Verksamhetsberättelse för Swingkatten
dans- och kulturförening 2018
Medlemmar
Vid utgången av år 2018 hade föreningen 713 medlemmar, vilket är en nedgång
jämfört med de två senaste åren. År 2017 var vi 739, år 2016 var det 836 medlemmar.
En majoritet av medlemmarna är i åldersgruppen 21-40 år. Köns- och
åldersfördelningen framgår av nedanstående tabell.

0-12 13-20 21-40 41+
Män
6
174 104
Kvinnor
12
295 120
Ej uppgett
2
Totalt
0
18
471 224

Totalt
284
427
2
713

Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte hölls den 26 mars 2018.

Styrelse
Vid årsmötet 2018 valdes David Rönnholm till ordförande.
Styrelsens övriga ordinarie ledamöter under året har varit
Håkan Petersson (vice ordförande)
Emmy Petersson (kassör)
Anna Lindström (sekreterare)
Joakim Bergström (ledamot)
Martin Hult (suppleant)
Utöver det konstituerande mötet har styrelsen hållit 9 protokollförda möten under året.

Styrelsens arbete
Styrelsens medlemmar har tagit ett stort ansvar för många praktiska och löpande
uppgifter inom föreningen. Det är å ena sidan viktigt för att styrelsemedlemmarna ska
ha koll på hur saker görs och vilka som är engagerade inom föreningen. Å andra sidan
inverkar det negativt på styrelsens tid och energi att jobba med mer strategiska frågor
för föreningens utveckling. En anledning till att styrelsen tagit på sig att arrangera
evenemang som Kulturnatten, Lennakattenutflykten och öppet hus är att det ofta
upplevs som mer krävande att söka reda på personer som vill ansvara för olika
arrangemang än att driva dem själva.
För att öka medlemsantalet har styrelsen verkat för en ökad mediaexponering under
året, bl.a. har Uppsalatidningen och P4 Uppland uppmärksammat SwingkattenVerksamhetsberättelse 2018
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medlemmars deltagande i International Lindy Hop Championships. SVT har också gjort
inslag om parkdansen.
Under året har styrelsen lagt över föreningens bokföring från en firma i Uppsala, till en
annan, som styrelsen bedömer, bättre firma och som ordnar med ett förenklat
årsbokslut för föreningen.

Föreningskänsla och volontärskap
Under året har ingen föreningsfest arrangerats på grund av hög arbetsbelastning i
styrelsen.

Lindy Hop
Kursverksamhet
Under både vår- och höstterminerna hölls tre grundkurser, två fortsättningskurser, två
medelkurser (uppdelat på två nivåer), en medelavancerad och en avancerad kurs (med
audition till de två högsta nivåerna) i Uppsala. I Uppsala anordnades även en
förlängningskurs på vårterminen för grundkursen och fortsättningskursen.
Interna lärare: Agnes Hjelm, Annette Simonsson, Gustav Lindström, Johan Selander,
Lisa Christiansson, Magnus Simonsson, Simon Ternsjö, Sofie Renemar, Per Lundén,
Lovisa Östblom, Michael Klint, Karolin Bergman, Harald Carlstrand, Jakob Bergelin,
Elisabetta Perotti och Anna Fors.
Externa lärare anlitades till halva kursperioden för de två högsta nivåerna samt ena
grundkursen (Elin Rhodiner, Sandra Klack, Mackan och Maja Hellsten).

Kursverksamhet Lindy hop i Knivsta
Våren 2018 genomfördes en fortsättningskurs i Knivsta. Nybörjarkursen blev inställd på
grund av ett lågt antal anmälda. Under hösten hade vi en nybörjarkurs och en
fortsättningskurs.
Vi hade ett antal extra tränings-/socialdanskvällar på fredagar under terminen, tre på
våren och två på hösten. Till dessa danskvällar bjöd vi in alla medlemmar i Swingkatten
och vi fick även några besökare från Uppsala, vilket vi alltid blir glada över.
Kursavslutning med socialdans och knytisfika ordnades både höst och vår. På våren
var vi för fjärde året i rad på utomhusdansbanan vid Kvarngården i Knivsta. Bandet The
Swinging Shrimps spelade för oss för tredje året i rad.
Som en liten bonusaktivitet innan året tog slut gjorde vi reklam för vår verksamhet
genom att för andra året i rad dansa på torget under Knivsta Julmarknad 8:e
december. Flera deltagare från fortsättningskursen var med och hade uppvisning med
en dansrutin som hade tränats in.
Lärare som deltagit i undervisningen:
 Magnus Simonsson
 Annette Simonsson
 Sofie Renemar
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Karolin Bergman

Träning
Träningen i Vaksalaskolans gymnastiksal har varit bra med många besökande dansare
som kommit för att träna, öva och även socialdansa. Oftast har det varit mellan 10-20
personer på torsdagsträningarna.

