Öresunds Dansförenings verksamhetsberättelse 2017
Inledning
Öresunds Dansförenings syfte är att sprida kunskap om dansen som rolig motion och
social umgängesform. Vår verksamhet är öppen för alla som tycker om att röra på sig
till takterna av härlig musik och som vill lära känna nya människor i en positiv och
trevlig miljö. Den ideella tanken genomsyrar engagemanget och vi som arbetar i
föreningen ser detta som en givande och rolig fritidssysselsättning.
Föreningen drivs utan vinstsyfte. Målet är att hålla god kvalitet på kurserna och i övrig
verksamhet. För att kunna förbättra och vidareutveckla danstekniken i framförallt
bugg, foxtrot och West Coast swing satsar Öresunds Dansförening även på
tävlingsverksamhet.
Dansen behövs - både för motionens och för den sociala gemenskapens skull.
Med vår verksamhet hoppas vi på att kunna bidra till ett mer dansant Malmö och
Skåne.
Öresunds Dansförening är medlem i Skåne-Hallands Danssportförbund och
Svenska Danssportförbundet.

Styrelsen
Öresunds Dansförenings styrelse har under året haft följande ledamöter:
Håkan Raflund
Stefan Fagerström
Evert Lindén
Pia Andersson
Mats Meijer
Suzanne Jensinger
Lene Vinterbladh
Håkan Stanley

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot (avgick nov. 2017)
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden inkl. en kick off .

Antalet medlemmar
Föreningens medlemsantal uppgick till 732 betalande medlemmar den 31 december
2017, vilket är en ökning med 37 personer sedan föregående år. Sedan 2009 då vi
hade 376 medlemmar är vi nu nästan 100 % fler.
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Kursverksamhet
Under året som gått har Öresunds Dansförening erbjudit ett brett kursutbud. Så när
som på Annicka och Henriks bugg med puls, Thomas och Susannes parkurser i
slowbugg, Tobias Wallin Helena Franssons kurs i Smooth fox & jive, Robin Sandells
kurs i salsa, har samtliga kurser hållits av föreningens egna kursledare.
· Tre gratis prova på i januari och fem i augusti (bugg och foxtrot)
· En intensivhelg för nybörjare i bugg januari och en i augusti
· Veckokurs för seniorer i bugg
· Veckokurser för nybörjare i bugg, F1, F2, F3, Dansa vidare, parkurser,
· Grund (snabbkurser) i bugg vår och höst
· WCS - nybörjare, WCS rep & prep, WCS påbyggnad 1 och 2
· Nybörjar- och i fortsättningskurser i foxtrot
· Valskurs för nybörjare
· Kurs för hjälpdansare/hjälpledare
· Kurs i cha-cha för nybörjare
· Fredagsdans med prova på/work shop i foxtrot och West Coast Swing
· Tjejstylingkurs vår och höst
· Informationskurs för kursledare som vill uppdatera sig i Moilanens teknik

Kurslokalerna
De flesta kurser har genomförts i vår lokal "111:an" Limhamnsvägen 111 på
Limhamn, men nybörjarkursen i bugg och F2 under hösten, WCS och F1 under
våren, har genomförts i stora spegelsalen i Line Up:s lokaler längre in på gården.
Även Zumbasalen, som också finns inom området, har hyrts in på onsdagar till
parträning och West Coast Swing under hösten.
111:an, vår ordinarie danslokal, har under året rustats upp med nya headset, timer
och ny mixer. Golvet har blivit ombonat och uppfräschat under sommaren. Tavlor
med motiv från olika arrangemang och kurser har satts upp på väggarna. Nya
sittdynor till samtliga stolar i cafédelen.
Vår lokal, 111:an, är flitigt använd. I stort sett varje kväll finns kurser här, även de
flesta lördag/söndagar. Utöver detta hyrs den ibland ut för arrangemang till våra
medlemmar. Dennis Johnsson är ansvarig lokalbokare och håller i logistiken runt
uthyrning.
Under året har även lokalen ”lilla spegelsalen”, även kallad Brunorummet, varit flitigt
använd av vår träningsgrupp. Lilla spegelsalen fräschades upp ordentligt av frivilliga
krafter i föreningen under december med nytt golv, målade väggar, nya lister och
skåp. Även utrymmet i angränsning till lilla spegelsalen genomgick samma
uppfräschning,
111:an städas kontinuerligt en gång i veckan.

