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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31
Vårterminen. Året 2021 började lika osäkert som föregående år avslutades.
Restriktionerna var skarpa och tilltog även i januari då pandemilagen infördes. Frågorna var
många, skulle vi kunna starta någon form av verksamhet, för vilka och i sådana fall hur för att
göra det på ett säkert sätt. Vi hade en terminsbokning på 7:ans lokal på Mariehem måndagar +
onsdagar och 1 ½ tim på Maja Beskow på tisdagar. Tisdagarna erbjöds för elitträning då det
var de enda vuxna som tilläts träna i kommunens lokaler och 7:ans lokal avbokades.
I februari kom ett glädjande besked då Viktor & Wilma tilldelades vinsten i kategorin ”Årets
lag” 2020 på Umeå Idrottsgala. Förutom äran så utgick även en segerpremie på 5000kr.
För att inte hamna i läget att bara vänta så valde vi att starta en kort solokurs på 3 veckor, v.79, Dance fun. Till detta hyrde vi den stora danssalen på Björnvägen 21. Då det blev tillräckligt
många anmälda valde vi att dela gruppen i två, både för att kunna hålla gott avstånd men även
för att erbjuda dans i mer åldersnära grupper. En grupp med de födda 2007 eller tidigare och
en med de födda 2008 eller senare, 8st i varje grupp.
Efter sportlovet v.10 fortsatte vi tre veckor till med Dance fun v.11-13. Då vi fick färre
anmälda denna gång slog vi ihop de anmälda till en grupp på 10 deltagare. Denna omgång
hyrde vi Miklagård på Umeå Folkets hus där vi får föreningsrabatt på hyran/kväll. Vårt elitpar
fick därmed även mer egen träningstid, i samma lokal efter kursen. Vecka 14 var det påsklov
och sedan körde vi en sista omgång Dance fun v.16-18. Även denna gång på Umeå folket hus,
Miklagård.
Då restriktionerna för vuxna att träna i kommunens lokaler och de allmänna restriktionerna
förlängdes våren ut kunde vi inte erbjuda någon träning för de vuxna denna termin. Vårt
elitpar fortsatte dock att träna på Maja Beskow och på Umeå folkets hus.
Eftersom vi saknade ett ställe för att kunna låsa in föreningens saker och samtidigt ha tillgång
till dem så valde vi att from april hyra ett förråd. Detta även för att underlätta att ha alla saker
på samma plats istället för hemma hos olika medlemmar. Förrådet kostar 186kr/månad.
Direkt efter årsmötet skickades en ansökan om deklarationsfrihet in till skatteverket. Beslutet
kom 2021-04-23 och innebar att föreningen fick befrielse från skyldighet att lämna särskilda
uppgifter. Befrielsen gäller från och med inkomstår 2020 till och med inkomstår 2024.
I slutet av april gjordes en ansökan om terminsbokning i Umeå kommuns lokaler och i juni
var vi också med på ett möte på Umeå folkets hus för att eventuellt få tillgång till lokaler där
under hösten.
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Höstterminen. Vi fick tider i Umeå kommuns lokaler på Maja Beskow och 7:ans
mötesplats på Mariehem men även erbjudande om lokal på Umeå folkets hus i centrum. Då vi
önskat samma lokal både måndag och onsdag så valde vi UFH. Golvet i Tonsalen
slipades/behandlades och fasta speglar sattes upp. Till en början dansade vi i Loke med våra
egna speglar och sedan när golvet var klart flyttade vi ner i Tonsalen. Extratider för elitträning
hade vi också att tillgå tisdagar på Maja Beskow och de flesta torsdagar på UFH.
Då läget med pandemin fortsatt var osäkert valde vi att prioritera uppstart av våra befintliga
grupper. Därav startade vi inte upp gruppen Minidansarna och satsade inte heller på
nyrekrytering av dansare annat än till Show dance.
Under terminens gång lättade restriktionerna men på grund av sjukdomar var det dock mycket
frånvaro på träningarna. Planen var att genomföra en tävling under hösten men på grund av
det osäkra läget med pandemin valde vi att flytta fram de planerna till nästa år.
Trots ett annorlunda år så kunde vi ändå genomföra hela terminen och i december hålla
julavslutning. I Ö-vik var julavslutningen 14/12 och i Umeå 15/12 på UFH i Loke. Det bjöds
på fika och uppvisningar.

