson och Ulrika Lindström.
Lokalkommittén: Krister Elmström
Tisdagsgruppen: Erikur ”Mange” Mangusson, Anette ”Nettan” Svensson, Maria Munther, Jörn
Nilsson och Diana Johansson
Seniorkommittén: Eva-Lena Malmros, Tilly Ajger. Pia Olsson, Fritz Brorsson, Bengt Larsson och
Ingrid Sandberg
PR-Kommittén: Åsa Fridh, Evelina Widehammar och Emma Danielsson
Andra viktiga poster i klubben:
Kursanmälansansvarig: Åsa Fridh.
Kursanmälan seniorkurser: Ingrid Sandberg
Klubbmail: Anna Nordin
Hemsidesansvarig: Jeanette Lloyd.
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Revisor: Kerstin Ingelmark.
Revisorssuppleanter:
Valberedning: Marlein Hansson, Josefin Risberg och Jörgen Mikkelsen.
Musikansvarig: Jan-Erik Persson.
Tisdagsansvariga: Tisdagsgruppen.
Klädansvariga: Maria Åström och Jeanette Parkstedt.
Birdiesteget: Ebbe Hansson

Tränar- och tävlingskommittén
TTK har under året arbetat med att skapa ett kursprogram för våra medlemmar med både bredd
och topp, olika sociala event men också med att utbilda våra tränare. TTK har haft tio
protokollförda möten under året.
En kick off för tävlingsparen arrangerades 27 januari och en administrativ kick off för tränarna
arrangerades 28 augusti med genomgångar av administration och musikanläggningar.
Klubben har haft ett flertal helgträningar med externa ledare i bugg, boogie woogie och fox.
Det har under året funnits möjlighet till fri dansträning i EOS-hallen samt dansrotundan i Lomma.
Vårterminen
Vårterminen inleddes den 22/1 med dans till Jan-Eriks eminenta danslista och avslutades den
11/6 med sedvanlig fika. Tisdagsträningarna fortlöpte under terminen med inslag av jägardans
och olika temakvällar samt minikurs i vals. Annika Borg och Björn Åkesson höll
hjälpledarutbildning för 22 deltagare i maj. Seniorbuggarna arrangerade tedans vid elva tillfällen
i samarbete med ÖDF.
Vårfesten var i Lomma dansrotunda lördagen den 5/4 med mat och dans till orkestern Voize.
Temat var "Vår". Ett vårknytis (Fridaynight) arrangerades 15/2 i Lomma dansrotunda.
Seniorbuggarna hade vårfest 29 maj.
Swing n Boogie arrangerades med minikurs i boogie woogie i samarbete med Cats corner.
Under sommaren deltog klubben med dansworkshoppar på dansbanan i stadsparken i
samarbete med Sommarlund, i Sommardans i Lomma samt i Dans på stranden i Malmö.
En helg i juni och en helg i augusti arrangerades kursledarutbildning i bugg steg 1 med Håkan
Thorsell som instruktör.
Kurser och träningar under vårterminen:
Bugg nybörjarhelg Karin Jörlöv och Jörgen Ingelmark.
Bugg nybörjarhelg Maria Åström och Kenneth Larsen.
Bugg fortsättning 1 Jonny Svensson och Karin Jörlöv.
Bugg fortsättning 2 Åsa Fridh och Kenneth Larsen.
Bugg fortsättning 3 Evelina Widehammar och Niclas Hansen.
Bugg fortsättning 4 Emili Bertosa och Robert Åkesson.
Bugg social parträning Florina och Jörgen Mikkelsen.
Utveckla er bugg parträning Niclas Hansen och Josefin Risberg.
Utveckla er bugg parträning Annika Borg och Björn Åkesson.
Utveckla er bugg parträning Fredrik Lindberg och Marlein Hansson.
Bugg Inspiration och styling Maria Åström och Kenneth Larsen
Bugg tävlingsträning Andreas Larsson & Madeleine Holmlind.
Bugg senior nybörjare Fritz Brorsson och Ingrid Sandberg.
Bugg senior fortsättning 1 Ylva Fagerlind och Kjell Larsson.
Bugg senior forts. vidareutveckling Lena Modin Raflund och Håkan Raflund.
