ARGUMENT FÖR EN DELNING - INFÖR ÅRSMÖTE UDI 190331
Bakgrund till förslaget
Snart är det dags för årsmöte och dagordningen har kommit ut. Där ligger ett förslag om att
dela föreningen så att barn, ungdom och elit får bli en egen. Styrelsen har alltid jobbat för att
hitta lösningar som tillgodoser behoven för så många medlemmar som möjligt. Vi anstränger
oss till det yttersta för att alla ska få sin röst hörd och styrningen följer Svenska
Danssportförbundets och Svenska Riksidrottsförbundets riktlinjer. Men tyvärr har inte detta
tagits emot bra av alla medlemmar.
Som situationen är nu har vi tävlande ungdomar och vuxna samt flera styrelsemedlemmar
som inte längre vill vara kvar i UDI. Orsakerna till detta kommer vi inte att gå in på mer än att
det under en längre tid har pågått flertalet konflikter och beteenden som har skapat negativa
känslor och dränerat energi. Konflikterna har påverkat personer i olika grad och vi har
medlemmar som nu mår så dåligt att de inte ens vill/kan vistas i våra lokaler. Av nuvarande
10st aktiva barn- och ungdomsledare har 8st själv framfört att de, på grund av situationen,
inte längre vill fortsätta vara ledare i UDI nästa termin. Det är viktigt att notera att det handlar
om unga ledare där fem av dem bara är mellan 14-20år. Vi vill att de ska kunna känna
trygghet och glädje av ett föreningsliv så att de stannar i ideellt föreningsarbete i framtiden.
Sett till hur styrelsens 9st medlemmar påverkats så har en redan klivit av och ytterligare 4st
har meddelat att även de lämnar sitt styrelseuppdrag vid årsmötet.
När vi närmade oss ett årsmöte började vi i styrelsen fundera på förslag för att lösa
situationen och det vi kom fram till är det som nu ligger i årsmötets dagordning. De personer
som idag inte längre vill vara kvar i föreningen vill vi ge en ny möjlighet att fortsätta vara
engagerade, ge av sin energi och kunskap, återfå dansglädje, själva tävla och driva en
dansförening framåt med barn och ungdomar som fokus.

Argument för en delning är följande:
➢ Barn och ungdomar kan få ett större fokus i den nya föreningen och vuxna kan få
större fokus i UDI. Mer fokus tror vi leder till att gruppen får mer utrymme att
utvecklas och må bra samt att de som driver föreningen (styrelse och andra
engagerade) får mer fokuserade arbetsuppgifter.
➢ I en mindre förening ges större möjlighet till delaktighet och inflytande.
➢ De pengar som den nya föreningen drar in kommer oavkortat kunna gå till att driva
barn- och ungdomsverksamheten framåt eftersom föreningens fokus ligger på just
dessa.
➢ Ledare och andra nuvarande aktiva i föreningen som kan tänka sig att fortsätta med
föreningslivet i ett nytt sammanhang får en arena för det. Vi vill behålla det positiva,
glada och energifyllda som barn- och ungdomsgruppen bidrar med.
➢ De flesta av barn- och ungdomsledarna fortsätter att vara barn/ungdomsgruppens
ledare i den nya föreningen vilket ger fortsatt trygghet, flera dicipliner och förebilder
(se bilaga 1 ”Dansen vill” och bilaga 2 ”DSF utvecklingsplattform” för med info).

➢ Syftet med en delning har aldrig varit att skapa en konkurrerande verksamhet.
Föreningarna driver verksamheter med olika fokus och således kan samarbete
mellan dessa möjliggöras.
➢ Då den nya föreningen vid en delning blir mindre ligger också ett betydligt mindre
belopp på strax under 20% som förslag på tillgångar som följer med barn, ungdom
och elit. Denna del av UDI:s verksamhet är den som är mest kostsam, vilket betyder
att ett startkapital är viktigt för att inte behöva konkurrera.
Sammanfattningsvis
Förslaget är framlagt som ett resultat av den negativa anda som härjat i föreningen ett flertal
år och aldrig verkar få ett slut. Vi gör inte det här för att förstöra för någon, det är ett sätt att
rädda det som än inte nåtts av det turbulenta och negativa som florerar i föreningen samt
ställa upp för de personer som blivit hårt drabbade. Vårat mål är att alla ska känna sig
välkomna och känna dansglädje.

