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Innledning  
Danseklubben Move On er en foreldredrevet danseklubb som er 
tilknyttet Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund. Klubben ble 
stiftet av Øyvind Gulli og Beate Sogn i 2011.  
 
Danseklubben har leid lokaler i Myrfaret 2 i Ski siden 21. mai 2012. 
Bygget deles med Solli & Hoff Oppmåling. Lokalene består av to 
moderne saler med sportsgulv, i tillegg til gang/garderobe og 
venteværelse. I tillegg benyttes Langhuset (Langhus, Ski) til kurs hver 
torsdag.  
 
Klubben tilbyr et bredt spekter av kurs, flere ulike grener og nivåer, og 
har i 2017 hatt rundt 25 ulike kurs fordelt gjennom uka.  
Vi har hatt 8 trenere og 3 assistenter ansatt hos oss i 2017.  
 
Danseklubben Move On hadde ved utgangen av året 210 aktive 

medlemmer.  
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Styret 2017  
Årsmøtet 10.3.2017 valgte følgende styre for Danseklubben Move On:  
 
Styrets leder: Sølvy Aslaksen  
Nestleder og kasserer: Wenche Wold  
Styremedlem: Geir Torbergsen 
Styremedlem: Ragnfrid Sylvia Krogh Sjøberg 
Styremedlem: Gøril Tennes Krogh 
Styremedlem: Christine Klem 
Vara: Lone Lillegård  
Vara: Knut H Lund 
 
Styret har avholdt styremøter hver måned.  

 
Valgkomité 2017  
Vigdis Woll Lothe 
Mona Kristin Strand 
 

Sportslig leder 2017 
Silje Stave 
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Økonomi 2017  
 
Kasserer  
Wenche Wold er kasserer.  
 
Årsresultat : 102 360,55 
Driftsinntekter :  1 078 173,95 
Driftskostnader :  -975 813,40  
 
 
 

 
 
 

Trenere 2017  
Silje Sogn Stave: Slow/Freestyle/PA/Disco  

Silje Iversen: Freestyle/Slow/Disco  

Elena Aspholm: Barnedans/Barnefreestyle/Freestyle/Hip hop/jazz  

Caroline (Kia) B. Mikkelsen: Freestyle/Slow/disco/ Barnefreestyle  

Hege Myklebust Rustad: Freestyle/slow/disco  

Ane Christensen (permisjon): Freestyle/slow/disco 

Elena Engelstad Andresen:Jazz, Performing Arts, 

Benedicte Grebstad Tune: Akrobatikk 

Linnea Johansen Lillegård: Trenerassistent 

Ida Christensen: Trenerassistent  

  



5 
 

Kursaktiviteter våren og høsten 2017 

Timeplanen for 2017 viser totalt 25 kurs: Barnedans 3-5 år, Jazz under 

12 år, HipHop o/12, Jazz o/12, Grunnkurs, kurspakkesatsning, 

koreografi, performing arts, disco med flere.  
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Nyttårshow  
Nyttårsshowet den 29. januar ble arrangert på Follo Folkehøyskole i 
Vestby, da Ski Rådhusteater var stengt for oppussing. Det ble avholdt 
generalprøve samt 2 fulle hovedforestillinger, totalt ca 350 solgte 
billetter.  
 
Klubben hadde satt sammen et variert program med mange ulike 
dansestiler. Forestillingen var godt besøkt. Vi tilbød kiosk, salg av Move 
On effekter, og delte ut informasjon om klubben. Nyttårsshowet har blitt 
en årlig tradisjon, som vi mener er viktig for våre dansere og deres 
familier, markedsføring og medlemsvekst.  
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Deltakelse i Borgertoget i Ski  
Vi deltok i Borgertoget og samlet mange unge dansere som viste frem 
klubben på en flott måte.  
 

 
 

 
 

Juleavslutning i Studio  
26. november ble det arrangert juleavslutning for alle klubbens dansere i 
vårt flotte studio, hvor det i tillegg til dans også ble utdeling av pokaler og 
diplomer.  
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Øvrige arrangementer gjennom året:  
Venneuke i studio, uke 10 
Kick Off NM, studio 5.- 6. mai 
Sommeravslutning, studio 11. juni 
Sommerleir, Sørmarka Hotell 13-15 august 
Hebekkfestivalen, Follo barneskole 22. august 
Dugnad, 30. oktober 
Inngått avtale med Idrettsreiser, 01.12.2017 
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Konkurranser 2017 
Gjennom året deltok dansere fra Move On i cirka 12 konkurranser i 

freestyle, slow og disco både nasjonalt og internasjonalt, med en utrolig 

bra innsats og mange flotte resultater.  

 

Oppsummering av året 2017  
Året 2017 har for Danseklubben Move On vært det sjette året hvor 
klubben har eksistert. Klubben har utvidet seg mye i løpet av året, både 
på medlemssiden og trenersiden. Vi har startet flere nye kurs og har hele 
tiden prøvd å gjøre klubbens medlemmer så fornøyde som mulig. 
Danseklubben har også i 2017 startet nye tradisjoner som vi vil få se mer 
til i tiden fremover.  

 
Utsikter for 2018  
Vi går inn i 2018 med et godt sportslig grunnlag. Vi har en stab av 
dyktige trenere og innsatsvillige dansere, og vi har som ambisjon å bli 
den foretrukne danseklubb for barn og unge i Follo. Vi ønsker å satse på 
våre trenere utdanningsmessig, og styret tilrettelegger for 
kompetanseheving.  
Klubben er nå i sitt 6. år, og økonomien i klubben er god. Vi satser på 
mange aktiviteter fremover, og håper også på god oppslutning på 
arrangementer fra familie og bekjente.  
 
Vi henstiller også til medlemmenes familier om å bidra aktivt ved 
dugnader, arrangementer etc, og gir beskjed til oss dersom man kommer 
over tiltak som kan bedre klubbens økonomi. I den forbindelse 
oppfordrer vi også til å sette Move On opp som mottaker på 
Grasrotandelen hos Norsk Tipping, samt å melde seg inn som 
støttemedlemmer i klubben.  
 
Ski, 01.03.2018  
Styret 
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Vedlegg 

Resultat 2017 
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Driftsbudsjett 2018 

 

 

 