Socialdans Lindy hop
Swingkvällar
Vi har under 2018 genomfört fem Swingkvällar, dvs danskvällar med band på Grand i
Uppsala.
Swingkväll 1 med The Swingin Sqrimps & Bandwagon Swingorchestra,
Swingkväll 2 med Lönnbandet förstärkt med sångaren Isabella Lundgren.
Swingkväll 3 med Attraktionsorkestern
Swingkväll 4 med Tommy Löbel band
Swingkväll 5 med Spicy Advice Ragtime Band
Inträdet har vid danserna har varit 150 kronor för medlemmar och 200 kronor för icke
medlemmar.

Cat’s Corner
Under 2018 anordnades totalt 36 Cat’s Corner-kvällar på tisdagar. Vi håller numera
“som vanligt” till på Drabanten där vi trivs väldigt bra. Där finns det ett väldigt fint
dansgolv, det finns en bra musikanläggning på plats och det är smidigt att ställa i
ordning både inför och efter (trots att lokalerna numera är möblerade). Dessutom
fungerar kontakten med uthyrarna väldigt smidigt.
Cat’s-kvällarna har varit välbesökta under hela året med uppskattningsvis minst 70
besökare vid varje tillfälle. Under året har vi haft 3 st Prova på-tillfällen och 2
uppträdanden. Vi hade även ett “Invitational Autentisk Jazz Battle” som anordnades av
Agnes Hjelm, där de vassaste Jazz-dansarna i föreningen utsågs.
Vi har även haft ett livebandet “Footnotes” på plats.
Under året har vi totalt haft 21 interna dj:s (5 fler än förra året) och en inbjuden dj från
Stockholm “Salta katten”. Våra Dj:s har allt som allt delat på ca 90 timmar av speltid
tillsammans med livebandet.
De som varit ansvariga för att ordna kvällarna är våra Cat’s Samordnare Sonja Walldén
och Per Lundén.

Parkdans
Under sommaren 2018 anordnades parkdansen som vanligt i stadsparkens
Danspaviljong i Uppsala. Planeringen och fixandet stod parkdansgruppen i
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Swingkatten för, en skara på ca 10 personer. Det blev totalt 14 tillfällen under
sommaren från slutet av maj till sista tisdagen i augusti.
Tre tisdagskvällar anordnades dans på brygga vid Fyrisån på grund av aktivitet vid
Parksnäckan. Övriga kvällar kunde hållas utomhus under det stora blåa taket på
Danspaviljongen.
Vi hade fyra band som spelade på parkdansen. Det var Lönnkrogen, C´est swing,
difraktionsBandet och Footnotes. Vi hade vid elva tillfällen workshops och prova-påer i
olika danser innan socialdansen.

U-town Swing Camp
I oktober 2018 arrangerade Swingkatten en lägerhelg, U-Town Swing Camp, med
lektioner i lindy hop och solojazz på fyra nivåer som hölls av tre internationellt kända
svenska lärarpar, samt tre danskvällar på V-Dala Nation till livemusik med inslag av
uppträdanden och tävlingar.

Boogie Woogie
Kursverksamhet
På vårterminen var det för få anmälda till grundkursen för att ha en terminskurs och
istället hölls en motsvarande grundkurs uppdelad på två helger. Deltagarantalet på
helgkurserna var ca 10 par/helg. Under hösten var det fler anmälda till grundkursen
och en vanlig terminskurs hölls på måndagar.
Utöver grundkurs hölls en fortsättningskurs samt en avancerad kurs på onsdagar under
vårterminen och på måndagar under höstterminen. Den avancerade kursen var 60
minuter lång och för att få delta i den avancerade kursen behövde man också vara
anmäld till fortsättningskursen. Detta på grund av att deltagarantalet på
fortsättningskursen annars riskerade att bli för lågt och kursen sannolikt skulle behöva
ställas in. En del var nöjda med denna lösning eftersom det blev en stor
fortsättningskurs och att det gjorde det möjligt att ha tre kursnivåer trots litet
deltagarantal. Men många som gick båda kurserna tyckte också att det var för lång tid
och hade svårt att orka med hela tiden ut.
Prova på-lektioner har hållits i samband med Swingkattens Öppet hus, Shake, Rattle
and Roll på våren samt parkdans och Cat's Corner på hösten inför kursstart.
På terminskurserna undervisade de interna lärarna Maria Nygårds, Linda Nyman,
Fredrik Wik, Anna Gál, Johanna Kjellgren, Therese Westerlund, Joakim Nyman, Anna
Fors och Jakob Bergelin. Som externa lärare anlitades Tove Holmqvist, Yohan Giroud,
Cajsa Weinemo, Matej Dujakovic och Rickard Ekstrand. Ansvarig för
kursadministrationen var Maria Nygårds.
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Träningar
Träningar i Boogie woogie har hållits före och efter kursstart samt ett par tillfällen under
terminerna. Vi har medvetet haft uppehåll från kursen några veckor och istället lagt in
träningar på samma dag och tid som kursen annars skulle ha varit. Detta upplägg har
gjort att vi har haft många fler närvarande under träningarna än tidigare år då vi har
haft träningar varje vecka och på annan veckodag. Träningarna har ibland varit
uppstyrda med repetitioner och partnerbyten vilket har uppskattats och underlättat för
dem som saknar danspartner.

