LÖFAN:
LÖFAN MAZSORETT CSOPORT
A LÖFAN Mazsorett Csoport 1997-ben alakult lelkes, mozogni vágyó fiatalokból. Az
egyesület neve a város nevéből jött létre: - D U N A F Ö L D V Á R - közepe visszafelé olvasva
LÖFAN! A csoport magját akkor a Beszédes József Általános Iskola zenét, mozgást szerető
lányai alkották. Az első két csoport 16-18 főből állt, akik a Művelődési Házban kaptak
próbalehetőséget.
Idővel a létszám gyarapodott, és néhány éven belül megyénk kulturális színfoltjává vált
szervezetünk. A szülőknek, támogatóknak és a hűséges közönségnek köszönhetően évrőlévre fejlődtünk. A helyi írott sajtó és televízió folyamatos figyelemmel kísérte munkánkat.
A kitartó munka lassan meghozta az elismeréseket, eredményeket, ami további ösztönzést
adott a társulatnak. Egy-egy díj elnyerése vagy minősítés megszerzése mögött nagyon sok
munka, lemondás, ugyanakkor öröm és boldogság is van. A sikereinket, lelkesedésünket
látva a környéken több településen jött létre mazsorett csoport. Egyesületünk célja és
feladata a mazsorett iránt érdeklődők mozgáskultúrájának, technikai tudásának sokirányú
fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés, képességfejlesztés, egy jó közösséghez való
tartozás, a szabadidő tartalmas eltöltése, valamint a két fő irányvonal, a szerepeltetés és
versenyeztetés: a Löfan Mazsorett minden évben résztvevője hazai és külföldi
fesztiváloknak, versenyeknek.
Az oktatásban jelenleg 70 lány vesz részt az óvodástól az egyetemista korosztályig, akik 4
korcsoportban dolgoznak: Löfan óvodás csoport, Löfan Cadet (11 éves korig), Löfan Junior
(14 éves korig), Löfan Senior (15 éves kortól). Különös figyelmet fordítunk mazsorettjeink
szakmai tudására, s esztétikus megjelenésére a minden évben megújuló fellépő ruhákkal.
Elmondható mára, hogy a dunaföldvári Löfan Mazsorett Csoport komoly és kemény
edzésekkel az ország legtehetségesebb lányait neveli, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy
Magyarország legnagyobb versenyén, a minden évben megrendezésre kerülő Magyar
Mazsorett Bajnokságon sorra nyerjük a Magyar Bajnoki címeket, s kvalifikáljuk magunkat a
Mazsorett Európa Bajnokságra. A jelenlegi 2012-es szezonban mazsorett botos
kategóriában az országból egyedüliként mindhárom versenyző korcsoporttal (Cadet, Junior,
Senior) képviseltetjük magunkat az Európa Bajnokságon.
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