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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Sammanfattning
•
•
•
•
•

DansHuset har inneburit en fortsatt ökad social samvaro och kontakter mellan medlemmar i olika
aktiviteter och att utbudet av kurser och träningsmöjligheter har ökat ytterligare, bl.a. har vi startat
upp Yoga.
Vid SM i Skövde tog Buggie 6 finalplatser varav 1 andra- och 1 tredjeplatser.
Klubben var representerad på Danssportförbundets årsmöte av Kim Berghäll, Madeleine Zackrisson
och Jennie Johansson.
Danskvällar för medlemmar och inbjudna har anordnats vid 6 tillfällen i DansHuset
Klubben hade totalt 332 (413) st medlemmar under året. Könsfördelningen var 69% (65%) kvinnor
och 31% (35%) män. 79 (95) st var under 13 år.

Kurser
Bland våra barn- och ungdomskurser har vi erbjudit kurser för de som varit födda 2013-2004. Det har
varit en härlig blandning av kurser i bugg, showdans, disco och minidansargäng. Båda terminerna har
avslutats med gemensam uppvisning i Stenbocksskolans aula där även Buggies
barn/ungdomstävlingsdansare deltagit.
Bland våra vuxenkurser har vi under 2018 fortsatt att erbjuda kurser i bugg i flera steg samt motionsdans.
Vi har även haft kurs i fox, tango, tangofox samt förarkurs i bugg för tjejer. Nyheter för de vuxna har
varit Dance aerobic och Poweryoga. Vi har även erbjudit intensivkurs i bugg på grundnivå (steg 1) varje
termin. Det har varit väldigt bra uppslutning på båda dessa intensivkurser och är ett koncept som verkar
tilltala många.
Samtliga kurser för alla åldrar och danser anmäls nu via dans.se. Alla kurser har en direktlänk på
hemsidan så samtliga som vill anmäla sig har lätt att hitta rätt. Dans.se är ett smidigt system som vid
anmälan skickar ut avi med kursavgift samt medlemsavgift till den som anmäler sig. Även för de som
hamnar på kö så får man direkt ett mail med information om att anmälan är mottagen med att man är
ställd på kö. Detta innebär att alla direkt får en återkoppling på sin anmälan och responsen från deltagarna
har varit positiv. Via detta system har vi även, på vuxenkurserna, haft bra koll på fördelningen mellan
förare och följare vilket innebär att vi kunnat planera för att ta in hjälpdansare vid behov.
Vi genomförde även kurs för Senior Sport School genom Annette Holmeberg.
Stort tack till alla härliga ledare som gjort ett fantastiskt arbete på kurserna!

Vuxenkurser
Intensivkurs Bugg
Bugg Steg 1
Bugg Steg 2
Bugg Steg 3
Bugg Steg 4
Bugga loss Motion
Bugg Motion
Förarkurs i bugg för tjejer
Fox grundkurs
Tangofox
Tango grund/fortsättning
Dance Aerobic
Poweryoga bas
Poweryoga nivå 2

Barnkurser
2 st
1 st
2 st
2 st
1 st
1 st
2 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st

Bugg nybörjare 2005-2012
Bugg Fortsättning 2007-2011
Showdans 2009-2011
Discoshow 2004-2008
Showdans 2008-2010
Showdans 2005-2007
Disco 2004-2006
Minidansarna 2012-2013
Dans & Balans 2011-2012

1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
2 st
1 st

2019-02-19

2(6)

2019-02-19

3(6)

Träning – Tävlingskommittén
Tävlingsparen har under året tränat enligt följande:
Bugg, grupp 1, 2, 3
Boogie Woogie
Dubbelbugg
Rock’n’Roll
Formation

2 ggr per vecka
2 ggr per vecka
2 ggr per vecka
2 ggr per vecka
1 ggn per vecka

All träning har skett i Danshuset.
Årets träningssäsong började med ett uppstartsläger i Danshuset med temat ”Inspireras och utvecklas”
med mestadels interna ledare och tränare där dansarna fick prova på danser inom BRR och testa på nya
danser. Under året har vi välkomnat nya par/trior i alla de fem grenarna vi har träning i i ett brett
åldersspann.
Följande externträningar har genomförts:
Bugg
Dubbelbugg
Boogie Woogie

Mats Ivarsson

4 gånger under våren och 4 gånger under hösten

Jesper Boberg har varit hos oss och hållit träning för samtliga dansare vid fyra tillfällen.

