
Verksamhetsberättelse 2008
Sektionen har bestått av 24 flickor och 4 pojkar i åldrarna 7 - 20 år (5 flickor och 3 pojkar 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), Emma Hartell
och Ellinor Larsson (grundkurs). Kim Edinge, Daniel Molin, Hans o Ewa Lindstedt, Bo o Inger Persson m fl,
har genom medverkan i de flesta kursträffarna och andra aktiviteter gett oss ett starkt stöd. Sektionens arbete
har underlättats av att föräldrar i stor utsträckning varit engagerade och hjälpt till med t ex skjutsningar.

 Kursverksamhet
Vårens Grundkurs del 2 hade 2 deltagare (flickor) och Påbyggnadskursen del 2 hade 14 (flickor). Det var

sammanlagt 10 träffar  inkl avslutningen, 14 erhöll diplom. Under hösten har vi erbjudit Grundkurs del 1
och Påbyggnadskurs del 1. Varje del på 11 träffar inkl avslutningsfest. Det har varit 4 deltagare (3 nya) i
grundkursen och 11 i påbyggnadskursen (alla flickor). Närvaron har varit mycket hög och vi har haft roligt
tillsammans. Några av de äldre har även deltagit i vuxenkurserna. 15 deltagare fick diplom. I Grundkursen
har i snitt 8 av dansarna i Påbyggnadsdelen medverkat som hjälpdansare. Alla nya medlemmar har fått
T-tröja.

Utflykter och liknande
Vi medverkade under Sportlovet den 24/2 med öppet-hus, med ett fåtal nyfikna. Sommardanserna inled-

des i Kristianstad den 6/7 och fortsatte med bl a danser i Ystad och Lomma. Höstlovsextra lockade som
vanligt endast några få utöver egna medlemmar.

Läger
Den 16-18 maj deltog vi i förbundslägret i Barnens By i Hästveda. Vi deltog förstås i de gemensamma

planeringsträffarna. 10 st ungdomar med 4 ledare från Glada Gänget bodde i Ingrid-stugan, tillsammans med
Manfred och Maria, som spelade och sjöng, och ett gäng från Arkelstorp. Lite tight med tiden på fredagsef-
termiddagen, men vi höll tiden och var med både i brännbollen och spökrundan. Programmet var bra med
chans till mycket dans, lekar och bad. Under lördagen var det mycket dans ute och i stugorna. Stora lek- och
tipsrundan på eftermiddagen, följt av disko på kvällen efter korvgrillningen på stranden. I stugan hade vi
diverse godsaker framför brasan under kvällen. Söndagen avstädning, uppvisningar och hemfärd ca kl 16.
Zofie H Malmgren och övriga i förbundets ungdomssektion har än en gång gjort ett bra och minnesvärt läger.
Tack vare en gåva från Brottarklubben hade våra ungdomar en hyggligt låg lägeravgift. Ledare från Höör var
Sven, Emma, Ellinor och Linda.

Uppvisningar
Nationaldagen genomfördes en bra uppvisning vid Berggrenska gården tillsammans med vuxna från Glada

Gänget. Den 9 augusti var det traditionellt schottislopp följt av uppvisning på N Torg i samband med Höörs
Marknad. I år skötte ungdomar karusell, lotteri, byggde bord och städade av. Som tack fick vi i Ungdomssek-
tionen en penninggåva av Brottarklubben. Vi medverkade på skyltsöndagens julmarknad den 2/12 med dans
på Frosta Center. Nytt för i år var att Glada Gänget ordnat en lokal i banken med lotteri, fika och dans. De
flesta av våra unga dansare deltog även i detta.

Övrigt
Dans i skolans avslutningsklasser, genomfördes för 9:e året, för 7:e gången på Sätoftaskolan. Som hjälp-

dansare medverkade Emma H, Bo & Inger P, Hans & Eva L, Ewa H och Ingrid M. Sektionen har varit repre-
senterad vid Förbundets och Skåneringens instruktörskurser under året. Vi har deltagit i flera kommunala
träffar (Fritids, Kultur). Emma och Ellinor har gått GRF:s grundutbildning för instruktörer under året, och
fått sina diplom. 

Höör den 9 januari 2009
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