Styrelsen

Bilaga 1

Dansen Vill Värdegrund, vision och riktlinjer för svensk
danssport
Som idéprogram ska Dansen Vill vara den idémässiga basen för central och lokal verksamhet.
Med Dansen Vill som grund kan föreningar, distrikt och centrala funk?oner u@orma sina egna mål och
handlingsprogram.

Inledning
Svensk danssports gemensamma inriktning beskrivs i Dansen vill. De verktyg vi behöver och vill ha för
aC omsäCa deCa ?ll prak?sk verksamhet väljer vi själva. Vår omvärld och våra förutsäCningar i
samhället förändras i allt snabbare takt. Därför behöver vi ha en pågående dialog om vår vision och
målsäCning. Grundläggande värderingar, policyfrågor, e?k- och moraluppfaCningar måste säCas i
fokus. Den demokra?ska processen inom Svenska Dansspor@örbundet (DSF) med medlemmars
möjlighet aC kunna påverka är en vik?g bas aC utgå från.
DeCa dokument ska vara en hjälp för föreningar, distrikt, centrala funk?oner inom DSF och enskilda
utövare aC hiCa verksamhetsidé och fram?da inriktning.
Vägledningen i DSF:s beskrivning är IdroCen Vill, först antagen vid RiksidroCsmötet 1995 och sedan
vidareutvecklat.
I texten används ”vi” som eC uCryck för danssportens hela organisa?on. Alla ak?va, ledare och
funk?onärer inom föreningar, distrikt och på central nivå ingår i deCa begrepp. Alla har en möjlighet
aC vara med och påverka DSF:s inriktning.

Svenska Danssportförbundet (DSF) bildades 25 februari 1968 på Birkagården i Stockholm och är
sedan 1977 medlem i RiksidroCsförbundet (RF). DSF är också medlem i Interna?onal Dance Sport
Federa?on (IDSF), World Rock’n’Roll Confedera?on (WRRC), World Country & Line Dance Sport
Federa?on (WCLDSF), World Swing Dance Council (WSDC) och anslutna ?ll Sveriges Olympiska
KommiCé (SOK) som ”recognised”.
Våra nuvarande dansgrenar:
La?namerikanska danser (Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba, Paso Doble, Jive)
Standard danser (Modern vals, Quickstep, Tango, Wienervals, Slow Foxtrot)
Tiodans (Latin och Standard ovan bildar tillsammans Tiodans)
Bugg och Rock´n´Roll danser (Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Boogie Woogie, Rock’n’Roll)
Line Dance
Forma?onsdans

Svenska Danssportförbundets verksamhetsidé, vision och
värdegrund
Svenska Dansspor@örbundet ska arbeta eSer de gemensamma normer och riktlinjer som ﬁnns inom
den svenska idroCsorganisa?on och som RiksidroCsförbundet ger uCryck för i ”IdroCen vill”. Den

svenska idroCsrörelsen har samlats bakom visionen ”Svensk idroC – världens bästa”. En vik?g bas i
deCa arbete är följande:
Danssport är fysisk ak?vitet som vi u@ör för aC kunna ha roligt, må bra och prestera mera
Danssport består av träning och lek, tävling och uppvisning
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar som ?llsammans utgör en fri och
frivillig folkrörelse förenad i Svenska Dansspor@örbundet med ?llhörighet i RiksidroCsförbundet.
Vi delar in vår idrott eSer ålder och ambi?onsnivå.
• Med barnidroC menar vi danssport upp ?ll 12 års ålder. Med ungdomsidroC avser vi
danssport för tonåringar och unga vuxna 13-20 år. VuxenidroC är danssport för dem som är
över 20 år.
• Inom barnidroCen ger vi möjlighet ?ll lek och aC prova på våra danser. Det är vik?gt aC ge en
allsidig utveckling. Tävling är en del av leken och ska ske på barnens villkor.
• I ungdomsidroCen och vuxenidroCen skiljer vi på breddidroC och eli?nriktad idroC.
• I den eli?nriktade idroCen är presta?onsförbäCring och goda tävlingsresultat vägledande.
• I breddidroCen är hälsa, trivsel och välbeﬁnnande normgivande, även om presta?on och
tävlingsresultat tjänar som sporre.
Vi är en samlad danssportsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar
alla föreningar, distrikt, centrala funk?oner, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska
idroCsrörelsens tradi?on där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan som ger inspira?on
och utveckling. Inom DSF respekterar vi varandras roller och verksamhetsvillkor.
Danssporten och Idrotten följer FN:s deklara?on om de mänskliga räigheterna, FN:s konven?on
om barns räigheter (Barnkonven?onen). DSF tar i möjligaste mån hänsyn ?ll FN:s interna?onella
räigheter för personer med funk?onsnedsäCning. Viss dans för personer med funk?onsnedsäCning
är idag organiserad inom Svenska HandikappidroCsförbundet.