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Boogie Woogie nybörjarhelg Mikael Ewald och Åsa Fridh
Mysfoxtrot, helgkurs fortsättning 1 Jeanette Karlsson och Hans Larsson.
Mysfoxtrot, fortsättning 2 Jeanette Karlsson och Hans Larsson.
Social slowbugg helgkurs Jonas och Rebecca Krantz
Domarträning i bugg och boogie woogie med Lennart Näsholm
Tre helgträningar i bugg och boogie woogie på tävlingsnivå Susanne och Daniel Everborn
Höstterminen
Höstterminen inleddes den 20/8 i EOS-hallen och avslutades den 10/12. En Friday Night och en
Foxy night arrangerades samt en mellandagsdans med tema dubbelbugg.
Vi deltog på Kulturnatten i Lund den 21 augusti med uppvisning och prova på kurs i bugg.
Gåsastegets 25-årsjubileum firades med en jubileumsfest lördagen den 21/9 i Lomma
dansrotunda. Många kom utklädda enligt årets tema "Glitter och Glamour" när PH:s bjöd upp till
dans.
Höstens minikurs var mysfox med Hans Larsson.
Det arrangerades två Swing n Boogie med minikurs i boogie woogie i samarbete med Cats
corner.
Seniorbuggarna arrangerade tillsammans med ÖDF tedans vid tolv tillfällen på Papegojelyckan i
Lund samt i Malmö. En minikurs i vals hölls vid tre tillfällen.
Kurser och träningar under höstterminen:
Bugg nybörjare, helgkurs Annika Borg och Björn Åkesson.
Bugg nybörjare, helgkurs Karin Jörlöv och Jörgen Ingelmark.
Bugg nybörjare Karin Jörlöv och Niclas Hansen.
Bugg fortsättning 1 Jeanette Lloyd och Anders Tell.
Bugg fortsättning 2 Karin Jörlöv och Kim Nordkvist.
Bugg fortsättning 3 Åsa Fridh och Mikael Ewald.
Bugg fortsättning 4 Evelina Widehammar och Niclas Hansen.
Utveckla er bugg parträning Marcus Jönsson och Josefin Risberg.
Utveckla er bugg parträning Annika Borg och Björn Åkesson.
Bugg "avrostning" Åsa Fridh och Kenneth Larsen
Bugg tävlingsträning Fabian och Zarah Rosell.
Bugg senior nybörjare Kjell Larsson och Eva-Lena Malmros.
Bugg senior fortsättning 1 Ingrid Sandberg och Fritz Brorsson.
Bugg senior fortsättning 2 Ylva Fagerlind och Kjell Larsson
Bugg senior forts. vidareutveckling Lena Modin Raflund och Håkan Raflund.
Boogie Woogie nybörjare Mikael Ewald och Åsa Fridh
Boogie Woogie fortsättning 1 Maybritt Rydahl Herbst och Rainer Jussila Långström
Mysfoxtrot nybörjarhelg Jeanette Karlsson och Hans Larsson.
Mysfoxtrot fortsättning 1 Jeanette Karlsson och Hans Larsson.
Tre helgträningar i bugg och boogie woogie på tävlingsnivå Susanne och Daniel Everborn
Tävlingsverksamheten
Under verksamhetsåret 2019 har föreningen haft 63 licensierade vilket är 7 mindre än 2018
Dansarna har tillsammans startat i 278 olika individuella starter inom Bugg, Boogie Woogie,
West Coast Swing och Lindy Hop.
Resultatet har varit 73 st pallplatser på tävlingar runtom i landet.
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Klubben har under året haft kurser för våra tävlanden Domarträning i bugg och boogie woogie
med Lennart Näsholm
Tre helgträningar i bugg och boogie woogie på tävlingsnivå Susanne och Daniel Everborn samt
Bugg tävlingsträning med Fabian och Zarah Rosell.
Klubben har arrangerat R- tävling och deltävling i cupen där Josefin Risberg på ett förtjänstfullt
sätt arrangerat och tävlingsgruppen deltagit.
Tävlingskommittén vill också rikta ett särskilt stort tack till lagledare, publik och
föreningskamrater som ställt upp för våra dansare och som följt med oss ut på tävlingar och
stöttat, fotograferat och filmat!