Kurser/evenemang
VT: Dance Fun v.7-9, v.11-13, v.16-18
HT: Träningsstart v.33 i Ö-vik. V.33 och v.34 ordnades extraträning på UFH för de som
skulle tävla på DM 28/8. Sen träningsstart i Umeå v.36.
I Ö-vik erbjöds träning i disciplinerna bugg, dubbelbugg och boogie woogie. För barn,
ungdomar och vuxna.
I Umeå erbjöds träning i disciplinerna bugg, dubbelbugg, boogie woogie, lindy hop och
rock´n´roll, för barn och ungdomar. För barn och ungdomar startade även gruppen Show
dance v.36 med prova på vid första kurstillfället. För vuxna erbjöds träningstid för bugg och
även BW/LH för elit.

Försäljning
Under detta år pausade vi försäljningen av Restaurangchansen, vilket annars skulle
genomförts på våren. Under hösten deltog föreningen vid antalsräkning i samband med
inventering på Coop Ålidhem 30/8, vilket bidrog till en intäkt på 4000kr till föreningskassan.
Gruppen i Ö-vik bakade kakor och sålde, vilket resulterade i hela 5300kr.
Mot slutet av terminen sålde vi även nyckelband och några kvarvarande t-shirts, som köptes
in förra året. Totalt till en summa av 1150kr.
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Marknadsföring/klubbkläder
Inför prova på Show dance marknadsfördes eventet på Facebook för 250kr.
En intresseförfrågan om inköp av klubbkläder gick ut till medlemmarna i början på
september. Utifrån denna gjordes en ny beställning av jackor och byxor, till de som önskade.
Dessa betalar medlemmarna själva för.

Externa träningar
Som läget var under våren så hade vi inga externa träningar den terminen.
Under hösten hade vi träning med Linus Axelsson, 2/10 på Maja Beskow och SM träning
4/12 på UFH.

Medlemmar
I slutet av året var 60st medlemmar registrerade hos UMDK.
7-12år: 21st, 13-20år: 19st, 21-40år: 14st, >41år: 6st.
Detta genererade en intäkt på 6000kr.

Tävlingar
Under 2021 tog styrelsen beslut att föreningen betalar licenser låg/hög för alla barn och
ungdomar upp tom 18år och för elitdansare (oavsett ålder) både svensk och internationell
licens. Styrelsen tog även beslut om att ge bidrag på 500kr/person för utlägg i samband med
deltagande på DM och 1200kr/person för utlägg i samband med deltatagande på SM. I
samband med SM fick även lagledare ett bidrag på 1000/person. Vid deltagande på Världscup
betalades det ut 1000kr/person.
Vid följande tävlingar deltog dansare från Umeå dansklubb.
25/4 Online-tävling WRRC Viktor & Wilma, Silver - Boogie Woogie Main Class
30/5 Online-tävling WRRC Viktor & Wilma, Brons - Boogie Woogie Main Class
20/6 Online-tävling WRRC Viktor & Wilma, Guld - Boogie Woogie Main Class
De resultaten gjorde att Viktor & Wilma även blev totalsegrare av vårens Online världscup.
28/8 DM (Norrlandsmästerskapen) och GP - Östersund. På NM fick föreningen 2 guld, 3
silver och 1 brons. Inget pris för bästa dansförening delades ut.
25/9 Pepparrotsbuggen – Enköping
23-24/10 VM Boogie Woogie Mail Class, ej deltagande pga. sjukdom
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30/10 Halloweenbuggen GP, Halloweensnurren och Testtävling B & DB – Umeå
20/11 WRRC - Prag. Viktor & Wilma, 5:a Boogie Woogie.
11/12 SM i BRR - Uppsala. Det var första gången som våra juniorpar deltog vid ett SM.
Resultat för UMDK´s tävlande:
Bugg Junior
11:a Rebecka & PrangKaew
15:e Noah & Adina
Bugg Vuxen
8:a Viktor & Wilma
Bugg 35+
5:a Fredric & Camilla
60:e Urban & Patricia
Boogie Woogie Junior
4:a Rebecka & PrangKaew
6:a Noah & Adina
Boogie Woogie Vuxen
3:a Viktor & Wilma
6:a Fredric & Camilla
Lindy Hop Vuxen
2:a Viktor & Wilma

Bidrag/Sponsring
5000kr i Sponsring för genomförande av tävling 2020 men betalades ut 2021.
3500kr beviljades i bidrag från förbudet för utvärdering. Vi använde pengarna bla till olika
träffar för utvärdering och planering där deltagarna vid ett tillfälle även bjöds på mat.
15000kr beviljades i bidrag som återstartsstöd för 2022 men betalades ut redan 2021.
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