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1. INDLEDNING – DANMARKS SPORTSDANSERFORBUND 
 

Der har igennem en længere årrække været sat fokus på, hvilke muligheder Danmarks Sportsdanserforbund (DS) 

har i relation til organisatorisk udviklingsarbejde. DIF har i dette arbejde bistået med procesrådgivning og -

vejledning gennem efterhånden en del år. DIF’s bistand til DS’ organisationsarbejde startede således tilbage i april 

2011 og er senest resulteret i, at DS har vedtaget en ny vision for deres samlede fremtidige virke, som går på, at DS 

skal være ”en samlende organisation for al dans i hele Danmark, såvel for den traditionelle sportsdans på bredde- og 

eliteniveau som for andre danseformer i tiden” (Oplæg til forprojekt i Danmarks Sportsdanserforbund, Carlsen, 2013). 

 

DS er således bevidste om, at udviklingen af nye danseformer målrettet nye potentielle mål- og medlemsgrupper er 

én blandt andre forudsætninger for at følge med på et idrætsmarked i hastig udvikling. Alene konstateringen af, at 

der på dansemarkedet findes mange forskellige konkurrerende danseudbydere til foreningsidrættens tradition og 

organiseringsmåde, er et udtryk for, at den foreningsorganiserede dans og de private danseskoler tilbyder noget 

forskelligt. DIF Kommunikation har i tæt forbindelse med det organisatoriske arbejde skrevet to delrapporter, der 

kan betragtes som forundersøgelser til og kvalificering af det videre udviklingsarbejde i DS. 

 

Nærværende delrapport 1 består af en skriftlig beskrivelse og analyse af foreningsidrættens og DS’ muligheder på 

et kommercialiseret dansemarked. Analysen rummer nogle betragtninger af den generelle udvikling i 

breddeidrætten, hvor der er tydelige tendenser til en kommercialisering, som præger foreningsidrættens 

muligheder for at kunne begå sig i konkurrence med andre idrætsudbydere. 

 

Hovedpointen i denne analyse er, at idrætssektoren i højere grad end tidligere antager karakter af et egentligt 

konkurrencepræget marked, hvilket både rummer muligheder, begrænsninger og risici for foreningsidrættens 

status og position i samfundet. 

 

Delrapport 1 består desuden af et første forsøg på at kortlægge det organiserede dansemarked i Danmark. Samlet 

set har delrapport 1 haft et ønske om at bidrage til vurderingen af DS’ markedssituation, herunder hvilke muligheder 

og perspektiver den nye vision kan betragtes i. Intentionen er, at rapporten skal fungere som et faktabaseret 

diskussionsoplæg, der kan benyttes, når DIF og DS skal træffe vigtige strategiske beslutninger om, hvorledes den 

foreningsbaserede dansekulturs udvikling og fremtid kan og bør forme sig. Det empiriske materiale tager 

udgangspunkt i en række eksisterende datakilder, som beskrives nedenfor. De empiriske datakilder er alle 

bearbejdet med fokus på dansekulturens placering på idrættens marked. 

 

Delrapport 2 består af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført blandt DS’ sportsdanserforeninger bl.a. 

med det formål at vurdere deres kendskab og opbakning til DS’ nye vision. Delrapport 2 afdækker ligeledes 

sportsdanseforeningernes vurdering af deres egen situation, herunder om de har ressourcer til og interesse i at 

arbejde med nye breddestrategier, hvor foreningerne gradvist udbyder forskellige danseaktiviteter til en større 

medlemsgruppe end hidtil. Denne viden skal bruges i relation til det kommende organisatoriske klubrelaterede 

arbejde. Se delrapport 2 for yderligere indsigt i spørgeskemaundersøgelsen (Fester et al., 2015). 

 

Samlet set skal de to rapporter og analyser resultere i et bedre og mere nuanceret kendskab til, hvilke muligheder 

og interesser danseforeningerne har for at udvikle fremtidens dansemarked. 
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1.1 RAPPORTENS OPBYGNING OG DANSEKULTURENS BEGREBER 
Rapporten sammenfatter en række eksisterende datakilder, som indeholder data på dansekulturens og -sportens 

udvikling og nuværende situation. 

 

For meningsfyldt at kunne analysere på dansekulturen i Danmark, kræves der først en begrebsafklaring af en række 

af dansekulturens mange forskellige begreber og organiseringsformer således, at det er tydeligt, hvad der er tale 

om. Til dette formål er nedenstående figur konstrueret. 

 

Dansekulturen betragtes i denne figur som et ringsystem, hvor de yderste ringe har et bredere organisatorisk fokus 

end de inderste ringe. Den yderste ring ser på hele dansekulturen i al dens mangfoldighed, mens den inderste ring 

udelukkende fokuserer på den foreningsbaserede og -organiserede dansekultur i DS-regi. De forskellige kulturer og 

organiseringsformer, som ringene repræsenterer, har derfor hver især særlige karakteristika, som betyder, at 

ringene adskiller sig fra hinanden. 

 

Figur 1: Ringsystem over dansekulturer og rapportens opbygning 
 

 
 

Rapporten indledes med et afsnit om en række ’megatrends’ – om fremtidens idrætsmarked, der repræsenterer ring 

1. Denne ring omhandler en række overordnede samfundstendenser, som med stor sandsynlighed påvirker 

foreningsidrættens status og rolle i samfundet, og som også vil påvirke de rammebetingelser, som DS arbejder 

under. Disse udviklingstræk er medtaget, da DS dels bør være sig forandringerne bevidst, dels bør tage stilling til, 

hvorledes udviklingens potentialer og trusler skal tackles fremadrettet. 

 

Afsnittet kan betragtes som et forsøg på at begribe det, som mange populært kalder for ’foreningsidrættens 

brændende platforme’. Det skitserer nogle udfordringer og potentialer, som foreningsidrættens særlige 

organiseringsform står i og over for i de kommende år. 

 

Ring 1: 

Dansen på 
fremtidens 

idrætsmarked

Ring 2:

Dansekulturer, alle 
organiseringsformer

Ring 3:

De 
foreningsbaserede 
dansekulturer

Ring 4:

Dans i Danmarks 
Sportsdanserforbund
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1.2 INDLEDNING – DANMARKS SPORTSDANSERFORBUND 
Det er især de forskellige grader af foreningsorganisering, der er væsentlig for at forstå ringsystemets opbygning. 

Ringene afgrænser forskellige organiseringsmåder, hvor man gradvist bevæger sig gennem forskellige 

organiseringsformer, som dans dyrkes under. 

 

Ring 1 illustrerer derfor, at foreningsidrættens dansekulturer og -traditioner er underlagt en række generelle 

samfundstendenser på dansemarkedet, som medvirker til at danne de ydre rammer for fremtidens 

foreningsbaserede dansekultur. Der argumenteres i denne analyse for, at fremtiden i endnu mere udpræget grad vil 

blive præget af supplerende og delvist konkurrerende organiseringsformer, der alle søger at organisere og overleve 

på dansemarkedet. 

 

Det står samtidig klart for enhver danseinteresseret, at DS’ position på det foreningsorganiserede ’dansemarked’ i 

dag er af helt central betydning; men det er omvendt også klart, at der i dag er mange modsatrettede tendenser til, 

at andre og nye aktører, danseudbydere og organiseringsformer etableres, og at tidligere tiders magtpositioner 

hurtigere end hidtil kan ændres, såfremt nye udbydere får succes med deres aktiviteter. 

 

Afsnittet beskæftiger sig også ganske kort med dansekulturens udviklingshistorie og de idrætspolitiske konflikter, 

der har været mellem forskellige danseudbydere i tidens løb. Konflikter, der kan spores helt op til nutidens situation. 

 

Ring 2 benytter data, der stammer fra en række større danske befolkningsundersøgelser, som kan identificere og 

nuancere dansekulturens generelle udvikling. Der kigges nærmere på en række befolkningsundersøgelser, som har 

forskellige mål på, hvor store andele af befolkningen, der er regelmæssigt aktive inden for den organiserede 

dansekultur. I de respektive befolkningsundersøgelser er der fokus på dans uanset, hvilken organisatorisk kontekst 

den foregår i, og data omhandler således både dans inden og udenfor den organiserede foreningsidræt. Data fra 

befolkningsundersøgelserne er derfor ikke udelukkende rettet mod den foreningsorganiserede dansekultur. 

 

Dette er imidlertid tilfældet for ring 3, hvor der er fokus på den foreningsorganiserede dansekultur. I denne 

sammenhæng ses der nærmere på, hvordan overlappet er i aktivitetsmedlemmer mellem idrættens tre 

hovedorganisationer således, at danseaktiviteterne i DIF, DGI og Firmaidrætten bliver identificeret nærmere. Der er 

benyttet medlemsdata fra det Centrale Foreningsregister (CFR) fra den seneste medlemsopgørelse i 2014 til at 

beregne dette medlems- og foreningsoverlap. 

 

Afslutningsvis foretages der i den inderste ring 4 en nærmere analyse af DS’ egne medlems- og foreningstal. I 

årenes løb er der blevet indrapporteret medlems- og foreningsdata til Danmarks Idrætsforbund (DIF) og ved hjælp 

af disse, kan der analyseres lidt på, hvordan status er i de 42 udvalgte sportsdanserforeninger. 

 

Notatet sammenfatter således en række eksisterende datakilder, som alle indeholder relevante data på 

dansekulturens udvikling og dens nuværende situation. 

 

1.3 DANSEKULTURENS UDVIKLINGSHISTORIE – I KORTE TRÆK 
Nedenstående afsnit beskæftiger sig kort med den foreningsbaseredes dansehistorie. Afsnittet er relevant i den 

forstand, at det perspektiverer og dokumenterer en række kulturforskelle i dansekulturen, der har afgørende 

indflydelse på at forstå nutidens organisering af dans, hvor der er konkurrence mellem en lang række forskellige 

udbydere. Forståelsen af nutidens kommercialiserede dansemarked forudsætter således også den historiske 

forståelse af dansekulturens udviklingshistorie. 
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Desværre er denne relativt sparsomt dokumenteret. I søgningen efter relevant litteratur omhandlende moderne 

dansk idrætshistorie med fokus på organiseret dans, har det være slående så lidt, der er skrevet.  

 

Selv om der undervises i dans og stilarters særskilte bevægelsesmønstre på både Institut for Idræt og Ernæring på 

Københavns Universitet samt på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, er den nutidige 

forsknings fokus dog mere indrettet på at praktisere og udøve dans som led i den ordinære idræts- og 

bevægelsesundervisning i et pædagogisk perspektiv. Der er typisk fokus på dansens læringspotentialer, som også 

rummer bevidsthedsrelaterede aspekter og personlige dannelsesprocesser. Der er tilsyneladende desværre ikke 

afsat meget forskningstid til at fokusere på dansens organisationshistoriske udvikling og forholdet til det 

idrætsmarked, som dans i høj grad præges af i dag. 

 

Der er dog lidt sparsom litteratur, som er relevant i den forstand, at den beskriver de historiske og kulturelle 

forudsætninger, som nutidens moderne sportsdans har været afhængig af for overhovedet at blive anset som en 

acceptabel udtryksform, der har relation til opfattelsen af sport. 

 

En anden central artikel med fokus på den æstetiske dans’ udviklingshistorie beskæftiger sig med dansens 

kulturelle udviklingshistorie som en afgørende forudsætning for vores måde at betragte krop og dans på i nutiden. 

Ifølge denne tilgang blev dansen i vores vestlige kultur tæt forbundet med kvinderollens selvstændige udtryksform, 

som både manifesterede sig i modpol til mandens sportsbevægelse. Det kom primært til udtryk i gymnastik og dans 

som begge gradvist blev nye acceptable domæner og udfoldelsesområder for kvinden, hvorved de også dermed 

blev til den del af den kvindehistorie, som resulterede i kvindernes adgang til medborgerskab og civile rettigheder 

(Karen Vedel, 1999). 

 

Kilden beskriver, at der på dansens område var tale om en forandringsproces fra starten af 1900-tallet og frem, hvor 

man blandt andet kunne spore en stigende folkelig interesse for ’det fremmede’ og ’det fjernøstlige’. Optræden i 

zoologiske haver, cirkusser og på teatre, herunder det kongelige, blev helt afgørende for den æstetiske dans’ 

folkelige gennembrud. Samtidig var der inden for teatret nye forestillinger, som satte kroppen i centrum frem for 

talen og ’det skrevne’. Endelig var gymnastikken i Danmark under indflydelse af reformtanker vedrørende både 

sundhed og hygiejne, der også bar tydelige kropsæstetiske dimensioner og bl.a. gjorde den nøgne krop til et mere 

normalt fænomen i datidens medier (Karen Vedel, 1999). 

 

Artiklen konkluderer, at 1918 markerer et centralt årstal, hvor der fra da af var tale om en ”… afgørende frigørelse” fra 

tidligere tiders tankegange med hensyn til dansens muligheder for at udtrykke sig æstetisk og kropsligt 

grænsesøgende. På teatre og varietéscener satte forandringerne sig igennem ved, ”… at mænds og kvinders kroppe i 

stigende grad blev synlige, og som noget nyt accepteredes en hidtil uhørt grad af afklædthed i de kropslige 

iscenesættelser” (Karen Vedel, 1999, s. 133).Hvor man tidligere havde betragtet ansigtet og hænderne som de 

primære bærere af æstetiske udtryk, blev hele kroppen via dansen gradvist selve kilden til det æstetiske udtryk, 

hvilket resulterede i en mere sensuel og æstetisk udførsel af forestillinger, der samtidig hermed i stigende grad blev 

kulturelt accepteret. 

 

De andre primære, sparsomme kilder om den mere moderne dansekulturs organisationshistoriske udvikling har 

involveret idrætsforskeren Bjarne Ibsen. Bjarne Ibsen har således været inddraget i at beskrive dansens 

organisationshistorie, der har bevæget sig på kanten af idrætsbegrebet (Ibsen, 1996, 20; Ibsen og Kristensen, 1994), 

hvilket der er kommet en række interessante betragtninger ud af, som gennemgås nedenfor. 
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Det er tydeligt, at der fra DIF’s ledende organer har været store forbehold over for dans. Dansen var således op 

gennem den første halvdel af 1900-tallet i en streng sportslig optik ikke betragtet som en ’rigtig’ sport, fordi de 

dansende ikke primært dansede med henblik på at konkurrere, men mere dansede for dansens egen skyld. Dertil er 

der inden for sportsdans en væsentlig faktor, som tydeligt adskilte sig fra en meget stringent opfattelse af, hvad en 

rigtig ’sport’ var. Selvom man relativt tidligt opfandt begrebet ’sportsdans’, så var og forblev denne i højere grad 

vurderet på dansens udførelse og skønhed, og ikke på objektive kriterier, som eksempelvis tid, længde eller antal 

mål. Derved var det opfattelsen, at der i sportsdansen blev overladt for meget til dommernes subjektive vurderinger, 

hvor der var for stort et råderum for dommerne ift. hvilke kriterier, der skulle til for at vinde. Derved blev det i 

sportens logik for tilfældigt hvem, det var, der skulle vinde og hvem, der skulle tabe (Kristensen, 1994, 22; Ibsen, 

1996). 

 

De manglende objektive argumenter for hvem, der vinder og taber, mener man dog ikke længere er relevante i 

Danmarks Sportsdanserforbund. Formanden for DS, Flemming Riis, udtaler i denne forbindelse:  

 

”Den kritik mener jeg, at vi er komme ud over. Der er ingen tvivl om, at dans i dag er og bliver en sport. Der stilles i dag store 

krav til elitesportsdanserne, som er helt klart sammenlignelige med andre store sportsgrene. Sporten har jo en subjektiv 

bedømmelsesform, hvor en række elementer indgår. Det er jo ikke en ”hvem kommer først – eller hvem scorer først” 

idrætsgren, men en knaldhård idrætsgren, som samtidig er graciøs og yndefuld. Men dans har udviklet sig til en sport på 

lige fod med andre anerkendte sportsgrene” (Fokusgruppeinterview – citat Flemming Riis, Formand for DS). 

 

Han mener også, at et populært underholdningsprogram har medvirket positivt ift. at forme dansens rygte som en 

sport: ”Jeg tror især, at Tv-programmet ’Vild med dans’ har givet befolkningen indblik i, at dans er benhårdt arbejde, og at 

der skal trænes rigtig meget for at blive dygtig” (Fokusgruppeinterview – citat Flemming Riis, Formand for DS). Tv-

programmet har også sat sine tydelige aftryk på danseudbuddet i både kommercielt og foreningsregi. Ifølge de 

data, der er indsamlet i forbindelse med denne analyse, er der således ca. 290 udbudte dansehold, der har titlen ’vild 

med dans’ – se det senere afsnit 3.4 Kortlægning af det organiserede dansemarked i Danmark. 

 

De forskellige stilarter inden for sportsdansens kultur har selvsagt en række særlige grundtrin, bevægelser og 

figurer til fælles, som dansen skal bygges op omkring, for at blive accepteret som ’korrekt’ inden for den 

pågældende danseform. Men de aktive dansere er også selv med til at give dansen et særligt personligt udtryk, der 

kan tælle både op eller ned ift. dommernes personlige overbevisninger. Argumentet lyder, at bedømmelsen af det 

sportslige niveau bl.a. rummer en evig kilde til diskussioner blandt både tilskuere og aktive dansere selv. Dette er 

dog også et fænomen, vi kender fra andre mange sportsgrene og traditioner, hvor dommere spiller en afgørende 

rolle i vurderingen og konkurrencens udfald. Således lyder det om sportsdansens indre dilemma mellem den 

subjektive skønhed og idealiseringen af ’det perfekte’: 

 

”Hvis dans skal måles, betyder det nødvendigvis, at én dans må bedømmes som bedre end en anden. Når vi accepterer 

tanken om, at dans kan måles, har vi et sted i baghovedet et billede af, hvad der er den bedste dans, den skønneste og den 

mest rigtige dans. Med kravet om målbarhed indsættes tanken om et ideal, symboliseret ved de dansere, der vinder 

turneringen. Et ideal, der altid venter på at blive omstødt af nye dansere, der danser endnu bedre end de andre” 

(Kristensen, 1994, s. 11). 

 

For DIF’s vedkommende blev dans en del af idrætsforståelsen i 1972, hvor Danmarks Sportsdanserforbund (DS) blev 

optaget som specialforbund. Det skete efter en længere fusionsproces af de to delvist konkurrerende 

landsdækkende organisationer, som hed ’Dansk Amatør Danserforening’ og ’Dansk Sportsdanserforening i 1969’. 

Folkedanserne, der stadigvæk ikke levede op til sportens præmisser, og stadig blev betragtet som dans uden 

konkurrenceelement, blev først optaget i DIF så sent som i 1994 – og dette ’kun’ som associeret forbund under DS, 
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hvor de ikke nyder de samme privilegier som et selvstændigt specialforbund gør. Anledningen til sportsdansens 

optagelse i DIF-sammenhæng er ikke dokumenteret, men der har tilsyneladende været et ønske om, at DIF skulle 

repræsentere en mere mangfoldig foreningsidræt, hvilket også samtidig var en kærkommen lejlighed til 

medlemsvækst. 

1.3.1 Den moderne dans og den organisatoriske udvikling 
Selve den moderne dans, som her er defineret som dans ’med parfatning’, opstod i slutningen af 1700-tallet. Indtil da 

blev standardiserede danse med prædefinerede trin og bevægelser primært praktiseret i de øverste sociale 

samfundslag, hvor de tog form som kontrollerede fællesdanse, hvor flere par dansede sammen i nøje bestemte 

koreografier, som oftest bevægede sig synkront i geometriske mønstre. Anledningen til gruppedansene var 

forbeholdt særlige fester, ceremonier og andre selskabelige lejligheder. For de lavere rangerende sociale 

samfundslag lyder det, at de skam også dansede, men at de ”… gik lidt mere til den”, og at dansen hér oftest ”… var en del 

af en kædedans” (Ibsen, 1996, 19), som vi bl.a. kender fra folkedansernes tradition i Danmark. 

 

Dansen blev revolutioneret med introduktion af de i datiden stærkt provokerende pardanse, hvilket fandt sted 

omkring 1770. Dels dansede man nu sammen to og to i par, dels holdt manden og kvinden om hinanden, hvor især 

valsen gik sin sejrsgang, hvor parret drejede rundt om sig selv og dansede fremad i en glidende bevægelse hen over 

gulvet som om, at de blev ført af en uophørlig bølgende strøm. Herefter opstod der mange forskellige pardanse, der 

dog stadig var forbeholdt officielle anledninger. Valsen blev også i denne periode en fast bestanddel af 

bryllupsritualet. 

 

I begyndelsen af 1900-tallet bredte den moderne pardans sig yderligere, hvilket skete sideløbende med den 

moderne sports udbredelse. Den moderne pardans skabte blandt andet stor bekymring i mere folkelige kredse, da 

man frygtede, at bøndernes rituelle folke- og polkadanse ville forsvinde. Som modværge blev ’Foreningen for 

Folkedansens Fremme’ dannet, mens den moderne og mere borgerligt funderede pardans blev organiseret og 

udbredt via oprettelsen af private kommercielle danseskoler i byområderne, hvor der var tydelige spor af 

opdragelseseffekter. 

 

Dansens kulturelle og organisatoriske opdeling tog hermed de første trin, hvor de folkedansende skabte særlige 

folkedanse- og gymnastikforeninger og herefter også blev introduceret på højskoler landet over, mens 

borgerskabet organiserede den moderne pardans i privat undervisningsregi i byerne (Ibsen, 1996, 19-20). 

 

Der gik ikke mange år, før nye dansearter erstattede og supplerede de ældre, og således har der i perioder været 

særlige danse, der har erstattet eller suppleret gamle traditioner. De i tidens løb mange nye danseformer hænger 

ofte sammen med udbredelsen af en musikstil, hvorved man opnår kombinationen af musik og bevægelse, der 

iscenesætter en ny dansedilles popularitet. Det er tydeligt, at nogle af disse danseformer og musikgenrer hænger 

bedre fast i befolkningen end andre, men hvad der ligger bag en ny kulturs vedvarende popularitet, er meget svært 

at udtale sig om. 

 

Op gennem den første halvdel af 1900-tallet blev dansen inspireret tydeligere af fremmede eksotiske kulturer, hvor 

danseformer blev introduceret og gjort ’vestlige’. Især tangoen (1913), charleston (1926), rumbaen (1930’erne) og 

jitterbug samt boogie-woogie (1940’erne) blev populære og fik centrale placeringer i ungdomskulturerne. 

 

I modsætning til sportens øvrige bevægelse, der blev organiseret i frivillige amatørforeninger som en stærk politisk 

opposition til den omsiggribende professionalisering af datidens cirkusartister og gøglere, der optrådte i varieté- og 

cirkusmiljøer, blev den moderne pardans organiseret i små private, selvstændige virksomheder med lønnede 

danselærere. Via undervisningen af især børn og unge kunne danselærerne mange steder ernære sig som nogle af 
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de allerførste hel- eller halvtids professionelle idrætstrænere. Tilbage i 1939 var der således ifølge en kilde ca. 400 

private danseskoler landet over, som i alt organiserede ca. 200.000 betalende elever (Ibsen, 1996). Dansens 

popularitet som en nærmest obligatorisk del af børneopdragelsen var således yderst massiv. 

 

Med introduktionen af mere folkelige stilearter som ’jitterbug’ og ’rock and roll’ i 1960’erne blev grundstenene til 

endnu en kulturel omvæltning lagt. I modsætning til de tidligere stilarter, var de nye pardanse ikke bygget op 

omkring parfatningen, hvor manden fører den yndige kvinde rundt på dansegulvet med det faste greb om hende. 

Både ’jitterbug’ og ’rock and roll’ blev derimod praktiseret stående over for hinanden, og oftest dansede man på det 

samme sted dansen igennem, uden det karakteristiske fremadglidende flow på dansegulvet, som de tidligere 

pardanse var kendetegnet ved. Dette tillod også, at flere dansende par kunne danse samtidig, hvilket ofte skete til 

live-musik, hvor scenen og det tilhørende dansegulv udgjorde et naturligt centrum. 