Tävlingar
SM, JSM och 35+SM i Bugg- och Rock’n’Rolldanserna, disco, hip-hop samt SM i Standard och Latin
arrangerades i Skövde. Buggie deltog totalt med 22 dansare. Buggie fick 6 finalplatser varav 3
pallplaceringar, se nedan.
Gren
Dubbelbugg Junior
Boogie Woogie junior
Lindy Hop Vuxen
Boogie Woogie Vuxen
Rock´n Roll junior

Placering
5
6
2
3
3

Par/trio
Oliver Mellberg – Linn Andrén – Tindra Ivarsson
Oliver Mellberg-Tindra Ivarsson
Matej Dujakovic – Cajsa Weinemo
Matej Dujakovic – Cajsa Weinemo
William Josefsson-Julia Eriksson

Vi hade 59 licensierade tävlingsdansare under året. Dansare från Buggie har även representerat Sverige på
flera internationella tävlingar.
Klubben har varit representerad på 33 tävlingar i Sverige under året.

DansHuset
Klubbens alla aktiviteter sker i DansHuset på Lindängsvägen 38. En större städ/fixardag ordnades i juni
då div åtgärder fixades. T.ex. sattes draperi mellan café och Gyllene salen upp.

Uppvisningar
Uppvisningar har utförts vid följande tillfällen:
Barnkursavslutningar i Stenbocksskolan 2 st, Bilträff i Borås samt Sommarvågen med Oliver Mellberg och
Julia Eriksson
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Info/PR
Under 2018 har kommittéerna själva fått ansvara för sin info/pr då det inte funnits ett gäng som specifikt
kunnat jobba med detta.
•
•
•
•

Flygblad har delats ut i brevlådor både i centralorten och kransorterna inför höstterminen.
Affischer har satts upp i mån av plats i affärerna. Dessa har också satts upp i kommunens kransorter.
Broschyrställen har som vanligt fungerat bra där de står uppställda.
Buggies officiella Facebooksida har använts flitigt för att informera om Danskvällar, kurser och andra
evenemang. Vi har även annonserat våra kurser via Facebook då detta ansetts effektivare och
träffsäkrare än tex lokaltidningen.

Förbundsaktiviteter
Vid Svenska Danssportförbundets årsmöte (förbundsmötet) var Kim Berghäll föreningens ombud och
Madeleine Zackrisson suppleant.
Vid Västergötlands Danssportförbunds (VDSF:s) årsmöte deltog Kim Berghäll som ombud.

Utbildning
Värt att nämna extra är att klubbmedlemmar Sara Holmberg och William Josefsson var på ledarforum på
Bosön och fortbildade sig.

Föreningsutveckling
Under januari 2019 samlades styrelsen ihop med kommittéerna där styrelsen presenterade sina tankar
inför årsmötet.
Under 2018 prövade styrelsen möjlighet till samarbete med U-Dance. U-Dance närmade sig klubben för
att se på möjlighet att hyra del av danshuset under hösten 2018. Tränings- och kurskommittén arbetade
intensivt under våren för att se på möjligheten men tillsammans fann vi det svårt att i nuläget få till ett
samarbete. Styrelsen lämnar detta öppet att föra en dialog om i nya styrelsen under 2019.

Aktivitetskommittén
Buggie har under 2018 anordnat 6 danskvällar i DansHuset, 3 st under våren och 3 st under hösten. Till
dessa tillfällen har medlemmar med gäster bjudits in samt medlemmar från andra klubbar. Danserna har
samlat 25 – 60 deltagare per tillfälle och innehållit 45 min inledning med framflyttning och därefter fri
dans med modellen två buggdanser (4 låtar) och en foxdans (2 låtar) samt paus med servering. För att
genomföra danskvällarna har kommittén engagerat ytterligare medlemmar som hjälpt till.
Medlemmar från Buggie har också under året gästat grannklubbars danskvällar.