Kursledare
Våra ordinarie interna kursledare och vikarierande har under året varit:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lena Modin Raflund och Håkan Raflund
Margareta Mannerfelt och Mats Lindblad
Tove Fallsten och Mikael Ewald
Annika Otterström-Rosenqvist och Lasse Rosenqvist
Linda D’Amore och Peter Algotsson
Fredrik Persson
Ann-Christin Lundin och Benny Johansson
Agneta Bengtsson och Göran Svensson
Camilla Timrup och Mats Andersson
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fransisca/Mikael Eriksson och Johan Alteir Tuvesson
Camilla Stolpe och Mikael Ewald
Suzanne Jensinger och Stefan Riese
Ann Johansson och Stefan Riese
Suzanne Jensinger och Kent Ahlgren
Lene Vinterbladh och Flemming Rasmussen
Stefan och Pia Fagerström
Johanna Sjögren och Fritz Brorson
Karin och Jens Magnusson
Kent Ahlgren och Jessica Blomqvist
Kristina Gray och Stefan Fagerström
Thomas Odin och Lena Hansson
Ingvar Sundqvist och Lena Clarén
Laila Johnson och Håkan Raflund
Kristina Gray och Robert Meckelburg
Maria Andersson

Dessutom har föreningen haft många hjälpdansare på våra kurser.
Externa kursledare:
·
·
·
·

Annicka och Henrik Jörgensen
Susanne och Thomas Persborn
Tobias Wallin och Helena Fransson
Robin Sandell

Utbildning
I augusti skickade vi 12 st. medlemmar på ”Kursledarutbildning Bugg steg 2” under
ledning av Mikael Moilanen. ÖDF stod som ansvarig för denna utbildning. Många
deltagare kom från andra dansföreningar. I utbildningen deltog Stefan Fagerström,
Kristina Gray, Kent Ahlgren, Jens Magnusson, Karin Magnusson, Suzanne Jensinger,
Lasse och Annika Rosenqvist,, Göran Svensson, Agneta Bengtsson, Mats Lindblad
och Margareta Mannerfelt.
Bidrag från Idrottslyftet är sökt och beviljat.
Under våren hade vi också en administrationsutbildning i Swingweb. Lene
Vinterbladh och Suzanne Jensinger deltog från ÖDF, så även deltagare från andra
dansföreningar.
I december bjöd vi in Mikael Moilanen för att under två dagar filma alla turer från
utbildningen. Tanken är att samtliga kursledare ska få ett USB-minne med inspelade
turer.

Torsdagsträningen
Dansen på torsdagskvällarna är en stor och viktig del av föreningens verksamhet,
dels för den sociala delen och för möjligheten att träna på det man lärt sig under
kurserna, Där får både nya och gamla medlemmar chansen att träffas, umgås,
utvecklas och träna tillsammans. Vid ett flertal tillfällen har dansen börjat en
halvtimme tidigare med sikte på nybörjare och F1. Här har tempot varit helt anpassat
till nybörjarnivån.
Förutom ”Dans på stranden” har samtliga torsdagsdanser ägt rum i vår egen lokal på
Limhamnsvägen 111. Huvudansvarig for torsdagsmusiken är Mats Meijer. Ansvariga
för musiken under dessa kvällar har varit musikintresserade medlemmar: Mats
Meijer, Ann-Christin Lundin, Lars och Irene Rönnstrand, Thomas Hagman, Lars
Hägg, Monica Kallman och Agneta Bengtsson, Tillströmningen har periodvis nått
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rekordnivåer, flera torsdagar har vi snuddat vid 100 dansare och vid något tillfälle nått
140 besökare.

Fredagsdanser med prova på/workshop i WCS och foxtrot
Under året fortsatte vi fredagsdanserna, två per månad. En av kvällarna var det
foxtrot med prova på/workshop och den andra West Coast Swing med prova
på/workshop.
Satsningen föll väl ut. WCS- och foxtrotkvällarna med prova på var välbesökta. Det
verkar som om vårt upplägg med WCS, fem fredagar under våren och tre under
hösten, fox/foxtrot fyra fredagar under våren och fyra under hösten nått ut till en
bredare publik.