 

Med de nye danseformer blev der også samtidig åbnet op for en langt større improvisation i selve dansens 

udførelse. Spring, spark og akrobatiske elementer blev faste bestanddele at de nye stilarter. Den mere frie tradition 

kom senere til at inspirere populære danse som ’jenka’ og ’beatdans’ (1960’erne), ’la bostella’ og ’disko’ (1970’erne), 

’electric-boogie’ og ’breakdance’ (1980’erne) samt ’hiphop’ (Ibsen, 1996, 19), og kortvarigt også den stærkt erotiske 

pardans ’lambada’ (1990’erne), der blev en landeplage tæt koblet til en popsang. I midten af 1990’erne kom også 

store ’tekno- og tranceraves’ til overfladen som udtryk for ungdomskulturelle manifestationer, hvor man samledes i 

ofte henlagte og forladte industribygninger og dansede natten lang til tunge elektroniske basrytmer. I disse miljøer 

er dansen desuden ofte praktiseret som solodans udført som en tranceagtig søgen mod en indre personlig 

oplevelse, der står i klar modsætning til andre danseformers ekspressive udtryk. 

 

Rækken af mere eller mindre populære dansekulturer viser sig således i den nyere historie ved at dukke op med 

hyppige mellemrum, hvilket også afslører en mangfoldighed af nuancer og kulturelle brud, som finder sted side om 

side og uden nogen form for koordinering eller kulturel samhørringhed. 

 

Samtidig vidner den historiske udvikling også om, at ungdommen i stigende grad er selve drivkraften bag nye danse- 

og musikstilarters udbredelse og popularitet. Hvor den moderne pardans og private danseundervisning tidligere 

ofte blev betragtet som et obligatorisk led i god dannelse og i den ’borgerlige børneopdragelse’, er dans i dag i 

højere grad en selvvalgt fritidsaktivitet blandt børn og unge. Dansen er derfor noget, som børnene og de unge i 

højere grad selv vælger til og fra, hvilket viser sig som et stærkere subkulturelt betinget fænomen, som lever sit 

eget liv i mere uformelle sociale sammenhænge. 

 

Det har medvirket til et ganske drastisk fald i andelen af børn, der går til dans i danseskoler eller -foreninger. Dans 

var i 1930’erne og op til 1950’erne en af de absolut mest populære fritidsaktiviteter blandt børn, hvor undersøgelser 

påviser, at op mod 75 pct. af en børneårgang på ét eller andet tidspunkt har ’gået til dans’. Selv om dans var uhyre 

populært, var det dog ”… ikke altid af lyst”, som det tørt konstateres (Ibsen, 1993, 70; Ibsen, 1994, 19), og selve elementet 

af ’det påtvungne’ over for ’det frivillige’ er noget af det, der står stærkest i de kulturelle brud i dansens 

organisationshistorie. 

 

Organiseret dans er i dag, i modsætning til tidligere, en selvvalgt fritidsaktivitet, ligesom valget af danseform ofte 

også omhandler en særlig livsstil, hvor både musiksmag, modetøj, sproglige udtryk og endog også livsanskuelse ofte 

blandes ubevidst sammen i de unges identitetsrelaterede dannelses- og danseprojekter. 

 

Selv om den nyere tids organiserede dans i private, kommercielle danseskoler og i danseforeninger slet ikke har 

samme udbredelse som i de glade 50’ere, er dans dog stadig en særdeles populær fritidsaktivitet især blandt unge 

piger. Med pigerne i en klar majoritet viste en undersøgelse fra 1993, at ca. hvert tiende barn i en børneårgang fra 
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1993 gik til dans. Undersøgelsen afslørede samtidig, at hele 75 pct. af forældregenerationen mente, at børnene ”… 

burde lære at danse” med den begrundelsen, at dans var forbundet med indlæringen af gode manerer, som kunne 

komme børnene til gode senere i livet (Ibsen, 1993, 70; Ibsen, 1994). 

 

På trods af sportsdansernes optagelse i DIF i 1972, har der rent organisatorisk, ifølge Ibsen, ikke været en længere 

historisk tradition for, at organisere par- og sportsdans i foreninger. Selv vedtagelsen af Fritidsloven i 1968, som 

gjorde foreningsorganisering af idrætten mere effektiv og fordelagtig, forblev, ifølge Ibsen, uden større betydning 

for organiseringen af dans (Ibsen, 1994, 72). Derved kunne der skitseres en relativ tydelig arbejdsdeling mellem 

sportsdanserforeningernes interesse for talent- og elitedans, mens de privatejede kommercielle danseskoler i 

højere grad tog sig af breddedansen for børn, hvor især store fælles nybegynderhold udgør de private danseskolers 

primære indtægtskilde. 

 

Der er dog også nogle andre væsentlige kulturforskelle mellem den foreningsorganiserede og den kommercielt 

organiserede dans, som peger på selve facilitetsdriften. Hvor de private, kommercielle danseskoler oftest selv ejer 

eller råder over deres egen dansefacilitet, er det mere udbredt, at danseforeninger får stillet et gratis kommunalt 

lokale til rådighed eller lejer sig ind i private lokaler (se evt. mere om de aktuelle facilitetsforhold for 

danseforeningerne i delrapport 2, Fester et al. 2015). De forskellige ejerforhold afspejler også nogle forskellige syn 

på, hvorledes faciliteten skal drives, og hvilket aktivitetsniveau dansefaciliteten er karakteriseret ved. Om disse 

forskelle udtaler formanden for DS’ Region Øst, Micki Chow: 

 

”Man kan sige, at en kommerciel danseskole, som typisk har sine egne lokaler, er tvunget til hele tiden at tænke på, 

hvordan de dyre lokaler kan blive brugt og fyldt op. Det tvinger dem til hele tiden at udvikle og finde på nogle nye 

aktiviteter, for når salen står tom, er det penge ud af vinduet” (fokusgruppeinterview, Micki Chow). 

 

De forskellige ejerforhold afspejler sig derfor i selve aktivitetsniveauet i faciliteten, hvilket igen også har indvirkning 

på den stemning, som der er i lokalet, hvor det, ifølge Micki Chow, er mere normalt, at danseforeninger ”… laver en 

masse sociale arrangementer alene for hyggens skyld.” Herimod vil lignende arrangementer i kommercielt 

danseskoleregi typisk være koblet til et ”… økonomisk formål bag som fx en entrépris eller et deltagergebyr, salg af mad 

og drikke i forbindelse med arrangementet, eller en pris for at eleverne kan stille op til eller danse sig frem til et 

”afdansningsbal”, en mærkeprøve eller lignende. Der skal på den måde være noget omsætning rundt om selve 

danseaktiviteterne, som kan medvirke til at holde det hele kørende” (Fokusgruppeinterview – citat Micki Berg Chow). 

 

På denne måde kan man argumentere for, at de forskellige organiseringsformer også resulterer i forskellige 

driftsformer, der direkte afspejler sig i de forskellige kulturer i de kommercielle danseskoler og i danseforeningerne. 

De har hver deres organisationshistorie, som dog endnu ikke så veldokumenteret, som man kunne ønske sig. 

 

En konsekvens af ovenstående afsnit er, at vi bliver nødsaget til at præsentere nogle begrebsdefinitioner i den 

resterende del at rapporten, såfremt det meningsfuldt skal være muligt at analysere på dans. 

1.3.2 En danseverden fuld af begreber 
Som ovenstående afsnit om dansekulturens organisationshistorie giver indtryk af, er dansens begrebsverden fyldt 
med forskellige udtryk. For meningsfyldt at kunne analysere på dansekulturer i Danmark kræves der derfor en 
begrebsafklaring.  
 
I denne rapport benyttes følgende begreber:  
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 ’Dansekultur’, om al slags dans uden skelen til danseformer, -kulturelt ophav, udviklingshistorie 

eller organiserings- og ejerformer. 

 ’Stilarter og danseformer’, som definitioner på de respektive danseaktiviteter og -discipliner, 

som indgår i dansekulturen. 

 ’Turneringsdans’, som definitionen på stilarter, der konkurreres i på mange forskellige 

sportslige niveauer. 

 ’Sportsdans’, som et smallere begreb end ’turneringsdans’, hvor sportsbegrebet henviser til 

mere specialiserede og eliteorienterede stilarter, som langt fra alle aktive dansere kan eller 

ønsker at deltage i. 

 Private danseskoler – som benævnelsen for de privatejede, kommercielle 

erhvervsvirksomheder, der driver dans som en kommerciel forretning på private 

markedsvilkår. 

 Danseforening – som udtryk for den ikke-kommercielle organisering af dans i foreninger og –

klubber, som vi kender det fra bl.a. Danmarks Sportsdanserforbund. 
 
Som følge af ovenstående ville det derfor også være misvisende at benytte ’sportsdans’ som det samlende begreb, 
der favner alle foreningernes aktiviteter. Selv om der ikke er tvivl om, at sportsdans fylder meget i både 
danseforeningerne i DS og i DS’ selvforståelse, er der heller ikke tvivl om, at sportsdansens begreb er for snævert til 
at kunne rumme alle de forskellige stilarter, som den samlede dansekultur dækker over. 

 

Dansekulturens begreber kan således inddeles i endnu et ringsystem, hvor fokus hele tiden indsnævres og derved 

bliver mere entydigt, rent og simpelt. Den hierarkiske opdeling af dansekulturens begreber er illustreret herunder. 

 

Figur 2: Dansekulturens begreber 

 
 

Dansekultur er således al samlet danseaktivitet i hele landet, hvor alle tænkelige og utænkelige danserelaterede 

aktiviteter kan kaldes for forskellige dele af ’dansekulturen’. Dette er selvsagt et ekstremt nuanceret, mangfoldigt 

og broget billede, der hele tiden er i udvikling og derfor ikke lader sig beskrive præcist. 

 

Nogle af de mere synlige dele af dansekulturen bliver institutionaliseret, hvorved de også via organiseringen bliver 

en officiel del af det ’dansemarked’, som danseskoler og –foreninger ofte ønsker at organisere med henblik på at 

øge kunde- eller medlemstal. Der kan derfor heller ikke dannes et fuldstændigt overblik over dansekulturen omfang; 

Sportsdans

Turneringsdans

Dansekultur
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og blot for at illustrere hvor vanskeligt det kan være, så indgår bl.a. landets talrige diskoteker og 

motionsdanseaktiviteter i både kommercielle fitnesscentre og i gymnastikforeninger også som dele af den samlede 

dansekultur. 

 

De to inderste ringe, sportsdans og turneringsdans, er delmængder af den samlede dansekultur. Både 

turneringsdans og sportsdans er udtryk for standardiserede og formaliserede konkurrencer, hvor de aktive dansere 

konkurrerer i forskellige stilarter. Turneringsdans henviser til en officiel dansekonkurrence, der er organiseret med 

henblik på at få fritidsdansende amatører til at konkurrere mod hinanden. Dette sker typisk med henblik på at få en 

god danseoplevelse, men også for at afprøve hvor god man er i forhold til andre danseres relative danseniveau. 

 

Der er derfor tydelige elementer af sportslig konkurrence, som både kendetegnes ved konkurrence med sig selv og i 

direkte konkurrence mod andre. Turneringsdans kan også antage utallige former og dækker over mange forskellige 

stilarter, men det omhandler som udgangspunkt konkurrencedans på formationshold, pardans, herunder 

synkroniseret pardans ofte med to piger, der danser sammen eller solodans, hvor man danser for sig selv i sin egen 

serie mod andre solodansere. 

 

Sportsdans henviser til en række konkurrenceaktiviteter på et højere sportsligt niveau. I denne sportsdanserkultur, 

skærpes de formelle og dansefaglige krav for deltagelse for de aktive deltagere, der alle deltager med det formål at 

placere sig bedst muligt i en direkte dyst mod konkurrenterne.  

 

Samtidig indsnævres antallet af de stilarter, som der kan dyrkes sportsdans i; og selvom antallet af stilarter ofte er 

til diskussion, er der en klar oplevelse og opfattelse af, at sportsdansen tager udgangspunkt i fem standarddanse og 

fem latinamerikanskinspirerede danse, der alle er karakteriseret ved en række meget veldefinerede trin, som 

refererer til en særlig tradition med alt, hvad dette indebærer af tøjstil, musikvalg og dansetrinenes ’korrekte’ 

udførsel.  

 

Standarddans er således en fællesbetegnelse for de ti standarddanse, der oftest danses ved DS’ officielle 

turneringer1. 

 

Standarddanse: 
 Engelsk vals, der er en langsom, fremadgående vals, som danses i 3/4-takt. 

 Tango, som er inspireret af argentinsk tango og burde derfor være med som en af de ’latinamerikanske danse’, 

men den indgår under ’standarddans. Dansen udføres med snigende fremadskridende trin, hvor parret bremser 

op med pludselige stop-bevægelser, hvorefter de skifter retning. 

 Wienervals, der er en hurtig vals med konstant rotation skiftende mellem højre- og venstredrejninger nærmest 

fejende hen over gulvet. 

 Slowfox, som er en yndefuld glidende og langsom dans bestående af gåtrin og blide drejende retningsskift. 

 Quickstep, der er en hurtig dans bestående af både gåtrin og hastige chassétrin, der rummer avancerede, 

fremadstormende løb, hurtige drejninger og hop-variationer. 

 

                                                                                 
1 Disse beskrivelser er hentet fra forskellige kilder og kvalitetssikret af styregruppen for projektet. Som primære kilder kan følgende 
nævnes: Den Store Danske med søgeordet ’standarddans’: 
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Dans/Dans_generelt/standarddans og søgeordet ’latinamerikanske danse’: 
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Dans/Stilarter_og_danse_fra_ballet_til_hiphop/latinamerikanske_danse, søgeord 
’sportsdans’ på https://da.wikipedia.org/wiki/Sportsdans samt hjemmesiden: http://www.dansestudie.dk/danse.htm. 
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De latinamerikanske danse:  
 Samba er en meget hurtig og forførende brasiliansk pardans i 2/4- eller 4/4-takt, der er akkompagneret af talrige 

slagtøjsinstrumenter. Samba er i Brasilien en fællesbetegnelse for flere forskellige stilarter og tempi, men 

karnevalssambaen i Rio de Janeiro og sambaen ved officielle danseturneringer har 2/4-takt som en mere 

standardiseret og stiliseret udgave, hvor hofterne isoleres og benene bevæges hurtigt frem og tilbage. 

 Cha-cha-cha er en oprindelig Cubansk dans, der nedstammer fra Mambo-traditionen. Den særlige version af cha-

cha-cha, som der konkurreres i inden for sportsdansen, er den stærkt koreograferede og mindre spontane 

’ballroom-version’, der er bygget op om den klassiske ’Cha Cha Chá, 1, 2, Cha Cha Chá, 1, 2’-bevægelsestrin, der 

udføres over et større gulvareal med ca. 32 taktslag i minuttet. 

 Rumba er også oprindeligt en cubansk dans, som er blev vestliggjort i sportsdansen. Det er den langsomste og af 

mange opfattet som den mest sensuelle af de fem latinamerikanske danse pga. dens relativt langsomme rytme 

og kvindens vridende hoftebevægelser, hoftesvaj med bøjning og udstrækning af knæet og samtidige 

benbevægelser, der snor sig op og ned om mandens ben. 

 Pasodoble er en tyrefægtslignende dans, som symboliserer matadorens opvisningsdans efter en endt og 

succesfuld tyrefægtning, hvor damens dansetrin symboliserer den røde kappe. Dansetrinene udføres af herren 

som kraftfulde gåtrin og chassétrin, hvor herren har et meget maskulint udtryk med fremskudt brystparti og 

indtagning af effektfulde positurer. 

 Jive er en swing-dans, som har sin oprindelse i 1930’ernes USA i afroamerikanske kredse. Jive er en mere nobel og 

moderat variant af den mere løsslupne men tæt beslægtede jitterbug, der blev meget populær et par årtier 

senere. Jive danses oftest i et opskruet tempo med 44 slag per minut, hvor parret ofte hopper på stedet i synkrone 

figurer. 

 

Ved konkurrencer arrangeret under DS bliver parrene bedømt efter 5 forskellige kriterier: 

 Timing og grundlæggende rytme 

 Kroppens linjer 

 Bevægelse 

 Rytmisk fortolkning 

 Fodarbejde 

 

En lille andel af sportsdanserne i DS danser tilmed på et så højt sportsfagligt niveau, at de konkurrerer på 

allerhøjeste niveau i verden og således helt eller delvist kan leve som professionelle dansere.  Adskillige danske 

professionelle pardansere har således i tidens løb opnået flotte placeringer ved de største sportsdanserturneringer, 

og historien tæller også indtil flere danske VM-titler. 

1.4 AFRUNDING 
I ovenstående afsnit har læseren fået et indblik i dansekulturens udviklingshistorie, som blandt andet peger på de 

bagvedliggende årsager til, at vi i dag ser et relativt broget dansemarked foran os. Et marked, der både består af 

private udbydere, foreningsudbydere og en længere række selvorganiserede dansekulturer, der dyrkes i kortere 

perioder i tæt kobling med en musik- og livsstil. Nutidens dansemarked er på denne måde et produkt af fortidens 

strømninger. 

 

Der blev også peget på, at dans tidligere var en uhyre populær idræt blandt især børn og unge, samt at den 

organiserede pardans ofte blev tillagt en række positive sideeffekter fra forældrenes side. Dansens popularitet som 

obligatorisk del af den gode opdragelse er dog svundet betragteligt ind og er delvist blevet erstattet af nogle andre 

idrætsaktiviteter, der rummer nogle mere tydelige færdighedsrelaterede kvaliteter. For eksempel afspejler 

moderne forældres ønsker til at deres børn skal kunne svømme uden hjælperedskaber sig i et kraftigt stigende 

medlemstal i svømmeunionen, hvilket man godt kan argumentere for erstatter dansens tidligere rolle. 
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Dertil er der også i dag i højere grad tale om, at børnene selv vælger at gå til forskellige former for dans, hvor 

pardansens kulturelle status har været nedadgående. Elementet af tvang i dans er således ikke længere til stede i 

samme omfang, som tilfældet var for blot én generation siden. 

 

For at forstå hvilke vilkår, som foreningsidrætten og den foreningsorganiserede dans udspiller sig på, er 

nedenstående kapitel om idrættens marked skrevet. 
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Dette afsnit ser nærmere på en række konkrete udviklingstendenser, populært kaldet for ’megatrends’, som alle har 

indflydelse på dansekulturens udviklingspotentialer og -muligheder. Udviklingen rummer både muligheder, 

dilemmaer og konflikter for den foreningsorganiserede dansekultur, som blandt andet kan spores i mødet mellem 

foreningslivet og den kommercielt organiserede dans, hvor især private, kommercielle fitnesscentre har været 

dygtige til at udbyde forskellige former for motionsdans. Derved har det mere traditionelle dansemarked fået 

konkurrence fra hidtil uset side, og nye aktører er dukket op og har sat sig på store markedsandele. 

 

Afsnittet fungerer som et diskussionsoplæg og indeholder ikke en egentlig konklusion. Afsnittet fungerer derfor i 

højere grad som et perspektiverende debatoplæg om samfundskulturelle udviklingstendenser og den potentielle 

betydning for dansekulturerne herhjemme. Afsnittet er primært henvendt til nutidens og fremtidens idrætspolitiske 

beslutningstagere i den foreningsorganiserede dansekultur, som via læsningen gerne skulle få en mere nuanceret 

viden om idrættens generelle udvikling i Danmark, herunder mere viden om, hvor foreningsidrætten står i 

fremtidens idrætsbillede. 

 

Figur 3: Ringsystem over dansekulturer og rapportens opbygning 
 

 
 

2.1 KAMPEN OM DE VOKSNE IDRÆTSUDØVERE 
Der er ingen tvivl om, at idrætsforeningerne samlet set rummer mange gode sociale kvaliteter, som 

idrætsforskningen også gradvist har nuanceret og påvist (Østerlund, 2013); kvaliteter som i almindelighed og med 

stor sandsynlighed har afgørende og mere generel betydning for de sociale relationer og omgangsformer ude i 

samfundet. 
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De mange frivilligt engagerede i de danske danseforeninger spiller derfor ikke kun en isoleret rolle for foreningernes 

aktiviteter og drift, men også for de idrætsaktives trivsel; men de kan også ses som en vigtig forudsætning for 

demokratiet og graden af den sociale tillid og sammenhængskraft (Böss, 2014). Når foreningslivet fungerer, 

produceres der således talrige immaterielle goder, som alle samfundsborgere kan nyde godt af. Det kaldes ofte for 

’social kapital’ og er som sådan udtryk for det, der binder samfundet sammen på tværs af typiske sociale skel.  

 

Der tales i den forbindelse om, at foreningslivet er samfundets sociale ’kit’ eller ’lim’, der under visse forhold bryder 

med økonomiske, ideologiske, politiske og sociale skel, som ellers typisk er med til at opdele borgere i mere eller 

mindre isolerede samfundsgrupper, der ikke kender til hinandens livsformer og -vilkår. Denne fremstilling kan 

naturligvis problematiseres og nuanceres, for også i idrætten går klassiske samfundsmæssige forskelle igen, hvor 

det ikke synes tilfældigt hvem, der spiller golf eller dyrker sejlads og hvilke samfundsgrupper, der går til bowling og 

boksning. 

 

Historiske analyser argumenterer dog for, at højskolebevægelsen, andelsbevægelsen fagforeninger og 

idrætsforeninger knytter frivillighed, folkelig oplysning og folkestyre sammen i det, der kan kaldes for ’folkestyrets 

rugekasser’, der ikke alene præger samfundet, men også formede den nordiske velfærdsstat og værdigrundlag 

samt den måde, som vi i dag tænker demokrati på i Norden (Böss, 2014). 

 

Men foreningslivet og danseforeningerne har tilsyneladende problemer med at appellere til den stigende andel af 

idrætsaktive i befolkningen, og der er reel risiko for, at foreningsrammen på sigt bliver et sekundært supplement for 

mange voksne idrætsudøvere, når de vælger idrætsudbyder. 

 

I mødet med de forskellige organiseringsformer bliver det generelt tydeligt, at de respektive organiseringsmåder i 

højere grad end tidligere ønsker at appellere til de samme målgrupper af potentielle idrætsudøvere. I dansekulturen 

skal man ikke kigge længe efter konkurrerende organiseringsformer. Der består et efterhånden klassisk møde 

mellem de private danseskoler og danseforeninger, som begge ønsker at være den fortrukne udbyder af danse- og 

kursusaktiviteter. 

 

Derved har konflikten mellem non-profit og for-profit også været der i mange år, uden at konkliften på nogen måde 

har udviklet sig afgørende eller antaget nye former. I historiens løb er konflikten bl.a. kommet til udtryk i langvarige 

diskussioner om konkurrenceforholdene på dansemarkedet, eksemplificeret og personificeret med Tommy 

Havdrup, der som privat danseskoleleder i Albertslund med stor ildhu har optrådt og fungeret som det private 

dansemarkeds mere eller mindre officielle talsmand i disse diskussioner. 

 

Om denne konkurrencesituation udtaler Flemming Riis: 

 

”Det er en gammel 30-årskrig. Der har været lukket fuldstændig ned mellem de to verdener. Danmarks 

Sportsdanserforbund skal have æren for, at der for cirka 6 år siden blev arrangeret det første fælles dansearrangement, 

hvor både de private DDD-dansere og foreningernes DS-danserne kunne få lov til at danse mod hinanden på gulvet. Der var 

adskillige hundrede par tilmeldt. Det tog lidt tid at få det i gang, men det lykkedes. Derefter, da det viste sig, hvor stor en 

succes det var, og DDD-danserne fandt ud af, at de dér DS-dansere ikke var dødsensfarlige, så bremsede DDD op og 

begyndte at bakke ud af samarbejdet. Siden da har der været lukket” (Fokusgruppeinterview – citat Flemming Riis, 

Formand for DS). 

 

Noget af det nye, der er sket på dansemarkedet er dog, at voksne motionister i stor stil er begyndt til 

sundhedsfremmende fitnessrelateret dans. Det er dog ikke i primært omfang sket i rammerne af landets private 

danseskoler - eller i foreningerne for den sags skyld – men derimod i mange af landets godt 600 kommercielle 
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fitnesscentre. Hér motionsdanser især kvinder på over 30 år gladeligt rundt uden skelnen til hvilket dansefagligt og 

sportsligt niveau, der er tale om. De er nemlig ikke interesserede i pardans, men er derimod optaget af at få rørt sig 

og dyrket sjov, sundhedsfremmende motionsdans, som får både smilet på læben og sveden på panden frem. 

 

På den måde har dansemarkedets udvikling målrettet voksne udøvere i lighed med mange andre generelle 

idrætstendenser også bevæget sig i sundheds- og motionslogikkens retning, hvor det snarere handler om at være 

aktiv frem for at være god i en mere snæver sportslig logik. I takt med at fitnessindustrien har gjort sin entré på 

voksenmarkedet for motionsdans, har også konkurrenceforholdene ændret sig drastisk; især med zumbabølgens 

indtog i Danmark, som for alvor tog fart i 2004/2005 som den mest udbredte af stilarter (Kirkegaard, 2012). Den 

utvivlsomt største udbyder af motionsdans i Danmark er således den største danske fitnesskæde, som hedder 

Fitness World, der siden fitnesskædens etablering har oplevet imponerende vækstrater. 