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har genomfört ett möte vid uppstartslägret i början av 2018. Under året har ungdomsrådet
arrangerat 2 discon med stor succé.

Övrigt
Klubben har fortsatt arbetat hårt med att använda Dans.se för anmälningar till samtliga kurser förutom
motionsdanser o.dyl. samt tävlingar för att ytterligare förenkla hanteringen av kassan, fakturering och
betalningar. Nu fungerar denna process mycket bra och styrelsen vill gå vidare under 2019 enligt tidigare
fattade beslut kring redovisning.
Under året arrangerades också en N- och R-tävling i Ulricehamn den 20 oktober med totalt c:a 180
tävlande. Arrangemanget var mycket lyckat och många drog ett tungt lass under arbetet, tack för insatsen.
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Styrelsen och övriga förtroendevalda
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden i DansHuset varav ett flertal med enstaka
deltagare via Skype.

Styrelse
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Suppleanter

Valberedning
Kim Berghäll (AU)
Madeleine Zackrisson (AU)
Jennie Johansson (AU)
Redovisning Christina Sellén
Magnus Nilsson
Linda Mellberg
Jannike Josefsson
Kim Zokolowski
Jörgen Niklasson

Ramona Isaksson (sammankallande)
Sandra Eriksson
Robert Karlsson

Revisorer
Ordinarie
Suppleanter

Lennart Hagberg
Jessica Andersson
Bert-Ove Karlsson
Jörgen Karlsson

Kommittéer och övriga icke förtroendevalda ledare
Tävlingskommitté

Aktivitetskommitté

Annette Holmberg
Sara Holmberg
Jennie Johansson, styr.
Cecilia Andrén
Ramona Isaksson
Oliver Mellberg (5/12)
William Josefsson (5/12)

Magnus Nilsson, styr.
Anette Karlsson
Christian Erfass
Tommy Bohman, adj.
Egon Johansson (hösten)
Svitlana Akohova (hösten)
Tomas Lindh (hösten)

Utbildningsansvarig

Huskommitté
DansHuset

Jennie Johansson

IdrottOnline & SISU
Christina Sellén
Madelene Zackrisson
Jennie Johansson

Kurskommitté
Madelene Zackrisson, styr
Annette Holmberg
Mattias Remar
Kim Sokolowski

Info/PR-kommitté
Vakant
Linda Mellberg, styr.

Annette Holmberg
Madelene Zackrisson, styr
David Widell
Roy Josefsson

Arrangörskommitté för
tävlingar
Kim Berghäll, styr
Marit Berghäll
Madelene Zackrisson
Catharina Niklasson
Ramona Isaksson
Roy Josefsson
Sofia Johanssson
William Josefsson

Sponsorkommitté
Vilande under året

Ledare och
hjälpdansare
Annette Holmberg
Robert Carlsson
Maria Efraimsson
Madelene Zackrisson

Pierre Larsson
Marie Dahlström
Mats Dahlström
Mattias Remar
Bodil Hedén
Emilia Eriksson
Linnéa Angrell
Josefin Hoyle
Sara Holmberg
Jennie Johansson
David Widell
Fredrik Arvidsson
Clara Wickström
Caroline Söderström
Tove Wik
Julia Eriksson
William Josefsson
Oliver Mellberg
Ramona Isaksson
Tindra Isaksson Ivarsson
Sofia Johansson
Linn Andrén
Anne Andersson
Magnus Svedberg
Kim Sokolowski
Sara Rosell
Emma Rosell
Patrik Öberg
Charlotta Roxenroth
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Styrelsen

Kim Berghäll

Madeleine Zackrisson

Jannike Josefsson

Jennie Johansson

Magnus Nilsson

Linda Mellberg

Kim Zokolowski

Jörgen Niklasson

Suppleant

Suppleant

