
Hvilket hold skal jeg vælge (vejledende)  

Priser se Kontingent. Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer. 

 

BI 

Holdet er til helt nye dansere, eller dig der ønsker at fortsætte med at 
danse lette danse, der bliver meget grundigt gennemgået. 

Starter på niveau 0 (Absolut begynder / begynder), hver ny sæson. 

Torsdag kl. 18.30 – 19.25 

  

 BII 

Holdet for dig, der ønsker at danse begynderdanse med lidt højere 
sværhedsgrad (sværeste del af begynder, uden at skulle starte på nul), og 

lette letøvede danse, som stadig bliver meget grundigt gennemgået. 

Starter på niveau I (Begynder / lidt let øvet) hver ny sæson. 

Torsdag kl. 19.35 – 20.30 

  

 Snuseholdet  

Springbræt til Tæskeholdet. 

Holdet for dig, der kunne tænke dig at snuse til et lidt højere niveau. (den 
letteste del af Tæskeholdet) 

Starter på niveau I (let øvet) hver ny sæson. 

Torsdag kl. 20.40 – 21.35 
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Tæskeholdet 

Holdet for dig, der ønsker at danse med noget højere sværhedsgrad, der 
bliver grundigt gennemgået, men lidt hurtigere en fordel at have nogle 

danse år på bagen. 

……Der forventes, 

At du kan modtage en instruktion på ca. 8 takter, og at du kender de fleste 
grundtrin. 

På dette hold vil du f.eks. lære helt nye danse, som hitter her og nu, danse 
der stadig danses rundt omkring i landet, endvidere vil vi genopfriske/danse 

nogle af klubbens gamle, lidt sværere danse, måske snuse til en enkelt 
sværere dans (advanced).  

Der vil blive danset til al slags musik. 

Niveau I – II (III) (let øvet – øvet) 

Tirsdag kl. 18.30 – 19.55 

 Se også: Øvrige oplysninger 

   

Hyggeholdet 

Holdet for dig, der ønsker at danse gamle, måske næsten glemte danse 
(gamle danse er også danse fra sidste år), måske lære en enkelt ny engang 

imellem. Hyggen har meget høj prioritet (indlagt kaffepause)  

Niveau alle, men kun nye danse bliver grundigt gennemgået fra bunden. 

Holdet er ikke for helt nye dansere, da hovedparten af dansene er fra 
tidligere år. 

Tirsdag kl. 20.05 – 21.35 
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Andre oplysninger vedr. valg af hold 

Der er ingen krav om at flytte hold.  

Du danser på det hold, hvor niveauet, dansene passer til dig, også selv om du 
danser på samme hold 10 år i træk. 

Hvis du vælger et hold / niveau der er for svært, går det sjove af dansen, 
og til slut mister du lysten til at tage af sted. 

Du har mulighed for at vælge et højere eller lavere niveau som 2. hold, eller 
som gæst, men husk dansene og gennemgangen er på 2.holdets/ 

gæsteholdets præmisser. se priser 

  

Klubbens Niveauer (vejledende) 

Niveau 0 

Absolut Begynder - begynder / Absolute beginner – Beginner 

Niveau I 

Begynder – lidt let øvet / Beginner – Improver (easy intermediate) 

Niveau II 

Let øvet – øvet / Improver – Intermediate (easy Advanced) 

Niveau III 

Øvet – meget øvet / Intermediate – Advanced 

 


