
Sub-Elitecenter – Danmarks Sportsdanserforbund 

Deltagelse i samlinger mv for – og støtte til - Danmarks Subelite (max 8-10 par) 

Sub-Elitegruppe Koncept 2016 

Guidelines/Udtagelseskriterier: 
Primær målgruppe – par der vurderes som potentielle til/meget tæt på Elitegruppen: 
Rangering I Danmark - baseret på indbyrdes resultater og ranglisteplaceringer på 
udtagelsestidspunktet 

 Voksen: 4-6 std, 4-6 lat, 2-3 kombi* 
 Under 21: 2 std, 2 lat, 2 kombi* 
 Ynglinge: 2 std, 2 lat, 2 kombi* 

*) Minus gengangere/par allerede udtaget til E-gruppen på Wild Card) 
 
Wild Cards:  
Wild cards gives efter en samlet vurdering primært til:  

 Par der vurderes til at være lige udenfor ovennævnte primære målgruppe. 
 Voksen: Min. top 150 på WDSF verdensranglisten eller bevist top niveau ved udvalgte 

åbne WDSF turneringer (feks top 96 ved GOC)  

 U21/Yng: Kvartfinale niveau WDSF EM/VM eller bevist top niveau ved udvalgte åbne 
WDSF turneringer (feks top 48 ved GOC, dog top 24 i 10 dans) 

 Jun2: Semifinale niveau WDSF EM/VM (Finale i 10 dans) eller bevist top niveau ved 
udvalgte åbne WDSF turneringer (feks Semifinale ved GOC, dog finale i 10 dans) 

 Par som er udtaget til at repræsentere DS ved EM/VM’er i Ynglinge (evt for en 
tidsbegrænset periode) 

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

Elitesamlinger- og aktiviteter pr. kalenderår (grupper generelt med E-

gruppen): 

 2-3 traditionelle weekend elitesamlinger indeholdende: 
 6-8 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori 
 Min. 1 privatlektion pr par med max. 50 % brugerbetaling 
 Evt mulighed for køb af privatlektioner med/uden rabat, dog forudsat at der er 

kapacitet.  
 Fælleslectures, fællestræninger og alternative emner 
 Måltider (NB: Evt hotel for egen regning) 
 Evt rejsetilskud, hvis der er overvægt af samlinger i Aarhus frem for København – 

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

 4-6 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori 
 Min. 1 privatlektion pr par med max. 50 % brugerbetaling (forbehold for 

kapcitet) 
 Evt mulighed for køb af privatlektioner med/uden rabat, dog forudsat at der er 

kapacitet.  
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 Måltider (NB: Evt hotel for egen regning) 
 Evt rejsetilskud, hvis der er overvægt af samlinger i Aarhus frem for København – 

eller omvendt (delvis udligning af evt. skævvridning) 

Kraftcentersamlinger pr. kalenderår: 

 Obligatorisk deltagelse i 2 fællessamlinger (1 pr. halvår). Udgangspunkt er én samling 
med top nationale instruktører og én med internationale instruktører.  

 Option på deltagelse i øvrige KC samlinger i perioden (grupper sammen med KC 
gruppen) 

WDSF rejseprojekt: 
 Tilskud til udvalgte WDSF turneringer (med udgangspunkt i liste over DS prioriterede 

turneringer) pr. år efter nærmere aftale med sportschefen. Tilbuddets omfang vil være 
differentieret i 2-3 grupper udvalgt af ED. Par optaget i løbet af året garanteres IKKE et 
sådant tilbud. 

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

 Option på evt øvrige elitetilbud fra Elitedriften i perioden. 
 Mulighed for køb af DS profiltøj (”National Team”) 

Modydelser/Krav: 

 At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter i fuldt omfang, og at evt afbud kun 
sker efter forudgående aftale med Sportschefen. 

 Udarbejdelse og indsendelse af ½ års aktivitetsplaner (efter nærmere instruks fra 
Sportschefen), samt løbende holder Sportschefen orienteret om evt væsentlige 
ændringer/udfordringer ift parrets karriere/satsning. 
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