Festkommittén
Är det glada gänget som fixar fika vid uppstart och avslutning på våra tisdagsdanser. Voize bjöd
upp till dans för höstterminens uppstarten 2019. Vi ordnade två fester. Vårfest med temat just
vår och vi var ca 140 som åt gott och dansade till Voize. Höstfesten var vårt 25-årsjubileum med
temat Glitter och Glamour. Ungefär 160 uppklädda och glada gäster avnjöt en härlig middag och
dansade till PHs. Vi ökar våra antal deltagare till festerna för varje gång, vi i festkommittén vill
tacka alla som kommer, det är så roligt att ordna fest när det uppskattas.

PR och kommunikation
Under 2019 bestämde föreningen att själva driva PR genom att lägga ut inlägg och evenemang
på Facebook, samt att själva dela dessa i diverse grupper på Facebook för att sprida information
om våra aktiviteter. Vi upplever att vi fått god spridning på detta sätt.
PR-kommittén har under året fått en ytterligare medlem i Emma Danielsson som genom sina
kunskaper i marknadsföring har bidragit positivt.
PR-kommittén har under året arbetat med Gåsastegets logga och visuella profil. Dessa har blivit
uppdaterade och klubben har nu en grafisk manual med loggor, fonter etc. att använda i all
kommunikation.
Thomas Prahl har fortsatt vara Gåsabladets redaktör och förtjänstfullt publicerat Gåsabladet på
vår hemsida.
Föreningen har flera grupper på Facebook, samt konto även på Instagram för att sprida vårt
budskap och kunna hålla ihop kommunikation med olika grupper som t ex kursledare, tävlande
m fl.
Kommittén består av: Åsa Fridh, Evelina Widehammar och Emma Danielsson

Musik
Jan-Erik Persson har under året stått för musiken under de välbesökta tisdagsträningarna.

Tisdagsgruppen
Tisdagsgruppen har fortsatt driva tisdagsdansen, samt utvecklat funktioner för betalning och
registrering av närvaro på ett mycket bra och uppskattat sätt.
Gruppen har bestått av: Erikur ”Mange” Mangusson, Anette ”Nettan” Svensson, Maria Munther,
Jörn Nilsson och Diana Johansson.

Hemsidan
Vi fortsätter uppdatera hemsidan med info och foton. Wordpress synkar med Dans.se vilket är
bra, men vi önskar fortfarande vissa förbättringar som vi arbetar vidare med för att lösa.
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Ansvarig för hemsidan är Jeanette Lloyd

Lokaler
Föreningen har under året bedrivit verksamhet främst i EOS-hallen, men även i dansrotundan i
Lomma samt medborgarhuset i Bjärred. Föreningens förråd har tillfälligt flyttat till André
Stenshed. Sökandet efter ny lokal pågår, dock så här långt utan att hitta något alternativ vi har
råd med. Parallellt med detta arbetar Krister Elmström med Lunds Kommun och andra
intressenter kring byggnadsplaner för området Västerbro i Lund, för att där kanske kunna skapa
ett ”Dansens hus”.

Seniorkommittén
Senioraktiviteterna har ökat under året. Vi samarbetar med ÖDF i Malmö vad gäller kurser och
social dans (tedans). Under våren hade vi i Lund tre kurser på olika nivåer och under hösten fyra
kurser.
Vi har deltagit vid fyra tillfällen i Senior Sport School, ett projekt som försöker aktivera
pensionärer med olika aktiviteter.
Vi har även haft en kväll med inspiration för våra kursledare och hjälpledare och en uppskattad
kurskväll med dubbelbugg. Vi har haft prova-på bugg för herrar.
Seniorkommittén har haft möte 14 gånger under året.
I maj anordnade vi en vårfest.
Var fjortonde dag under våren och hösten har vi haft social dans, för seniorer och daglediga,
med upp till 76 deltagare. Vid den sociala dansen har vi förutom bugg haft minikurs i vals.

Övrigt
Birdiesteget har haft sitt traditionella Gåsaslag i augusti och Gasasteget har sin trogna skara som
under Ebbe Hanssons ledning utforskar det skånska landskapet.

Lund 2020-02-18

----------------------------------------Annika Borg ordf.

---------------------------------------Jeanette Lloyd vice ordf.

------------------------------------------------------------------------------André Stenshed kassör
Hans-Göran Künkel sekr.

---------------------------------------Björn Åkesson ledamot

----------------------------------------

---------------------------------------Anna Nordin, suppl.

---------------------------------------Elsy Gröndal, suppl.
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