
Kraftcentre version 2.0 – Danmarks Sportsdanserforbund  

En samling og koncentration af regionens talenter, uagtet klub tilhørsforhold  

Koncept 2016 

Guidelines/Udtagelseskriterier: 
 

 Der udtages max. 16-20 par på landsplan 
 Udtagelser er hovedsagligt fokuseret på talenter i Junior II og Ynglinge kategorien 

(uden for elitecentret). Dog er der også fokus på særlige talenter i Junior I og unge 
voksne/U21 (uden for elitecentret). 

 Der udtages primært efter den danske rangliste (ranglisteturneringer og DM’er), men 
der skeles også til øvrige turneringer, herunder internationale præstationer. Desuden 
vurderes den individuelle tilgang til sporten.  

 Kraftcentret har til formål at forberede og hjælpe atleterne hen mod en elitekarriere, 
bl.a. med elementerne fra ATK – aldersrelateret trænings koncept. 

 Fortrinsvis gruppe aktiviteter, men enkelte individuelle samtaler kan forekomme. 
 Wild Cards – Elitedriften vil løbende vurdere nye talenter, og kan udstede et wild card 

med følgende prioriteringer: 
o Fokus på nyoprykkede par 
o Singler (som tidligere har været optaget som par) 
o Nydannede par (hvor min én af parterne tidligere har været udtaget) 

 Udtages for 1/2 år – supplering kun i mindre omfang. 
 ½ årligt brugerbetaling af grundbeløb. 

Indhold: 

 Der afholdes 3 samlinger pr. halvår - 1 weekend samling samt 2 hel dage. Alle 
samlinger er fælles for alle optagne par fra både øst og vest. Det typiske indehold pr 
dag vil være: 

 2 x lektioners (std el. lat) undervisning/træning (lectures/workshops) 
 1 x morgenseance (opvarmning, smidighed mv) 
 2-3 x lektioner/foredrag af aldersrelaterede emner.  
 2 x lektioners dansefærdighedstræning  
 Måltider/frugt mv samt arrangering/koordinering af overnatning i forbindelse 

med weekend samlingen. 
 Min én samling pr år vil have deltagelse af internationale instruktører (tilpasset 

skabelon ift ovennævnte9 
 Mulighed for køb af DS profiltøj (”Talent Team”) 
 Option på evt. øvrige elitetilbud fra Elitedriften i perioden, f.eks ifm  DM’er  
 Option på halvårlig karriereplanlægningssamtale med Elitedriften. 

 

Grundbeløb for deltagelse pr. halvår: 
Kr. 2.500 pr par (kombi) - Kr. 2.000 pr par (std el. latin) 
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