Night of the Ballads
Danskvällar för oss som älskar Fox
Två av våra medlemmar Ingvar Sundqvist och Lena Clarén tog initiativet till dessa
danskvällar då de saknade tillfällen att dansa Modern Fox/Mysfox till lugnare låtar i
regionen. Danskvällen startar med en workshop som riktade sig till de med tidigare
foxvana, som ett komplement till ÖDF:s foxkvällar, då det var prova på för nybörjare.
Det ges också möjlighet att lämna förslag på önskelåtar att dansa till inför
danskvällarna, vilket varit mycket uppskattat. Första tillfället var i mars 2017, då
deltog lite drygt 40 personer, vid de följande tre tillfällena kom det allt fler deltagare.
Den senaste var i november då det kom lite mer än 90 personer till danskvällen. Som
stöd till dessa danskvällar skapades i oktober, en Facebookgrupp med samma namn
för att sprida information om danskvällen. Detta har varit bidragande till det ökande
intresset och Foxintresserade har kommit från ett större upptagsområde t.ex. från
Ljungbyhed, Karlskrona, Karlshamn och Helsingborg. Facebookgruppen har i
skrivande stund 343 medlemmar.

Festkommittén
Under året har festkommittén bidragit till föreningens popularitet med ett flertal
synnerligen uppskattade och välbesökta (fulltecknade) tillställningar. Föreningens
årsmöte, vår- och höstfester med tema var mycket välbesökta. Vid vårfesten på
Lomma Dansrotunda med Engdahls orkester och tema ”pastell”, kom 225 personer.
Höstfesten med tema ”oktoberfest”, denna gång på Törringelund blev en
dundersuccé, nästan 350 deltagare med Titanix orkester,. Även här blev det snabbt
fulltecknat. Våra fester innehöll förutom orkester även fördrink, mat från
Romelebygdens Catering, vatten, kaffe och kaka (vårfesten på Lomma
Dansrotunda). Höstfesten på Törinngelund bestod av klassisk oktoberfestmat. Utöver
höst- och vårfest har festkommittén även planerat 111:ans skärtorsdagsbugg,
lussebugg och terminsupptakter.
Festkommittén har bestått av Eva Oldhammer (sammankallande), Maria Andersson,
Ingrid Olofsson, Marie Åstrand, Robert Alexandersson, Marie Jansson, Olof Jansson,
Lena Ekelund och Minnie Sjöstedt.

Profilkläder
Under året bytte vi utseendet på våra profilkläder. Laila Duvfenmark Jonson
överlämnade ansvaret till Pia Fagerström. Under våren erbjöd ÖDF sina medlemmar
profilkläder till starkt reducerat pris, Kursledare fick profilkläder utan kostnad och
hjälpdansarna de gamla profilkläderna.
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Medlemsaktiviteter
Under 2017 har ett stort antal aktiviteter genomförts i föreningens regi.
Följande utöver föreningens ordinarie kursverksamhet:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Uppstart vår och höst med kaffe/te och kaka till reducerat pris
Alla hjärtans dag-dans på Högsåkerringens äldreboende
Vabruariswing
Dansskor.se höst och vår
Vårfest med Engdahls orkester på Lomma Dansrotunda. Tema pastell
Administratörsutbildning, grundutbildning MinaAktiviteter/Dans.se
Invigning Dans på stranden
Torsdags/fredagsdanser på Dans på stranden i bugg/foxtrot och West Coast
Swing.
Samtliga danskvällar på Malmöfestivalen hade vi prova på
Dansledare Bugg 2, utbildning för kursledare med Mikael Moilanen
Höstfest med Titanix orkester. Tema oktoberfest
I samarbete med Gåsasteget hade seniorerna torsdagsdanser och höstfest
Årsmöte. Engdahls spelade. Lokal: Dansrotundan, Lomma
Öresundsbuggen - R-tävling i Bugg, Lindy-Hop och Boogie Woogie.
Lillevångshallen Arlöv
Fest för F2:or, Nybörjare, F4:or och dansa vidare med knyte
Smoth Jive & fox med Tobias Wallin och Helena Fransson
Snabbkurs i bugg 3 timmar, vår och höst
Night of the Ballads
Foxtrotkvällar med prova på/workshop
West Coast Swing kvällar med prova på/workshop
Tjejstyling
Dansglädjetävling höst
Lussebugg med kören Östergök
Valskurser vår och höst
Kick off med styrelsen