Svenska Danssportsförbundets verksamhetsidé
Svenska Dansspor@örbundet har ?ll uppgiS aC främja dansen och danssporten i Sverige i
överensstämmelse med idroCens mål och inriktning. Vi bedriver vår dansidroC i föreningar för aC ha
roligt, må bra och utveckla människor under hela livet.

Svenska Danssportförbundets vision
Visionen är ”DSF – för alla i tävlings- motions och socialdans”.
Svenska Dansspor@örbundet vill framgångsrikt organisera all dans, vi vill ha hundratusen medlemmar
i starka föreningar där alla ﬁnner mening och glädje. Utveckling, gemenskap och goC ledarskap är en
självklarhet.

Svenska Danssportförbundets värdegrund
Värdegrunden utgörs av de tre ledorden Glädje, Engagemang och Öppenhet.

Glädje
Glädjen är den starkaste drivkraSen för aC dansa. Vi bedriver och utvecklar all
verksamhet för aC ha roligt, må bra och prestera mer. Vi skapar dansglädje genom aC
delta, se på och leda.

Engagemang
Vi utvecklar vår verksamhet för aC få engagemang i alla led – bland dansare, föräldrar, funk?onärer,
ledare och andra medlemmar.
Alla medlemmar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Föreningsdemokra?n
innebär aC alla medlemmars röst har lika värde.

Öppenhet
Danssporten ska präglas av öppenhet och likabehandling.
Alla som vill ska kunna vara med u?från sina förutsäCningar. Vi
accepterar inte kränkande särbehandling.

Bra i dans och bra dans
Med verksamhetsidé, vision och värdegrund som bas kan mer formuleras om hur vi vill bedriva vår
idroC - danssport. Vi vill på alla nivåer utveckla människor posi?vt, såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt.

Fysisk utveckling
Kroppen är skapad för ak?vitet, därför är danssport bra och utvecklande. Vi mår bra och kan prestera
mer både i vardagen och på tävlingsgolvet. Danssporten har stor betydelse för folkhälsan.

Psykisk utveckling
I dansen får vi utlopp för glädje och spontanitet, trivs och mår bra. Människan behöver utmaningar
och mål aC sträva eSer. I Danssporten ﬁnns eC inbyggt tävlingsmoment som inspirerar utövaren aC
testa gränser, prestera mer och nå bäCre resultat. AC nå mål är ?llfredsställande. AC kämpa
?llsammans med någon annan ger också erfarenhet aC ta med sig vidare i livet.

Social utveckling
Dansporten ger gemenskap och engagemang. Vi lär oss ?digt aC umgås och respektera varandra över
kulturella, etniska, köns- och genera?onsgränser. Ledarna är de posi?va förebilderna.
Föreningsgemenskap ska vara ?llgänglig för alla.

Kulturell utveckling
Danssporten ﬁnns på många orter i hela landet. Genom sin verksamhet bidrar föreningarna ?ll
bygdens utveckling och skapar en värdefull iden?ﬁka?on för orten.

Danssport är en del av det svenska kulturarvet
IdroC och danssport skapar en samhörighetskänsla för alla människor och i alla samhällsskikt.

Danssport är bra
ESersom danssport betyder mycket i många människors liv är det vik?gt aC den bedrivs på eC bra
säC.

Demokrati
Varje deltagare ska, inom de ramar som är ?llgängliga, få möjlighet aC utvecklas eSer sina och den
egna gruppens önskemål. Det uppnås genom aC alla medlemmar, oavseC ålder, kön, etnisk bakgrund
m m, är delak?ga i de beslut som formar deras verksamhet.

RäCen aC påverka utövas dels genom den demokra?skt uppbyggda mötesverksamheten och dels
genom det vardagliga tränandet och tävlandet. Med deCa följer också aC ta ansvar för sig själv och
andra i föreningen.

Utveckling
Föreningslivet är en nyig och lärande miljö. Den ska påverka posi?vt så aC aityder förändras så aC
t ex. mobbning motarbetas. Verksamheten ska vara u@ormad så aC alla lär sig respektera varandra
som kamrat och medtävlare.

