
Elitecenter – Danmarks Sportsdanserforbund 

Deltagelse i samlinger mv for – og støtte til - Danmarks bedste par (max 15 par + 
evt PD par) 

Elitegruppe Koncept 2016 

Guidelines/Udtagelseskriterier: 
Primær målgruppe: 
Baseret på indbyrdes resultater og ranglisteplaceringer på udtagelsestidspunktet (nationalt 
niveau, hvis ikke andet angivet) 

 Voksen: 3 std, 3 lat, 1 kombi = op til 7 par (minus gengangere) 
 Under 21: 1 std, 1 lat, 1 kombi = op til 3 par (minus gengangere) 
 Ynglinge: 1 std, 1 lat, 1 kombi = op til 3 par (minus gengangere) 
 PD: Top 3 i verden (som samtidig indstilles som TD verdensklasse atleter) 

 
Wild Cards :  
Wild cards gives efter en samlet vurdering primært til par der opfylder et eller flere af disse 
kriterier (dog under skyldig hensyntagen til at gruppen max kan bestå af 15 par): 

 Par der vurderes til at være lige udenfor ovennævnte primære målgruppe (feks nr 4-5 i 
voksen std/lat eller nr 2-3 i voksen kombi eller i én af U21/yng kategorierne) 

 Voksen: Min. top 100 på WDSF verdensranglisten eller bevist top niveau ved udvalgte 
åbne WDSF turneringer (feks top 48 ved GOC)  

 U21/Yng: Semifinale niveau WDSF EM/VM eller bevist top niveau ved udvalgte åbne 
WDSF turneringer (feks top 24 ved GOC, dog semi i 10 dans) 

 PD: Top 4-6 i verden 
 

Udtages for 1 år – kun supplering indenfor perioden i åbenlyse tilfælde (par der markerer sig 
indenfor primær målgruppe).  Helårlig brugerbetaling (i rater) for nedennævnte ydelser 

Elitesamlinger- og aktiviteter pr. kalenderår: 

 2-3 traditionelle weekend elitesamlinger indeholdende: 
 6-8 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori 
 Min. 2 privatlektioner pr par med max. 50 % brugerbetaling (verdensklasse 

atleter tilbydes et antal privat lektioner uden beregning) 
 Evt mulighed for køb af yderligere privatlektioner med/uden rabat (par som ligger 

indenfor primær målgruppe på samlingstidspunktet og/eller som skal/vurderes til at skulle 
repræsentere os ved EM/VM i yng/voks indnfor kort tid, prioriteres højest i denne forbindelse)  

 Fælleslectures, fællestræninger og alternative emner 
 Måltider og evt hotel (begge parter udenbys) 
 Evt rejsetilskud, hvis der er overvægt af samlinger i Aarhus frem for København – 

eller omvendt (delvis udligning af evt. skævvridning) 
 2-3 eliteaktiviteter indeholdende: 

 4-6 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori 
 Min. 2 privatlektioner pr par med max. 50 % brugerbetaling (verdensklasse 

atleter tilbydes et antal privat lektioner uden beregning) 
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 Evt mulighed for køb af yderligere privatlektioner med/uden rabat (par som ligger 
indenfor primære guidelines på aktivitets tidspunktet og/eller som skal/vurderes til at skulle 
repræsentere os ved EM/VM i yng/voks indnfor kort tid, prioriteres højest i denne forbindelse)  

 Evt måltider, hotel og rejsetilskud, jf ovenfor 

 Evt rejsetilskud, hvis der er overvægt af samlinger i Aarhus frem for København – 
eller omvendt (delvis udligning af evt. skævvridning) 

Optagelse i Team Danmarks bruttogruppe: 
(gælder dog nødvendigvis IKKE for par optaget på Wild Card eller i løbet af året) 

 Medfører pt bl.a. mulighed for følgende goder/tilbud: 
o Spiseordning med tilskud (uni-caféen, Aarhus Uni. eller Grøndalscentret, Kbh) 
o Mulighed for fri adgang til fitness/styrketræning – i Fitness DK centre (hvis 

ugentligt behov) og/eller TD’s egne styrketræningscentre i Aarhus (Atletion) 
eller Brøndby (Idrættens Hus) 

o Adgang til ekspertbistand – sportspsykologi, ernæring, fysisk træning, 
sportsmedicinsk team (gælder dog – som udgangspunkt - kun for 
verdensklasse- og eliteatleter) 

Direkte individuel støtte/WDSF rejseprojekt: 

 Verdensklasse- og Eliteatleter (samt evt par udvalgt til særlige talent- eller 
udviklingsprogrammer/projekter): Modtager direkte individuel støtte, der anvendes 
og disponeres efter samråd/aftale med sportschefen 

 Øvrige par: Tilskud til et antal udvalgte WDSF turneringer (med udgangspunkt i liste 
over DS prioriterede turneringer) pr. år efter nærmere aftale med sportschefen. 
Tilbuddets omfang vil være differentieret i 3-4 grupper udvalgt af ED. Par optaget i 
løbet af året garanteres IKKE et sådant tilbud. 

Øvrige tilbud og aktiviteter: 
 Tilskud til lektioner ved Udl instruktører fra vores bruttoliste ifm camps i DK 

 Option på evt øvrige elitetilbud fra Elitedriften i perioden. 
 1 stk. DS profil jakke pr danser inkl tryk (”National Team”) 
 Mulighed for køb af andet DS profiltøj (”National Team”) 

Modydelser/Krav: 

 Helheds/optagelses samtale: Afstemme forventninger ift samarbejdet, og sikre at 
begge parter er interesseret i samarbejdet på de givne vilkår 

 Underskrevet yde/yde aftale 
 At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter i fuldt omfang, og at evt afbud kun 

sker efter forudgående aftale med Sportschefen. 
 Udarbejdelse og indsendelse af ½ års aktivitetsplaner (efter nærmere instruks fra 

Sportschefen), samt løbende holder Sportschefen orienteret om evt væsentlige 
ændringer/udfordringer ift parrets karriere/satsning. 
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