
”Boble” koncept 2020 
DS boblegruppe er en del af kraftcenteret. ”Boble” konceptet skal ses som et ”add on” til 
elitekonceptet, som sikre overgangen mellem kraftcenteret og elitegruppen.. Vi forholder 
os retten til at justere konceptet løbende. 

Udtagelseskriterier jf elitestrategien 

Voksne, ynglinge og u21 

Par, som er del af kraftcenteret kan udtages som bobler hvis elitedriften vurderer at parret 
har potentiale for at opnå kvalifikation indenfor en overskuelig årrække. Som bobler har 
man mulighed for at deltage på elitecenterets samlinger, men øvrige tilbud gælder ikke.  

Deltagelse i min. 1 dansk rangliste/ DM sammen som par 

Wildcard til boblegruppen: Der kan gives wildcard til boblegruppen, hvis et par opfylder 
optagelseskriterierne i løbet af året. Et wildcard giver adgang til boble konceptet, eksklusiv 
aktivitetsstøtte til valgfri WDSF turnering. 

Indhold 

Kraftcenter (per samling): 

● 2 samlinger per år med gennemsnitlig dette indhold: 
○ 6-8 x 45 minutter gruppelektioner 
○ 2-4x 45 minutters emne fra ATK: sportspsykologi, fysisk træning, diætist mm. 
○ 4 x 45 fællestræning efter instruktørs valg 
○ Afvikles typisk over 2 dage 

 
● 1 Fælles landsholdssamling (Elite og KC) samling afvikles over 3 dage 

 
● 2  endags aktiviteter, der afvikles efter nationale turneringer og sammen med eliten, 

dog med opdelte undervisning. 
■ 2-4 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori 

 
Deltagelse på 2 elitesamlinger (indhold pr. samling): 

● 3-4 gruppelektioner pr. disciplin i særskilt gruppe ved internationale instruktører 
● Evt. 1 fællestræning med Elitegruppen 
● Afvikles typisk inden for én dag/1 døgn og om lørdagen 



● Måltider/snacks ifm deltagelsen – evt. overnatning som udgangspunkt på egen 
hånd/for egen regning 

● Evt mulighed for køb af privatlektioner med rabat, dog forudsat at der er kapacitet 
efter bookinger fra Elitegruppen 

Økonomisk støtte: 

Kr. 3000 i tilskud til deltagelse i valgfri WDSF turneringn, men efter forudgående 
godkendelse af Sportschefen. 

Særskilt tilskud til North European Championship til alle par på DS landshold. 
 

Modydelser/Krav: 

● At man deltager i de udbudte aktiviteter (inkl KC) i fuldt omfang, og at evt afbud kun 
sker efter forudgående aftale med Sportschefen. Jf. basisforpligtelserne kan 1 gang 
fravær på kraftcentersamling eller elitesamling godkendes efter aftale med 
sportschef og kraftcenterkoordinatoren.  

● At man løbende holder Sportschefen orienteret om evt væsentlige 
ændringer/udfordringer ift parrets karriere/satsning. 

● At man undlader at promoverer (sociale medier, presse mv) egne resultater opnået 
i andre danseforbund. Derimod meget gerne resultater opnået i DS, WDSF og 
private turneringer som fx de store engelske turneringer. 

● Underskrevet yde yde kontrakt for boblegruppen 

 

Betaling: 
Grundbeløb for deltagelsen i Kraftcenter/ boble gruppen for hele 2020 er: std/lat: kr. 2.000 
pr. person, kombi: kr. 2.500 pr person, og indbetales efter nedenævnte plan til DS’ 
kasseren@sportsdans.dk på DS’ konto: Reg. nr. 5472 kontonummer 1070959. Husk at 
opgive navn. 
  
1. rate:  std/lat: kr. 1.000 pr. person, kombi: kr. 1.250 pr person – DEADLINE 1/4 2020 
2. rate:  std/lat: kr. 1.000 pr. person, kombi: kr. 1.250 pr person – DEADLINE 1/9 2020 
  
Det bemærkes at brugerbetalingen er inkl. al fortæring på samlingerne ligesom vi 
medvirker til at arrangere/foranlediger ophold/overnatning ifm. weekend samlinger i 
modsatte region. Første valg er privat indkvartering alternativt vandrehjem. Hvis behovet 
forfindes bedes den afholdende klub stille med en overnattende repræsentant på DS 
regning. Team Danmark elitekommunerne i København og Aarhus yder betragtelige 
tilskud til projektet, hvilket er en afgørende faktor for at brugerbetalingen fortsat kan holdes 
på dette forholdsvis beskedne niveau. 
Mht. transport til og fra kraftcentersamlingen forsøger DS at være behjælpelig, såfremt det 
er muligt for den afholdende klub. Ellers foregår dette på egen hånd.  



 

Udtagelser: 

Ud fra disse rammer og guidelines har eliteudvalget og sportschefen foreløbig foretaget 
følgende udtagelser, således at nedennævnte par (i vilkårlig rækkefølge) tilbydes 
optagelse i ”Bobler” gruppen frem til ultimo 2020. For boblegruppen kan der udtages igen 
efter DM 2020, herefter er det kun muligt at blive udtaget med wildcard.  

Boblegruppen 
Gustav & Victoria, ÅS 

Martin & Olivia, KAF 

Nicolai & Anna, KAF 

Gints og Anna, JDS 
 
Serhii & Stine, JDS 

Rui & Anne-Sophie, ÅS 

Tore & Johanne, JDS 

Ovennævnte par bedes kontakte sportschefen på sportschef@sportsdans.dk senest d. 
15-02-2020. Såfremt vi IKKE har modtaget jeres tilsagn inden denne tidsfrist, betragter vi 
jeres manglende respons som et NEJ TAK til dette tilbud. 
I kan på DS hjemmeside finde basisforpligtelser/yde yde kontrakt for boblegruppen. Optag 
i boblegruppen forudsætter underskrevet yde yde kontrakt, som er tilsendt til sportschefen 
inden d. 15-02-2020. 
 
Der afholdes samlinger på følgende datoer i 2020: 
 
Elitesamlinger: 
Ekspert samling (4 elitepar) 18 marts, Sportens hus Århus 
Landsholdssamling d. 24-26 april, KAF 
Elitesamling d. 23-26 juli, ÅS (bobler deltager om lørdagen) 
Elitesamling d. 9-11 oktober, JDS (bobler deltager om lørdagen) 
Eliteaktivitet latin d. 8 november, ØST (kraftcenter og bobler inviteres også) 
Eliteaktivitet standard d. 13 september, VEST (kraftcenter og bobler inviteres også) 
 
Kraftcentersamlinger: 
Landsholdssamling 24-26. april, KAF 
Kraftcenter samling 29-30 august 
Kraftcentersamling 28-29 november 
Eliteaktivitet latin d. 8 november, ØST (kraftcenter og bobler inviteres også) 
Eliteaktivitet standard d. 13 september, VEST (kraftcenter og bobler inviteres også) 



 

Dansehilsner fra elitedriften 

 

  

 


