
Forventninger til dansere og forældre på 

Showdance elitehold: “ENERGY” & “INFINITY”  

& Hip Hop Konkurrenceholdet: ”LEVITATE” 

Vi vil gerne give vores kommende elitedansere samt vores eneste Hip Hop konkurrencehold de allerbedste 

betingelser for at kunne konkurrere mod eliten i de danske danseturneringer. For at kunne gøre dét, så 

kræver det et godt samarbejde med hjemmet.  

Vores elever lærer færdigheder som kan bruges i mange andre sammenhænge end dans: Respekt for 

hinanden, punktlighed, vindermentalitet, kammeratskab og forståelsen af at være et ”hold” med alt hvad 

det indebærer. MEN de her ting kommer ikke af sig selv – det kræver et samarbejde mellem danseskolen, 

danseren og forældrene. Inden du tilmelder dig audition, så skal både danser og forældre læse dette 

grundigt igennem og blive enige om som familie, om det er et projekt, I har lyst og mulighed for at være en 

del af. 

Mødepligt: 

Når man går på et elitehold så er der to træninger. De kan ligge på samme dag eller to gange om ugen. Den 

ene er teknisk træning, og den anden er træning på deres egen holddans. Der er mødepligt til begge 

træninger. Levitate træner kun én gang om ugen og har ligeledes mødepligt. Dvs. hvis du er småsyg/ skadet 

så møder du alligevel op og overværer træningen, så du ikke går glip af vigtig info. Du melder heller ikke 

afbud, fordi du har fødselsdag eller er inviteret til klassefest/ andet. Større enkeltstående begivenheder kan 

der til nøds gives fri til, men instruktøren skal informeres om dette i god tid. Det er netop på dette punkt, at 

danserne lærer, hvad det betyder at være et hold. Det er nemlig sjældent dén, der ikke er med til træning, 

der lider nogen nød. Men det gør resten af holdet. De mangler deres holdkammerat – og skal bruge tid til 

næste træning på, at instruktøren skal gentage dét, de lærte sidste gang.  

Bliver man (meget) syg på dagen (høj feber/ opkast) skal instruktøren have besked i så god tid som muligt 

inden undervisningsstart, da den planlagte undervisning måske ikke kan gennemføres, hvis alle ikke er til 

stede. Der bliver ført fraværsregistrering til alle træninger, og man vil blive kaldt til samtale, hvis der er 

grund til bekymring. 

 

Hjemmetræning: 

Vores elitedansere får udleveret et træningsprogram som naturligvis er tilpasset alder. Som elitedanser skal 

man både have god kondition, smidighed og styrke i kroppen, for at kunne holde tempoet hele dansen 

igennem, samt udføre bevægelserne sikkert og teknisk korrekt. Derfor skal de forvente to ugentlige 

hjemmetræninger på ca. 30 minutter. Jeg laver et program, hvor man kan vælge imellem flere gode og 

sjove alderssvarende aktiviteter/ træninger. 

Herudover forventer vi naturligvis, at danserne øver sig på koreografien derhjemme i ugens løb. Er der 

noget, der er svært, så kan man altid kontakte træneren, så vil der altid være hjælp at hente i form af en 

tlfsamtale/ video/ andet. Elitedanserne skal grundlæggende have LYSTEN til at ville arbejde målrettet med 

sin dans. Både koncentreret i timerne - men også derhjemme.  

 



 

Holdleder: 

Alle vores konkurrencehold har desuden en holdleder (forælder), som har det overordnede 

koordineringsansvar samt opkrævning af penge til kostumer, deltagergebyrer til konkurrencer mv. Indkøb 

af tøj/ andet. Holdlederen skal ikke stå med opgaverne alene, og kan derfor uddelegere opgaver til de 

andre forældre på holdet. Til turneringer er det en fælles forældreopgave at få samlet og opvarmet pigerne 

og sørge for, at de møder op på de aftalte steder i rette tid. I samarbejde med instruktøren aftales det, 

hvornår der skal samles penge ind. 

 

Træningslejre: 

I løbet af sæsonen vil der blive afholdt to træningslejre også med mødepligt. Den ene i efteråret med 

overnatning, den anden i januar uden overnatning. Datoerne meldes ud fra start, og der kan under ingen 

omstændigheder gives fri til disse, da det vil være umuligt at indhente det forsømte. Herudover kan der 

blive tale om extra træninger, hvis instruktøren vurderer, der er behov for dette. Til træningslejre skal der 

være en forælder til stede hele tiden – holdlederen koordinerer. Opgaven kan deles mellem flere. 

 

Turneringer:  

Det forventes, at man som elitedanser deltager i alle turneringer. Planen for turneringer og andre 

arrangementer i sæson 22/23 udleveres så snart alle datoer er udmeldt. På den måde kan I som familie 

planlægge rejser mv. udenom de weekender, hvor der er turneringer. Reservér dagene i kalenderen med 

det samme. Elite showdanserne deltager i: Kaufmann Cup, Cph-Open, Danmark Danser, DM i Showdance. 

”Levitate” deltager i: UDO, HHI & Cph-Open. Forældre skal være indstillet på at hjælpe til både ifht. 

kørselsordninger, transport og opstilling af eventuelle rekvisitter (hvis holdet skal bruge dem), hårsætning 

mm. Udover turneringer vil der komme diverse opvisninger i Randers City. Det forventes, at man så vidt 

muligt deltager i disse. Vi ved godt, det kan være sværere, når datoerne ikke er meldt ud på forhånd. Men 

vi forventer, man forsøger sit allerbedste ifht. at få det passet ind. 

 

Udgifter: 

Der skal påregnes disse extra udgifter: 

- Kostumer: 1000,- 
- Eventuelle rekvisitter (Showdance): 200,- 
- 2 obligatoriske træningslejre i løbet af sæsonen. Den første MED overnatning: 700,- Den sidste 

uden overnatning: 400,-  
- Deltagergebyr til konkurrencerne: ca. 85-95,- pr. gang  

*Bemærk: Hvis samme danser tilmeldes flere hold, har søskende på andre hold eller der betales for et 
helt år, opnås der rabat på selve holdtræningen. 


