
Årsberetning for Real LineDance 2017 
 

2017 har været et rimeligt godt år for klubben. Efter et år at have prøvet at få et begynderhold op at stå, uden 

at dette er lykkedes (vi har sat et mindste antal deltagere på 10, og hver gang har der været 7-8), lykkedes det 

er få et nyt begynderhold på benene. Vi er glade for at holdet er godt besøgt, og vi har kunnet byde flere 

efternølere velkomne siden det gik igang.  

 

Der har været en sammenlægning af de to gamle begynderhold og det tidligere let-øvet, der nu samlet kaldes 

let-øvet. Klubben havde tidligere både et begynderhold om mandagen og om tirsdagen. Disse to hold er lagt 

sammen med let-øvet holdet som vi havde i forvejen, for at give plads til det nye begynderhold. Det betød, at 

vi tilbød holdene ekstra tid at danse i, for en periode, idet der var danse der skulle læres for at danserne 

kunne følge med på let-øvet holdet. Det forløb fint, og de tre hold er nu et stort hold på mandage fra 18-19. 

Det har betydet, at vi havde et par timer om tirsdagen, som vi kunne sløjfe, og da Taekwondo og VM-dans 

samtidig bad om mere træningstid, gav vi disse timer til dem. Således har klubben nu kun dans om 

mandagen. 

Ind imellem har vi holdt Dansemaraton i stedet for at have holdopdelt danseundervisning, og det har vi alle 

nydt meget. Stemningen er i forvejen god, men på disse dage hygger vi os endnu mere, med lækkerier, 

hjemmebagte kager, og masser af dans. Her får alle mulighed for at møde hinanden på tværs af holdene, og 

det ser ud til at være en rigtig god ordning, som flere har bedt om, at vi fastholder. 

Vi har haft et enkelt LineDance Mania, som også var godt besøgt. Dansen står i fokus på alle vores 

arrangementer, men hyggen kommer lige i hælene på dansen. 

 

Julefrokosten blev afholdt i hyggelige rammer i salen, som til anledningen var pyntet op, og alle havde 

medbragt egen fortæring. Den sædvanlige dejlige dansestemning lagde sig over aftenen, og der blev danset 

godt igennem. 

 

Ellers har året været præget af regelmæssighed, uden de store udfordringer. Der udlæres nye danse i takt med 

at Benny Ray oplever, at holdet er parat til det, og alle har det sjovt med at lære dem. Benny har hentet 

inspiration til de nye danse fra forskellige træf og en enkelt konkurrence, og dansene er typisk også danse, 

der danses i andre klubber rundt i verden lige nu.  

 

Vores konkurrencehold har været aktivt hele året, med glade dansere. Det er blevet til en del medaljer fra 

konkurrencer rundt om i verden. I bestyrelsen er vi lidt stolte af, at vi kan stille så mange dygtige 

konkurrencedansere. 

 

Vi har måttet tage en af vores suppleanter ind i bestyrelsen: Karina måtte gå tilbage ind i bestyrelsen som 

kasserer, da et nyvalgt bestyrelsesmedlem blev alvorligt syg og måtte melde fra. 

 

2018 ventes at blive ligeså godt som 2017. Vi satser igen på at starte et begynderhold op, og vi håber 

generelt på en god tilslutning til vores tiltag og arrangementer. 
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