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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2019-05-08 – 2020-12-31
Den 20 maj 2019 var det officiellt att Umeå Dansklubb nu fanns. Det hade under en kort
men intensiv tid innan arbetats med ansökningar, namnförslag, skrivelser och möten av olika
slag. Förkortningen UDK var redan upptagen så vi valde därför UMDK. Tiden var smått
hektisk då allt skulle vara klart innan sommaren för licensbyten, men vi hann! Efterföljande
tid handlade mycket om att visa att vi nu fanns och att vi var en förening att räkna med i
”dansumeå”. Arbetet började med att bygga upp en hemsida, starta upp sociala medier,
utforma vår logotyp och fysiskt visa upp oss. Lördag 15/6 var vi med på Ersboda Festivalen
och hade uppvisning. Samma helg stod Umeå dansklubb som värd för Team Sweden Boogie
Elit, när de gästade Umeå för ett träningsläger.

Höstterminen 2019 För att direkt skapa en positiv gruppkänsla i föreningen startade vi
med en festlig invigning 24/8. Vi klippte bandet, åt god mat, fick se på trolleri och hade en
förhandsvisning av vår logga. Invigningskvällen fortsatte sedan med kickoffläger för barnen
och ungdomarna, där de dansade och umgicks med varandra. Träningarna drog sedan igång i
början av september med barn, ungdomar och vuxna. Vi kunde då erbjuda träningar i
disciplinerna bugg, dubbelbugg, boogie woogie, lindy hop och rock´n´roll. Vi startade även
Show dance, en grupp med barn/ungdomar där deltagarna dansar solo, dvs. inte i par.
Under hösten hade vi våra träningar i två kostnadsfria lokaler på Ersboda och hyrde även
Maja Beskow och Umeå Energi Arena, av Umeå kommun.
12/10 anordnades lägret Northern Rock´n´Swing, i Umeå. Ett gemensamt initiativ mellan
Umeå dansklubb och Rockringen (i Örnsköldsvik) med stöd från NVDSF. En heldag för barn
och ungdomar födda -12 och uppåt, med boogie woogie och rock´n´roll, gemenskap och
dansglädje.
15/12 Julavslutning för alla medlemmar och familjer med dansuppvisningar, fika och
utdelning av diplom.

Vårterminen 2020 Denna termin hyrde UMDK också en lokal i Örnsköldsvik och
startade träningar även där för barn, ungdomar och några vuxna. Detta innebar att vi kunde
välkomna fler medlemmar och aktiva tränande/tävlande i föreningen. I Ö-vik kunde vi
erbjuda träningar i disciplinerna bugg, dubbelbugg, boogie woogie och rock´n´roll med lokala
tränare. Träningarna i Umeå fortsatte i 7:ans lokal på Mariehem och i kvarterslokalen på
Spanngränd.
Denna termin utökade UMDK även utbudet med Minidansarna, för barn 3-6 år i
Hedlundaskolans gymnastiksal. Anmälningarna rullade in och det blev en full kurs med 17
barn och reserver i kö.
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23/2 Fotografering med Umemodellen.
29/2 anordnade UMDK en lördag full av Fox, i UIK´s lokal Musköten på Umedalen. Kursen
”Fix your Fox” hölls på dagen och fylldes till max antal (40 deltagare) och på kvällens
socialdans uppskattas antalet dansare att ha varit det dubbla. Vi fick mycket positiv feedback
med önskningar om fler liknade arrangemang från föreningen.
Då lokalen Musköten var bra anpassad för dans bokade vi upp den för tränig en kväll i
veckan. Vi han vara där en vecka i mars sen…
Sen hände det oförutsägbara och ofattbara, en pandemi bröt ut i världen. Den drabbade ALLA
och därmed även oss och vår förening. All verksamhet ställdes in från och med 13/3 och
ovissheten var stor om/hur vi skulle kunna fortsätta dansa något denna vårtermin. Avvaktade,
sökte information och inväntade beslut från såväl regering som förbund. Tävlingar, läger,
kurser m.m. som våra medlemmar skulle delta på ställdes in och för att hålla igång i väntan på
nya besked så startade vi ”Dansjakten 2020”. Under v.13-16 fick alla träna hemma och samla
poäng. Varje vecka fyllde de i ett formulär och det delades ut ett pris till den personen som
samlat flest poäng samt lottade ut ett pris bland de som deltagit under veckan. Vi hade även
ett gruppmål att tillsammans samla ihop 1000p på 4 veckor, vilket vi klarade! När det sedan
framgick att det inte skulle bli någon mer dansträning som vanligt denna vår fick vi ställa om
och körde gemensam utomhusträning de sista veckorna.
I maj fick Wilma Edlund motta Svenska Danssortförbudets utvecklingsstipendium 2020, på
15 000kr. ”Stipendiet syftar till att stimulera unga ambitiösa och utvecklingsbara dansare
inom Danssortförbundet. Bidra till utveckling av individuella dansare likväl som av
danssporten generellt”.