Dans på stranden
Under sommaren var vi med och arrangerade "Dans på stranden" tillsammans med
sex andra dansföreningar, Salsa, Svingen, Boot Hill Linedancers, MK Tango, West
Coast Swing i samarbete med Gåsasteget och Cats Corner.
På invigningen Dans på stranden den 25 juni var det uppvisningar av alla
dansföreningar. Detta varade cirka en timme. Sedan blev det socialdans för alla med
bandet Sjögren & Company. Den 27 juli hade vi Ninnas orkester på besök.
Även i år blev Dans på stranden en stor succé. Varje torsdag och fredag under sex
sommarveckor var det Öresunds Dansförening och Gåsasteget, som bjöd upp till
dans på Ribersborgsstranden.
Med några undantag, då vädret satte käppar i hjulet, var sommarens Dans På
Stranden mycket välbesökt och trädäcket överfullt, trots att det ibland var blåsigt och
kallt. Vädret till trots blev det mycket glädje och dans på Ribban vilket genererade i
många nya medlemmar till vår förening under hösten.
De "prova på"-kurser som vi anordnade i bugg och foxtrot vid varje torsdagstillfälle
var ett uppskattat inslag för många Malmöbor.
ÖDF:s ansvariga för Dans på Stranden var Mats Meijer och Eva Persson
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Malmöfestivalen
Under samtliga festivaldagar hade ÖDF prova på i bugg och foxtrot innan
dansbanden spelade.
Fredag 11/8 Håkan Raflund och Lena Modin Raflund (bugg), lördag 12/8 Kristina
Gray och Robert Meckelburg (bugg), söndag 13/8 och måndag 14/8 Jens och Karin
Magnusson (bugg, tisdag 15/8 Camilla Timrup och Mats Andersson (foxtrot), onsdag
16/8 Stefan Fagerström och Kristina Gray (bugg), torsdag 17/8 Camilla Timrup och
Mats Andersson (foxtrot) och fredag 18/8 Peter Algotsson och Linda D’Amore (bugg).

Tävlingar/träning
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Tävlingar 2017

Till föreningens stora glädje fick vi under 2017 nya tävlande, vilket gjorde att vi hade
totalt 14 tävlingspar och fyra personer som tävlade med danspartner från annan
förening. Resultaten på tävlingarna blev bättre, vilket ledde till fler finalpar och
pallplatser.
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I oktober arrangerades Öresundsbuggen - R-tävling i Bugg, Lindy-Hop och Boogie
Woogie i Lillevångshallen Arlöv. Efter tävlingen genomfördes buggkurs med Lennart
Näsholm som var domare. På kursen deltog många av våra tävlingsdansare och
kursledare för att få inspiration och input i buggen.
Under 2017 började fler och fler med egenträning under veckorna. Suzanne
Jensinger och Kent Ahlgren samt Jens och Karin Magnusson höll öppen träning för
par. En del både nya som gamla medlemmar kom för att träna på de turer som de lärt
sig på kursverksamheten.
En del av kursledarna, hjälpdansare, vanliga medlemmar och tävlingsdansare
medverkade på inspirationsdagen med Jimmy Järvekvist.

Medlemsinformation
Vår hemsida är föreningens bästa och viktigaste kanal tillsammans med Facebook
för att nå ut med information till våra medlemmar. Hemsidan uppdateras dagligen. Ett
uppskattat inslag på hemsidan är länkarna ”Hem”, ”Kalender” och "Fotogalleriet" där
foton från många av våra aktiviteter läggs ut. Under 2017 har sidan ”Fotogalleri”
uppdaterats vid 112 olika tillfällen.
Ansvariga för Öresunds Dansförenings hemsida har varit Håkan Raflund och Stefan
Riese.
All bokföring och anmälan till kurser sköts via hemsidan och "Swingweb" av vår
kassör, Evert Lindén och bokningsansvarig Lene Vinterbladh.

Malmö 2018-02-13
Styrelsen för Öresunds Dansförening

........................................................ ........................................................
Håkan Raflund (ordf.)
Stefan Fagerström (vice ordf.)

.......................................................
Evert Lindén (kassör)

.......................................................
Pia Andersson (sekreterare)

.......................................................
Mats Meijer (ord. ledamot)

.......................................................
Lene Vinterbladh (ord. ledamot)

.......................................................
Håkan Stanley (ord. ledamot)
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