Parkdans
Under sommaren hölls parkdans i Boogie woogie på danspaviljongen. Åtta söndagar
var inplanerade men några tillfällen regnade bort. Samordnare för parkdanserna var
Josefin Högberg.

Uppsala Boogie Woogie Weekend 2018
Den 16-18 mars arrangerades Uppsala Boogie Woogie-weekend med kurser lördag
och söndag på två fortsättningsnivåer, socialdans fredag och lördag kväll samt tedans
söndag eftermiddag. Lärarpar var Thorbjørn Solvoll Urskog och Flora Bouchereau,
Lizette Rönnqvist och Rikard Ekstrand, Cajsa Weinemo och Matej Dujakovic. Bandet
”Dr. Pam with Friends” spelade på lördagskvällen. Intresset för lägret var stort och det
var 90 personer antagna till lägret. Huvudarrangörer för Uppsala Boogie Woogie
Weekend 2018 var Johanna Kjellgren, Sanna Mareniusson, Josefin Högberg samt
Maria Nygårds.

Shake Rattle and Roll
Under 2018 har sex tillfällen anordnats, tre på Grand och tre på Drabanten.
Deltagarantalet har varit i storleksordning 20-30 personer per tillfälle. Det har inte varit
något liveband på kvällarna utan istället har två personer per kväll ställt upp som DJ. I
fixargruppen ingick Sanna Mareniusson, Rasmus Luthander, Elsa Jonsson Stenberg,
Joanna Blasko. Maria Nygårds har även ställt upp som lärare på en temalektion innan
socialdansen den 1 december.

Ragdolls
Gruppen har ej varit aktiv under året som har varit.

Balboa Swing
Kursverksamhet
Under våren hölls en förkortad terminskurs på fortsättningsnivå i Balboa Swing. Under
hösten gavs både grundkurs och fortsättningskurs omfattande 10 lektioner vardera.
Balboakurserna har under hösten åter fått vara i Tiundaskolans dans- och motionssal
som har såväl ett fint trägolv som speglar, något som varit mycket positivt för kurserna.
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Prova på-lektioner har hållits i samband med Swingkattens Öppet Hus, vid totalt två
tillfällen.

Träningar
Under våren hölls Balboaträningar på Drabanten på torsdagar, ordnade av Stephan
Ortlieb och Katharina Hillman.

Instruktörer
Riikka och Mats Sahlberg, Nils Byström, Veronika Byström Nyrén, Erik Bergsten och
Elisabetta Perotti har varit aktiva instruktörer under året.
Ansvarig för kursadministrationen var som tidigare år Veronika Byström Nyrén.

Socialdans – Saturday Swivels
Under 2018 anordnades fem Balboakvällar, varav 3 under VT och 2 under HT.
Samtliga kvällar har varit på Drabanten och vi blev mellan 8 och 20 dansare. Det är
alltid ett gäng from Stockholm som kommer på våra kvällar. Detta för att vi stämmer av
med SSS så att vi inte krockar med varandra.
Planering och genomförande har skötts under första halvåret av en grupp bestående
av Ina Granlund (sammankallande) och Katharina Hillman.

Bluesdans
Undervisning och träning
Under året har antalet deltagare varit ungefär som förra året med ca 13 st på varje nivå
och lite högre deltagarantal på nybörjarkursen än på fortsättning/medel. Vi har fortsatt
erbjuda möjligheten att gå halva kurser och inte bara hela men de flesta väljer ofta att
fortsätta på andra halvan. Lärare under året var Olle M, Hannah K. och Helena A.
Under året har vi även haft öppet för träning/socialdans i bluesdans de veckor som det
inte har varit kurs och då har det varit ungefär 10 st där. Viktor D. och Frauke A. har
agerat som träningsvärdar.