Höstterminen 2020 Efter en vår till stora delar utan gemensam dans startade vi upp
hösten i lite mindre skala, ingen grupp med Minidansarna och utan ringträning.
Alla andra befintliga grupper startade igång med strikta rutiner före, under och efter träning,
framtagna efter FHM och förbundets rekommendationer och riktlinjer. På grund av pandemin
valde vi att endast ordna prova på i Show dance, då deltagarna där inte dansar i par.
Kvarterslokalen på Spanngränd var med om två bränder under sommaren. Flera av våra
speglar brann tyvärr inne och lokalen krävde stort renoveringsbehov, så där kunde vi inte
längre vara. Vi hade tillgång till 7:ans lokal på Mariehem men bytte i sista stund till lokalerna
på Björnvägen 21, som vi hyrde av dansföreningen U&Me Dance.
31/8 och 7/9 ordnade vi prova på med gruppen Show Dance.
10/11 Skärpta allmänna råd i Västerbotten. Vuxenverksamheten ställs in. Träningen fortsätter
men med förändrat upplägg för barn födda 2005 eller senare.
22/11 Alla kurser och träningar ställs in för resten av terminen. Vi erbjuder istället några
digitala danstillfällen.
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27/11 v.48-v4. Fredagsdansa - vi deltar i projektet i samarbete med Riksidrottsförbundet och
Svenska spel som startat initiativet, Framåt för fler i rörelse. Ett projekt där utvalda föreningar
skapar filmklipp med dans som publiceras i sociala medier med syftet att sprida dansglädje
och få fler personer att röra på sig.

Försäljning
Hösten 2019 sålde vi för Sockgrossisten och fick in 12 782 kr.
Våren 2020 sålde vi Restaurangchansen vilket genererade 6890kr till föreningen.
Hösten 2020 sålde vi Newbody och fick in hela 18 092kr inklusive friköp. Plus att gruppen i
Ö-vik bakade och sålde bröd så förtjänsten till UMDK blev ytterligare 8485kr.
Under försäljning övrigt (i resultaträkningen) är uppvisnings-, staketmålnings-, café- och
entréintäkter inräknade.

Marknadsföring/klubbkläder
4/8 Workshop och uppvisning på Stora Nolia.
27/9 2019 Loggan skickas in till Intersport för tryck på våra klubbkläder. Vi har tryckt upp
vita T-shirts med loggan i färg och marinblå klubbdress (tröja/byxa) med den vita loggan.
Under hösten deltog UMDK vid två av IBK Dalens hemmamatcher och hade dansuppvisning
i pauserna. På dammatchen tisdag 1/10 och sedan på herrmatchen torsdag 3/10.
Till Umesnurren och NM 1/11, tryckte vi upp en vit banderoll med vår logga i färg. Vi tryckte
även upp 125st vita nyckelband med loggan i färg, som vi tänker använda vid evenemang
men även till försäljning.
Vi har betalt för annonser via Facebook inför några av våra kurser och evenemang.