 

Fremkomsten af nye supplerende motionsdanseformer bliver ofte mødt med stor skepsis fra mere sportselitære 

kredse. Således er også zumba og tilsvarende motionsaktiviteter blevet mødt med mange rynkede bryn og 

nedsættende bemærkninger i tidens løb, for har dette fænomen overhovedet noget med dans at gøre? På den måde 

kan man argumentere for, at de organiserede danseudbydere, private som foreningsorganiserede, har udøvet stort 

set den samme kulturelt betingede distancering af motions- og fitnessdansens kultur, som sportsdansen selv var 

udsat for tidligere før forbundets optagelse i DIF. Der er dog noget, der tyder på, at også danseforeningerne er ved at 

komme ’efter dansen’, da næsten halvdelen af foreningsudbyderne i dag tilbyder zumba eller lignende 

motionsdanse (Fester et al., 2015). Ifølge den dataindsamling, som DIF har foretaget i forbindelse med dette 

analyseprojekt, er der pt. ca. 230 zumbahold i de danske danseskoler og –foreninger (se evt. 3.4 Kortlægning af det 

organiserede dansemarked i Danmark). 

 

Fremkomsten af nye udbydere understreger en grundlæggende præmis om, at nutidens idrætsudbydere befinder 

sig på et egentligt idrætsmarked, hvor forskellige udbydere og organiseringsformer konkurrerer om at organisere 

de samme typer af medlemmer og kunder, der i stigende grad afprøver mange forskellige idrætsaktiviteter med 

ønsket om at realisere sig selv uden et stort behov for at knytte sig til stabile fællesskaber i samme grad som 

tidligere (Eriksson 2009, p. 93-94). 

 

På dette nye motionsdansemarked bliver udbyderne i stigende grad nødsaget til at konkurrere om at udvikle og 

udbyde de mest attraktive og konkurrencedygtige danseoplevelser, hvilket i sidste ende handler om at skabe 

oplevelsen af værdi hos den enkelte aktive udøver. Kvalitets- og værdioplevelser er dybt subjektive størrelser, men 

hovedtendensen i det generelle idrætsbillede er, at de mange almindelige motionister, der ikke kan eller ønsker at 

dygtiggøre sig i en snæver sportslig disciplinær logik, i høj grad sætter lighedstegn mellem fleksibilitet – altså 

adgangen og muligheden for at dyrke idræt på selvvalgte tidspunkter - og kvalitet. De forskellige 

organiseringsformer møder på denne måde hinanden i forsøget på at organisere de nye markedsandele, skabe 

politisk goodwill og etablere nogle økonomiske rammebetingelser for netop deres organiseringsforms virke. 

 

I andre idrætter kaldes de mange, der typisk ikke deltager i sportens formaliserede konkurrenceaktiviteter og 

primært dyrker idrætten i en mindre lukket kreds, ofte lidt nedsættende for ’motionister’. Begrebet motionister 

henviser til gruppen af udøvere, der ikke har en reel interesse i at konkurrere med andre, som de ikke kender, men 

derimod primært er aktive for motionens eller det sociale fællesskabs skyld. Men motionisterne repræsenterer også 

alle dem, som der fra et klassisk sportsdanserperspektiv ikke er noget ’særligt’ ved, og som idrætsudbyderen derfor 

også kun sjældent har stor interesse i at gøre noget for. 

 

Fortællingen om motionsdansekulturens fremvækst og succes er samtidig en fortælling om facilitetsetablering og -

drift samt aktivitetsudvikling. Helt centralt i motionsdansekulturen står de mange nye fitnessfaciliteters store 
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’træningssale’, som motionsdanserne er dybt afhængige af som det centrale og samlende institutionaliserede ’rum’, 

der i dag udbyder en lang række forskellige danseaktiviteter. Tilstedeværelsen af de ’foreningsløse’ og kommercielt 

organiserede dansere afslører et meget grundlæggende spørgsmål for danseforeningerne: 

 

Hvorfor skal de voksne motionsdansere organisere sig i foreninger, når de trives i fitnesscentrene? Hvad er det 

foreningerne kan tilbyde, som tiltaler denne gruppe bestående af hovedsageligt voksne kvinder, der ønsker at danse 

sig i form? Spørgsmålet er derfor om dansemotionisterne overhovedet har et foreningsrelateret 

organiseringsbehov, og hvori det eventuelt består? 

 

Omvendt kan man også med god ret spørge om danseforeningerne har behov for og interesse i motionsdanserne ud 

over de ’nemme penge’, som interessen for motionisterne typisk mødes med? Eller kan man som modsatrettet 

synspunkt diskutere, hvorvidt disse fitnesscentre egentlig tilbyder dans, som er i konkurrence med danseskoler og -

foreninger? Er zumba og dets lige ikke snarere en del af aerobickulturen, end det er dans? Og når delrapport 2 viser, 

at foreningerne ikke mener, at deres største konkurrenter er fitnesscentrene, er det så udtryk for eksistensen af et 

helt andet ’marked’, som foreningerne ikke har interesse i, eller er der snarere udtryk for, at foreningerne ikke har 

formået at konkurrere på markedet? 

 

Besvarelsen af disse spørgsmål synes helt central, såfremt Danmarks Sportsdanserforbund, og såmænd også de 

private kommercielle danseskoler, skal spille en større rolle for de dansende danskere i fremtiden. 

 

Udviklingen kan også udfordre den fremtidige rekruttering af frivillige foreningsledere. Kan fremtidens ledere 

rekrutteres i tilstrækkeligt omfang blandt de fortravlede motionister, der dyrker deres individualiserede 

motionsprojekter uden synderlige sportslige ambitioner? Den frivillige og ulønnede lederindsats har altid været en 

af grundpillerne i den danske foreningsbaserede idrætskultur – ligeså i danseforeningerne. Den har båret 

idrætsforeningernes politiske autonomi, som har sikret den politiske goodwill, fordi frivilligheden har adskilt sig 

tydeligt fra den professionaliserede og kommercielle danseskolers ejer- og driftsformer. 

 

Frivillighedsindsatsen har altid været kendetegnet ved idealisme og engagement samtidig med, at indblanding i den 

frivilligt drevne foreningsvirksomhed førhen blev betragtet som en direkte trussel mod selve 

eksistensberettigelsen (Betænkning fra Kulturministeriets Breddeidrætsudvalg, 1987). I dag er der dog et langt 

større behov for at bevise og retfærdiggøre foreningsidrættens samfundsmæssige bidrag, herunder også at sætte 

fokus på de instrumentelle sundhedsmæssige værdier, som den aktive foreningsdeltagelse bidrager med til 

samfundet (Damvad, 2013). 

2.2 IDRÆTTENS VÆKST DANSER UDEN OM FORENINGERNE 
Det er samtidig paradoksalt, at hvis man ser på idrætten fra et fugleperspektiv og fokuserer på summen af udøvere i 

idrættens mange forskellige organiseringsformer – både den foreningsbaserede, den kommercielle og den 

selvorganiserede – så opdager man, at danskerne i dag flokkes om idrætsaktiviteter som aldrig før. Dette er 

tilsyneladende sket uden, at det er kommet danseforeningerne og de private danseskoler til gavn. 

 

Siden 1964 er der løbende foretaget større repræsentative befolkningsundersøgelser omhandlende danskernes 

idrætsvaner. Undersøgelsernes respektive spørgsmålsformuleringer er ikke enslydende, og man bør derfor ikke 

sammenligne de respektive undersøgelser ukritisk med hinanden, men det samlede indtryk af den generelle 

udvikling af den idrætsaktive andel af befolkningen er så entydigt, at det ikke er til at tage fejl af: Foreningsidrætten 

har for de voksnes vedkommende, på tværs af de forskellige befolkningsundersøgelser, gradvist mistet 

markedsandele (Pilgaard, 2009; Laub, 2013; Kulturministeriet 2012; DIF Analyse 2015). 
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Hvis man ser på de elleve mest populære idrætter i den seneste danske idrætsvanemåling med data fra 2013 og 
udgivelse i 2015 i bilaget på DIF-udgivelsen ’Prisen på idræt – og andre kulturforskelle i idrætten’, fremkommer dette 
billede: 
 
Tabel 1: Top 11 over de mest udbredte voksenidrætter 

1.        Motionsløb/Jogging  19,6% 

2.       Styrketræning (inkl. crossfit, vægtløftning el. lign.)  18,0% 

3.       Motionscykling (ikke cykling som transport)  13,6% 

4.       Svømning  9,0% 

5.      Aerobic/Zumba  7,0% 

6.      Gymnastik  6,9% 

7.       Spinning/Kondicykel  6,2% 

8.      Badminton  5,0% 

9.       Yoga (inkl. afspænding og meditation)  4,5% 

10.   Fodbold  4,2% 

11.    Dans  4,0% 

(DIF Analyse, 2015, s. 32) 

 

Med andre ord har motions- og breddeidrætten i Danmark ændret sig drastisk i de seneste årtier, og det er i dag blandt 

voksne mere almindeligt at dyrke kommercielt organiseret eller selvorganiseret idræt ift. den foreningsorganiserede, 

der i ovenstående top 11 er markeret med fed i de idrætsaktiviteter, der ifølge denne måling har et flertal af udøvere 

organiseret i foreningsregi. På en samlet 11. plads finder vi dans (alle former), der ifølge denne måling samler op mod 

fire pct. at befolkningen, hvoraf næsten halvdelen har svaret, at de danser i foreningsregi (DIF Analyse, 2015 s. 32). Dog 

er der i dans en markant større andel, der svarer, at de ikke ved hvilken organiseringsform, de danser i, hvilket kunne 

indikere, at det har været vanskeligt for mange at besvare dette spørgsmål om organisering, hvilket kunne være 

udtryk for en metodisk svaghed. 
 
Ovenstående idrætsvanemålinger er også udtryk for, at der opleves en hidtil uset konkurrence om idrætsudøverne. I 
dansekulturen gælder dette både for børn og voksne. Før i tiden havde idrætsforeninger, med demokratisk valgte 
bestyrelser og frivillige instruktører og medlemmer, stort set monopol på at udbyde idræt til danskerne. Situationen 
var, som ovenstående historiske afsnit antyder, en ganske anden for dans’ vedkommende, da der her var tale om et 
kommercielt marked fra den organiserede idræts start, men dette er primært en interessant undtagelse i det store 
generelle billede. Det var først i takt med at motions- og fitnesskulturen dukkede op i 1970’erne og frem, at de første 
større kommercielle idrætsaktører fandt vej til danskerne, hvilket forrykkede balancen mellem den ikke-
kommercielle og kommercielle organisering. Fra reelt at være et foreningsmonopol gik idrætten til en situation, hvor 
man pludselig blev opmærksom på hele tre primære organiseringsmåder i idrætten: 
 
 De klassiske, frivilligt drevne foreninger organiseret i idrættens hovedorganisationer 
 De profitsøgende kommercielle udbydere gradvist organiseret i brancheforeninger 
 De selvorganiserede idrætter, der ikke kræver nogen organisering eller formel udbyder 
 
Udviklingen har medført tendenser til kommercialisering og professionalisering inden for alle tre 
organiseringsformer, og konkurrencesituationen mellem foreningsidræt og kommercielle udbydere er blevet 
tydeligere i takt med, at deres aktiviteter gradvist er blevet mere ens i søgningen mod de mange 
sundhedshungrende motionister. 
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På et kommercialiseret idrætsmarked, hvor udbud og efterspørgsel styrer, er de kommercielle udbydere samtidig 

også typisk bedre gearet til at reagere på ændringer og nye tendenser end idrætsforeningerne er det. Dette 

understregede formanden for DS, Flemming Riis, også i et fokusgruppeinterview: 

 

”Det som vi kan lære af de private danseskoler er, at de er meget hurtige og omstillingsparate i forhold til nye dansetrends. 

De kommercielle danseskoler skal have fat i ’det nye’ meget hurtigt” (Fokusgruppeinterview – citat Flemming Riis, 

Formand for DS). 

 

Kommercielle udbydere lever nemlig i højere grad end foreningerne af dels at følge med nye tendenser, dels af at 

udvikle tilbud, som kan tiltrække kunderne her og nu. Store dele af foreningsidrætten anser derimod ofte nye 

udviklingstendenser i idrætten med sund skepsis, før den enten selv lader sig organisere i frivillige foreninger eller 

forsøges implementeret i allerede eksisterende foreninger, der er interesserede i at optage nye aktiviteter. 

 

Store dele af foreningsidrætten har dog endnu ikke opdaget, at idrættens marked er gået fra en mands- og 

sportsdomineret tradition til i højere grad at være en motionsfokuseret, sundhedsorienteret og kvindedomineret 

tradition, hvor der er mere interesse i at dyrke sin egen krop og sin egen sundhed og at få dyrket sin egen motion og 

få den tilpasset i en travl hverdag, frem for at være del af et forpligtende socialt fællesskab i en lokal klub. 

 

Formår idrætsforeningerne ikke at forstå og reagere på de nye udfordringer fra den individualiserede, 

selvorganiserede og kommercielle idræt, vil den danske idrætskultur, herunder også dans, med stor sandsynlighed 

samlet set komme til at spille en mindre rolle i fremtidens idrætssamfund. 

 

Der er en risiko for, at den specialiserede og søjleopdelte foreningsidræt på sigt om 20 – 30 år vil opfatte den som 

noget, der hører deres forældres generation til, og at ungdommen kommer til at betragte foreningsidrætten på 

tidsmæssig afstand, som udstiller sportens specialiserede søjler som udtryk for en ’fortidens kultur’ og en social 

bevægelse, der var stærk en gang, men ikke længere synes relevant, fordi sporten lukkede sig om sig selv og lod 

udviklingstendenser på idrættens marked passe sig selv. 

 

I dag medfører det voksende idrætsmarked også, at tidligere trofaste medlemmer i dag er blevet afløst af nogle 

mere troløse kunder, der i højere grad betragter idrætten som et køber-sælger-forhold. Især de sundhedssøgende 

voksne motionister er orienterede mod de nye tendenser, der kan tilgodese netop deres behov og ønsker. Som 

modsvar mod den voksende kommercielle fitnessbranche har foreningslivet i stigende grad taget en mere 

udviklingsorienteret projektkultur til sig, hvor man samfinansierer en række nye foreningsaktiviteter, der kan 

appellere til den støt stigende gruppe af krævende voksenmotionister, der tænker og opfører sig som kunder. 

 

Hvis foreningsidrættens andel af det samlede antal idrætsaktive svinder ind, vil foreningsidrætten også stå svagere 

i kommende idrætspolitiske diskussioner om foreningsidrættens samlede rolle i samfundet. Spørgsmålet om 

foreningsidrættens privilegerede position som modtager af tipsmidler, kommunale tilskud og massiv idrætspolitisk 

goodwill vil fortsat spøge som de principielle politiske spørgsmål i horisonten. 

 

Et af de mest afgørende elementer i fremtidens politiske vurderinger af foreningsidrættens eksistensberettigelse 

er summen af befolkningens erfaringer med foreningslivet. Pointen med legitimeringskrisen er, at den bliver 

gradvist mere vedkommende, dels fordi andre organiseringsformer i højere grad end tidligere organiserer deres 

interesser og agerer som idrætspolitiske aktører, dels fordi større andele af voksenbefolkningen vælger at dyrke 

idræt under andre organiseringsformer end foreningsidrættens, hvilket vil stille spørgsmålstegn ved 

foreningsidrættens ’idræt-for-alle’ motto. 
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Dette kan karakteriseres som en legitimeringskrise, som foreningsidrætten har store vanskeligheder ved at 

håndtere. Legitimeringskrisen handler i sidste ende om befolkningens opbakning til foreningslivet og dets 

eksistensberettigelse. Hvor går grænsen for, hvad der kan legitimeres som en offentligt medfinansieret 

organiseringsform i idrætten? 

 

Legitimitetskrisen handler derfor også om at finde de politiske og juridiske vilkår og rammebetingelser, som 

fremtidens foreningsliv skal forme sig under. Idrætsforeninger, specialforbund og idrættens hovedorganisationer 

må derfor i højere grad end tidligere vænne sig til at udkæmpe juridiske slag og deltage i idrætspolitiske 

diskussioner med aktører, som ser mere kynisk på de juridiske formalia og ikke tillægger foreningslivet og 

civilsamfundets de samme positive kvaliteter og værdier, før de er bevist og underbygget af solide fakta. Et 

eksempel på dette skal ses længere nede i rapporten, hvor en ny konsulentrapport netop har udarbejdet en 

pilotundersøgelse omhandlende konkurrenceforholdene på fitness- og dansemarkedet (se det senere afsnit 3.4). 

 

I foreningsidrætten ser man tydelige tendenser til, at DIF i højere grad end tidligere forsøger at ruste 

specialidrætter og de lokale foreninger til at kunne agere og tænke som markedsaktører, der skal forny sig og gøres 

bevidste om, hvordan de begår sig på idrættens markedsplads, hvor man løbende tager bestik af andre 

idrætsudbyderes ageren. 

 

Spørgsmålet er hvilke danseforeninger, der er interesserede i at udvikle aktiviteter, der imødekommer denne 

udvikling? Er det overhovedet muligt inden for den foreningsorganiserede dansekultur, eller skal der helt nye tiltag 

til for at komme videre af udviklingens spor? Hvor finder aktivitets- og produktudviklingen sted inden for 

dansekulturen? Er det eksisterende foreninger, der kan levere ’det nye’, eller skal ’det nye’ findes uden for de 

eksisterende danseforeninger? 

 

Måske er svaret todelt. Dels tyder det på, at store dele af danseforeningerne i højere grad er orienteret mod at 

værne om de eksisterende interessefællesskaber og traditioner, frem for at udvikle nye aktiviteter. Selve 

udgangspunktet for danseklubberne er således ikke at udvide sin markedsandel via satsning på nye aktiviteter og 

produkter målrettet nye medlemsgrupper. Dels tyder det samtidig på, at danseforeninger, til trods for eksistensen 

af mange gode lokale ideer, ikke har kræfter nok til at løfte dem. Samtidig er der en udbredt oplevelse af mangel på 

frivillige ledere, som rummer en stadig generationsudfordring og som kan være en hindring for iværksættelsen af 

nye tiltag. Måske er foreningsidrættens aldrende ledere mere tilbøjelige til at blive ved ’det sikre’ og det, som 

opleves som ’naturligt’. De kommercielle idrætsudbydere har på denne måde en ’naturlig fordel’, som består i, at 

deres organiseringsform i højere grad lever af at forstå nye tendenser og nytænke traditionelle foreningsdomæner. 

 
Når idrætsmarkedet kommercialiseres, kommer der andre og mere specifikke interesser ind i idrætskulturen. 
Økonomiske interesser forstærkes og medvirker til, at udbyderen italesætter og tænker anderledes om den 
tradition, der tidligere blev holdt i hævd via et frivilligt engagement. Mange af de nye spillere på idrættens 
markedsplads har derfor entreret markedet udelukkende for at tjene penge, og når dette hensyn er det primære, 
betyder det samtidig en mere kynisk tilgang til idrætsaktiviteters eksistensberettigelse. Idrættens egenværdi som 
’bevaringsværdig kultur’ udfordres derved af en mere kølig og beregnende tilgang. 
 
En afgørende forskel er derfor, at den kommercielle idræt usentimentalt tilpasser, lancerer og kasserer idrætstilbud 
efter markedets efterspørgsel og behov. I den kommercialiserede breddeidræt er der derfor ikke længere plads til 
de store følelser eller forpligtelser over for en idrætskulturel historie eller tradition. Logikken synes derimod at være 
en fokuseret orientering mod fremskridt uden større hensyntagen til andre forhold. Markedslogikken er derfor 
tydelig: Hvis en idrætsudbyder ikke gør det godt nok, tabes kampen mod andre idrætsudbydere. Selvom en 
idrætsaktivitet meget vel kan have en historisk og kulturel berettigelse, er der i markedets logik ikke længere ’brug’ 
for dem. 
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Overordnet er der risiko for, at de sportsorienterede dele af den organiserede foreningsidræt fortsat i for stort 
omfang afviser nye aktiviteter, ligesom foreningsidrætten har en indbygget tilbøjelighed til at tage mindre risici. Det 
kan samlet set medføre, at foreningsidrætten både mister folkelig opbakning og politisk berettigelse på længere 
sigt, fordi den primært henvender sig til bestemte befolkningsgrupper. 
 
Såfremt den foreningsorganiserede dansekultur og DIF i fremtiden skal efterleve alle de visionære 
hensigtserklæringer om at repræsentere en mere mangfoldig idrætskultur, som derved også rummer ønsket om at 
organisere en større del af befolkningen, må der sættes fokus på følgende strategiske indsatsområder: 
 

 Udbud og organisering af en mere imødekommende og åben dansekultur målrettet flere voksne 

motionister – sats på ’de dårlige dansere’ set fra et sportsligt perspektiv. Dyrk deres interesse for at 

bevæge sig og gå i dialog med dem om deres motiver til at danse. 

 Nytænkning på tværs af dansekulturens specialiserede søjler – byd nye aktiviteter i dans 

velkommen. Vær bedre til at følge med udviklingen. Gå i dialog med især ungdommen om hvilke 

danse, der er oppe i tiden og vær mere nysgerrig på nye strømninger og organiseringsformer. 

 Udvikling af flere fleksible dansetilbud i foreningsidrætten – mere tilgængelighed ift. tid og sted 

samt accepten af nye fleksible medlemsformer via eks. klippekortløsninger, der giver anledning til 

at være med i kortere perioder og ’stemple ud’, når man ikke lige har tid. 

 Udvikling af flere idrætstilbud med fokus på voksnes behov for livskvalitet og sundhed – markedsfør 

dans som sundhedsfremmende og livsgivende idræt for alle. Sæt fokus på hvilke ønsker voksne 

dansere kan have til deres danseudbydere. Er pardansen umulig pga. pasning af børnene, så se på 

mulighederne for at tilbyde pasningsordninger, hvor medlemmerne på skift hjælper hinanden. Søg 

nye løsninger på velkendte udfordringer.  
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3. RING 2: DANSEKULTURER I DANMARK 
I ring 2, som er markeret med den røde farve, beskrives og diskuteres de samlede dansekulturer i Danmark. 

 

Figur 4: Ringsystem over dansekulturer og rapportens opbygning

 

Som det blev konstateret i forrige afsnit, er det især motionsaktiviteter, der er populære i dagens idrætsbilede. 
Fitness er, som en stadigt bredere fællesbetegnelse for fx kredsløbstræning, styrke- og vægttræning, spinning, 
aerobic og holdtræning med bl.a. motionsdans, vokset kraftigt, mens også motionsløb/jogging er blandt de 
idrætsaktiviteter, der har oplevet den største vækst i andelen af befolkningen, og udgør i dag en af de absolut mest 
populære idrætter (Kulturministeriet, 2012; DIF Analyse, 2015). Som populær forklaring på den øgede 
idrætsdeltagelse benyttes ofte et stadigt større samfundsmæssigt fokus på sundhed i almindelighed og på 
betydningen af motion for den enkelte udøvers sundhedstilstand (Laub, 2011, Kulturministeriet, 2012). 
 
Det er således primært de selvorganiserede eller kommercielt organiserede motionsidrætter, der dominerer 
billedet ift. de mere traditionelle sports- og idrætsgrene, hvor befolkningens aktive deltagelse er på et markant 
lavere niveau på mellem 2 og 6% af den voksne befolkning, hvilket bl.a. gælder fodbold, badminton, tennis og 
håndbold (Kulturministeriet, 2014; DIF Analyse, 2015). 
 
Foreningsidrætten mister således gradvist markedsandele ift. både den selvorganiserede og kommercielt udbudte 
idræt, da andelen af idrætsaktive voksne, der dyrker idræt uden for foreningsregi, har været stigende. Pointen i 
denne udvikling er bl.a. at opfindelse og udbredelsen af sundhedsfremmende motionsaktiviteter også i 
foreningsidrættens klassiske aktiviteter vil være én af flere mulige veje til at appellere til en støre andel af den 
danske befolkning. 
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3.1 BEFOLKNINGENS DELTAGELSE I DANSEAKTIVITETER 
Nedenfor præsenteres nogle danserelaterede data fra de seneste større befolkningsundersøgelser. Det er vigtigt at 
notere sig, at der er tale om alle former for dans, og at der hverken skelnes mellem stilarter eller 
organiseringsformer, hvilket vil sige, at både den foreningsorganiserede og standardiserede dans, som den typisk 
tager sig ud i danseforeninger samt de private danseskoler og også den mere løst og tilfældigt organiserede dans, 
som eksempelvis finder sted under selvorganiserede former, er medtaget i nedenstående data. 
 