Jämställdhet
Danssporten ?llhör en av de mest jämställda sporterna. Det ska vara jämställdhet mellan könen.
Uppdrag ska u@ormas och fördelas mellan könen så aC både mäns och kvinnors erfarenheter tas ?ll
vara så aC båda könen kan vara med.

Respekt för andra, respekt för varandra
IdroCen och danssporten är interna?onell. IdroCsligt utbyte mellan olika na?oner breddar våra
kontaktytor, ökar vår förståelse för andra kulturer och stärker samverkan mellan människor över
na?onsgränserna. Med gemenskapen inom dansen ska människor med olika etniskt ursprung,
na?onalitet och religion lära känna och respektera varandra. Det motverkar främlingsﬁentlighet och
rasism. Mångfalden bidrar ?ll aC utveckla danssporten.

Ideellt engagemang
Alla medlemmar är med av egen fri vilja. De leder och u@ormar själva verksamheten. AC vara delak?g
och ta gemensamt ansvar ger verksamheten eC mervärde. Många ledare satsar oavlönat sin ?d och
kraS på aC leda föreningar och ?ll aC fostra barn och ungdomar. Det ideella engagemanget utgör i sig
en grundläggande kraS aC värna om och är eC kännemärke. De ideella ledarna ska uppmuntras och
ges möjlighet ?ll utveckling.

Rent spel
Känsla för ärlighet och rent spel ligger i idroCens natur. Det är meningslöst aC tävla om inte alla följer
gemensamt uppsaCa regler. Därför arbetar vi inom danssporten för eSerlevnad av regler och
uppmuntrar goC uppträdande såväl på som vid sidan av dansgolvet, för aC skapa en posi?v miljö för
utövare och supportrar. Inom svensk danssport tar vi avstånd från och arbetar ak?vt mot
användandet av förbjudna preparat – doping - för aC uppnå bäCre resultat.

En god hälsa
Danssport bidrar ?ll folkhälsan. Barn och ungdomar lär sig hur kroppen fungerar och vad som krävs
för aC den ska må bra. AC ta ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t.ex. droger och
alkohol, är därför självklart. Genom utbildning och räC bedriven träning försöker vi förebygga skador.

Sund ekonomi
All ekonomisk hantering ska ske i enlighet med gällande lagar och regler och med särskild hänsyn
tagen ?ll idroCens e?ska krav.

Miljömedvetenhet
Danssporten tar siC ansvar för miljöfrågor genom aC om möjligt anpassa sin verksamhet så aC den
inte påverkar miljön nega?vt. Det gäller alla områden, inte minst resor i samband med träning och
tävling som ska göras så traﬁksäkra och miljövänliga som möjligt.

Riktlinjer – inom DSF ska vi...
Allmänt
•

verka i enlighet med vår vision och värdegrund

•
•
•

värna om den idroCsliga grunden vi står på
värna om det ideella engagemanget
erbjuda alla som vill oavseC na?onalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell
läggning samt fysiska eller psykiska förutsäCningar en posi?v, hälsofrämjande och utvecklande
fri?dsmiljö

•
•

bedriva vår verksamhet så aC den är trovärdig i förhållande ?ll idé och mål
utveckla danssporten enligt våra e?ska värderingar, t ex motverka bruket av doping och andra
regelöverträdelser
?llåta varje enskild förening aC besluta mot vilka nivåer man vill inrikta sin verksamhet
sträva eSer aC posi?vt marknadsföra danssporten genom olika kommunika?onskanaler

•
•

Barnidrott
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bedriva danssport på eC lekfullt och allsidigt säC som bygger på barnens behov · u@orma
danssporten för barn så aC den ger eC livslångt intresse för dans
så långt som möjligt u@orma verksamheten så aC den kan bedrivas lokalt, deCa gäller även
tävlingsverksamheten och resultaten ska ges liten uppmärksamhet
erbjuda en säker, socialt trygg och kamratlig miljö
ha ledare som har en grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling
lära barn aC ta hänsyn ?ll kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel · barn ska ha räC
aC vara med i olika typer av idroCsföreningar för aC utvecklas
samverka med skolor för aC få dans på schemat
bedriva danssport för barn ur eC barnräCsperspek?v och följa FN:s konven?oner
Ungdomsidrott med breddinriktning
arbeta för aC övergång mellan barn- och ungdomsidroCen sker successivt med hänsyn ?ll
individernas olika behov, förutsäCningar och utvecklingstakt
arbeta för aC övergång mellan breddidroC och eli?nriktad tävlingsidroC eller omvänt för
ungdomar sker successivt
arbeta för aC utveckla tränings- och tävlingsformer som svarar mot ungdomars behov av
breddidroC
lyssna och ta vara på ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter
erbjuda utbildning ?ll ledare så aC de kan fördjupa sina kunskaper inom såväl träningsplanering
och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
verka för aC ledarskap ska vara en naturlig del av ungdomars idroCsutbildning
bedriva danssport för ungdomar upp ?ll 18 år ur eC barnräCsperspek?v och följa FN:s
konven?oner

