
Etik på dansegulvet 

Etik på dansegulvet er bare almindelig sund fornuft, goodwill og 
samarbejde. De bedste dansere er dem, som følger dansegulvets gode 
manerer, de er høflige og hensynsfulde og vil være velkomne alle 
steder. 

Denne simple guide vil hjælpe dig til at nyde at dele et dansegulv med 
andre og forhindre dig i – ubevidst – at ødelægge det for de andre.  
  

 

Aldrig tage mad, drikkevarer, 
is, slik eller tændte 
cigaretter/cigarer med på 
dansegulvet. 

 

Altid lytte til DJ. Det er 
almindeligt for en DJ at 
annoncere dansen og ”tælle 
ind”. 

 

Aldrig gå imellem danserne for 
at krydse gulvet – gå udenom 
eller vent. 

 

Altid hjælpe og opmuntre 
begyndere. Der skal kun nogle 
få ord til, for at få en ny ven. 

 

Aldrig stå stille på dansegulvet 
for at snakke – hvis musikken 
spiller – gå ud til siden. 

 

Altid gå op foran, når dansen 
starter. Andre kan så starte en 
ny række bagved dig. 

 

Aldrig at begynde på en anden 
dans, medmindre der er masser 
af plads og du syntes, at det er 
acceptabelt. 

 

Altid rokere i rækkerne, når en 
ny dans starter, så får alle 
mulighed for at stå i de forreste 
rækker. 

 

Aldrig optage meget gulvplads 
– for at vise dig. Hvis gulvet er 
fyldt så tag små skridt og pas 
på sammenstød. 

 

Altid være venlig og undskylde, 
hvis du støder ind i nogen, også 
selvom det måske ikke var din 
skyld. 

 

Aldrig stop op midt i dansen, 
for at undervise andre. Du vil 
være i vejen. Gå ud til siden for 
at undervise. 

 

Altid erstatte en drink, du er så 
uheldig at vælte. Husk altid at 
sige undskyld. 

 

Aldrig lade dine fødder, knæ, 
arme eller albuer være farlige 
våben på dansegulvet. 

 

Altid lade det yderste af 
dansegulvet være frit til 
almindelig pardans. 

 

Aldrig vise dig. Skøre 
variationer, hurtige drejninger, 
høje spark og hop vil bare gøre 
folk sure på dig. 

 

Altid at give plads til dansere i 
udkanten af dansegulvet, og 
plads til at andre kan gå i 
udkanten af dansegulvet. 

 

Aldrig tro, at du har en fast 
plads på dansegulvet. Det vil 
gøre de andre dansere sure på 
dig.  

 

Altid følge danseretningen. The 
Line of Dance (LOD) er mod 
uret. 

    
 

Altid vise din taknemmelighed. 
Klapsalver liver op, instruktører 
og DJ's arbejder virkelig hårdt 
for dig. 

Ovenstående er en afskrift fra Linedancermagazine.  

  

 