Forsøget på at bestemme de samlede dansekulturer har været et fast målingsparameter i rækken af de seneste 
undersøgelser af befolkningens kultur- og idrætsvaner. Det vil sige, at man fra tid til anden med jævne mellemrum 
har gennemført større befolkningsundersøgelser, hvor man har spurgt befolkningen om en lang række 
fritidsaktiviteter, og herunder bedt dem om at forholde sig til idrætsrelaterede aktiviteter, hvorunder ”dans i alle 
former” også forekommer som en gennemgående svarmulighed. 
 
Uanset ønsket om at måle på ’dans i alle former’, er det dog stadig ganske vanskeligt at måle på dansekulturens 
reelle omfang i Danmark. Det skyldes først og fremmest, at der ikke er enighed om, hvordan dansekulturen skal 
afgrænses i praksis – altså hvilke dele, der bør tælles med i opgørelserne, og hvilke, der bør udelades. Skal 
eksempelvis de nyere motionsdanseaktiviteter som ’aerobic’ og ’zumba’ tælles med som danseformer, eller bør 
disse kategoriseres under ’fitness’ eller for sig selv? Og hvad med ballet, jazzballet og spontan dans til livemusik? 
 
Spørgsmål som disse har gjort det vanskeligt at afgrænse dansekulturen i befolkningsmålingerne. I de seneste to 
store befolkningsundersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut (Idan), har man i hhv. 2007 og 2011 indsat ’aerobic’ og 
’aerobic/zumba’ som selvstændige idrætsaktiviteter i spørgeskemaerne, mens man i Kulturministeriets seneste 
kulturvaneundersøgelse fra 2014 har indsat ’ballet’ som ét blandt flere vejledende eksempler på hvad dans kunne 
være. 
 
Samtidig eksisterer der, efter grundig litteratursøgning, ikke ret gode undersøgelser af, hvilke forhold især de 
selvorganiserede, uformelle og mere spontane dele af dansekulturen i Danmark udspiller sig under. Dans adskiller 
sig således fra en række andre mere traditionelle idrætter, som er langt sværere at praktisere alene som 
enkeltindivid og som helt intuitivt refererer til en særlig (hold)organisering. Som følge heraf opstår der en vis 
usikkerhed ift. at vurdere om alle respondenter har besvaret spørgsmålet ens, eller om de har vidt forskellige 
holdninger til, om de danser eller ej – og hvor regelmæssigt denne dans forekommer. Det centrale i nedenstående 
resultatgengivelser er derfor, at respondenterne i de respektive undersøgelser selv har vurderet, om de ’danser 
regelmæssigt’ eller ej. 
 
Et klassisk eksempel på usikre og forskellige procentandele på dansekulturens samlede omfang er, at man ukritisk 
kommer til at sammenligne befolkningsandele, der målte på, om respondenten ’går til dans’ med procentandelen, der 
i en tidligere undersøgelse svarede ’ja’ til spørgsmålet om, at man ’somme tider danser’, som tilfældet var i 
Fritidsundersøgelserne i 1987 (Vedel-Petersen et al.). Hvor førstnævnte henviser til en fast og organiseret aktivitet, 
som typisk ligger på faste ugedage, og derfor også er udtryk organiserede danseaktiviteter og et aktivt tilvalg i 
fritiden, lægger det andet spørgsmål op til en mere selvorganiseret, spontan danseaktivitet, der i princippet adskiller 
sig fra både den kommercielle og foreningsorganiserede. Der er selvsagt væsentlig forskel på at ’gå til dans’ og 
’danse sommetider’. Uagtet dette bliver dansekulturernes udvikling i de respektive befolkningsundersøgelser ofte 
sammenlignet uden metodiske overvejelser om spørgemetoder og dataindsamling, selv om dette uden tvivl har 
afgørende indflydelse på respondentens forståelse af spørgsmålet og svarafgivelse. 
 
I nedenstående figur er der medtaget data, som måske ikke er helt sammenlignelige, fordi der i 2007- og 2011-
undersøgelserne er tale om befolkningsandele blandt børn og voksne, der har svart ja til, at de ’danser 
regelmæssigt’, mens der i de andre undersøgelser er medtaget data for dem, der har svaret, at de danser ’mindst én 
gang om ugen’ er medtaget. Det bør derfor understreges, at de enkelte undersøgelser ikke uden videre kan 
sammenlignes, såfremt de bruger forskellige målemetoder, kommer fra to forskellige kilder og er indsamlet på 
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baggrund af forskellige spørgsmålsformuleringer. Dertil har de praktiske indsamlingsmetoder, 
indsamlingstidspunktet på året, antallet af respondenter også stor indflydelse på resultaterne. 
 
Hovedtrækkene og det samlede indtryk kan dog aflæses i nedenstående, hvor de, der har svaret, at de danser 
’regelmæssigt’ eller ”mindst én gang om ugen”. 
 

 
Figuren afslører, at alle former for dans blandt voksne (16+ år) samler en relativ stabil andel i de respektive 
undersøgelser, der siden 1998 har ligget stabilt på mellem 4 og 5 pct. med én enkelt undtagelse i 2007, hvor andelen 
lå på et noget højere niveau. 
 
Andelen af børn og unge (7-15 år), der danser regelmæssigt, er mere svingende, men samlet er der tale om en højere 
andel blandt børnene end tilfældet er blandt de voksne. Børneandelen ligger i perioden 2004-2012 på et relativt 
stabilt niveau på mellem 11 og 13 pct., hvilket kan dække over statistiske usikkerheder fra undersøgelse til 
undersøgelse. 
 
Dans er således en ganske populær aktivitet blandt især børnene og de unge, hvilket blandt andet understreges ved, 
at dans (alle former) samlet set ligger på en 8. plads blandt samtlige børneidrætsaktiviteter, som indgik i 
idrætsvanemålingerne fra både 2004, 2011 og 2012 (Bille et al. 2005; Pilgaard, 2012; Kulturministeriet 2012). Ifølge 
disse målinger er der således stort set lige mange børn og unge i alderen 7-15 år, der går til dans, som børn, som der 
eksempelvis går til badminton. 
 
De høje andele blandt børn og unge er samtidig udtryk for, at der er et stort og levende marked for at udbyde dans. 
På dansemarkedet handler det i høj grad om at konkurrere med andre lokale udbydere for at kunne tiltrække 
tilstrækkeligt med medlemmer/kunder for at få etableret, opbygget og vedligeholde et levende, organiseret og 
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fagligt kvalificeret dansemiljø. Hvordan danseforeningerne i dag selv oplever den lokale konkurrence, kan ses i 
delrapport 2 (Fester et al. 2015). 

3.2 DANSEVANER – FORDELT PÅ ALDER OG KØN 
Analyser viser generelt, at andelen, som dyrker sport/motion regelmæssigt, traditionelt falder gradvist med alderen 
(Kulturministeriet, 2014). I dag er dette dog ikke længere tilfældet, for de idrætsaktive på mellem 50 og 60 år er lige 
idrætsaktive som 30-40-årige (Laub, 2011 Kulturministeriet 2012). Denne udvikling suppleres også med en anden 
generel udvikling, der viser, at andelen både blandt voksne og ældre over 60 år, som dyrker sport/motion 
regelmæssigt, stiger fra årti til årti – fra generation til generation. Voksne og ældre over 60 år er således markant 
mere idrætsaktive end for blot få årtier siden. 
 
I studiet af hvilke aldersgrupper, der går til dans, viser der sig en relativt klassisk udvikling, hvor andelen af børn og 
unge ligger på et niveau, der er markant højere end tilfældet er for de andre dele af befolkningen. I nedenstående 
figur, kan de seneste to større idrætsvanemålingers resultater ses i relation til andelen af befolkningen, der svarer, 
at de regelmæssigt dyrker dans (alle former) i relation til aldersfordelingen. 
 

 

 
Generelt viser figuren, at der i 2007 var større andele af regelmæssigt dansende blandt især teenagere og unge 
mellem 20 og 29 år. Det er især bemærkelsesværdigt, at andelen af de 16-19-årige i 2007-undersøgelsen lå på et 
niveau med 15 pct. svarende til andelen blandt de 7-9-årige, da dette går imod den generelle opfattelse af, at 
teenagere i stor stil falder fra den organiserede idræt (Pilgaard, 2007, s. 26 og s. 51). Billedet kan heller ikke 
bekræftes i den senere opfølgende undersøgelse fra 2011, hvor det ser mere ’normalt’ ud med en høj børneandel og 
en stødt faldende befolkningsandel op til 50-års alderen, hvor der igen er en mindre stigning at spore blandt de 
danseaktive (Laub, 2011, s. 28 og s. 71). 
 
Hvis man vender fokus for at se nærmere på kønsfordelingen i dans (alle former) i befolkningsundersøgelserne, så 
får man et klart billede af, at dans i høj grad appellerer til piger og kvinder frem for drenge og mænd - se 
nedenstående figur. 
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Kønsforskellene er ganske store og ikke til at tage fejl af. Forskellen er mest udbredt blandt børn og unge mellem 7 
og 15 år, hvor drengenes andel udgør en forsvindende lille andel og ligger ca. 20 procentpoint under pigernes. Den 
store kønsforskel mindskes en smule blandt de voksne udøvere, men forskellen er dog stadigvæk markant med en 
stor overrepræsentation i kvindernes favør. 
 
I det omfang, at denne måling på ’dans - alle former’ også indeholder voksen pardans i den mere klassiske betydning, 
må det i praksis betyde, at der er rigtig mange kvinder rundt om i landet, der står og mangler en mandlig 
dansepartner, og hvor kvinderne således selv træder ind i rollen som manden, der fører parret. For at sammenligne 
kønsfordelingen blandt de voksne dansere, kan der henvises til, at kun aktiviteter som ’yoga’ og ’gymnastik’ i den 
seneste kulturvaneundersøgelse fra 2012 har en skævere kønsfordeling i kvindernes favør (Kulturministeriet, 2014 s. 
106). 
 
Blandt børnene kan kønsfordelingen med pigernes massive majoritet bl.a. sammenlignes med ridning, som typisk 
bliver kategoriseret som en udpræget pigeaktivitet. På trods af denne karakteristik har ridning en mindre skæv 
kønsfordeling i pigernes favør end tilfældet er børne- og ungedanserne mellem 7 og 14 år (Kulturministeriet, 2012, s. 
243.  
 
Den store kønsforskel blandt børnene kommer bl.a. til udtryk i nye danseaktiviteter og -stilarter, hvor 
danseudbydere har været gode til at udvikle store fællesundervisninger og nye konkurrenceformer, der tager højde 
for den skæve kønsfordeling. Derfor ses der konkurrencer med store formationshold, hvor der er adskillige 
dansende piger på gulvet på samme tid, som danser synkront. Dertil rummer de mange nyere dansestilarter også 
ofte mulighed for både duo- og solodans i konkurrenceøjemed, hvor der kan konkurreres to (piger) ad gangen, mens 
man i solo danser alene. Med de nye trænings- og konkurrenceformer har danseudbyderne haft en vis succes med 
at udbyde de populære dansestilarter, der ofte er målrettet piger. 
 
I afdækningen af det organiserede dansemarked ses der enkelte eksempler på, at danseudbydere har målrettet 
aktiviteter og stilarter eksklusivt til drenge således, at deres behov for at træne i lukkede rum også bliver tilgodeset. 
Det åbne spørgsmål er i denne forbindelse, hvorfra den skæve kønsfordeling i dans kommer? Har den altid 
eksisteret som et kulturelt fænomen? Er dansen et udtryk for et kulturhistorisk frigørelsesfænomen, hvor kvinderne 
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har skabt deres eget idrætsrum og i dag danser frigjorte rundt med sig selv og hinanden uden større hensyn til 
drenge og mænd? 
 
Dansens skæve kønsfordeling lægger også op til en debat om hvilke aktiviteter, der kan få både drenge og mænd på 
dansegulvet i organiserede sammenhænge. Skal strategien gå mod at udvikle mere hårdtpumpende drenge- og 
mandebetonede stilarter, som eksempelvis hiphop kunne være udtryk for? Eller skal manden lokkes op af stolen 
med en mere aktiv vejledning og mesterlære i, hvordan man kan træde ind den styrende kønsrolle og i den tætte 
kropslige omfavnelse, som bl.a. argentinsk tango tilbyder? 
 
I fremtiden bør DS og de to regioner iværksætte nye diskussioner med de lokale foreninger om mulighederne for at 
iværksætte tiltag, der kan appellere mere bredt til drenge og mænd. Andre idrætsaktiviteter og specialforbund 
organiseret i DIF har med nogen succes formået at iværksætte målrettede kønstiltag. DBU søsatte ’Pigeraketten’ 
med stor succes, men også Dansk Ride Forbund, Dansk Klatreforbund og Dansk Hockey Union har gjort sig nogle 
erfaringer med kønsrelaterede udviklingsprojekter, som DS muligvis kunne lade sig inspirere af. 
 
Overordnet kan man udlede, at dans dækker over en lang række forskellige stilarter, som i praksis tiltrækker en stor 
befolkningsandel af især piger og kvinder i befolkningen. Dertil må man konstatere, at dans ’i alle former’ i de 
seneste befolkningsmålinger har ligget på et nogenlunde stabilt niveau uden større bemærkelsesværdige udsving i 
populariteten. Denne popularitet skal dog suppleres med indsigten i, at der især på motionsdansemarkedet har 
fundet en massiv deltagertilstrømning sted, hvilket dog hovedsageligt er sket uden for de eksisterende danseskoler 
og –foreningers regi, der tilsyneladende kun i mindre omfang har formået at ride med på eksempelvis 
zumbabølgens popularitet. 
 
Dette understreges også af, at zumba og lignende motionsrelaterede danse indgår som del at fitnesskulturen i tæt 
tilknytning til aerobic i ovenstående befolkningsmålinger. Kulturforskellene mellem den traditionelle sportslige 
tilgang med fokus på specialisering organiseret i foreninger, som står over for motionskulturens mere fleksible 
organisering og dens fokus på sundhed og kalorieforbrug rummer på den måde nogle væsentlige forskelle, der 
muligvis ikke kan bygges bro over uden grundige overvejelser. 
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3.3 DANSEVANER – FORDELT PÅ ORGANISERINGSFORMER 
I sammenligning med andre idrætter må man antage, at langt de flest udøvere i for eksempel håndbold eller atletik 
også rent faktisk dyrker deres idræt i en sportslig optik med henblik på at konkurrere og vinde over modstanderen. 
Sådan er det ikke umiddelbart med dans ’i alle former’. Det er lidt paradoksalt, at størstedelen af den dans, der 
danses, sandsynligvis ikke kan kaldes for ’sportsdans’ i den klassiske standard-forstand, som Danmarks 
Sportsdanserforbund har bundet sit navn og sin tradition op på. 
 
Derved risikerer forbundet at sende nogle for unuancerede signaler ift. den omverden, som forbundet, de to 
regioner og de lokale foreninger muligvis ønsker at appellere til i relation til den vedtagne vision. Der er nok heller 
ikke den store tvivl om, at det store medlemspotentiale eksisterer uden for sportsdansens traditionelle kulturer og 
domæner, hvor mulighederne for medlemsvækst blandt især voksengruppen nærmere ligger i de rekreative 
danseaktiviteter, som begrebet ”social dans” synes at dække over. Begrebet ”social dans” henviser til en 
danseaktivitet uden sportslige motiver, hvor det snarere handler om selve danseoplevelsen for de aktive udøvere. 
Om de mange forskellige danseformer og -stilarter udtaler formand for Region Øst, Micki Berg Chow: 
 
”Dans kan skelnes i flere forskellige kategorier. ’Konkurrencedans’, som er sportspræget, og hvor man træner for at 
forbedre sin dans til konkurrencer mod andre og mod sig selv. ’Social dans’, hvor det slet ikke handler om sport, men mere 
om dansesituationen i sig selv og det sociale element i den. Dertil har vi også ’scenedans’, som er meget bundet op på 
performance. Et eller andet sted handler scenedans også om at præstere som ved konkurrencedans, dog ikke på en 
lineær sportslig skala, men mere som en kunstnerisk udtryksform, hvor også elementer fra gymnastik indgår. Denne 
sammenblanding af mange forskellige måder at danse på har medvirket til at blande de forskellige former for dans 
sammen i et stort og lidt rodet dansebegreb, der dækker over mange forskellige udtryksformer og mange forskellige 
motiver blandt de dansende” (Fokusgruppeinterview – citat Micki Berg Chow). 
 
Spørgsmålet er derfor mere præcist, hvilket formål dansen har, og om den udføres som en sport, som en del af en 
opvisning ved f.eks. en kulturbegivenhed, eller om dansen er et led i en social rekreativ begivenhed? I forlængelse 
heraf er det også sandsynligt, at der til de respektive dansestilarter og motiver knytter sig bestemte 
organiseringsformer, hvor den sportsprægede dans sandsynligvis oftere er organiseret i foreningsregi end tilfældet 
er for den sociale dans, som mere læner sig op af ’det selvorganiserede’. Men forskellen på de respektive 
organiseringsformer er, efter Micki Berg Chows vurdering, også under opbrud, da markedet i dag har udviklet sig til 
mere at være alles kamp mod alle: 
 
”Man startede tidligere typisk i en kommerciel danseskole som nybegynder. Hvis man blev god nok, skiftede man til en 
forening og turnerede i foreningsregi. Senere, hvis man så blev så god, at man kunne blive professionel, så røg man ind i 
det kommercielle forbund igen, så man kunne leve professionelt af at være danselærer og dommer. Man kan sige, at der 
tidligere var en slags fødekæde fra de kommercielle danseskoler til foreningerne og fra foreningerne tilbage igen. I dag er 
der stadig en fødekæde, men mange af vores foreninger har nu også begynderhold og børnehold, hvor man kan danse 
helt fra nybegynder af” (Interview med Micki Berg Chow). 
 
Forholdet mellem de kommercielle danseskoler og danseforeningerne er således mere broget i dag, hvilket også 
understreges af følgende citat: 
 
”Mange danseforeninger, primært på Fyn og i Jylland, driver en slags ’danseskolevirksomhed’. De har undervisning for 
begyndere og laver lignende aktiviteter, som mange kommercielle danseskoler tidligere har haft for sig selv. I dag kan 
man derfor begynde til dans både i en forening og hos en kommerciel danseskole, og der er i dag professionelle dansere 
tilknyttet både i forenings- og kommercielt regi. Så situationen mellem organisationerne er mere sløret, og der er ikke helt 
den samme opdeling mellem foreninger og de kommercielle forretninger mere” (Fokusgruppeinterview – citat Micki 
Berg Chow). 
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En netop udgivet rapport, der bl.a. indeholder sammenligninger mellem aktive kunder i kommercielle private 
danseskoler og foreningsdrevne danseskoler, fastholder dog en relativt tydelig opsplitning mellem de to 
organiseringsformer. Heri lyder følgende:  
 
”Der tegner sig et billede af, at unge under 25 år typisk danser i de kommercielle danseskoler, mens personer over 25 år 
typisk danser i foreninger. Mindst to tredjedele af medlemmerne i kommercielle danseskoler er under 25 år, mens kun 
godt fire ud at ti medlemmer under Danmarks Sportsdanserforbund er under 25 år” (Copenhagen Economics, s. 27). På 
trods af dette kan tidligere tideres kulturelle forskelle godt have været endnu tydeligere mellem nutidens. 
 
I relation til selve organiseringen, er der i forbindelse med de seneste idrætsvaneundersøgelser gengivet et 
spørgsmål, der undersøger hvilke organisatoriske sammenhænge dans dyrkes under for børnenes vedkommende. 
 
I nedenstående figur kan det således ses, hvor stor en markedsandel danseforeningerne har siddet på i de 
respektive befolkningsundersøgelser fra 1998 og frem til 2011 (Fritidsundersøgelsen, 1998; Bille m.fl., 2004; Pilgaard, 
2009; Laub, 2013). 
 

 

 
Rent metodisk kan man spørge sig selv om, hvor bevidste børn og deres forældre er om danseudbyderens 
organisatoriske forhold, når de besvarer et spørgeskema. Er de i stand til at skelne en forening fra en kommerciel 
udbyder, når der på dansemarkedet har eksisteret en ganske unik og lang tradition med at organisere dans i 
kommercielt regi? Til dette spørgsmål svarer Flemming Riis, formand for DS:  
 
”Jeg tror ikke, at man som aktiv udøver er helt bevidst om, hvorvidt man danser i en kommerciel eller en foreningsbaseret 
organiseringsform. Man ønsker bare at danse. Der er måske typisk en mindre prisforskel på, hvad det koster at gå til dans, 
men ellers er der ikke den store forskel for børn især” (Fokusgruppeinterview – citat Flemming Riis, Formand for DS). 
 
Uden at kende svaret på spørgsmålet, kan man således ikke fastslå, at ovenstående data er et præcist udtryk for den 
sande fordeling blandt børnene. Men ifølge disse målinger organiserer foreningerne cirka halvdelen af de aktive 
børnemedlemmer og -kunder på dansemarkedet. Foreningernes andel blandt børnene har dog været kraftigt 
nedadgående i perioden fra 1998 til 2011, mens udviklingen i den seneste befolkningsmåling fra 2011 er vendt og 
udjævnet igen. 
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Hvis man dertil går yderligere et organisationsniveau ned for at se nærmere på, hvorledes de ca. 13 pct. af børnene, 
som svarede, at de dyrkede dans i den seneste idrætsvaneundersøgelse (Laub, 2013), og herefter ser på i hvilken 
organisatorisk sammenhæng dansen finder sted, får man nedenstående sammensatte billede. 
 

 

 
Foreningerne er således, ifølge 2011-tallene, den klart største danseudbyder. De private danseskoler udgør 25 pct. af 
’markedet’, mens der er hhv. 13 og 11 pct., der danser i en mere løs organisering enten ’på egen hånd’ eller i deres 
SFO/Fritidsklub (Laub, 2013, s. 39). Tallene summerer til over 100 pct. i alt, da man godt kan danse i flere 
organiseringsformer på én og samme tid. 
 
Det bør dog understreges, at dans er den børneidræt, der har den højeste andel af børnene, der er organiseret i 
privat kommercielt regi. Kun aktiviteten ’styrketræning’ kommer med 22 pct. op på en andenplads ift. andelen, som 
er privat organiseret, mens ridning kommer ind på en tredjeplads med 17 pct. (Laub, 2013, s. 39). 
 
Det kommer dog alligevel som lidt af en overraskelse, at der ifølge denne måling ikke er flere andele af børnene, der 
organiseres af en kommerciel privat danseskole; og igen må vi henvise til den usikkerhed, der ligger i, at børn og 
forældre ikke nødvendigvis er helt skarpe på at skelne mellem de private kommercielle udbydere og foreningerne.  
 
På trods af denne metodiske usikkerhed, synes ovenstående fordeling overraskende, for der har, som tidligere citat 
viser, været en traditionel opfattelse af, at børnene primært blev organiseret i kommercielle danseskoler og ikke, 
som figuren tyder på, bliver medlemmer af en forening i større omfang. Man kan også spørge om, hvorvidt dette er 
udtryk for en fejlbehæftet opfattelse af tingenes sammenhæng i DS’ ledelse? Figuren tyder på, at foreningerne i 
udpræget grad er kommet efter de kommercielle danseskoler i forhold til at organisere børnedans via udbud af 
nogle relevante stilarter og aktiviteter. 
 
Tilsvarende figur kan laves for de voksne danseres vedkommende, hvilke nedenstående figur giver udtryk for. 
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Blandt de fem pct. af voksne danskere, der i den seneste befolkningsundersøgelse svarede, at de regelmæssigt gik 
til dans ’alle former’, svarede langt de fleste, 52 pct., at de dansede i foreningsregi. Foreningernes andel svarer blandt 
de voksne dansere stort set til fordelingen blandt børnene, mens de private udbydere er faldet fra at udgøre 25 pct. 
blandt børnene til at udgøre 19 pct. blandt de voksne. Derimod er andelen, der svarer, at de danser på ’egen hånd’, 
steget fra 13 pct. blandt børnene til 17 pct. blandt de voksne, hvilket givetvis kan forklares med henvisning til de 
muligheder, der især i sommerperioden er for at danse med i kommunalt regi på diverse åbne kommunale 
dansescener. 
 