Ungdomsidrott med elitinriktning
•
•
•
•
•

se ?ll aC alla som har talang och ambi?on aC göra en seriös elitsatsning ska ges möjlighet aC göra
deCa under socialt trygga former
u@orma tävlingsverksamheten så aC den s?mulerar ?ll kvalita?v och långsik?g idroCslig
utveckling och motverkar utslagning
erbjuda utbildning ?ll ledare så aC de kan fördjupa sina kunskaper inom såväl träningsplanering
och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
ge möjlighet ?ll de ungdomar som satsar på eli?nriktad tävlingsidroC aC skaﬀa sig kunskaper om
de faktorer som påverkar deras idroCande och få inﬂytande över besluten i frågor som rör dessa
bedriva danssport för ungdomar upp ?ll 18 år ur eC barnräCsperspek?v och följa FN:s
konven?oner

Vuxenidrott med breddinriktning
•
•
•
•

ha en verksamhet som är öppen för alla
främja en god hälsa
verka för aC aCrahera vuxna i alla åldrar som vill dansa på mo?onsnivå och i
friskvårdssammanhang
kon?nuerligt se över och utveckla tränings- och tävlingsverksamheten

Vuxenidrott med elitinriktning
•
•
•
•

påverka de interna?onella förbunden så aC alla tävlande kan delta på lika villkor
så långt som möjligt ge förutsäCningar för våra svenska elitdansare aC maximalt utveckla sin
presta?onsförmåga med sikte på aC uppnå interna?onell elitnivå
erbjuda utvecklingsmöjligheter för tränare och ledare
ge möjligheter aC kombinera elitsatsning med studier på eSergymnasial nivå

Det ideella ledarskapet
•
•
•
•
•

värna om det ideella ledarskapet som bygger på frivillighet och är oavlönat
synliggöra de ideella ledarna
eSersträva rekrytering från grupper som idag är underrepresenterade, t ex ungdomar
erbjuda alla ledare utbildning
erbjuda föreningsmedlemmar utbildning som ökar deras idroCskunskaper och s?mulerar
intresset för aC medverka i föreningens utveckling och ger personlig utveckling

Lokal utveckling
•

•
•

samverka med RiksidroCsförbundet (RF), distriktsidroCsförbund (DF),
specialdistriktsidroCsförbund (SDF), kommuner och andra intressenter som kan bidra ?ll vår
lokala utveckling
genom vår distriktsorganisa?on ge stöd ?ll föreningar
reagera när kommuner och andra lokala organisa?oner konkurrerar med dansföreningarna
istället för aC skapa förutsäCningar och kompleCera dem

Internationell utveckling
•
•
•
•
•

sträva eSer interna?onellt inﬂytande, genom aC ha representa?on i de interna?onella organens
beslutande församlingar
s?mulera svenska ledare aC ta interna?onella uppdrag och ge möjlighet ?ll utbildning för aC
kunna fullgöra uppdragen på eC bra säC
påverka den interna?onella idroCen i enlighet med våra värderingar om demokra? och
människors lika värde
marknadsföra Sverige på eC posi?vt säC genom svensk danssport
sträva eSer aC få stöd från kommuner och andra lokala intressenter när det gäller interna?onella
arrangemang
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Inledning

Svenska Dansspor@örbundet (DSF) ska leva eSer Dansen vill. Det betyder aC vi ska ta hänsyn ?ll
ålder, ambi?onsnivå, individens utveckling och vilja för aC bedriva en idroCsverksamhet med dans
som grund.
Vi, ?llsammans med andra idroCer i Sverige och övriga världen, arbetar med en gemensam
grundtanke för aC utveckla våra utövare. Modellen kallas LTAD (Long Term Athlete Development).
Den beskriver vad som krävs för aC kunna forma och inspirera morgondagens dansare, men även för
aC främja eC livslångt idroCande, oavseC inriktning, dvs. breddidroC eller eli?droC.
Det ﬁnns eC par nyckelbegrepp som är vik?ga i det här sammanhanget som rör orsakerna ?ll varför
barn och ungdomar väljer aC idroCa och i vårt fall dansa och sedan fortsäCer sin satsning på dansen.
• Det ska vara roligt aC dansa - Känner vi en glädje vill vi göra det ﬂer gånger
• Det ska vara utvecklande - Personlig utveckling fysiskt såväl som psykiskt
• AC känna spänning - Allt från tävlingsmoment ?ll aC testa sina egna gränser
• Socialt forum – Träﬀa kompisar och ha kul ihop
DeCa är begrepp som bör ligga ?ll grund för all idroCslig ak?vitet, då deCa skapar eC intresse och
gör aC vi behåller våra dansare längre.

