
Verksamhetsberättelse 2007
Sektionen har bestått av 21 flickor och 4 pojkar i åldrarna 7 - 20 år (2 flickor har haft medlemskap som vuxna). Ledare

har varit Sven Jönsson, Emma Hartell, Ellinor Larsson och Linda Slåttli. Styrelsen har representerats av Ewa Högberg.
Instruktörer har varit Sven Jönsson (påbyggn) och Ewa Högberg (grund). Under hösten har Emma och Ellinor tagit över
efter Ewa i grundkursen. Viktigt stöd har vi fått av Kim Edinge, Daniel Molin, Hans o Ewa Lindstedt, Bo o Inger Persson
m fl, som alla deltagit de flesta kursträffarna och andra aktiviteter. Sektionens arbete har underlättats av att föräldrar i

stor utsträckning varit engagerade och hjälpt till med såväl praktiskt arbete som skjutsningar.

 Kursverksamhet
Vårens Grundkurs del 2 hade 6 deltagare (flickor) och Påbyggnadskursen del 2 hade 11 (flickor). Det var samman-

lagt 11 träffar  inkl avslutningen, alla 17 erhöll diplom. Under hösten har vi erbjudit Grundkurs del 1 och Påbygg-
nadskurs del 1. Varje del på 10 träffar plus avslutningsfest. Det har varit 8 deltagare (5 nya) i grundkursen - varav 1
pojke - och 12 (ingen pojke) i påbyggnadskursen. Närvaron har varit mycket hög och vi har haft roligt tillsammans.
Några av de äldre har även deltagit i vuxenkurserna. 18 deltagare fick diplom. I Grundkursen har i snitt 9 av dansarna i
Påbyggnadsdelen medverkat som hjälpdansare. Alla nya medlemmar har fått T-tröja.

Utflykter och liknande
Vi medverkade under Sportlovet den 25/2 med öppet-hus, med ett fåtal nyfikna. Lör 24/3 hade sektionen ordnat

en dansträff på Älvkullen i Höör med gäster från flera föreningar med ungdomsverksamhet. Drygt ett 10-tal av Glada
Gängets ungdomar var med i årets maraton i Sätila 8-10/6, flera i helmara, några i halv och några i lag. Sommardan-
serna inleddes i Kristianstad den 8/7 och fortsatte med bl a danser i Ystad. Vid Trollsjödansen var uppslutningen av
unga dansare god, men vi hoppas på ännu fler nästa år. Höstlovsextra lockade inte någon större tillströmning utöver
egna medlemmar. Ett besök på dansrotundan i Klagshamn den 14 oktober verkade passa oss och nästan alla våra ungdo-
mar var med, tillsammans med några skjutsande föräldrar och ledare.

Läger
Den 17-19 maj var vi på förbundsläger i Barnens By i Hästveda. Vi var som vanligt med på de gemensamma

planeringsträffarna. 13 st ungdomar med 4 ledare från Glada Gänget bodde i Lilläng-stugan, tillsammans med Manfred
och Maria, som spelade och sjöng. Vi körde från Höör på torsdagsmorgonen och var helt klara i stugan innan lunch.
Programmet var annorlunda än tidigare läger, med en stor "tävlings"-runda redan första eftermiddagen, annars som vi
vant oss med mycket dans, lekar och bad. På torsdagskvällen spökrunda. Under fredagen var det mycket dans ute och i
stugorna. Lite brännboll på eftermiddagen. Som vanligt disko på kvällen efter korvgrillning på stranden. I stugan hade vi
diverse godsaker framför brasan under kvällen. Sista dagen avstädning, uppvisningar och hemfärd, men vi fick också ett
ovanligt besök, nämligen förbundsordf Björn Kjellander med maka, som dansade med oss i stugan under lördagsförmid-
dagen. Lägret bröts vid 13-tiden. Zofie H Malmgren skötte jobbet som lägerchef alldeles utmärkt. Tack vare en gåva
från Brottarklubben kunde vi även detta år ha en hyggligt låg lägeravgift. Ledare från Höör var Sven, Mette, Emma,
Ellinor, Ewa H och Eva L.

Uppvisningar
Den 22 maj medverkade våra ungdomar i en uppvisning för PRO, i samband med att de hade flerdagarsbesök från en

Smålandsförening. Vi erhöll en kontantgåva som tack. Nationaldagen genomfördes uppvisningar vid Berggrenska gården
tillsammans med vuxna från Glada Gänget, uppvisningen var riktigt bra. Den 11 augusti var det först schottislopp och
sedan uppvisning i samband med Höörs Marknad. Också i år skötte ungdomar ett lotteri, byggde bord och städade av.
Som tack fick vi i Ungdomssektionen en penninggåva av Brottarklubben. Vi medverkade på skyltsöndagens julmarknad
den 3/12 med dans ute och inne på fem ställen (Hagahuset - Fr Center - N Torg - L Torg runt granen och en gång till
på N Torg). Nytt för i år - och mycket uppskattat - var att Turistbyrån bjöd på mackor och varmdryck inomhus.

Övrigt
Dans i skolans avslutningsklasser, genomfördes för 8:e året, för 6:e gången på Sätoftaskolan. Som hjälpdansare

medverkade Emma H, Ellinor L, Bo & Inger P, Hans & Eva L. I början av maj var vi på Trollsjöns dansbana och hade
dansträning med barn från olika klasser från Norrevångskolan, under deras aktivitetsdagar. Sektionen har varit represen-
terad vid Förbundets, Skåneringens och NÖ:s instruktörskurser under året. Vi har deltagit i flera kommunala träffar
(Fritids, Kultur). Emma och Ellinor har anmälts till GRF:s grundutbildning för instruktörer, som startar i januari 2008. 
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