I relation til de mest populære idrætsaktiviteter for voksne er dans dog ikke længere den mest ’privatiserede’ og 
’kommercialiserede’ idræt, som tilfældet var blandt børnene. Både aktiviteter som ’styrketræning’ (45 pct.), 
spinning/kondicykel (42 pct.), aerobic/zumba/step/pump o. lign. (41 pct.) samt yoga (32 pct.) har en højere andel, der 
dyrker deres idræt under en privat organiseringsform. På trods af dette forekommer de 19 pct. i privat dans som en 
overraskende lav andel, og spørgsmålet er derfor igen, om respondenterne praksis er i stand til at skelne 
organiseringsformerne tydeligt fra hinanden i forbindelse med ejerformen bag deres danseudbyder. 
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3.4 KORTLÆGNING AF DET ORGANISEREDE DANSEMARKED I DANMARK 
I forbindelse med det igangværende analyseprojekt blev der foretaget en grundig dataindsamling til brug for at 
kortlægge det organiserede dansemarked i Danmark2. Med ’det organiserede dansemarked’ menes officielle 
udbydere af dans, som råder over eller har adgang til en dansefacilitet, hvor der kan og bliver udbudt mindst én af 
følgende 19 stilarter: 
 

1. Standard, latin, 10-dans 

2. Argentinsk Tango 

3. Line dance 

4. Rock 

5. Disko 

6. Hip Hop (alle former) 

7. Showdance 

8. Cheerleading 

9. Salsa 

10. Streetdance (alle former) 

11. Diskofox 

12. Stepdans 

13. Clogging 

14. Square-dance 

15. Boogie 

16. Lindyhop 

17. Jitterbug 

18. Alle latininspirerede dansearter 

19. Kørestolsdans  
 

Ud over en kortlægning af det organiserede dansemarked har der også været et særskilt formål at illustrere 
konkurrencesituationen på det organiserede dansemarked. 

3.5 FREMGANGSMÅDE OG SYSTEMATISERING AF DANSEDATA 
Rent organisatorisk rummer dataindsamlingen både ’for-profit’ dvs. private danseskoler, der udbyder dans på 
erhvervsmæssige vilkår og ’non-profit’-udbydere, som er fællesbetegnelser for følgende ejer- og driftsformer: 
 
Non-profit: 
 Danseforeninger (herunder dans i DS’ foreninger) 

 Andre idrætsforeninger 

 Aftenskoler 

 Ungdomsskoler/efterskoler/musikskoler 
 
For-profit: 
 Kommercielle privatejede danseskoler 
 
Under kategorien ’andre idrætsforeninger’ finder vi primært en række gymnastikforeninger. 
 

                                                                                 
2 Kortlægningen er foretaget af Kristina Eck Poulsen, studentermedhjælper i DIF Kommunikation. 
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Samlet set har kortlægningen via udgangspunktet i de 19 forskellige stilarter haft det formål at give det første 
kvalificerede bud på et samlet billede af det organiserede dansemarked i Danmark på tværs af ovennævnte 
organiseringsformer. 
 
Kortlægningen af dansemarkedet i Danmark er rent teknisk lavet ved en samkøring af en række eksisterende 
internetdatabaser, der rummer informationer om danseudbyderes respektive danseudbud. De registrerede og 
medtagne data er samtlige stilarter, som de respektive udbydere har afviklet i løbet af sæsonen, der løber fra 
efteråret 2014 og frem til sommeren 2015. Data kan derfor muligvis være behæftet med sæsonrelaterede 
usikkerheder, men dette vurderes ikke at være afgørende for selve datakvaliteten. 
 
Listen over de udbudte dansestilarter er indsamlet med udgangspunkt i ovenstående liste med 19 stilarter, som 
Danmarks Sportsdanserforbunds fremsendte til DIF. Hovedargumentationen for at starte ud med disse 19 stilarter og 
sidenhen supplere data med andre stilarter var, at de alle 19, efter Danmarks Sportsdanserforbunds vurdering, er 
tilknyttet et internationalt forbund, som udbyder internationale mesterskaber. De har således en international 
overbygning og afholder således med stor sandsynlighed internationale konkurrencer i den pågældende 
dansestilart. 
 
Samtlige danseudbydere, der i den forgangne sæson udbød blot én af de ovenstående 19 dansestilarter, er medtaget 
i den samlede nye oversigt over organiserede danseudbydere i Danmark. Ifølge denne kortlægning er der i alt 612 
forskellige steder i landet, som har mindst én af de 19 stilarter på programmet. Dette er dog ikke ensbetydende med, 
at der også er 612 forskellige danseudbydere, da den samme udbyder i praksis ofte kan eje og have adgang til to eller 
flere dansefaciliteter, hvor der udbydes dans. De 612 skal således forstås som antallet af forskellige fysiske steder, 
som der udbydes dans fra, og hvor der praktiseres alle tænkelig og utænkelig former for dans. 
 

Blandt de 612 udbydere blev der fundet en lang række andre, supplerende stilarter, som ligeledes er medtaget i 
kortlægningen af det organiserede dansemarked for at få et mere retvisende billede af hvilke stilarter, som der 
udbydes. 
 
Kortlægningen af disse stilarter førte samlet set til 171 forskellige dansestilarter, hvoraf mange med stor 
sandsynlighed er helt eller delvist overlappende i deres konkrete udførsel, udtryksform og dansefigurer, men blot har 
fået tildelt et lokalt navn eller præg. De 612 forskellige steder i landet, som har mindst én af i alt 171 stilarter, fordeler 
sig således på de fem organiseringsformer: 
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Figuren giver et tilsvarende indtryk af, at det er de ikke-kommercielle non-profit danseudbydere markeret med røde 

søjler der er i klart overtal. Der er således registreret ikke mindre end godt 400 ikke-kommercielle organiserede 

danseudbydere, som udbyder mindst én af de respektive 19 dansestilarter, hvortil der er tilknyttet et internationalt 

forbund. I modsætning hertil er der i kortlægningen registreret godt 200 kommercielle udbydere i databasen, som 

udbyder mindst én af de 19 forskellige stilarter. 

 

Til sammenligning hermed er der i en ny rapport om konkurrenceforholdene på det danske fitness- og dansemarked 

fundet i alt 74 private, kommercielle danseskoler, som er organiseret i De Danske Danseskoler (DDD). De 74 

danseskoler udbyder dans fra i alt 203 forskellige faciliteter, hvilket stemmer fint overens med ovenstående 

resultater i DIF’s selvstændige dataindsamling (Copenhagen Economics, 2015, s. 11). 

 

Dertil kommer dog en mindre organisation med navnet Professionelle Danselærere i Danmark (PDD), der ifølge 

rapporten repræsenterer i alt 13 forskellige danseskoler, der udbyder dans fra i alt 28 forskellige faciliteter 

(Copenhagen Economics, 2015, s. 11). Rapporten kommer således frem i alt 231 forskellige steder med kommercielt 

organiserede private danseskoler, men det ændrer ikke afgørende ved forholdet mellem de private, kommercielle 

danseskoler og antallet af de ikke-kommercielle udbydere. Rapporten nævner i øvrigt følgende kundetal for hhv. DDS 

og PDD: 

 

 De Danske Danseskoler: 203 udbydere (lokaliteter, hvorfra der udbydes dans) og 30.000 kunder i alt. 

 Professionelle Danselærere i Danmark (28 udbydere) og 5.000 kunder i alt. 

(Copenhagen Economics, 2015, s. 11) 

 

Det private dansemarked estimeres således til at rumme ca. 35.000 kunder i alt. Det giver i gennemsnit 151 betalende 

kunder pr. kommerciel udbyder, hvilket må dække over en ganske stor spredning, hvor nogle af udbyderne har langt 

flere kunder end gennemsnittet antyder. Uanset den store spredning, synes det stadigvæk at være et ganske lavt 

antal kunder i gennemsnit, som udefra set må være et ganske vanskeligt kundeunderlag at køre en professionel og 

kommerciel danseskolevirksomhed på. 
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I det indsamlede data kan det også identificeres hvilke danseformer og stilarter, der er mest udbudte i form at hvilke, 

der har den højeste antal udbudte hold. En rangering af top 20 af de danseformer og stilarter, der har flest hold, 

fremkommer følgende interessante fordeling i nedenstående tabel. 

 

Tabel 2: Rangering over danseformer med flest udbudte hold 

Danseform/stilart Antal hold i DK sommersæsonen 2015 

Hip hop 1.262 

Disko 750 

Standard, latin, 10-dans 572 

Linedance 506 

Showdance 497 

Vild med dans 290 

Zumba 230 

Børnedans 224 

MGP 217 

Jazz 198 

Ballet 190 

Funk 190 

Streetdance 168 

Squaredance 157 

Rock 150 

Pardans 131 

House 122 

Cheerleading 90 

Modern (alle former) 90 

Salsa 88 

 

Den mest udbudte danseform er, ifølge denne opgørelse på antal udbudte hold, Hip hop, der ligger suverænt i spidsen 

foran de andre. Herefter kommer disko, der ligger på en sikker andenplads, mens standard, latin og 10-dans ligger på 

en sikker tredjeplads. Den samlede liste over samtlige registrerede udbudte dansehold i Danmark i foråret/sommeren 

2015 kan ses i bilag 1. 

3.5.1 Hvilke kommuner har flest danseudbydere? 
I relation til hvilke kommuner, der rummer flest danseudbydere, kommer det næppe som nogen overraskelse, at det 

er de store og mest folkerige bykommuner, som topper listen. I nedenstående figur kan man se hvilke 10 kommuner, 

der har flest danseudbydere, samt danne sig et overordnet indtryk af de lokale konkurrenceforhold mellem de private 

danseskoler, danseforeningerne og de andre supplerende danseudbydere. 
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Figuren viser ikke overraskende, at det er storbykommunerne København, Aarhus, Aalborg og Odense, der topper 

listen over kommuner med flest danseudbydere i Danmark. Derimod afslører figuren også, at de private, kommercielle 

danseskoler, som er markeret med blå farve, tilsyneladende trives bedre i storbyerne end i andre og mere tyndt 

befolkede kommuner. Dette kan ses ved at sammenligne den generelle fordeling mellem de blå og de røde tal i den 

samme søjle, hvor blå repræsenterer de private danseskoler mens rød repræsenterer danseforeningerne. 

 

Hvor vi i forrige figur så, at foreningerne og de ikke-kommercielle generelt var i flertal i Danmark, ser vi nu, at det er i 

de store kommuner, hvor de kommercielle private udbydere står stærkest ift. antallet af udbydere. Især i København, 

Aarhus, Silkeborg og Gentofte har de private danseskoler en helt anden og central placering på det lokale 

dansemarked end tilfældet er i andre kommuner. Årsagen hertil er sandsynligvis et stort og relativt købestærkt 

kundeunderlag i kombination med en mulig generel mangel på andre udbydere. 

 

For at få et indtryk af hvor i landet, der er hhv. en høj og lav koncentration af danseudbydere, er nedenstående figurer 

en række danmarkskort, der via farvekoder illustrerer, hvor mange udbydere der er i hver kommune. Den samlede 

kommunale oversigt over de i alt 612 danseudbydere kan dog også ses i tabelform i bilag 2. 

 

Det første danmarkskort der skal kigges nærmere på, gengiver den kommunale fordeling af samtlige 612 udbydere. 

Jo mere mørkegrøn nuancen er for den enkelte kommune, jo flere udbydere er der tale om, mens de mørke orange 

farver repræsenterer et lavere antal udbydere. De mest grønne nuancer repræsenterer således de kommuner, som 

vi i ovenstående figur så havde det største antal danseudbydere: København, Aarhus og Aalborg. Se kortet nedenfor. 
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Figur 12: Danmarkskort over fordelingen af organiserede danseudbydere

 
Danseudbuddet med foreninger og de andre supplerede ikke-kommercielle udbydere ser umiddelbart ud til at være 

spredt ud over de meste af landet. Især synes det i Midtjylland og på dele af Sydsjælland at være flere ikke-

kommercielle udbydere pr. kommune end i andre kommuner. Se en samlet oversigt over ikke-kommercielle 
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danseudbydere (danseforeninger, andre idrætsforeninger, aftenskoler, ungdomsskoler/efterskoler/musikskoler) i 

bilag 3. 

 

Store dele af Nordsjælland har dog meget få foreningsudbydere. Det er derfor interessant at se, om de kommercielle, 

private danseskoler står stærkere i de kommuner, hvor man umiddelbart ville mene, at der burde være rigeligt med 

befolkningsunderlag til at opretholde efterspørgsel på organiseret foreningsdans. 

 

Når vi laver den samme analyse som ovenfor, men udelukkende fokuserer på de kommercielle, private danseskoler, 

fremkommer følgende resultat i nedenstående figur. Figuren over top 10 med kommuner, hvor der er flest 

kommercielle, private danseskoler og deres geografiske fordeling i landets kommuner, ser således ud: 

 

 
 

I denne analyse af de kommercielle danseskoler ser vi, at Frederiksberg, Viborg og Horsens kommuner er nye 

kommuner på top 10 listen, som hverken optræder på den fælles top 10 liste eller på foreningernes top 10 liste. 

Gentofte Kommune er gledet ind igen som ny kommune, der ikke var på top 10 listen over de ikke-kommercielle 

udbydere. Det er dog igen de store byer, der dominerer billedet med København, Aarhus og Aalborg i toppen. 

 

Når man fordeler de i alt 208 kommercielle udbydere på et landkort, kommer følgende billede frem. Det er de 

kommuner med de mørkeblå nuancer, der har det største antal kommercielle danseskoler, mens de lyseblå og –

blegere nuancer repræsenterer kommuner med færre udbydere. Det er også meget tydeligt, at den geografiske 

dækning af landet slet ikke er så udbredt som tilfældet var for de ikke-kommercielle udbydere. Der er således markant 

flere kommuner, der slet ikke har en kommerciel danseskole, hvilket illustreres med de mange kommuner med hvid 

farve. Se kortet nedenfor. 
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Figur 14: Danmarkskort med kommunal fordeling over private danseskoler 
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I lighed med den tidligere figur afslører dette kort, at de kommercielle udbydere dels er mere koncentrerede om de 

større bykommuner, dels at der er langt flere tomme pletter på landkortet, hvor der ingen private udbydere er. Der 

synes derfor at være tale om et marked, hvor der i de fleste tilfælde kun er plads til én kommerciel danseskole pr. 

kommune. Dog er der også en række interessante undtagelser, hvilket man kan studere nærmere i bilag 4, hvor den 

samlede kommunale fordeling af kommercielle, private danseskoler optræder. 
 
 I dette bilag er der også lavet en simpel analyse af hvilke kommuner, der har den største andel af private danseskoler 

i forhold til andre organiseringsformer og udbydere. Denne analyse viser, hvilken markedsandel de private udbydere 

sidder på i hver enkelt kommune. Det er væsentligt at understrege, at analysen ikke identificerer de lokale 

konkurrenceforhold og/eller størrelsen samt styrkeforholdet mellem de respektive udbydere og derved ikke er en 

dybdegående kvalificeret analyse af, hvorledes de lokale markeder i realiteten fungerer. Analysen er derfor et simpelt 

men interessant udtryk for forholdet mellem de private danseudbydere og de andre ikke-kommercielle udbydere i 

den enkelte kommune. Resultatet af dette forhold kan ses af nedenstående figur med over de mest ’privatiserede’ 

kommuner. 

 

 
 

Disse 11 kommuner adskiller sig markant fra de andre på den måde, at de private udbydere har sat sig tungt på det 

lokale marked for organiseret dans. Den gennemsnitlige privatiseringsgrad for samtlige kommuner, hvor der udbydes 

organiseret dans, ligger på 33,3 pct., men ovenstående kommuner ligger alle på 60 pct. eller derover. I sammenligning 

med dette ligger i alt 37 kommuner over gennemsnittet, mens 41 kommuner ligger under gennemsnittet angående de 

’mest privatiserede dansekommuner’. Der er også en længere række af kommuner, hvor der slet ikke er nogen 

kommerciel danseskoleudbyder, hvilket fremgår af højre kolonne i bilag 4 (se kolonnen ’Graden af privatisering på det 

kommunale marked’). 

 

Én af de kommuner, hvor de private udbydere ifølge vores data sidder på hele markedet, er Albertslund Kommune, 

hvor Tommy Havdrup driver danseskolen ’Havdrup Dans’ og via denne position har ført en mangeårig kamp mod det, 

som De Danske Danseskoler (DDD) og Tommy Havdrup kalder for en ”…dybt uretfærdig konkurrenceforvridning mellem 
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de private danseskoler og den dans, der er organiseret i frivillige foreninger”. Tommy Havdrup blev i 2014 udnævnt til 

æresmedlem af De Danske Danseskoler med denne begrundelse, der blev fremsat af Henning Christensen, 

formanden for De Danske Danseskoler: 

 

”Hovedbestyrelsen har besluttet, at du i år, med dit enorme arbejde igennem 20 år med konkurrenceforvridning, skal 

optages i rækken af æresmedlemmer. Vi er dig taknemmelig for dit store arbejde. Der er ikke et parti på Christiansborg, som 

ikke ved, hvem Tommy Havdrup er! Du har skrevet utallige breve, fyldt A4-sider med begrundelse på begrundelse, fakta på 

fakta, uretfærdighed på uretfærdighed. Fremsendte dokumentationer beviser denne uretfærdighed omkring 

konkurrenceforvridning. Uanset om du er blevet banket i gulvet af de forskellige partier eller organisationer, holder du ikke 

op. Du er utrættelig ihærdig på vores vegne, og det skal du have DDD’s æresnål for!” (Albertslund Posten, 2014). 

 

Ovenstående data sandsynliggør dog i det mindste, at Tommy Havdrup har haft succes med at udkonkurrere andre 

organiserede danseudbydere i Albertslund Kommune, hvor han selv og konen driver sin danseskole som 

erhvervsforretning. 

3.5.2 Graden af konkurrenceforvridning - set udefra 
I et forsøg på at kvalificere denne diskussion om konkurrenceforvridning eller ej, har konsulentvirksomheden 

Copenhagen Economics udarbejdet en rapport, der har til formål at undersøge ”... omfanget og effekterne af den 

offentlige støtte, der gives til foreningerne gennem folkeoplysningsmidler og udlodningsmidler” (Copenhagen Economics, 

s. 3). 

 

Konsulentbureauet har i denne sammenhæng opsat fire forskellige præmisser for, om der er tale om 

konkurrenceforvridning eller ej, hvilket er: 

 

 Omfanget af offentlig støtte: Jo flere støttekroner pr. medlem til danseforeninger, jo større er 

sandsynligheden for, at konkurrenceforvridning finder sted. 

 Geografisk overlap: Jo tættere på hinanden danseskolerne og andre danseudbydere ligger på hinanden, jo 

større sandsynlighed for, at der finder konkurrenceforvridning sted. 

 Brugeroverlap: Jo flere, der er ligeglade med hvilken organiseringsform, de foretrækker, jo større er 

sandsynligheden for, at der finder konkurrenceforvridning sted. 
 Produktoverlap: Jo mere aktiviteterne minder om hinanden, jo større er sandsynligheden for, at der finder 

konkurrenceforvridning sted. 
 

De fire præmisser, der ligger til grund for vurderingen af konkurrenceforvridningens eksistens eller ej, kan selvsagt 

kritiseres for at være for snævre eller forkert vinklet. En hovedkritik kunne gå på, at udgangspunktet er, at det 

kommercielle markedsperspektiv kommer før foreningsperspektivet. Når der tales om konkurrenceforvridning er det 

således forvridning over for de kommercielle udbydere og ikke et perspektiv, der tager foreningslivets eksistens- og 

rammebetingelser i betragtning. Et meget velfungerende foreningsliv med talrige medlemmer og danseudbydere vil 

således automatisk lægge sig tættere op af en vurdering som konkurrenceforvridende, selv om dette muligvis er 

udtryk for, at foreningslivet blomstrer. 

 

Foreningslivet skal således i denne logik ikke gøre det alt for godt, da de så løber en højere risiko for at blive stemplet 

som konkurrenceforvridende. Det er på denne politiske banehalvdel bedre at underpræstere og ikke brede sig for 

meget inden for den foreningsbaserede, frivillige idræt, da man derved ikke så nemt kan kritiseres for at tage 

markedsandele fra markedets kommercielle udbydere. 

 

Selve begrundelse for at tage problemstillingen op, lyder således i forordet til rapporten: 
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”Gennem en årrække har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fået henvendelser fra kommercielle danseskoler og 

fitnesscentre, der mener, at støtten med folkeoplysningsmidler og udlodningsmidler forvrider konkurrencen. Indtil nu har 

det været vanskeligt at vurdere, om der er tale om et reelt konkurrenceproblem. På den baggrund har styrelsen igangsat 

denne pilotundersøgelse for bedre at kunne vurdere, om støtten i praksis forvrider konkurrencen på fitness og dans” 

(Copenhagen Economics, s. 3). 

 

I rapporten er der en række konklusioner og resultater, som det ikke har været muligt at efterprøve, da der er tale om 

en selvstændig dataindsamling, men en række af rapportens mest interessant pointer er gengivet nedenfor. 

Rapportens indhold og hovedkonklusioner skal primært ses som oplæg til yderligere diskussion om 

konkurrenceforholdene på det organiserede dansemarked, men det kan ikke afvises at rapporten får betydning for 

den officielle politiske stillingtagen til forholdet mellem foreningsliv og forretningsliv i idrætsrelaterede 

sammenhænge i både Kulturministeriet og i andre politiske forsamlinger, der lægger rammebetingelserne for 

foreningslivets fremtid. 

 

Hovedkonklusionen i rapporten lyder således: 

 

” Konklusioner for dans 

På baggrund af vores undersøgelse vurderer vi, at der er moderat risiko for lokal konkurrenceforvridning mellem 

kommercielle danseskoler og danseforeninger. Denne risiko er særligt udtalt for danseforeninger under Danmarks 

Sportsdanserforbund, som dels modtager højere støtte end foreninger under DGI Dans og Musik, og dels har et større 

produktoverlap med de kommercielle danseskoler (dvs. større sammenfald i udbuddet af danseformer og 

turneringsdeltagelse). Risikoen er størst i forhold til foreningsbrugere under 25 år, der typisk modtager en højere støtte 

end brugere over 25 år. Når vi alligevel vurderer, at risikoen for forvridning kun er moderat, skyldes det, at der er relativt 

store forskelle mellem brugerne af danseforeninger og brugerne af kommercielle danseskoler, idet de vægter forskellige 

parametre højt i deres valg af danseskole” (Copenhagen Economics, s. 7). 

 

Denne konklusion bygges på en række selvstændige dataindsamlinger på de fire tidligere nævnte områder: Graden 

af offentlig støtte, geografisk overlap, brugeroverlap og produktoverlap. Selve dataindsamlingen er derfor umulig at 

efterprøve og faktatjekke, men herunder er der udvalgt de væsentligste pointer fra rapporten. 

 

Omfanget af offentlig støtte: Rapporten omfatter en række beregninger på, hvor meget en kunde i en kommerciel 

danseskole betaler pr. sæson, samt hvor mange offentlige kroner, der samlet set ydes i støtte til de aktive medlemmer 

via folkeoplysningsmidler og statslige udlodningsmidler. Rapporten kommer på baggrund af disse tal frem til 

følgende: 

 

Vedr. omfang af offentlig støtte: ”Foreninger under Danmarks Sportsdanserforbund, som modtager alle former for støtte, 

modtager i gennemsnit 769 kr. per medlem under 25 år (og 644 kr. per medlem over 25 år). Der er tale om et væsentligt 

beløb, da det kan udgøre op mod 40% af prisen for et årligt medlemsskab i en kommerciel danseskole (ca. 2.000-3.000 kr. 

om året)”. (Copenhagen Economics, s. 14). 

 

Under afsnittet om ’geografisk overlap’ har konsulentbureauet foretaget en analyse af, hvor mange 

foreningsbaserede danseudbydere, der ligger i den samme kommune, som en kommerciel danseudbyder. Analysen 

kommer frem til, at ”… der findes et stort geografisk overlap med danseforeninger, idet 97 % af danseskolerne har en 

danseforening placeret inden for den samme kommune”; men at dette primært gælder DGI’s mange lokale foreninger, 

der er mere spredt ud over hele landet i mindre foreninger. I forhold til foreningerne under Danmarks 

Sportsdanserforbund gælder det ifølge rapporten, at ”ca. 34 %” af alle kommercielle danseskoler har en 

sportsdanserforening placeret inden for samme kommune (Copenhagen Economics, s. 20). 
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Der findes et stort geografisk overlap med danseforeninger, idet 97% af danseskolerne har en danseforening 

placeret inden for den samme kommune. Heraf har ca. 34% en forening under Danmarks Sportsdanserforbund 

placeret inden for den samme kommune. 

