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Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 4 styremøter og årsmøte hvor til sammen ca 40 saker er behandlet.

Spesielle oppgaver

1. En viktig sak i 2021 har vært koronapandemien. Denne har ført til redusert danseaktivitet, avlyste
arrangementer og tilrettelegging av dansetimer.

2. Vi har satt opp digital sommerforestilling hvor alle partier har deltatt. Innspillingen ble mulig takket være støtte
og hjelp fra Søgne og Greipstad sparebank, Rema 1000, Visio Film og Stage Event.

3. Klubben har ansatt flere ungdommer i klubben som trenere. I tillegg har vi ansatt ny instruktør som skal
undervise mye hos oss.

4. Vi designet og startet salget av vårt eget klubbtøy

Aktivitet 2021

Januar Oppstart!

Februar

Mars Filminnspilling UKM
Advanced hadde 3 timers innspilling med Visio film for å delta i UKM.

April Dansens dag
Vi feiret dansens dager og kompani deltok i konkurranse i Norges Danseforbund og stakk
av med delt førsteplass og 7500kr.

Mai Filminnspillinger
Vi startert filminnspillinger til den digitale sommerforestillingen vår. Vi filmet på ulike
destinasjoner og hadde til sammen 30 timer med innspilling.

Konkurranse
Vi arrangerte digital konkurranse der SDK medlemmer kunne sende inn film og vinne
premier. Over 70 dansere deltok.

Juni Filminnspilling
Vi fortsatte med filminnspilling og hadde digital forestilling.

Teenscamp
For første gang arrangerte vi dansecamp for ungdommer (tre dager). Vi fikk besøk av
anerkjente instruktører, overnattet på Agderstrand og danset masse!

Dansecamp
En uke med dansecamp for 2-7. Klassinger.

Juli

August Dansecamp
En uke med dansecamp. Totalt 80 barn/ ungdommer har vært med på camp i sommer!

Audition
Vi holdt audition til kompani og advanced. Rekordmange på audition!

Flashmob
De eldste danserne våre ble spurt om å danse flashmob i et bryllup! Supergøy!

September SSC
Vi har blitt plukket ut til å delta i Soul Session Community. Vi har med 8 dansere i
prosjektet og disse har deltatt på flere workshops dette semesteret med noen av



Norges/verdens beste dansere. Utrolig stas og lærerikt! Prosjektet varer helt til sommeren
2022.

Barnas idrettsdag
Vi deltok på Barnas Idrettsdag på den nye stadion. De eldste jentene opptrådte og vi
hadde mange ivrige dansere med på stand.

Oktober Danseoppdrag: verdensdagen for psykisk helse.
Kompani og Advanced danset i hovedkirken. Kompani danset også på Søgne VGS.

November SDK Battle
For første gang arrangerte vi vår helt egen battle! Over 50 dansere fra 5kl+ stilte. Vi hadde
2VS2 battle og blandet danserene på tvers av alder og nivå. Vi hadde med oss to
dommere og Christian som DJ+ dommer.

Battle of the South
Kompani deltok på BOTS både som crew og 1VS1. Begge crewene kom videre til topp 8.
Spennende og lærerik opplevelse!

Desember Julegrantenning
Over 150 dansere danset julen inn på Tangvall.

Danseoppdrag
7. Klasse og 5+6EX danset julen inn på Søm omsorgssenter.

Julevisning utendørs
2 dager før forestilling skulle skje kom det strenge restikrsjoner som gjorde at vi måtte
utsette forestillingen til 2022. Som et alternativ hadde vi utendørs julevisning en hel lørdag
hvor hvert parti hadde sin egen forestilling. Vi solgte også klubbtøy/ merc.

Vi vant 2. plass i Søgne og greipstad julekalender!

Medlemstall

Medlemsoversikten må vise aktivitetstall i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). Lagets totale
medlemstall må også fremkomme.

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og
eldre

Totalt

Kvinner 0 184 75 1 3 263

Menn 0 19 2 3 24

Totalt 205 77 1 6 287

Medlemsutvikling

Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Vår 2021

Kvinner 181 181 225 236 263

Menn 4 4 13 20 24

Totalt 185 185 238 256 287



Årsregnskap

Klubben har en sunn økonomi takket være god hjelp fra engasjerte foreldre som stiller opp til dugnadsarbeid.
Årsregnskapet kan sendes om ønskelig. Ta kontakt med fakura.danseklubbsogne@gmail.com om du ønsker
årsregnskapet tilsendt.


