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Ledelsesberetning for Danmarks Sportsdanserforbund 2017 

 

Sportslige resultater  

Året 2017 blev præget af mange gode resultater af vores top par. Ved europamesterskaberne i 10 
danse i februar 2017, kvalificerede Nikolaj Lund og Marta Kocik sig til finalen med en flot 2. 
plads og dermed sølv som resultat. 

Efter Tanja Kehlet og Emanuel Valeris stoppede deres dansekarriere blev der plads til de unge 
til at komme frem i lyset, og det blev endnu nemmere for dem, da Bjørn Bitsch og Ashli 
Williamson i august meddelte, at de gik over som professionelle. Ved verdensmesterskabet i 
efteråret opnåede de en meget flot 3. plads og dermed bronze. Derudover blev det til også til 
guld i showdance standard/latin, guld til VM i 10 dans PD, samt sølv i showdance PD. Gennem 
hele året har danske dansere været flot repræsenteret i udlandet. 

Der er mange nye og dygtige par på vej, og vi glæder os til at følge dem i de kommende år. 

Med stor glæde ser vi også, at dansere fra andre danseformer udvikler deres dans. Dette sker 
bl.a. ved at højne indsatsen for workshops og derved give de unge mennesker mulighed for at 
udvikle sig ved at blive inspirerede af andre instruktører. Desuden har vi stillet større krav til de 
klubber der afvikler danmarksmesterskaber.  

Vi ser ligeledes frem til den nye udvikling inden for Breakdance, som i 2018 er på ungdoms OL. 
Forbundet arbejder ihærdigt på, at udvikle denne disciplin endnu mere end det tidligere har 
været tilfældet bla.a. har vi haft breakdance med til DM i andre danseformer, og de unge 
mennesker gik videre til den europæiske delfinale. 
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Medlemskab af World DanceSport Federation - WDSF 

Som de foregående år har DS været en aktiv spiller ved diverse møder arrangeret af WDSF. 
Samarbejdet med verdensforbundet fungerer godt og vi forventer et rigtigt tæt og godt 
samarbejde i årene fremad, dels set i lyset af at vi har fået 4 personer ind i diverse kommissioner 
og en siddende i præsidiet. Dette har aldrig før været tilfældet, hvilket viser, at man regner med 
lille Danmark. 

 

Organisationen - Hvad skete i 2017? 

Året 2017 har desværre igen været præget af mange uforudsete opgaver. Idet vi startede året op 
med ny formand og ny kasserer, som skulle til at finde ud af, hvordan man får et forbund til at 
fungere. Det lykkedes rimeligt, og efterhånden var der styr på det meste, da vores kasserer blev 
alvorligt syg i august og desværre afgik ved døden i december. Formanden overtog indtil valget i 
december måned kassererposten, hvilket krævede stor tålmodighed fra dansere og medlemmer 
af bestyrelsen og forretningsudvalget, men vi kom igennem. 

Vores nye turneringsreglement fungerer fint, men vi må erkende at træerne vokser ikke ind i 
himlen. Vi mangler stadig rigtig mange børn. Det nyt turneringsreglement for debutant- og 
nationale dansere er blevet indført til stor glæde for den ældre gruppe af turneringsdansere, og 
der er i løbet af året kommet flere til.  

"ATK er implementeret i henhold til Masterplanen med Team Danmark 2016 i form af 
idriftsættelse af Kraftcenter samt Talentudviklingsseminar. Der arbejdes stadig på få ATK bedre 
implementeret på klub-og foreningsniveau." Dette er har været en svær proces, idet formanden 
for Eliteudvalget valgte at trække sig i aprilmåned og den konstituerede ikke ønskede genvalg i 
december måned. 

Der har været en del turbulens omkring uddannelsesudvalget, og desværre er vi ikke kommet 
længere med dette, men der arbejdes med dette i det kommende år. 
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Strategiske spor.  

Vi har afholdt diverse møder med Danske Folkedanser, og disse forløber godt og vi har ligeledes 
afholdt et stort møde for bestyrelsen i DS med hjælp fra DIF – konsulent Jan Darfeldt. Der er 
enighed i forbundet om, at vi skal lave en ny organisation inden for de næste 3 år. Den samme 
enighed er også til stede hos DF.. 

Samarbejdet med vore andre samarbejdspartnere Team Danmark, Team Copenhagen, Sport 
Event Danmark og Sport Århus Event er fortrinlige. 

 

Målsætning for 2018 

1. Viderearbejde med de strategiske mål 
2. Medlemstallene for vores forbund er desværre ikke opadgående, derfor vil vi i de 

kommende år forsøge at udvikle vores uddannelse, da den pt. ikke eksisterer 
tilfredsstillende. Ved at udvikle denne håber vi, at være bedre i stand til at få fat i 
nye instruktører, som så bliver i stand til at få flere medlemmer ind. Bl.a. sker 
dette ved at anvende ATK – bogen, som blev fremstillet i 2015 og udvide med 
uddannelse af folk til at tage sig af børn under 12 år.  

3. Videreudførsel af Breddeudvalgets politik 

Dette er store mål, men organisationen er villig til at satse på dette, og derfor håber vi at det 
denne gang skal lykkes især med punkt 2. 

Der er en stor enighed i forbundet om, at vi skal udvikle os mere professionelt, hvilket betyder, 
at vi overvejer at ansætte en projektmedarbejder . 

 

Økonomi 

Forbundets formand og kasserer udtrykker tilfredshed med årets resultat. Det har været et 
turbulent år, idet som tidligere nævnt vores kasserer afgik ved døden, og en ny skulle overtage 
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midt i året. Årets resultat viser et overskud dog kr 184.000 mere end budgetteret. Dette er både 
positivt men også et tegn på at der skal være mere aktivitet i det kommende år 

Forbundet forventer et aktivitetsniveau i 2018 på et lidt højere niveau, og et resultat tæt på 0. 

 

Afslutning 

Afslutningsvis skal der lyde en kæmpestor tak til de frivillige, der arbejder på alle niveauer i 
vores organisation.  

 

Karen Pedersen 
Formand 

 

 

 


