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Oktobra 2001 se je Športnemu društvu Škofljica
prikljuèila plesna dejavnost. Društvo je takrat
uslišalo srène želje plesalk 6. in 7. razredov po
tekmovanju, jih enotno obleklo v barve naše
obèinske zastave, zeleno-rumene drese, in kupilo
pisane cofe. Tako je nastala skupina plesalk, ki si je
nadela ime FRKLJE, pod strokovnim vodstvom
IRENE BALAŽIC - GANTAR.

V soboto in nedeljo, 4. in 5. junija 2005, je v
Nemèiji, v mestecu Bottrop potekalo mednarodno
pokalno prvenstvo 2005 v navijaštvu in pom pon
plesu - Elite Cheerleading Championship. Udeležilo
se ga je èez 2000 tekmovalcev iz Evrope in tudi
Amerike. Slovenijo je v razliènih kategorijah
zastopalo kar osem pom pon ter navijaških ekip.
Med mladinskimi plesnimi skupinami se je na
najvišje, 1. mesto uvrstila skupina Frklje iz Škofljice.

V marcu 2006 je v ŠD nastala prav posebna plesna skupina, v kateri
so se zbrale gospe, žene in mame, ki se rade družijo in še raje
plešejo. Nadele so si ime 30+.

S svojimi nastopi popestrijo športne in kulturne dogodke v obèini in
tudi izven njenih meja.

Frklje so nadvse ponosne na svoje rezultate:

?3. mesto za pokal Ljubljane 2004
?1. mesto pionirski pom par Tina Prebil - Maša Nered, pokal 
Ljubljane 2004
?4. mesto na finalu tekmovanja ŠKL 2005
?2. mesto za pom par, Tina Prebil - Maša Nered, DP 2005
?1. mesto na mednarodni pokalni tekmi v Nemèiji, 2005
?2. mesto za pokal Diamond 2006
?1. mesto za malo skupino, pokal Daimond 2006
?2. mesto na odprtem prvenstvu mesta Ljubljane 2006
?1. mesto za mladinski pom par, Kristina Etling - Sara
Narobe, Odprto prvenstvo Ljubljane 2006
?3. mesto za mladinski pom par, Janja Trope - Ida Šterbenc, 
DP 2006
?3. mesto za èlanski pom par, Tjaša Flis-Nina Trunkelj, DP 
06

Sedijo od leve proti desni: Lea Martinc, Sara Jelen, Anja Likoviè, Janja Trope, Tina
Prebil; stojijo od leve proti desni: Kristina Etling, Ana Ciglariè, Ida Šterbenc, Sara
Narobe, trenerka Irena Balažic Gantar, Barbara Robida, Tina Balent, Urša Balent,
Maša Nered, Bernarda Keršmanc, Tjaša Flis, Sandra Groznik; stojita zadaj: Natalija
Jeršin, Nina Trunkelj.

V sezoni 2006/2007 sta se pom pon
tekmovanju prviè pridružili tudi najmlajši
skupini Zvezdice in Frkljice:
3. mesto za skupino Zvezdice, DP 2007
3. mesto za skupino Frkljice,DP 2007
3. mesto za skupin Zvezdice, OP Kranj 2007
3. mesto za skupino Frkljice, OP Kranj 2007
3. mesto za skupino Zvezdice,
Rompompon 07.