Externa träningar
22/9 2019 MicTeam, träning med Angelica ”Anki” Källström.
20/10 2019 MicTeam, träning med Linus Axelsson.
2/2 2020 MicTeam, träning med Angelica ”Anki” Källström.
11/10 2020 MicTeam, träning med Angelica ”Anki” Källström.

Medlemmar
2019 registrerade vi in 38st medlemmar i slutet av året.
7-12år: 17st, 13-20år: 10st, 21-40år:7st, 41år- :4st.
2019 valde vi att inte ta in någon medlemsavgift av våra medlemmar då många redan betalt en
medlemsavgift för året till en annan förening.
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2020 registrerade vi in 58st medlemmar i slutet av året.
7-12år: 24st, 13-20år: 17st, 21-40år: 15st, 41år- :2st.
2020 var medlemsavgiften uppdelad per termin 50kr för barn/ungdom och 100kr för vuxna.
Vid ett extra årsmöte 31/3 2020 så beslutades att medlemsavgiften skulle vara 100kr/år för
alla åldrar.

Tävlingar
Vid följande tävlingar deltog dansare från Umeå dansklubb.
2019 I Augusti var Viktor och Wilma iväg på EM-läger i Boogie i Fjällbacka 9/8 och sedan
deltog de i EM i Boogie i Stuttgart, 17/8. Vilket resulterade i ett brons i Main Class.
14/9 Pepparrotssnurren och Pepparrotsbuggen i Fjärdhundra, Enköping.
5/10 Uppsala GP och Uppsalasnurren.
19/10 Björkstabuggen och Norrlandsmästerskapen (DM). Där Umeå dansklubb vann titeln
som Bästa dansförening, Norrladsmästerskapet 2019.
26/10 Väldscup i Tronheim,Viktor & Wilma, brons Boggie Woogie Main Class.
16/11 Guldsnurren I Skellefteå.
VM I Moskva, Viktor & Wilma, 7:e plats Boogie Woogie.
Intenational Lindy Championships 2019, Washington, Viktor & Wilma, 1 guld och 2 silver.
2020 15/2 Trollsnurren R- och GP, i Sundsvall.
I början på året drog också planerna igång för att vara värd för en tävling här i Umeå med
barn och ungdomar i fokus.
22/2 gick Umesnurren av stapeln på Ålidhemskolan och UMDK var arrangörer. Trots lite
bortfall av deltagare på grund av sjukdom så deltog 76 personer i tävlingen varav många av
dem dessutom ställde upp i flera discipliner. Det var 10 deltagande föreningar (inkl. oss). Vi
hade café, lotteri, prova på bugg och workshop i rock´n´roll. Publiken fyllde lokalen och när
sista tävlingsmomentet Jack´Jill genomfördes var det i princip lika många dansare på
tävlingsgolvet som publig på läktarna och med det menat, fullt. Massor av dansare såväl
rutinerade som nybörjare med massor av dansglädje. Västerbottens Kuriren var även på plats
och publicerade ett helsidesuppslag om Umesnurren och tävlingen publicerades på förstasidan
på Folkbladet.
17/10 Växsjö GP.
31/10 Halloweenbuggen och Halloweensnurren.

Umeå dansklubb
802524-1970

1/11 Norrlandsmästerskapet och Umesnurren. Där UMDK försvarade titeln som ”Bästa
dansförening 2020”.
Med kort varsel blev Umeå dansklubb tillfrågade om att anordna NM 2020. Vi tackade ja och
kombinerade då tävlingen även med en R-tävling – Umesnurren. Med hårda restrektioner
planerade vi för ett evenemang så smittsäkert som möjligt. Tävlingarna genomfördes utan
publik och café men sändes via DansTv. Västerbottens Kuriren var på plats och gjorde ett
reppotage med både bilder och text. 14 föreningar (inkl. oss) med totalt 102 dansare deltog på
NM.
8/11 WRRC Online World Cup, Viktor och Wilma, 3:e plats i Boogie Woogie Main Class.