 

Til brug for analysen omhandlende både brugeroverlap og produktoverlap har konsulentbureauet gennemført en 

mindre Megafon-måling3, som rummer en række målinger på, om kunder og medlemmer af danseudbydere ønsker 

det samme. 

 

I relation til brugeroverlappet er der formuleret et spørgsmål, som går på ”… hvad der havde størst betydning for valget 

af danseskole” (Copenhagen Economics, s. 29). De aktive danseres svar tyder på, at det er den geografiske afstand til 

danseudbyderen, som er et afgørende parameter for valget af danseudbyder for både kunder og medlemmer. Man 

søger således ofte en udbyder, som ligger tæt på hjemmet og skelner i denne afsøgningsproces ikke umiddelbart til, 

hvilken organiseringsform eller hvilket prisniveau, der er tale om. 

 

Dertil er der nogle interessante kulturforskelle mellem kunderne, som vægter selve ”kvaliteten i danseundervisningen” 

som et markant mere vigtigt parameter for deres valg af danseudbyder end hos foreningsmedlemmerne, der vægter 

det ”sociale samvær med de andre dansere” markant højere end kunderne. Det indikerer, at de forskellige 

organiseringsformer appellerer til eller resulterer i forskellige træningskulturer og -motiver, som igen refererer til 

nogle kulturforskelle vedrørende den sociale omgangstone og forventningerne til hinandens sociale deltagelse i 

dans (Copenhagen Economics, s. 46). 

 

De samlede svar kan ses i bilag 5, mens der i nedenstående figur er opstillet de samlet set fem mest valgte 

svarkategorier ift. det opstillede spørgsmål om hvad, der havde størst betydning for valget af danseskole. Som det 

ses af de udvalgte svar, er der for enkelte af svarmulighederne stor forskel på, hvad hhv. kunderne i kommercielle 

danseskoler og medlemmerne i foreningerne svarer. 

 

Figuren viser en række interessante forskelle på kunderne i kommercielle danseudbydere og medlemmerne i 

danseforeninger. Kunderne vægter selve kvaliteten i danseundervisningen samt danseskolens udbud af nye og 

moderne danseformer højere end medlemmerne. Omvendt vægter medlemmerne ’det sociale samvær med de andre 

dansere’ samt det forhold, at der er mere fokus på bredde og inklusion af alle, højere end kunderne. 

                                                                                 
3 Der er gennemført en mindre Megafon-måling blandt aktive dansere. I det ene spørgsmål, som går på ”Hvad havde størst betydning for dit 
valg af danseskole?” Det andet spørgsmål lyder ”hvilken type danseskole ville du vælge for dig selv eller dine børn”. Der er interviewet i alt 194 
respondenter. 
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Dertil fastslås det, at ”… kun 8% af brugerne af de kommercielle danseskoler nævner prisen som en vigtig parameter for 

deres valg af danseskole, mens det samme gælder for 20% af brugerne af danseforeninger” (Copenhagen Economics, s. 

8). Det indikerer, at den noget højere pris i kommercielle danseskoler ikke i selv er et væsentligt og selvstændigt 

konkurrenceparameter. 

 

Rent metodisk er det interessant, at det ikke i rapporten oplyses, hvor mange krydser respondenterne har haft 

mulighed for at sætte i spørgeskemaet ud fra de 14 forskellige svarvariable, som er formuleret. Det er derfor ikke til at 

sige, under hvilke metodiske forhold Megafon-undersøgelsen er gennemført. Samlet set tyder svarfordelingen og 

antallet af respondenter dog på, at respondenterne har haft mulighed for at sætte flere krydser. 

 

I forhold til det sidste parameter, produktoverlappet, er dette forsøgt operationaliseret via formuleringen af følgende 

spørgsmål: ”Hvilken type danseskole ville du vælge for dig selv eller dit barn?”. Det har i denne mulighed tilsyneladende 

kun været muligt at sætte ét kryds pr. respondent. Svarkategorierne er blevet formuleret som følger: ’Det ville ikke 

betyde noget for mig, om det var en kommerciel udbyder eller en forening’, ’en foreningsdrevet danseskole’ og ’en 

kommerciel danseskole’, samt en ’ved ikke’-kategori. 

 

Svarfordelingen viser, at selve organiseringsformen ikke umiddelbart spiller en afgørende rolle i selve valget af 

danseudbyder. Faktisk kommer Megafons lille befolkningsmåling frem til, at ”selve organisationsformen (…) har en 

begrænset betydning for brugerne af kommercielle danseskoler, idet de fleste er indifferente, eller ligefrem foretrækker at 

danse i en forening, hvis de skal skifte danseskole”, hvilket specificeres til at gælde for ”… ca. 80%” af kunderne i 

kommercielle danseskoler (Copenhagen Economics, s. 8). Dette kan ifølge analysen resultere i et såkaldt ”… potentielt 

substitutionspres”, hvilket betyder, at danseoplevelsen hos en privat udbyder forholdsvist let kan erstattes af en anden 

udbyder uden større betydning for kundens oplevelse (Copenhagen Economics, s. 24 og 25). Selvom svarene fra de 
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aktive dansere tyder på, at selve ejerforholdet og den organisatoriske ramme ikke har en afgørende indflydelse på de 

aktive danseres valg af danseudbyder, så står det stadigvæk ikke klart, hvorfor netop det forhold skulle komme de 

kommercielle danseskoler til gode i vurdering af, om der finder konkurrenceforvridning sted eller ej. 

 

Ift. produktoverlappet gentages den indledende konklusion også, dog i en lidt anden ordlyd, som lyder således: ”Vi 

konkluderer, at der først og fremmest er store forskelle mellem foreningsdrevne danseskoler, der varierer meget i forhold 

til udbud af danseformer, turneringsdeltagelse og kvaliteten af undervisningen. Vi vurderer, at danseskoler under Danmarks 

Sportsdanserforbund har det største produktoverlap med kommercielle danseskoler, da de har et sammenligneligt udbud 

af danseformer, turneringsdeltagelse og kvalitet af undervisning” (Copenhagen Economics, s. 33). 

 

Hvorledes politikerne vil læse og fortolke ovenstående konklusioner om konkurrenceforholdene på det danske 

dansemarked, er selvsagt ikke til at sige. Det bør understreges, at der i konsulentrapporten kan findes rigeligt med 

plads til et politisk spillerum, hvor man fra politisk side tillægger ovenstående resultater nogle andre meninger. 

Umiddelbart peger hovedkonklusionen og -resultaterne dog ikke på, at der er brug for at ændre på de eksisterende 

rammebetingelser for hverken de kommercielle danseskoler eller den foreningsorganiserede dans. 

 

Såfremt der i fremtiden dukker en ny anledning til at diskutere konkurrenceforvridning op, må man dog fra DS’ og DIF’s 

side igen påpege, at forvaltningspraksis af folkeoplysningsloven hidtil ikke har skelet til hvilken aktivitet, der er tale 

om, men derimod set på organiseringsformen som det afgørende for, om der skal ydes støtte til en forening i henhold 

til folkeoplysningsloven eller ej. Om det er fodbold, gymnastik, badminton, kredsløbs- eller styrketræning eller 

forskellige danseformer, spiller derfor ikke nogen rolle for, om der kan ydes lokal kommunal støtte eller ej. 

 

Det afgørende for at opnå støtte er, om det er en folkeoplysende forening, der opfylder de kriterier, der er fastlagt i 

folkeoplysningslovens bestemmelser. Hvis der ifølge de lokale kommunale beslutningstagere er tale om en 

foreningsorganisering, kan der således opnås et aktivitetstilskud pr. medlem (typisk for medlemmer under 25 år) 

samt evt. også et supplerende lokaletilskud, såfremt der er tale om privat lokaleleje fra foreningens side. 

 

En afvisning af at anvise lokaler eller yde lokale kommunale tilskud til danseforeninger alene med den begrundelse, 

at der er tale om konkurrenceforvridende virksomhed i forhold til kommercielle danseskoler, vil derfor være i strid 

med den gældende folkeoplysningslov og –betænkning. 
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4. RING 3: DE FORENINGSORGANISEREDE DANSEKULTURER  
I denne ring ses der nærmere på den foreningsorganiserede dansekultur. Kapitlet vil være en relativ kort 

gennemgang af forenings- og medlemstal samt de forskydninger, som de foreningsbaserede dansekulturer har 

oplevet i de seneste år. 

 

Figur 17: Ringsystem over dansekulturer og rapportens opbygning 
 

 
 
Siden oprettelsen af Det Centrale Foreningsregister i år 2012 har det været muligt at tegne et samlet overblik over 

den del af foreningsidrætten i Danmark, som er organiseret under hhv. DIF, DGI og Firmaidrætten. Herunder har det 

ligeledes været muligt at identificere hvilke idrætsaktiviteter, der går frem og tilbage i medlemstallene. 

 

Det giver også en unik mulighed for at se nærmere på de mange forskellige danseformer, der udbydes i foreningsregi 

på tværs af de tre hovedorganisationer i foreningsidrætten. 

 

Det er afgørende for forståelsen af nedenstående tal, at der er tale om aktivitetsmedlemmer, hvor et enkelt individ i 

teorien godt kan være medlem af flere danseforeninger på én og samme tid. Hvor mange individer dette drejer sig 

om, er ikke til at sige præcist, men generelt vurderes det ikke at være en problemstilling inden for de enkelte 

idrætsaktiviteter, men snarere et forhold, som man skal være meget opmærksom på, når man laver analyser på tværs 

af forskellige idrætter. 

 

Samtidig er det væsentligt at holde sig for øje, at der i nedenstående figurer er tale om, at et foreningsmedlemskab 

kun tæller med én gang, hvilket skyldes, at det har været muligt at placere de foreninger, der er organiserede både i 

DIF og DGI, i fællesmængden mellem de to organisationer. 
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Når man har ovenstående forbehold in mente, kommer man frem til følgende fordeling af danseforeninger og -

medlemmer i Danmark. Der blev i 2014 i alt indrapporteret medlemstal fra 831 danseforeninger, der tilsammen 

organiserede 42.360 medlemmer. Dette total-tal fremgår af nedenstående øverste gule bjælke. 

 
Figur 17: Foreningsorganiserede dansemedlemmer fordelt i DIF, DGI og Firmaidrætten 

 

 
 
Figuren viser i ’DIF TOTAL’, at der i alt var 411 danseforeninger organiseret i DIF, og at disse havde i alt 22.657 

medlemmer til sammen. De fleste at disse foreninger er dog også samtidig medlemmer af DGI. Fællesmængden 

mellem DIF og DGI er på 223 foreninger med i alt 10.225 medlemmer. I DIF var der 176 danseforeninger med i alt 11.847 

medlemmer, der udelukkende er organiseret af ét eller flere specialforbund i DIF. Der er kun et meget begrænset 

overlap mellem DIF og Firmaidrætten, som lyder på fem foreninger, der har i alt 331 medlemmer. 

 

I DGI finder man den største gruppe af både foreninger og medlemmer. I alt 613 foreninger med 28.171 medlemmer. 

382 af disse foreninger er udelukkende medlemmer af DGI, hvorfor DGI’s overlap med DIF er noget mindre end 

tilfældet er for DIF’s vedkommende. DGI har kun én forening med 53 medlemmer til fælles med Firmaidrætten. 
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Firmaidrætten har i alt 50 foreninger med 2.649 medlemmer. 37 af disse foreninger er udelukkende organiseret i 

Firmaidrætten. De har samlet 2.011 medlemmer. 

 

Inde i midten af figuren har vi fællesmængden med syv foreninger og 254 medlemmer, der både er organiseret i DIF, 

DGI og Firmaidrætten. 

 

Man kan lave en yderligere nuancering af det ovenstående billede ved at indsætte både køns- og aldersfordelingen 

som vigtige parametre, hvilket giver følgende resultater i nedenstående tabel. 

 

Tabel 3: Foreningsorganiserede dansemedlemmer fordelt i DIF, DGI og DFIF 

Aktivitet Køn Aldersgruppering DIF DGI DFIF Total unikke 

Dans (alle former) Damer Børn - 0-12 år 3.080 2.182 98 4.095 

    Unge I - 13-18 år 1.078 655 17 1.379 

    Unge II - 19-24 år 1.103 1.118 21 1.390 

    Voksne - 25-59 år 3.752 8.213 675 10.181 

    Senior - 60+ år 7.555 8.353 1.309 13.818 

    Total 16.568 20.521 2.120 30.863 

  Herrer Børn - 0-12 år 382 269 3 528 

    Unge I - 13-18 år 198 75 4 250 

    Unge II - 19-24 år 201 179 0 296 

    Voksne - 25-59 år 1.482 2.567 169 3.540 

    Senior - 60+ år 3.826 4.560 353 6.883 

    Total 6.089 7.650 529 11.497 

Total     22.657 28.171 2.649 42.360 

 

Tabellen indeholder mange interessante informationer. Blandt andet bliver det tydeliggjort, at kønsfordelingen 

næsten er lige skæv i DIF, som tilfældet er i DGI, mens den i Firmaidrættens regi er langt skævere. Hvad årsagen til 

dette kunne være, er ikke til at sige, men måske er der umiddelbart færre medlemmer, der ønsker at danse med 

deres kollegaer i organiseret firmaidrætsregi?  

 

Tabellen afslører også, at der er forholdsvis mange flere organiserede dansebørn i DIF end i DGI. Medlemstallet for 

de to yngste aldersgrupper i DIF overstiger således medlemstallet i DGI, der så omvendt organiserer langt flere 

voksne mellem 25 og 59 år, end DIF formår. Det ser således ud til, at de danseudbydende foreninger i DIF har bedre 

fat i børnene og de unge, mens DGI har et helt andet tag i de voksne motionsdansere end tilfældet er for DIF. 

 

Via CFR-registeret har vi også mulighed for at se på udviklingen mellem forrige medlemsindberetning i 2013 og 

sammenligne den med den seneste medlemsindberetning i 2014. Når vi gør dette, fremkommer følgende resultater i 

nedenstående tabel. 
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Tabel 4: Forenings- og medlemsudviklingen fra 2013 – 2014, danseaktiviteter 
  Medlemstal Foreningstal Medlemsvækst 2013-2014 Foreningsvækst 2013-2014 

DIF 22.657 411 -2.459 -31 

DGI 28.171 613 -1.714 -29 

Firmaidrætten 2.649 50 -722 -4 

Totalvækst   -4.212 -37 

 
Tabellen giver indtryk af, at både DIF, DGI og Firmaidrætten har oplevet nedgang i både medlemstallene og antal af 

foreninger. DIF står for den samlet set største nedgang i medlemstallet på hele 2.459 færre medlemmer og 31 færre 

foreninger. DGI står med en nedgang i medlemstallet på 1.714 og med 29 færre foreninger, mens Firmaidrætten har 

mistet 722 medlemmer og 4 foreninger. Samlet set har den foreningsorganiserede dansekultur mistet over 4.000 

medlemmer og organiserer i alt 37 foreninger færre i 2013 end i 2014. Dette svarer til et medlemsfald på ca. 9 pct. på 

blot ét år, hvilket må karakteriseres som en ganske alvorlig nedgang. 

 

I CFR er det også muligt at kigge nærmere på de interne medlemstal under aktiviteten ’dans’. Dette er gjort i 

nedenstående tabel. 

 

Tabel 5: Forenings- og medlemsudviklingen fra 2013 – 2014 i DIF, danseaktiviteter 
  Medlemstal Foreningstal 

Danmarks Sportsdanserforbund 16.621 252 

Dansk Arbejder Idrætsforbund 2.290 33 

KFUM’s Idrætsforbund 33 2 

Øvrige DIF medlemmer 3.713 124 

Total 22.657 411 

 
Tabellen afslører, at der i DIF er tre specialforbund, der udbyder foreningsorganiseret dans: Danmarks 

Sportsdanserforbund (DS), som er det klart største forbund samt de to tværgående idrætsforbund: Dansk Arbejder 

Idrætsforbund (DAI) og KFUM’s Idrætsforbund. Det er således langt fra Danmarks Sportsdanserforbund, der udbyder 

dans under DIF-paraplyen. I DAI er der over 2.000 registrerede dansere og 33 foreninger, mens der i KFUM-regi kun er 

2 foreninger med i alt 33 dansere. Se hvilke foreninger, der er organiseret af hhv. DAI, KFUM og i ’DIF Øvrige’ i bilag 6. 

 

Denne viden er interessant, for det betyder, at DS ikke har monopol på at udbyde dans i DIF, hvilket man ellers kunne 

foranlediges til at tro. Der er givet ganske stor forskel på de dansestilarter, der danses i DS og i de to andre tværgående 

forbund, og generelt er mange af ovenstående foreningers navne ikke relateret til dans. Derimod optræder der 

ganske mange ældre- og seniorforeninger, som har indrapporteret medlemstal under aktiviteten ’dans’. 

 

Det bør alligevel være relevant for DS at spørge sig selv om, hvorvidt forbundets vision med udvikle DS til ”en samlende 

organisation for al dans i hele Danmark, såvel for den traditionelle sportsdans på bredde- og eliteniveau som for andre 

danseformer i tiden” også relaterer til at organisere andre af de allerede eksisterende danseforeninger i DIF. Sådanne 

manøvrer er dog ofte vanskelige, da de rummer et vist konfliktpotentiale ift. andre specialforbund. Men i ’DIF-øvrige’-

kategorien optræder samlet set 3.700 medlemmer i en række mindre foreninger, hvilke også ville være kærkomne 

medlemmer for DS’ vedkommende, der samlet set har mistet medlemmer i det seneste år (se evt. bilag 6). 
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5. RING 4: SPORTSDANS I DS – MEDLEMSUDVIKLING 
Denne afsluttende ring fire præsenterer kort en række data, der fokuserer på de foreninger, som DS selv betragter 

som ’deres’ i den forstand, at de repræsenterer sportsdans og ikke en associeret dansekultur i forbundet. Det var ikke 

helt nemt at blive enige med DS om hvilke foreninger, der skulle med i denne analyse, for der var en vis usikkerhed om 

hvilke foreninger, der skulle tælle med. Samlet set blev der dog opnået enighed omkring, at i alt 42 foreninger skulle 

indgå. Nedenstående kapitel omhandler således nogle centrale data for disse 42 foreninger, som i 2014 registrerede 

medlemstal i CFR. Alene dette kunne være udtryk for, at det fremover ville være meget relevant at lave nogle 

procedurer for at identificere hvilke foreninger, der er med og ikke med i DS, da det ellers bliver mere vanskeligt end 

nødvendigt at følge med i medlemsudviklingen. 

 

Figur 18: Ringsystem over dansekulturer og rapportens opbygning 
 

 
 
For at få et overblik over hvilke foreninger, som DS betragter som deres, er nedenstående tabel indsat. Tabellen er 

rangeret efter de største foreninger i 2014 således, at man kan se hvilke foreninger, der repræsenterer hhv. mange og 

få medlemmer. 

 

Samtidig er de samme foreningers historie i DS blevet ’spolet tilbage’ således, at de forrige års 

medlemsindberetninger fra 2013 og 2012 kan ses. Dette rummer i sig selv en interessant analyse, da det derved bliver 

muligt både at se på antallet af nye foreninger i 2014 samt også se den enkelte forenings relative medlemsudvikling i 

den korte årrække. Det giver også nogle muligheder for at beregne på gennemsnitsforeningens medlemsstørrelse. 
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Tabel 6: Oversigt over 42 DS-foreninger og deres officielle medlemstal 
Foreningsnavn DS-regioner 2012 2013 2014 

Aalborg Danse Center Vest-DSV 449 567 509 

Skive Sportsdanserforeningen Fremad Vest-DSV 373 485 440 

CphDance Øst-DSØ     391 

Holstebro Show - og Danseforening Vest-DSV 496 472 382 

Nykøbing Falster Sportsdanserfor. Øst-DSØ 535 457 309 

Elitedans Syd (HIPS) Vest-DSV 296 249 292 

OSF/OASK DANS Vest-DSV 325 380 290 

Dance Studio Frederikshavn Vest-DSV 288 279 280 

Århus Sportsdanserforening Vest-DSV 88 127 270 

Frederikshavn Sportsdanser Forening Vest-DSV 237 174 169 

Brønderslev Sportsdanserforening Vest-DSV 188 175 167 

Lyngby Dans – LYAF Øst-DSØ 111 143 147 

Sportsdanserforeningen Kaf Øst-DSØ 149 171 130 

Bramming Sportsdanserforening Vest-DSV 136 142 124 

Guldborgsund Dans Øst-DSØ     108 

Just Dance Studios, Århus Vest-DSV     107 

Struer Sportsdanserforening Vest-DSV 183 116 104 

Møn Dans Øst-DSØ     84 

Frederiksberg Amatørdanserforening (FAF) Øst-DSØ 78 76 81 

Danseklubben Sax – Sakskøbing Øst-DSØ 59 114 65 

Sportsdans Team Vejle Vest-DSV 26 12 59 

Lemvig Gymnastik Forening Vest-DSV 55 53 52 

Midtsjællands Sportsdanserforening Øst-DSØ 70 67 51 

Danseklubben Møn Øst-DSØ     41 

Sydhavsøernes Sportsdanserforening Øst-DSØ 28 26 27 

Greve Dance Center Øst-DSØ     27 

Sorø Kørestolsdans – SKD Øst-DSØ 22 24 24 

SIF Silkeborg Sports Dans-SSD Vest-DSV 39 43 20 

Ringsted Danse Forening Øst-DSØ     15 

Lyngby Dance Team LDT Øst-DSØ 10 12 8 

Nordvest Ballroom Øst-DSØ 60 60 0 

Bøvling Idrætsefterskole Vest-DSV     0 

 
Ovenstående foreningsliste med 42 DS-foreninger repræsenterede i alt 4.773 medlemmer i 2014. Dette medlemstal 

giver anledning til at beregne, hvor meget DS’ medlemskreds fylder. I ovenstående afsnit blev det samlede 

medlemstal for DS fastslået til at være 16.621 inklusiv medlemmerne fra de associerede forbund i 2014. De 42 

foreninger i DS sidder således på 28,7 pct. af medlemsmassen i forbundet. 
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Ovenstående medlemstal giver ligeledes mulighed for at se på antallet af nye foreninger i 2014 i forhold til 2013. I 

ovenstående tabel er otte nye foreninger markeret med fed skrift, hvilket indikerer, at disse foreninger er nyindmeldte 

foreninger i DS i løbet af 2014. Otte foreninger ud af 42 i alt resulterer i, at 19 pct. af foreningerne var nyindmeldte 

foreninger i 2014, hvilket giver indtryk af, at der er massiv udskiftning af foreninger i forbundets bagland. 

 

Dette rejser nogle helt centrale udfordringer mht. at håndtere situationen, da hyppig udskiftning af foreninger ofte 

kan være udtryk for et manglende tilhørsforhold mellem det lokale, det decentrale og de centrale dele af 

organisationen. Samtidig vil nye foreninger ofte have behov for at modtage mere rådgivning og vejledning ift. 

eksisterende foreninger, og der vil generelt være større risiko for, at de melder sig ud igen, såfremt deres 

forventninger om foreningsservice ikke imødekommes. 

 

Tabellen giver også mulighed for at se nærmere på udviklingen i gennemsnittet i medlemstallet pr. DS-forening, 

hvilket er gjort i nedenstående tabel. 

 

Tabel 7: Udviklingen i antal medlemmer pr. DS-forening, 2012 - 2014 
Foreningsnavn 2012 2013 2014 

Medlemmer i gennemsnit pr. forening 179,2 184,3 154,0 

 

Tabellen viser, at der er tale om en relativ stor nedgang i det gennemsnitlige medlemstal pr. forening fra 2013 til 2014, 

hvor hver forening i gennemsnit mistede ca. 30 medlemmer. Dette kunne i princippet være udtryk for, at mange af de 

nyindmeldte foreninger i 2014 havde et lavere medlemstal end gennemsnittet på 154 medlemmer pr. forening, men 

dette er ikke tilfældet.  

 

I tabel 6 på forrige side er de foreninger, der har oplevet medlemsnedgang fra 2013 til 2014, markeret med rødt i 

yderste højre kolonne. Det drejer sig om 16 ud af de 42 foreninger, svarende til 38 pct. af foreningerne. Blandt disse 16 

foreninger er der også et flertal af medlemstunge foreninger, som ligger over det gennemsnitlige medlemstal på 154. 

De 16 foreninger, som har oplevet et medlemstab fra 2013 til 2014, har sammenlagt mistet 668 medlemmer, hvilket er 

en drastisk tilbagegang på kun ét år for så forholdsvist lille et forbund, som tilfældet er for DS.  

