Styrets årsberetning 2012
RINGSAKER DANSEKLUBB
Det er avholdt 7 ordinære styremøter i 2012.
Styret i klubben:

Leder:
Nestleder:
Styrmedlemmer:

Heidi Hansen
Morten Edvardsen
Siw Anita Nohre
Henrik Grønvold
Lise Andersen
Kari Härkönen
Siv Anita Jørstad

Sammenlignet med 2011 har aktiviteten økt, med flere kurs og kursdeltagere, noe
som en omsetningsøkning på nær 30% bekrefter. Normalt ligger antall kurstimer
med instruktør på 40-45 timer med undervisning hver uke. I tillegg ble det også
arrangert noen kurs i helgene.
En del av økningen skyldes økt kapasitet, da Dansesal 4 ble innviet og tatt i bruk til
høstsesongen. Oppussingen og innredningen av sal 4 ble utført av en dyktig og
energisk dugnadsgjeng. Vi er veldig takknemlig for den innsatsen dugnadsgjengen
gjorde. Sal 4 ble offisielt innviet under Åpen Helg av Ordføreren i Ringsaker.
I utgangen av året hadde klubben 126 betalende medlemmer, en nedgang fra 208 fra
året før.
Instruktørteamet består ved årskiftet av:
Heidi Hansen
Zumba, Zumba Toning, Moderne Linedance, FolkeSwing, East Coast
og West Coast swing, Lindy Hop,Two Step, Cha Cha Cha, Brudevals
og privat undervisning. barnedans
Henrik Grønvold: Zumba, Moderne Linedance, privat undervisning
Morten Edvardsen FolkeSwing, east coast swing
Siv Jørstad
Moderne Linedance, barnedans
Ronny Larsen
Moderne Linedance
Eddie Andersen: Folkeswing
Tore Vegard SørumFolkeswing
Anne Vikesland:
Zumba
Lise Andersen
Folkeswing
Mona Edvardsen Folkeswing
Siw Anita Nohre
Zumba
Siv Engen Heimdal Zumba

I tillegg leies det inn eksterne instruktører for HipHop og Breakdance.
En kveld i uken arrangeres dansecafè.
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Vi har hatt 2 dugnader og flere danseoppvisninger.
Det har også vært en økning av utleie av lokalene.
I sommer arrangerte klubben Dansecamp for barn og unge – en hel uke med dans
og moro. I forholdet til året før, var det økning i antall deltagere. Og kursdeltagerne
var fornøyd og flere av de valgt å fortsette på kurs. Dansecampen gjentas i 2013.
I begynnelsen av februar ble det arrangert Weekend Workshop med Linedance,
West Coast Swing, Folkeswing, Hip Hop og East Coast Swing. Det kom deltagere
fra hele landet for å få opplæring av instruktører fra inn- og utland. Workshopen kan
betegnes som suksess. Det er allerede flere som er påmeldt til neste Workshop kurs
i 2014,
Av andre arrangement kan nevnes påskefest, Julebord og juleavslutning for
barn/ungdom med foreldre.
Ringsaker Danseklubb har hatt deltakere på flere konkurranser – NM Olrud, 3 par
deltok også på NM i swing i Tromsø. Og mange deltok på Linedancefestivalen som
arrangeres på Gol hvert år.
Siw Anta Nohre og Siv Engen Heimdal har deltatt på instruktørkurs i Zumba og blitt
godkjente instruktører. Lise Andersen, Mona Edvardsen og Eddie Andersen har gått
trener 1 kurs, arrangert av Norges Danseforbund og ble godkjente instruktører.
I 2012 begynte vi med møter spesielt for instruktører - Instruktørseminar, noe som
skal fortsette i 2013. Instruktørene møtes for å utveksle erfaringer og utnytte
hverandres kunnskaper for å kunne bli enda bedre.
Vi har god plass til flere dansere på kursene og styret har planer om å rette et større
fokus på hvordan vi skal få flere til å delta på kurs og sosiale arrangementer.
I dag er det en stor arbeidsmengde på de tillitsvalgte og instruktørene, og styret vil
fortsette å forsøke å engasjere flere aktive til å hjelpe til.

Vi takker alle for oppslutning og støtte i året som har gått

7. april 2013

Styret
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