Autentisk Jazz
Under både vår och hösttermin hölls en grundkurs, fortsättningskurs och en
avanceradkurs i autentisk jazz. Lärare var Agnes Hjelm, Anna Fors, Jakob Bergelin,
Lisa Christiansson, Lovisa Östblom, Petra Månsson, Simon Ternsjö och Gustav
Lindström.
Förutom de ordinarie terminskurserna anordnades också prova-på-kurser i samband
med Öppet hus.
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Kursrådet
Kursrådet består av lärarrepresentanter för de olika dansgrenarna. Rådets syfte är att
samordna och planera kurs- och träningsverksamheten. Kursrådet har sammanträtt en
gång per termin och däremellan har medlemmarna haft kontinuerliga kontakter via epost.
Sammankallande i kursrådet har under året varit Joakim Bergström under våren och
Martin Hult under hösten (styrelsens kontaktperson). Kursrådet har bestått av Simon
Ternsjö, Veronika Nyrén, Maria Nygårds, Olle Modén jämte styrelsens kontaktperson.

Showgrupper
Messaround
År 2018 var MessAround med och placerade sig på tävlingen ILHC i Lindy Team och
var även med och tävlade i Jazz Team.
Under året showades det även för Swingkatten på U-Town Swing Camp och på
bryggdansen samt för allmänheten på Kulturernas Karnevarl och Kulturnatten.
Under året utökades gruppen av Elin Rhodiner inför ILHC, i övrigt har Gustav
Lindström, Elin Almstedt, Johan Selander, Anna Fors, Jakob Bergelin, Harald
Carlstrand, Lovisa Östblom, Lisa Christiansson och Simon Ternsjö tränat och showat
med MessAround.
MessAround var även med på julföreställningen In the Mood for Christmas i Stockholm
och Norrtälje
Upplaga 2 av Camp MessAround blev skjuten på till början av 2019 men blev ändå en
storslagen succé!

Ratcatchers
Under höstterminen 2018 skapades Swingkattens nyaste showgrupp som halvhjärtat
har fått namnet “Ratcatchers”. Idén till att starta en showgrupp uppkom på Herräng
samma sommar. Syftet med gruppen var att skapa en mindre och mer fokuserad
träningsgrupp där träning kunde vara mer intensiv än på Swingkattens ordinarie kurser
samt inkludera koreografi, tävling och show.
Terminen började med en relativt lång startsträcka då flera av gruppens medlemmar
var involverade i andra tidskrävande projekt. Till slut kunde dock ett uppstartsmöte
anordnas på senhösten där vision, träningstider, förhållningsregler och administration
diskuterades. Där bestämdes bland annat att gruppen har två ordinarie träningstillfällen
per vecka, skapandet av en gemensam digital musiksamling och att minst ett
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uppträdande per termin ska äga rum. Därefter följde många hårda träningspass inför
terminens uppträdande. Till en början var tanken att framföra den klassiska “California
Routine” skapad av Whitey’s lindy hoppers, men tack vare Anna Karlström utvecklades
koreografin till ett mer unikt framträdande. Gruppen är även väldigt tacksamma över
hjälpen från andra erfarna dansare i föreningen. Till exempel kom Lisa och Simon från
showgruppen Messaround och lärde ut “The Big Apple”.
Slutligen avslutades terminen med gruppens första officiella uppträdande på
höstterminens sista Cat’s Corner. Uppträdandet var lyckad och det gav gruppen en
ordentlig dos av motivation till framtida utveckling och uppträdanden.
Medlemmar i showgruppen “Ratcatchers”: Wiktor Trojanowski, Lina Wall, David
Fredman, Sonja Walldén, Anna Karlström, Gunnar Karlström, Elisabetta Perotti,
Benjaminas Marcinkevicius, Petra Mansson, Johan Lundin

Övrigt
Lennakatten
Swingkattens årliga utflykt med Lennakatten genomfördes i augusti. Håkan Petersson
var huvudansvariga för arrangemanget och Canal Street Syncopators anlitades för att
spela för besökarna.

Öppet hus
Öppet hus har hållits två gånger under året, båda på Drabanten.

Kulturnatten
Den 8 september deltog föreningen traditionsenligt i Kulturnatten i Uppsala. Vi fick en
plats tilldelad på Dragarbrunns torg och liksom tidigare samarbetade vi med Uppsala
Bugg and Swing Society (UBSS) på så sätt att vi hyrde golv och tält gemensamt samt
hjälptes åt att rigga detta. Canal Street Syncopators spelade live och föreningens
medlemmar dansade till både swing- och Boogie woogie-musik. Messaround
uppträdde. Vädret var gott och mycket publik kom och såg evenemanget, ovanligt
många flyers delades ut.
Kulturnatten bedöms liksom tidigare vara föreningens främsta tillfälle att visa upp sig
inför kursstarten.

Kulturernas karneval
Swingkatten medverkade på Kulturernas karneval med livebandet Swingin’ Shrimps
och dans.
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