 

Noget tyder således på, at søgningen til de eksisterende sportsdanseforeninger i DS er nedadgående, og at det 

generelle billede er, at DS-foreningerne har mistet medlemmer i et relativt stort antal. Medlemstallet i DS opretholdes 

dog af enkeltstående nyorganiserede foreninger, hvor især foreningen ’CphDance’ med deres 391 nyindmeldte 

medlemmer medvirker kraftigt til at opretholde DS’ samlede medlemstal. Spørgsmålet er dog, hvor mange af sådanne 

veletablerede store danseforeninger, der i dag ligger uden for DS’ regi? Vil det også i fremtiden være muligt at hente 

det tabte ind på denne måde? 

 

Afslutningsvis kan der kort kigges nærmere på kønsfordelingen i DS, hvilket fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 8: Kønsfordelingen i DS i 2013 og 2014 
  Damer 2013 Herrer 2013 Damer 2014 Herrer 2014 

Kønsfordeling 76,15% 23,85% 75,72% 24,28% 

 

Som tidligere skrevet i denne rapport, er dansekulturen karakteriseret ved en ganske skæv kønsfordeling. Dette 

gælder ikke overraskende også for de 42 foreninger i DS, hvor ca. 3/4-dele af medlemsmassen er kvinder. Der har 

været en mindre nedgang i kvindernes andel i 2014 i forhold til 2013, men dette er næppe udtryk for en samlet strategi 

fra forbundet side, men mere udtryk for tilfældige udsving. 
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6. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
Rapportens formål har været at tilvejebringe den nødvendige viden og selvindsigt om Danmarks 

Sportsdanserforbund (DS) og de to regioner ved DSØ og DSV for at forstå deres position på et generelt meget broget 

dansemarked. 

 

Rapporten har påpeget, at størstedelen af væksten på dansemarkedet har fundet sted uden for både de private 

danseskoler og i foreningsregi. Det er den kommercielle fitnessbranche, som har sat sig tungt på de efterhånden 

mange former for fitnessrelaterede motionsdanse, som er målrettet især sundhedshungrende kvinder, der træner 

med helt andre motiver for øje end at blive dygtige dansere i sportslig forstand. Hverken de private danseskoler eller 

-foreninger har tilsyneladende for alvor formået at ride med på den motionsdansebølge, som bl.a. aerobic, zumba og 

andre lignende motionsaktiviteter er udtryk for. Selvom der ifølge DIF’s dataindsamling pt. er ca. 230 zumbahold og 12 

aerobic-hold i danseskoler og –foreninger må DS og de to regioner se i øjnene, at kampen om de mange motionister 

er tabt til den private fitnessbranche; og der er ikke meget, der tyder på, at lokale foreninger for alvor har interessen 

for eller modet på at tage kampen op med fitnessbranchen mht. at udbyde og organisere motionsdanserne.  

 

En simpel forudsætning for at være en relevant danseudbyder på dette fitnessrelaterede motionsmarked er, at man 

tager motionisternes behov for fleksibilitet alvorligt og imødekommer deres ofte meget udtalte ønske om at være 

med på nye dansetrends, når de dukker op i fitnesskulturen. De to regioner må derfor gøre op med sig selv, om 

motionsdansemarkedet overhovedet betragtes som andet end en begrænset mulighed for at få den lokale 

omsætning til at stige i foreningsregi. Ønsker DSØ og DVS at tilrette deres virke til også at imødekomme de mange 

fitness- og sundhedsfokuserede kvinder, eller ser de to regioner og de lokale foreninger slet ikke denne målgruppe 

som et potentiale for medlemsudvikling? 

 

Rapporten afslører samtidig, at både DSØ og DSV fremstår som relativt ustabile størrelser. Det viser sig på mindst to 

forskellige fronter. For det første har der i de seneste to år været en endog meget stor udskiftning af foreninger i de 

to regioner, og heraf er rotationen af nye medlemmer også stor hvert år. For det andet har flertallet af de foreninger, 

som har været medlemmer af DSØ og DSV i mere en ét år, mistet relativt mange medlemmer. Det generelle 

medlemstal for de foreninger, der har været medlemmer af regionerne, har således været kraftigt nedadgående. Det 

generelle medlemstal opretholdes ved, at nogle få store enkeltstående foreninger har meldt sig ind. Én af de nye 

foreninger er en ganske stor forening, der primært specialiserer sig i salsadans, og de betragter derfor ikke sig selv 

som en traditionel sportsdanserforening. Det er interessant, fordi de sandsynligvis har været interesseret i at opnå 

noget med deres indmeldelse. Der er derfor risiko for, at også denne forening vil melde sig ud efter ganske få års 

medlemskab, såfremt DSØ ikke aktivt opsøger dem med henblik på at blive klogere på, hvorfor de har meldt sig ind. 

Viden om de tanker og overvejelser, som foreninger gør sig i forbindelse med ind- og udmeldelse, bør således være 

en klar prioritering i de kommende år i forsøget på at etablere et mere stabilt foreningsbagland. Et ustabilt bagland 

besværliggør også et eventuelt fremtidigt udviklings- og strategiarbejde, der som præmis forudsætter, at 

samarbejdsrelationer mellem regionerne og de lokale foreninger opbygges og udvikles over tid. 

 

De to regioner bør derfor udvikle en procedure for at opsøge nyindmeldte foreninger med henblik på at etablere en 

mere direkte dialog med dem, om hvilke forventninger de har til deres medlemskab. Hvis det ikke sker, er der stor 

risiko for, at den ustabilitet, som har præget de seneste års foreningsbagland, fortsætter, hvilket både vil gå ud over 

medlems- og foreningstallet. Hvilke ønsker, forventninger og håb har de til deres medlemskab af DSØ g DSV? Kan de 

to regioner imødekomme nogle af disse ønsker? Er der mulighed for at være opmærksomme på hvilke foreninger, der 

står over for en eventuel udmeldelse? Og kan de to regioner være mere opsøgende i forhold til nye potentielle 

medlemsforeninger via en tættere dialog med andre potentielt interesserede foreninger, der endnu ikke er 

organiserede?  
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Det centrale spørgsmål er derfor, hvordan man får opbygget stærkere regionale organisationer i DSV og DSØ, hvor 

målsætningen dels må være at opretholde antallet af foreninger og medlemmer, dels opbygge en mere præcis viden 

om, hvordan især nye foreninger skal bydes velkommen. 

 

Rapporten omtaler også en række pointer og konklusioner fra en ekstern konsulentrapport, der netop er udgivet. 

Konsulentrapporten fra Copenhagen Economics har undersøgt den generelle konkurrencesituation på det danske 

dansemarked med henblik på at vurdere, om der finder konkurrenceforvridning sted eller ej mellem danseforeninger 

og private danseskoler. 

 

Der er i den forbindelse gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt aktive dansere i hhv. kommercielle 

danseskoler og danseforeninger. Blandt de mest interessante resultater fra spørgeskemaundersøgelsen lyder det, 

at danseforeningerne, i sammenligning med de private danseskoler, generelt er udfordret på de aktive danseres 

oplevelse af selve ‘kvaliteten’ i undervisningen. Dette betyder med stor sandsynlighed, at de aktive dansere oplever, 

at de private danseskoler er bedre end foreningerne til at være omstillingsparate og er bedre til at tilbyde ’nye’ 

danseformer og dansetrends. Som forklaring kan bl.a. nævnes, at de eksisterende sportsdanserforeninger 

sandsynligvis er mere optaget af at specialisere sig og vedligeholde særlige danseformer og -traditioner, mens de 

private danseskoler i højere grad overlever ved at være omstillingsparate og forny sig i takt med, at der opstår nye 

tendenser. Er foreningerne overhovedet indstillet på at udvikle aktivitetsudbuddet i deres eget regi, kunne man 

spørge sig selv? Og kan foreningerne følge med udviklingen på det kommercielle, private dansemarked, hvor nye 

trends løbende optages og droppes igen, så snart der ikke længere er tilslutning til dem? 

 

Danseforeningerne lader dog i samme spørgeskemaundersøgelse til at have en stor fordel i relation til det ”sociale 

samvær” mellem de aktive dansere. Foreningerne viser nemlig at være en bedre ramme for et socialt og hyggeligt 

fællesskab medlemmerne imellem, hvilket påpeger, at foreningens organisatoriske ramme sandsynligvis rummer 

nogle særlige sociale kvaliteter, som de private danseskoler umiddelbart har svært ved at udvikle og konkurrere med. 

Derved opretholdes en række særlige kulturelle forskelle mellem den mere omstillingsparate og fleksible dansekultur 

i privat kommercielt regi og foreningskulturens evner til at udvikle et mere snævert og specialiseret fokus, hvilket 

resulterer i længerevarende og mere stabile sociale relationer medlemmerne imellem. Pointen med dette er, at man 

ikke både kan opretholde ønsket om mere fleksible danseaktiviteter uden, at det har indflydelse på medlemmernes 

oplevelse af det sociale fællesskab og interessen for hinanden. Det fleksible resulterer derfor i nogle andre 

forventninger til ”den anden” og til danseudbyderen, der lægger sig tættere op af en køber-sælger-relation og en 

’noget for noget’-tilgang, hvor foreningerne i højere grad repræsenterer en anden socialitet, der mere læner sig op af 

en ’noget for nogen’-logik, hvor det frivillige element betyder, at man stiller sig til rådighed for nogen, man måske ikke 

kender, men som man deler interesser med. 

 

Samtidig påpeger rapporten, at DS og de 42 danseforeninger, der pt. af DS betragtes som det primære bagland, spiller 

en relativ beskeden rolle på det samlede dansemarked. Såfremt man tager de nærmeste organiserede konkurrenter 

og ser på de private danseskoler samt andre danseforeningers medlemstal, så svarer de 42 foreningers medlemstal 

til en markedsandel på ca. 12 pct. Hvis man derimod ser nærmere på ”alle danseformer” i Danmark, som tilfældet er i 

diverse idrætsvaneundersøgelser og derved ikke tager i betragtning hvilke former for dans, der er tale om og hvem, 

der organiserer og står som udbyder, så udgør de 42 lokale foreningers samlede medlemstal på ca. 4.800 medlemmer 

en forsvindende lille andel af det samlede dansemarked i Danmark. 

 

DS bør på denne baggrund tage bestik af situationen og påbegynde interne diskussioner om, hvorledes DS’ vision kan 

og bør håndteres fremover. Er det realistisk, at DS’ fremtidige udviklings- og strategiarbejde resulterer i, at DS bliver 

”en samlende organisation for al dans i hele Danmark, såvel for den traditionelle sportsdans på bredde- og eliteniveau som 

for andre danseformer i tiden”?  
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Når rapporten tegner et billede af et meget stort og alsidigt idræts- og dansemarked, hvor DS i øjeblikket mister 

medlemmer og primært beskæftiger sig med specialiserede danseaktiviteter med standard og latin i centrum, så er 

der rig lejlighed til at tage visionen op til genovervejelse. 

 

Der er i princippet intet i vejen med at være specialiserede og fokuserede på særlige danseaktiviteter frem for andre. 

Interessen for konkurrence- og sportsdans i en relativt snæver forstand har en klar kulturel berettigelse, men det må 

også samtidig anerkendes, at der er endog meget lang vej fra foreningernes nuværende primære fokus til visionens 

konkrete ordlyd. 

 

DS udfordrer via visionens ordlyd både sine egne traditioner og sit fremtidige virke, og der er mange spørgsmål, som 

presser sig på i forhold til realiseringen af visionen. Blandt de mest påtrængende spørgsmål er, hvorledes DS’ 

samtidige meget kontante afvisning af helt specifikke dansekulturer, bl.a. folkedans, passer ind i visionen? Med DS’ 

afvisning af en række konkrete danseformer, som bl.a. organiseres og udbydes af andre associerede 

danseorganisationer, står det klart, at det i praksis ikke er ”al dans”, som DS har interesse i at se nærmere på. Det er 

derimod først og fremmest 19 specifikke danseformer, som visionen beskæftiger sig med. Denne rapport har med 

udgangspunkt i de 19 forskellige danseformer forsøgt at kortlægge hvor i landet, disse kan findes og DS opfordres til 

at benytte den nyindsamlede data til at skabe dialog med de mest udbredte af disse andre danseformer, der pt. ikke 

er organiserede i DS.  

 

Anledningen til at DS ønsker at fokusere på de 19 udvalgte danseformer er, at de hver især har en international 

sportslig overbygning, hvor der, efter DS’ udsagn, konkurreres på internationalt niveau. DS giver således udtryk for, at 

deres fremtidige udviklingsarbejde sigter på at organisere de danseformer, der har et internationalt og iboende 

konkurrencebetonede aktiviteter. Listen med de 19 forskellige danseformer udgør således den primære målgruppe 

for DS. DIF har i analyseprojektet via den selvstændige dataindsamling undersøgt hvilke danseudbydere, der udbyder 

én eller flere af de 19 danseformer i Danmark. DS opfordres til at se nærmere på de nyindsamlede data, for at vurdere 

hvilke danseudbydere, der har det bredeste udbud således, at der laves en prioriteret indsats over for de mest 

relevante danseformer i relation til at udvikle DS i retning af visionens ordlyd. 

 

Visionens ordlyd bør derfor reformuleres, så den kan forstås i direkte relation til disse 19 konkurrencebetonede 

danseformer. Frem for fokus på ”al dans”, burde visionen tage højde for den primære interesse for de 19 internationale 

dansediscipliner. En bedre overensstemmelse mellem ordlyd og DS’ interesse kunne eksempelvis lyde: ”DS skal være 

en samlende organisation såvel for den traditionelle sportsdans på bredde- og eliteniveau som for andre relevante 

danseformer, der konkurrerer på højeste sportslige internationale niveau”. 

 

6.1 PERSPEKTIVERING 1 - UDVIKLING AF EKSISTERENDE FORENINGER OG KNOPSKYDNING 
Såfremt de to regioner har ambitioner på deres egne og de lokale foreningers vegne, kunne et udviklingsarbejde, der 

målretter sig mod udvalgte lokale foreninger, søsættes. Udviklingsarbejdet kunne evt. sigte mod at gennemføre 

udviklingsforløb med de lokale foreningsledere således, at de udvalgte foreninger bliver bedre rustet til at fungere på 

fremtidens meget omskiftelige dansemarked. For at iværksætte denne udviklingsstrategi bør kun de foreninger, som 

vurderes som parate og interesserede i at deltage, udvælges. Udvælgelseskriterierne kunne bl.a. se nærmere på 

foreningernes relative medlemsudvikling hen over de seneste år, samt bero på en række kvalitative vurderinger af 

hvor udviklings- og omstillingsparate samt ressourcestærke foreningerne er. 

 

Målsætningen bør være at udvide antallet af danseaktiviteter, der pt. udbydes i de udvalgte danseforeninger, og 

dermed skaffe flere medlemmer via udvikling af nogle nye tilbud i foreningsregi. Strategien bør arbejde på at omskole 
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udvalgte foreninger til i højere grad at interessere sig for nye tendenser, frem for primært at værne om de 

eksisterende standardiserede og specialiserede danseaktiviteter. 

 

Et led i denne udviklingsstrategi kunne også være at støtte foreningernes arbejde med at lave rekrutteringsstrategier 

målrettet nye medlemmer tæt koblet til nye aktiviteter. Nye måder at markedsføre sig på og lave 

markedsføringstiltag kunne være en integreret del at udviklingsforløbene, og i det skal det nævnes, at der, i 

forbindelse med DIF og DGI’s fælles vision ’Bevæg dig for livet’, udbydes en lang række lederkursusforløb, som 

bestyrelser i de lokale danseforeninger kan koble sig på. 

 

Såfremt de to regioner og lokale foreninger ønsker at blive bedre i stand til at agere på fremtidens dansemarked, bør 

de forholde sig aktivt til nedenstående spørgsmål: 

 Hvilke foreninger vurderes, ud fra objektive parametre som eks. den relative medlemsvækst, egnede til at indgå i 

et udviklingsarbejde? 

 Hvilke foreninger vurderes, ud fra kvalitative parametre, som egnede til at gennemføre lederuddannelse på lokalt 

foreningsniveau med henblik på at være mere omstillingsparate og åbne over for nye danseformer? 

 Er der særlige geografiske forhold, der bør tages i betragtning ift. hvor i landet, man bør iværksætte 

udviklingsforløb med udvalgte lokale foreninger? 

 Hvilke realistiske målsætninger bør man arbejde med ift. ønsker om større medlemstal, og hvilke ressourcer kan 

de to regioner allokere til det lokale udviklingsarbejde? 

 Ønsker de to regioner og de lokale foreninger at undersøge relevansen af DIF og DGI’s eksisterende 

visionsarbejde med henblik på lederuddannelse i foreningsregi? 

 

Et andet oplagt udviklingsarbejde sigter mod at identificere hvilke foreninger, der har interessen for, evnerne og viljen 

til at etablere mindre satellitforeninger i nye lokalområder. Målsætningen sigter således på at opnå en bedre lokal 

forankring af danseforeninger i områder, hvor der pt. ikke er relevante dansetilbud og derved gode muligheder for at 

kunne etablere en ny forening. Der kan i dette udviklingsarbejde tages udgangspunkt i den dataindsamling, som DIF 

har bidraget med, da den indikerer de kommuner og geografiske områder, hvor der tilsyneladende er tomme pletter 

på landkortet. Til forskel fra det forrige udviklingsforslag, arbejder denne model ikke som udgangspunkt med, at der 

skal udvikles interesse for nye danseformer og -kulturer, som pt. ikke udbydes af foreningerne. Derimod kan 

strategien være at udbrede interessen for de danseformer, som de lokale foreninger i forvejen udbyder og finder 

mest interessante. 

 

Ved interesse for denne udviklingsmodel, bør de to regioner og de lokale foreninger være i stand til at besvare 

følgende spørgsmål:  

 Hvilke foreninger vurderes, ud fra kvalitative parametre, som egnede og interesserede i at udvikle lokale 

satellitforeninger i nye lokalområder? 

 Hvor vurderer både DSØ og DSV og de lokale foreninger, at de oplagte og interessante tomme pletter på 

dansemarkedet eksisterer? 

 Hvordan udvikler de to regioner en ny operationel strategi for at få foreningerne med? 

 Hvorledes kan lokale foreninger skabe sikkerhed for, at en indsats bærer frugt og resulterer i både nye 

foreningsdannelser og medlemsvækst? 

 Kan der udvikles modeller, hvor det bliver gjort klart hvilke ressourcer, det kræver for at få en lokal knopskydning 

til at lykkes? 

 

Det ville i relation til begge ovenstående udviklingsprojekter være relevant at spørge ind til, hvilke muligheder DIF har 

til at støtte op om indsatsen via tilskud til en udviklingskonsulent, der kunne medvirke til at skabe sammenhæng og 

samle erfaringer op mellem de indsatser, som der eventuelt iværksættes. 
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6.2 PERSPEKTIVERING 2 - HVORDAN REALISERES DS’ VISION? 
For at DS skal kunne realisere deres vision, skal de 19 danseformer og -kulturer, der pt. står uden for DS’ organisation, 

bedre kunne imødegås. Dette sker bedst via en åben og ærlig invitation og interesse for at høre, om de har fælles 

interesser i at samarbejde og organisere sig på sigt.  En imødekommende dialog sker med stor sandsynlighed ikke 

ved, at de 19 dansekulturer samles under det nuværende DS, der alene ved betoningen af sportsdans er en irrelevant 

størrelse for mange af de udenforstående danseformer og -kulturer. Der er muligvis behov for at udvikle nutidens DS 

til at være noget andet og mere, end tilfældet er i dag. 

 

Hovedspørgsmålet, i forsøget på at komme en realisering af visionen nærmere, kunne lyde: Kan der iværksættes 

konkrete udviklingsstrategier, der peger mod etableringen af en ny tværgående paraplyorganisation for 

konkurrencedominerede dansekulturer i Danmark? 

 

Dette scenarie sigter på et udviklingsarbejde, der har som målsætning at gå sammen med nogle af de mange nye 

danseformer, som eksisterer i Danmark, men som pt. ikke er organiseret af DS. For at udvikle en strategi, der kan 

realisere visionen, må der etableres en ny og klar arbejdsdeling mellem DS og de to regioner, som accepteres af alle 

parter. Mens DSØ og DSV fortsat skal tage sig af at servicere de eksisterende foreninger, vil DS med udgangspunkt i 

realisering og konkretisering af visionen på sigt udvikle sig til at være en udviklingsorienteret organisation, som 

påtager sig opgaven med at imødekomme og organisere en eller flere af de 19 dansekulturer, der står uden for DS i 

dag. Strategien forudsætter, at DS bliver langt mere opsøgende, udviklingsorienteret og dialogorienteret end 

tidligere. Første skridt på vejen må være at få formel politisk opbakning fra de to regioner til at iværksætte en 

organisationsændring. 

 

Arbejdstitlen på udviklings- og strategiarbejdet kunne være et nyt forbundsnavn med arbejdstitlen ’Dansens 

Forbund’. Tanken er, at hver danseart har hver sin ’sektor’ under et kommende nyt Dansens Forbund, hvor de enkelte 

danseformer og -kulturer vedligeholder deres egen særegne subkultur. I forløbet ville det være oplagt at søge 

sparring med det svenske danseforbund, som på mange måder allerede i dag er en variant af DS’ vision om fremtidens 

tværgående danseforbund og således allerede i dag er organiseret flere steder under både World DanceSport 

Federation, som DS også er det i dag, men dertil også World Rock´n´Roll Federation, World Country & Line DanceSport 

Federation. Herunder bør DS gøre sig meget bevidst om, hvilke ”ydelser” det nye Dansens Forbund kan tilbyde nye 

danseformer og -kulturer, som de ikke kan undvære og ikke allerede i dag kan få andre steder. 

 

Der forestår ligeledes DS en stor opgave med at beskrive hvilke juridiske og administrative formalia, der skal til for, at 

denne nye organisation og struktur kan etableres og godkendes. I dette spørgsmål stiller DIF sig også gerne til 

rådighed. 

 

DS bør ved interesse for at bevæge sig i visionens retning være i stand til at besvare følgende spørgsmål: 

 Hvilke behov, ønsker og forestillinger har de eksisterende foreningsbaserede dansekulturer, som pt. står uden for 

DS, for at medvirke til at skabe et fremtidigt Dansens Forbund? 

 Hvad kan Dansens Forbund tilbyde, som de eksisterende foreningsorganiserede dansekulturer ikke kan undvære 

i dag, og som de ikke kan få billigere og/eller lettere andre steder? 

 Hvilke ressourcer har DS til at iværksætte det opsøgende dialogbaserede rekrutterings-, udviklings- og 

organisationsarbejde målrettet de 19 andre eksisterende foreningsbaserede dansekulturer, som pt. står uden for 

DS? 

 Kan det nuværende DS leve med, at de muligvis i fremtiden blot vil være én ud af flere ’sektioner’ i et fremtidigt 

tværgående danseforbund, hvor både politisk indflydelse og økonomiske midler skal fordeles efter en ny model? 
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6.3 EFTERTANKER 
Det er tydeligt, at de ovenstående udviklingsscenarier peger i forskellige retninger. Valget af hvilken vej, der skal 

præge både DS og de to regioner i fremtiden, er i høj grad et politisk valg. 

 

De to regioner og de lokale foreninger bør hele tiden være opmærksomme på ikke at være for ambitiøse med deres 

udviklings- og strategiarbejde, og de bør ligeledes være i dialog med hinanden, spørge sig selv om hvilke realistiske 

målsætninger, der kan arbejdes videre med. Fortiden peger ikke just på, at der er mange ressourcer afsat til at udvikle 

lokale foreningers aktiviteter. Kunne man evt. få blot tre til fem danseforeninger til at koble sig på ovenstående 

udviklingstanker og –strategier, kan der muligvis udarbejdes en efterfølgende strategi, som peger fremad både for 

regionerne og foreningerne. 

 

Som følge af ovenstående kan fremtidens udviklings- og strategiarbejde i de to regioner pege i forskellige retninger. 

Det er derfor vigtigt at understrege, at erfaringer fra andre udviklingsforløb i specialforbundsregi påpeger, at et 

succesfuldt udviklings- og strategiarbejde forudsætter tydelige prioriteringer og arbejdsdelinger, samt at der er 

formel politisk opbakning til retningen i hele organisationen. 

