
Bruttogruppe koncept 2021  
Overordnet målgruppe  
Bruttogruppen kan indeholde henholdsvis ynglinge, u21 og voksne dansere. 
Bruttogruppen er en del af DS nationale team. Der kan i 2021 maksimalt optages 11 par i 
programmet på ethvert tidspunkt, hvorved der maksimalt vil være 15 par i DS nationale 
team (Verdensklasse + eliteatleter + bruttogruppe par)  

Udtagelseskriterier (jf elitestrategien)  

Grundet den særlige COVID.19 situationen, hvor der i 2020 ikke har været afholdt 
internationale turneringer og kun yderst begrænset nationale turneringer udtager 
elitedriften pt. på baggrund af en vurdering af potentiale.  

Parret skal på alle tidspunkter kunne overholde yde-yde kontrakten med DS, herunder 
være i stand til at kunne repræsentere Danmark ved EM/VM i indeværende år.  

I 2021 udtages der i januar måned og igen efter første afholdte nationale turnering. Senere 
optag kan kun udtages på wildcard.  

Wildcard til bruttogruppe: Der kan gives wildcard til bruttogruppen, hvis et par opfylder 
optagelseskriterierne i løbet af årret, eller hvis et par udenfor bruttogruppe udtages som 
repræsentant til EM/VM i voksen eller 1. par i ynglinge. Et wildcard giver som 
udgangspunkt adgang til elitesamlingerne mod egen betaling, men ingen TD-registrering 
og derved ingen individuel økonomisk støtte.  

Indhold/Elementer  
Der kan primært ydes støtte/tilskud til følgende aktiviteter/områder:  

• International konkurrencedeltagelse    
• Træningslejre 	 
• Øget daglig træning/undervisning   
• 	

Sekundært også eventuelt også støtte til ekspertbistand, som f.eks:  	 
• Sportspsykologi    
• Diætist    
• Fysisk træner  	 
• Fysioterapi    

Økonomisk støtte  



Efter udpegningen af aktuelle par, disponerer DS' sportschef/ED i samråd med 
DS/TD arbejdsgruppen et rammebeløb pr par (ud fra ovennævnte 
kriterier/prioritering). Der gives som udgangspunkt mellem 15.000 - 35.000 kr i 
aktivitetstilskud per par årligt, hvilket oplyses ved første udviklingssamtale med 
sportschefen.  

Samlinger- og aktiviteter pr. kalenderår  
1 fælles landsholdstræning  

• 6-8 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori  	 
• Ved ønske min. 2 privatlektioner pr par med væsentlig rabat  
• Evt. mulighed for køb af yderligere privatlektioner med/uden rabat (par som ligger 

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

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

eller omvendt (delvis udligning af evt. skævvridning)  	 

2 traditionelle elitesamlinger  

• 6-8 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori  	 
• Ved ønske min. 2 privatlektioner pr par med væsentlig rabat  
• Evt. mulighed for køb af yderligere privatlektioner med/uden rabat (par som ligger 

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

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

eller omvendt (delvis udligning af evt. skævvridning)  	 

2 eliteaktiviteter efter DM eller ranglister  

• 4-6 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori  	
Evt. mulighed for køb af privatlektioner med/uden rabat (par som ligger  
inden for primære målgruppe på aktivitets tidspunktet og/eller som 
skal/vurderes til at skulle repræsentere os ved EM/VM i yng/voks inden for 
kort tid, prioriteres højest i denne forbindelse)  	 

• Evt. måltider, hotel og rejsetilskud, jf ovenfor  

Yderligere har elitedriften en intention om, at afprøve et pilotprojekt i 2021 omkring 
nationale eliteaktiviteter med danske WSDF dommere. Hvis dette bliver aktuelt, hører i 
mere herom fra sportschefen på mail.  



Yderligere goder/tilbud  
• Spiseordning med tilskud (pt. kun i idrættens Hus, Brøndby)  
• Mulighed for fri adgang til fitness/styrketræning i TD’s egne styrketræningscentre i 

Aarhus (Atletion) eller Brøndby (Idrættens Hus)  
• Mulighed for fitness world kort  
• DS tøj med National Team logo  

Helårs karriereplan  
• Der afholdes min. 2 halvårlige helhedssamtaler med sportschefen. Samtalerne har 

til formål at afstemme forventninger ift. samarbejdet og udarbejde en grundig 
helhedsplan pr. par, for sammen med jeres danske coach at sikre at begge parter 
er interesseret i samarbejdet på de givne vilkår. Herudover er det hensigten at 
identificere hvilke målsætninger og evt. særlige fokusområder, der er vigtigt for det 
enkelte par for den kommende periode indenfor både det sportslige, 
uddannelse/job og personlige områder. Samtalen kan efter parrets ønske også 
udmunde i flere udviklingssamtaler med sportschefen. Dette er et ekstra tilbud, som 
vi tænker er relevant for særligt bruttogruppeparrene, som jo ikke har adgang til 
TDs ekspert ydelser.  

• Ifm udarbejdelsen af denne plan aftales det, ud fra et disponeret rammebeløb, 
hvilke aktiviteter – internationale turneringer, daglig træning/udvikling, træningslejre 
mv – der konkret støttes/betales af dette  

Modydelser/Krav  
• Helheds/optagelsessamtale: Afstemme forventninger ift samarbejdet, og sikre at 

begge parter er interesseret i samarbejdet på de givne vilkår  	 
• Underskrevet yde/yde aftale  	 
• At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter i fuldt omfang, og at evt afbud kun 

sker efter forudgående aftale med Sportschefen, jf. elite strategien  
• At man løbende holder Sportschefen orienteret om evt væsentlige 

ændringer/udfordringer ift parrets karriere/satsning, herunder skader mv.   

Betaling:  
Grundbeløb for deltagelse vil i 2021 være kr. 2.650 pr par pr kvartal for std el lat par og kr. 2.900 pr par pr 
kvartal for kombi par. DS kasserer vil tilsende faktura ud d. 1/5, 1/7, 1/9 og 1/11.  

Udtagelser  
Med baggrund i den særlige COVID-19 situation har elitedriften foreløbig foretaget 
følgende udtagelser. For bruttogruppen kan der udtages igen efter DM 2021/første 
nationale afholdte turnering. 10-dansere der kun er optaget i én af disciplinerne, får som 
udgangspunkt også mulighed for at deltage i gruppeundervisningen i den modsatte 
disciplin.  



Standard  

Gabrielle & Kristine, KAF  

Alexander & Mie, ÅS  

Latin  

Egor & Mie, KAF  

10-dans  

Gints & Anna, JDS 

Ovennævnte par bedes kontakte sportschefen på sportschef@sportsdans.dk senest d. 
31-01-2021. 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 det nationale team 
(elitepar og bruttogruppe par). Optag i DS nationale team forudsætter underskrevet yde 
yde kontrakt, som er tilsendt til sportschefen inden d. 31-01-2021.  

 

Datoer for elitesamlinger og eliteaktiviteter 2021 udmeldes hurtigst muligt. 


