
Verksamhetsberättelse 2011
Sektionen har bestått av 14 flickor och 2 pojkar i åldern 7 - 20 år (3 av dessa har haft medlemskap som

vuxna). Ledare har varit Sven Jönsson, Linda Slåttli och Mette Stolt. Särskilt under hösten har Jessica Greiff
och Camilla Prütz gjort viktiga insatser. Styrelsen har representerats av Ewa Högberg. Instruktör har varit
Sven Jönsson. Flera vuxna medlemmar har tillsammans med några föräldrar, genom medverkan i kursträffar
och andra aktiviteter gett oss värdefullt stöd.

 Kursverksamhet
Under våren har vi haft kurser med sammanlagt 13 träffar inkl avslutningen, 8 st erhöll diplom.

Närvaron har varit god och vi har haft mycket roligt tillsammans. Några av de äldre har även deltagit i
vuxenkurserna.

Utflykter och liknande
Vi medverkade under Sportlovet med öppet hus. Söndagen den 13/3 deltog vi i en dansträff i Knislinge.

Fredag 25/3 besökte vi Tallparken i Vinslöv. Grillfest på campingen i Nybrostrand med bryggdans i Ystad
den 7/7. Sommardanserna inleddes i Kristianstad den 10/7. Flera av våra unga medlemmar har varit på
olika arrangemang på eget initiativ, bl a I Trollsjön, Vinslöv, Ystad, Knislinge, Lomma m fl. Vi deltog inte i
Höstlovsextra.

Läger
Största delen av dansungdomarna deltog  i årets Hästveda-läger 20-22 maj. Ledare från Höör var Mette.

Glada gängets ungdomar delade stuga med bl a Arkelstorp. Lägret bjöd på mycket dans men även spel,
spökrunda, karaoke, brännboll, lagtävlingar, tipsrunda m.m.  De ca 90 deltagarna på lägret fick en t-tröja
med tryck som minne. På lördagen avslutades lägret med dansuppvisningar.

Förbundets ungdomssektion - numera med ytterligare en medlem från Glada Gänget, Kim Edinge -  har
än en gång gjort ett bra och minnesvärt läger. Lägeravgiften för våra deltagare var även i år subventionerad,
bl a tack vara marknadsgåvan från Brottarklubben.

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

Gänget. Den 13 augusti var det traditionellt schottislopp, följt av uppvisning i samband med Höörs Marknad.
I år skötte sektionen karusell, byggde bord och städade av. Som tack fick vi i en penninggåva av Brottarklub-
ben. Vi medverkade även på Föreningsfestivalen på idrottsplatsen.

Övrigt
Dans i skolans avslutningsklasser, genomfördes för 12:e året, för 10:e gången på Sätoftaskolan. Vi har

också haft lektioner på Frostagymnasiet. Som hjälpdansare medverkade Sven, Mette, Camilla, Jessica, Bo o
Inger P samt Ingrid M. Sent på terminen hade vi en träff tillsammans med Tonår på Älvkullen, vi deltog även
på en temadag på Sätoftaskolan. Sektionen har varit representerad vid Förbundets instruktörskurser under
året. 
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