 

Analyser af udviklingsprojekterne i DIF peger samtidig på, at der meget ofte er tale om et ’trade-off’, som betegner 

den situation, hvor man ikke kan gøre alting på én gang. I udviklings- og strategiarbejde bliver man derfor nødsaget til 

at vælge mellem forskellige oplagte alternativer, der ofte rummer vidt forskellige risici og potentialer. 
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BILAG 1: SAMTLIGE UDBUDTE DANSEHOLD I DANMARK  
 

Data er indsamlet i foråret og sommeren 2015, hvorfor antallet af hold og forholdet mellem dem vil ændre sig. 

 

Danseform/stilart Antal hold i DK sommersæsonen 2015 
Hip hop 1262 

Disko 750 

Standard, latin, 10-dans 572 

Linedance 506 

Showdance 497 

Vild med dans 290 

Zumba 230 

Børnedans 224 

MGP 217 

Jazz 198 

Ballet 190 

Funk 190 

Streetdance 168 

Squaredans 157 

Rock 150 

Pardans 131 

House 122 

Cheerleading 90 

Modern (alle former) 90 

Salsa 88 

Swing 87 

Girly style 85 

Hit fit 85 

Argentinsk tango 84 
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MTV Dans 78 

JitterBugg 75 

Breakdance 72 

Dance Fitness 59 

Jumpstyle 56 

Ramasjang 53 

Dancehall 51 

Stepdans 44 

Teknik 41 

Sportsdans 38 

Ballroom 37 

Brugsdans 35 

Dans (forskellige stilarter) 31 

Rytmisk Dans 29 

Ragga 28 

Dans for voksne 25 

LA style 24 

Musical dance Performance 22 

Urban 22 

Lindy hop 21 

Mix Dans 20 

Poledance (alle former) 20 

Alle latininspirerede Dansearter 19 

Bugg 19 

Kørestolsdans 19 

Contemporary 16 

New style 16 

Singledans 15 

Waacking 15 
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Just Dance 14 

Riverdance 14 

Selskabsdans 14 

Aerobic 12 

Bachata 12 

Boogie 12 

Samba 12 

Zouk 12 

Ukendt 11 

Glidende gådans 10 

Stage Performance 10 

Bollywood 9 

Mavedans 9 

Parkinsondans 8 

Seniordans 8 

Shake 8 

Hotstyle 7 

Isas stepz 7 

Tap Dance 7 

Back to the 80's 6 

Burlesque 6 

Reggaeton 6 

Twerk 6 

Vals 6 

X-Dance 6 

Familiedans 5 

Flamenco 5 

Impact 5 

Lady dance 5 
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Lyrical 5 

Michael JacksonDans 5 

Orientalsk mavedans 5 

Afro 4 

Akrobatik 4 

Cha 4 

Chairdance 4 

Clogging 4 

Country dance 4 

Dirty dancing 4 

Experime 4 

Jive 4 

Justin Bieber 4 

Kropsforståelse iBevægelse 4 

Les Lanciers 4 

MJ 4 

Popping 4 

Sidestegs Rock 4 

Spirrevipperne 4 

Broadway show 3 

fameDans 3 

Fun & Dance 3 

IrskDans 3 

Lyrical koreografi 3 

Nye hotte fra Youtube 3 

Nye stilarter 3 

One direction 3 

Verdensdans 3 

Yoga 3 
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Beyoncé 2 

Cheer 2 

Club dance 2 

Contradance 2 

Crump 2 

Dance Groove 2 

Dansepiger 2 

High heels 2 

Jam 2 

J-Squad 2 

Kontaktimprovisation 2 

Krump 2 

Motorik 2 

MPG 2 

OrientalskDans 2 

Pachanga 2 

Performance 2 

Piloxing 2 

Powerteens 2 

Rumba 2 

Supertalent 2 

Terminal Reaction 2 

Ungedans 2 

X-Clusive 2 

Askepop 1 

Cheerdance 1 

Cool youngsters 1 

Dancing queens 1 

Danseaften 1 
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Flow 1 

FunDance 1 

Hottie Heels 1 

Kick 1 

Kidzomba 1 

Latinmix 1 

Masala Bhangara 1 

Maxisjov 1 

Pop 1 

Power Girls 1 

Seje Danseserier 1 

Show Fitness 1 

Shuffle 1 

Sportsstrip 1 
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BILAG 2: KOMMUNAL OVERSIGT OVER DANSEUDBYDERE FORDELT PÅ ORGANISERINGSFORMER 
 

  Ikke kommercielle       Kommercielle   

Kommunenavn Aftenskoler Andre idrætsforeninger Danseforeninger Ungdomsskoler/efterskoler/musikskoler Kommercielle danseskoler Total 

Albertslund         2 2 

Allerød 2 1 2 1 3 9 

Assens   1 3     4 

Ballerup   1 2 1 1 5 

Billund     1   1 2 

Bornholm   1 5     6 

Brøndby 2   3   2 7 

Brønderslev   1 5   2 8 

Egedal 1 1 1   1 4 

Esbjerg 1 2 9   2 14 

Favrskov     4   1 5 

Faxe 1   3   1 5 

Fredensborg     5     5 

Fredericia 1   1   1 3 

Frederiksberg 2   3   5 10 

Frederikshavn     7     7 

Frederikssund   1 1   2 4 

Furesø     1   2 3 

Faaborg-Midtfyn     3   4 7 

Gentofte 1 3 3   5 12 

Gladsaxe 2 1 4   2 9 

Glostrup     2   1 3 

Greve 1   3   2 6 
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Gribskov   1     3 4 

Guldborgsund   2 5   4 11 

Haderslev     2   3 5 

Halsnæs   3 5     8 

Hedensted   2 3   2 7 

Helsingør     2   1 3 

Herlev     3   1 4 

Herning 1 1 5   2 9 

Hillerød   1 2 1 2 6 

Hjørring 1 1 1   1 4 

Holbæk   3 6   3 12 

Holstebro 1   4     5 

Horsens     4   4 8 

Hvidovre     2     2 

Høje-Taastrup         3 3 

Hørsholm 1   1   3 5 

Ikast-brande   1 1     2 

Ishøj     2     2 

Jammerbugt   1 1   1 3 

Kalundborg     1 1 1 3 

Kerteminde 1 1 1   1 4 

Kolding   1 6   2 9 

København 3 2 19 1 25 50 

Køge   1 3   2 6 

Langeland   1 1     2 

Lejre       1   1 

Lemvig   1   1   2 

Lolland     2   4 6 
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Lyngby-Taarbæk 1 1 4   3 9 

Mariagerfjord     3   2 5 

Middelfart 1       1 2 

Morsø 1   1   1 3 

Norddjurs   1 1   2 4 

Nordfyns     3   2 5 

Nyborg     1   1 2 

Næstved   1 5   3 9 

Odder     1   1 2 

Odense 1 3 16   5 25 

Odsherred   1 2   1 4 

Randers 1 1 6   2 10 

Rebild     2   2 4 

Ringkøbing-Skjern   1 3   2 6 

Ringsted     3   1 4 

Roskilde     5   3 8 

Rudersdal     1   2 3 

Rødovre 1   2   1 4 

Silkeborg   1 7 1 6 15 

Skanderborg   1 1   2 4 

Skive     2   1 3 

Slagelse 1 1 3   4 9 

Solrød     2   1 3 

Sorø     5   1 6 

Stevns     2     2 

Struer   1 3     4 

Svendborg 1 1 1   2 5 

Syddjurs     1   3 4 
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Sønderborg   1 4   3 8 

Thisted   1 4   1 6 

Tønder     3   1 4 

Tårnby     1   1 2 

Vallensbæk     1     1 

Varde     3   1 4 

Vejen   1 1   4 6 

Vejle   1 8   1 10 

Vesthimmerlands     2   1 3 

Viborg     6   4 10 

Vordingborg     7   2 9 

Ærø   1     1 2 

Aabenraa         4 4 

Aalborg 1 2 14   9 26 

Aarhus 1 3 11   12 27 

Grand Total 32 60 304 8 208 612 
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BILAG 3: RANGERET KOMMUNETABEL MED OVERSIGT OVER IKKE-KOMMERCIELLE DANSEUDBYDERE  
 

Kommunenavn Aftenskoler Andre idrætsforeninger Danseforeninger Ungdomsskoler/efterskoler/musikskoler Total 

Grand Total 32 60 304 8 404 

København 3 2 19 1 25 

Aarhus 1 3 11   15 

Aalborg 1 2 14   17 

Odense 1 3 16   20 

Silkeborg   1 7 1 9 

Esbjerg 1 2 9   12 

Gentofte 1 3 3   7 

Holbæk   3 6   9 

Guldborgsund   2 5   7 

Frederiksberg 2   3   5 

Randers 1 1 6   8 

Vejle   1 8   9 

Viborg     6   6 

Allerød 2 1 2 1 6 

Gladsaxe 2 1 4   7 

Herning 1 1 5   7 

Kolding   1 6   7 

Lyngby-Taarbæk 1 1 4   6 

Næstved   1 5   6 

Slagelse 1 1 3   5 

Vordingborg     7   7 

Brønderslev   1 5   6 

Halsnæs   3 5   8 
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Horsens     4   4 

Roskilde     5   5 

Sønderborg   1 4   5 

Brøndby 2   3   5 

Frederikshavn     7   7 

Faaborg-Midtfyn     3   3 

Hedensted   2 3   5 

Bornholm   1 5   6 

Greve 1   3   4 

Hillerød   1 2 1 4 

Køge   1 3   4 

Lolland     2   2 

Ringkøbing-Skjern   1 3   4 

Sorø     5   5 

Thisted   1 4   5 

Vejen   1 1   2 

Ballerup   1 2 1 4 

Favrskov     4   4 

Faxe 1   3   4 

Fredensborg     5   5 

Haderslev     2   2 

Holstebro 1   4   5 

Hørsholm 1   1   2 

Mariagerfjord     3   3 

Nordfyns     3   3 

Svendborg 1 1 1   3 

Assens   1 3   4 

Egedal 1 1 1   3 
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Frederikssund   1 1   2 

Gribskov   1     1 

Herlev     3   3 

Hjørring 1 1 1   3 

Kerteminde 1 1 1   3 

Norddjurs   1 1   2 

Odsherred   1 2   3 

Rebild     2   2 

Ringsted     3   3 

Rødovre 1   2   3 

Skanderborg   1 1   2 

Struer   1 3   4 

Syddjurs     1   1 

Tønder     3   3 

Varde     3   3 

Aabenraa         0 

Fredericia 1   1   2 

Furesø     1   1 

Glostrup     2   2 

Helsingør     2   2 

Høje-Taastrup         0 

Jammerbugt   1 1   2 

Kalundborg     1 1 2 

Morsø 1   1   2 

Rudersdal     1   1 

Skive     2   2 

Solrød     2   2 

Vesthimmerlands     2   2 
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Albertslund         0 

Billund     1   1 

Hvidovre     2   2 

Ikast-brande   1 1   2 

Ishøj     2   2 

Langeland   1 1   2 

Lemvig   1   1 2 

Middelfart 1       1 

Nyborg     1   1 

Odder     1   1 

Stevns     2   2 

Tårnby     1   1 

Ærø   1     1 

Lejre       1 1 

Vallensbæk     1   1 
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BILAG 4: RANGERET KOMMUNETABEL MED OVERSIGT OVER PRIVATE DANSESKOLER 
 

Kommunenavn Kommercielle danseskoler Total 
Graden af privatisering på det kommunale marked                            

(fordeling ml. kommercielle danseskoler divideret med andre udbydere) 

Grand Total 208 612 34,0% 

København 25 50 50,0% 

Aarhus 12 27 44,4% 

Aalborg 9 26 34,6% 

Silkeborg 6 15 40,0% 

Odense 5 25 20,0% 

Gentofte 5 12 41,7% 

Frederiksberg 5 10 50,0% 

Guldborgsund 4 11 36,4% 

Viborg 4 10 40,0% 

Slagelse 4 9 44,4% 

Horsens 4 8 50,0% 

Faaborg-Midtfyn 4 7 57,1% 

Lolland 4 6 66,7% 

Vejen 4 6 66,7% 

Aabenraa 4 4 100,0% 

Holbæk 3 12 25,0% 

Allerød 3 9 33,3% 

Lyngby-Taarbæk 3 9 33,3% 

Næstved 3 9 33,3% 

Roskilde 3 8 37,5% 

Sønderborg 3 8 37,5% 

Haderslev 3 5 60,0% 
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Hørsholm 3 5 60,0% 

Gribskov 3 4 75,0% 

Syddjurs 3 4 75,0% 

Høje-Taastrup 3 3 100,0% 

Esbjerg 2 14 14,3% 

Randers 2 10 20,0% 

Gladsaxe 2 9 22,2% 

Herning 2 9 22,2% 

Kolding 2 9 22,2% 

Vordingborg 2 9 22,2% 

Brønderslev 2 8 25,0% 

Brøndby 2 7 28,6% 

Hedensted 2 7 28,6% 

Greve 2 6 33,3% 

Hillerød 2 6 33,3% 

Køge 2 6 33,3% 

Ringkøbing-Skjern 2 6 33,3% 

Mariagerfjord 2 5 40,0% 

Nordfyns 2 5 40,0% 

Svendborg 2 5 40,0% 

Frederikssund 2 4 50,0% 

Norddjurs 2 4 50,0% 

Rebild 2 4 50,0% 

Skanderborg 2 4 50,0% 

Furesø 2 3 66,7% 

Rudersdal 2 3 66,7% 

Albertslund 2 2 100,0% 

Vejle 1 10 10,0% 
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Sorø 1 6 16,7% 

Thisted 1 6 16,7% 

Ballerup 1 5 20,0% 

Favrskov 1 5 20,0% 

Faxe 1 5 20,0% 

Egedal 1 4 25,0% 

Herlev 1 4 25,0% 

Hjørring 1 4 25,0% 

Kerteminde 1 4 25,0% 

Odsherred 1 4 25,0% 

Ringsted 1 4 25,0% 

Rødovre 1 4 25,0% 

Tønder 1 4 25,0% 

Varde 1 4 25,0% 

Fredericia 1 3 33,3% 

Glostrup 1 3 33,3% 

Helsingør 1 3 33,3% 

Jammerbugt 1 3 33,3% 

Kalundborg 1 3 33,3% 

Morsø 1 3 33,3% 

Skive 1 3 33,3% 

Solrød 1 3 33,3% 

Vesthimmerlands 1 3 33,3% 

Billund 1 2 50,0% 

Middelfart 1 2 50,0% 

Nyborg 1 2 50,0% 

Odder 1 2 50,0% 

Tårnby 1 2 50,0% 
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Ærø 1 2 50,0% 

Halsnæs   8 0,0% 

Frederikshavn   7 0,0% 

Bornholm   6 0,0% 

Fredensborg   5 0,0% 

Holstebro   5 0,0% 

Assens   4 0,0% 

Struer   4 0,0% 

Hvidovre   2 0,0% 

Ikast-brande   2 0,0% 

Ishøj   2 0,0% 

Langeland   2 0,0% 

Lemvig   2 0,0% 

Stevns   2 0,0% 

Lejre   1 0,0% 

Vallensbæk   1 0,0% 
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BILAG 5: SVARFORDELING PÅ VIGTIGSTE ÅRSAG TIL INDMELDELSE – KUNDER OG MEDLEMMER 
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BILAG 6: DIF-FORENINGER UDEN FOR DS MED MEDLEMMER I AKTIVITETEN ”DANS”  
 
Disse aktivitetsmedlemmer er enten organiseret i DAI, KFUM eller i ’DIF-Øvrige’ 

 

    Specialforbund   

    Dansk Arbejder Idrætsforbund   

Foreningsnavn CFR-nr. Foreningstal Medlemstal 

Albertslund Idrætsforening, Senioridræt 1267975 1 55 

Bjerregrav Boldklub 1026472 1 17 

Danish D-Lite 1206516 1 0 

Danske Banks Idrætsforening 1291318 1 24 

Egebjerg Senioridræt 1176131 1 85 

Eggeslevmagle Skytte- Gymnastik- og Idræts Forening 1195446 1 14 

Fjordager Idrætsforening 1042299 1 21 

FK Badebold 1178111 1 20 

Greve Senior Sport "Op på dupperne" 1179382 1 0 

Havrebjerg G og I 1179448 1 12 

Helsinge Aktivitets Center 1178144 1 40 

Helsingør Senior Idræt 1174702 1 22 

Husum Vænge Centret 1176996 1 24 

Hårby Idrætsklub 81 1207258 1 11 

Idrætsforeningen Fjorden 1206854 1 11 

Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 1174779 1 19 

Idrætsforeningen Sund Stil 1313109 1 13 

Idrætsforeningen Telefonen 1174792 1 0 

IF Coming Up 1177266 1 0 
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IF Silkesind 1182082 1 0 

Knabstrup Idrætsforening 1045653 1 15 

Lokalmotion i Ballerup 1175714 1 49 

Senioridræt i Bogense og Omegn 1179731 1 30 

Stautrup Idrætsforening, Senioridræt 1295853 1 20 

Studenter Settlementets Boldklub 1225405 1 35 

Styrk din krop - Motioner hele Livet 1178043 1 41 

Svendborg Senior Idræt 1040422 1 24 

Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening 1181092 1 9 

TST Tilst 1025943 1 0 

USG 1056712 1 1.562 

Veteransport i TIK 1175319 1 61 

Aakirkeby Idrætsforening af 1927 1238859 1 36 

Aars Pensionistforening 1181316 1 20 

Grand Total   33 2.290 

        

    Specialforbund   

    KFUM’s Idrætsforbund   

Foreningsnavn CFR-nr. Foreningstal Medlemstal 

Skovsgaard-Brovst KFUM Idrætsforening 1009697 1 20 

Vorgod-Barde motion og fritid 1017595 1 13 

Grand Total   2 33 

        

    Specialforbund   

    Øvrige DIF medlemmer   

Foreningsnavn CFR-nr. Foreningstal Medlemstal 

6. Kreds Nyvest skytte-, gymnastik- og idrætsforening 1200262 1 0 

Agerskov Sogns Ungdomsforening 1037204 1 11 
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Aktiv Fritid Nykøbing F. 1293423 1 145 

Allerslev U & If 1057353 1 15 

Allindelille IF 1268572 1 3 

Arnum Idrætsforening 1035595 1 22 

Aulum Gymnastikforening 1019643 1 30 

Ballum Idrætsforening 1037259 1 1 

Blære Idrætsforening 1014232 1 40 

Boeslunde Gymnastikforening 1047238 1 22 

Bokseklubben Orion 1012601 1 0 

Boldklubben Prespa 1198945 1 64 

Buerup Reerslev Idræts Forening 1045372 1 27 

Bøvling Ungdoms- og Idrætsforening 1018405 1 0 

Danseklub 2000 Bornholm 1061392 1 66 

DR Idræt 1298283 1 0 

Dronninglund Gymnastikforening 1008551 1 34 

Egebjerg If 1028305 1 9 

Eltang Vilstrup Gif 1029611 1 24 

Errindlev Gymnastik & Idrætsforening 1222367 1 6 

Esbjerg Gymnastikforening 1224685 1 65 

Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening 1209857 1 28 

FC Grenaa 1207179 1 114 

FC Sabur 1206808 1 0 

Flauenskjold Idrætsforening 1187785 1 0 

Gandrup Sportsklub 1230478 1 91 

Gauerslund Gymnastik 1032287 1 64 

Genner Idrætsforening 1235103 1 0 

Gentofte Idræt Og Fritid 1054809 1 0 

Gislev Idrætsforening 1200892 1 22 
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Give GIF 1212805 1 39 

Gjøl Gymnastik & Boldklub 1009541 1 34 

Glejbjerg Gymnastik og Idrætsforening 1033986 1 27 

Greve Dance Center 1313177 1 27 

Grundfos Hobby Sport 1255871 1 30 

Gørlev Idrætsforening 1195896 1 42 

Hadsund Gymnastikforening 1011317 1 0 

Hauge UGF 1204312 1 19 

Havndal Fitness 1024029 1 20 

Herborg Ungdomsforening 1204356 1 22 

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening (HOG) 1189146 1 73 

Hjerting Idrætsforening 1191633 1 49 

Hobro Gymnastikforening 1013196 1 57 

Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening 1232651 1 26 

Houlkær Idrætsforening 1232662 1 61 

Humlebæk Gymnastikforening 1222503 1 70 

Hvalsø Gymnastikforening 1223379 1 27 

Idrætsforeningen Mols 1185118 1 42 

Idrætsklubben Skanderborg Real 1024738 1 20 

Janderup Forenede Sportsklubber 1034302 1 47 

Jordløse Boldklub 1201059 1 5 

Karlslunde I.F., Gymnastik 1222931 1 69 

Karup-Kølvrå Idrætsklub 1233966 1 14 

Kb 81 Aalborg 1203816 1 0 

Klejtrup Idrætsforening 1014535 1 23 

Klemensker Idrætsforening 1212399 1 25 

Kværndrup Idrætsforening 1040365 1 12 

Lendum UGI 1008404 1 0 
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Lindholm Gymnastikforening 1011519 1 20 

Ljørslev-Ørding Idrætsforening 1015738 1 0 

Longelse Sportsforening 1040286 1 10 

Metropol IF 1298226 1 0 

Midtals Idrætsforening 1235283 1 25 

Munkevængets Fritids- Og Idrætsforening 1207945 1 48 

Mønsted Idrætsforening 1021419 1 11 

Måløv Idræts Forening 1057296 1 143 

Nakskov Idrætsmærkeforening 1223122 1 47 

Nordlangelands IF 1215461 1 8 

Nr. Vium Gymnastikforening 1204997 1 0 

Nybøl Idrætsforening 1235417 1 5 

Næsbjerg/Rousthøje UIF 1033828 1 38 

Nøvling Fodboldklub 1203862 1 0 

Pan Idræt 1056418 1 95 

Poulsker Idrætsforening 1183386 1 0 

Reerslev Skytte- Og Idrætsforening 1053191 1 11 

Rigspolitiets Idrætsforening (RPIF) 1295144 1 10 

Riis Tebstrup Idrætsforening 1269685 1 1 

Rise Skytte- & Idrætsforening 1040771 1 14 

Roskilde Ældre Motion (RÆM) 1268594 1 183 

Ruds-Vedby IF 1045473 1 10 

Ryde-Handbjerg UF 1205076 1 50 

Rønbjerg Ungdoms- & Idrætsforening 1205109 1 24 

Rønnede Idrætsforening 1185658 1 41 

Røsnæs Skytte,-Gymnastik & Idrætsforening 1289957 1 11 

Salto City 1056611 1 5 

Sandby Gymnastikforening 1200069 1 7 
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SDU Idræt Kolding 1300871 1 21 

SDU-Idræt, Odense 1299328 1 0 

Sevel Idrætsforening 1018034 1 35 

Skallebølle Sportsklub 1043717 1 16 

Skibet Idrætsforening 1208439 1 33 

Spjellerup-Torøje Gymnastikforening 1058139 1 15 

Sport 92 1274556 1 59 

Stenlille Idrætsforening 1047486 1 28 

Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening 1020025 1 13 

Svinninge Gymnastikforening 1222277 1 89 

Sydfalster Idrætsforening 1200115 1 29 

Søborg SG&I 1190362 1 20 

Søndermarkens Gf 1030689 1 100 

Søvind Gymnastik- & Idrætsforening 1029069 1 30 

Thise Idrætsforening 1230895 1 4 

Tommerup Idræt 1300746 1 17 

Vadum Idrætsforening 1230952 1 15 

Veddum Idrætsforening 1203467 1 0 

Vellev If 1205594 1 22 

Vinding Ungdoms Og Idrætsforening 1018269 1 44 

Vivild Idrætsforening 1209003 1 0 

VLI, Kgl. Vet.-Og Landbohøjskoles Idrætsforening 1190452 1 76 

Voerladegaard IF 1209014 1 35 

Vaarst-Fjellerad Boldklub 1172114 1 10 

Ølgod Gymnastik- og Ungdomsforening 1172957 1 91 

Ølstrup Gymnastik- Og Ungdomsforening 1205796 1 0 

Ørslev G & IF 1058354 1 19 

Ørsted Idrætsforening 1209115 1 18 
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Ørum Sf 1008832 1 22 

Øster Alling Idrætsforening 1209137 1 40 

Øster Starup - Vester Nebel IF 1031286 1 46 

Østerlars Boldklub 9. Kreds 1183948 1 15 

Aakanden GF 1298035 1 43 

Ålbæk IF 1171978 1 46 

Aarhus 1900 Gymnastik 1224191 1 7 

Aarhus Kørestolsdans 1225708 1 0 

Åstrup IF 1233123 1 43 

Aasum Idrætsforening 1202016 1 12 

Grand Total   124 3.713 

 

 