Vad innebär Dansen vill?
Ålder, ambi?onsnivå, individens utveckling och vilja styr på vilket säC danssport skall erbjudas och
utövas. Barndans skall vara på barnens villkor, inte med ”vuxenkrav”. Längre upp i åldrarna skiljer vi
på dem som vill elitsatsa och de som vill mo?onsdansa. Vi har breddidroC och vi har eli?droC. De
skall t e x inte ges samma dansträning, de utövar sin dans med olika syn på sin ambi?onsnivå.

BarnidroC
– 12 år
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Alla är olika och skall mötas där de beﬁnner sig i utvecklingen. Vi s?rrar oss oSa blinda på ålder
istället för aC se ?ll mognad och ?llväxt. Längdkurvorna nedan talar siC eget språk. Därför är det
också svårt aC hiCa ”morgondagens stjärnor” i för ?diga åldrar.

För aC bli högpresterande vet vi med säkerhet aC det förutom en viss talang också krävs en hel del
träning, vare sig vi talar om idroC, musik eller något annat arbetsrelaterat område. Inom idroCen
talar vi om cirka 10 000 tränings?mmar för aC bli en framgångsrik idroCare på interna?onell
toppnivå. Vi kan konstatera aC våra dansande elitpar slutar i en all@ör ?dig ålder, och vi vet aC en
idroCare utvecklas och når sin fulla idroCsliga poten?al först högre upp i åldrarna. DeCa är givetvis
en problema?k vi måste få bukt med inom dansvärlden oavseC om vi strävar eSer aC bli bäst i
världen eller bara vill utöva mo?onsdans. Det handlar i första hand om aC ?llhandahålla räC verktyg
för den ak?ve som är utvecklande och resulterar i aC denne känner en glädje i siC utövande. Då har
vi kvar intresset för dansen och idroCen i eC livslångt perspek?v.
Vårt fokus som tränare och ledare i DSF bör ligga på aC ?llhandahålla så många utvecklande
ak?viteter och miljöer som möjligt åt den ak?ve. Det är genom denna arbetsmetodik vi får många
som dansar och tränar mycket, duk?ga dansare får vi på köpet.

LTAD
Long Term Athlete Development (LTAD) är en kanadensisk modell som utvecklats för aC vara en
riktlinje för idroCsutövare, vare sig det handlar om aC bli en hockeyspelare, gymnast eller dansare
på mo?ons-, tävlings- eller elitnivå. I LTAD-modellen ﬁnns det eC visst antal steg som en individ
måste träna på inom vissa ?dsperioder för aC utvecklas och kunna ha eC livslångt idroCande.
Modellen tar utgångspunkt i fysisk, mental och emo?onell mognad hos individen snarare än
kronologisk ålder genom alla stegen. DeCa överensstämmer med Dansen vill.
Den forskning som modellen lutar sig mot pekar på aC om barn, ungdomar och vuxna fokuserar på
räC saker vid räC ?dpunkt, gör det aC de vill börja vara ak?va, fortsäCa aC vara ak?va och i några fall
även ge framgångar som eli?droCare på toppnivå (Canadian Sport Centres, 2011).
LTAD-modellen består av sju olika steg:
•
•
•
•
•
•

”Ak?v start” (0-6 år)
”Röra sig med glädje” (Flickor 6-8 år, Pojkar 6-9 år) · ”Lära sig aC träna” (Flickor 8-11 år,
Pojkar 9-12 år)
”Träning för aC träna” (Flickor 11-15 år, Pojkar 12-16 år)
”Träning för aC tävla” (Flickor 15-21 +/- år, Pojkar 16-23 +/- år)
”Träning för aC vinna” (Flickor 18 +/- år, Pojkar 19 +/- år)
”Ak?v hela livet” (oavseC ålder)

Steg eC, två och tre sySar i första hand ?ll aC utveckla grundläggande fundament för långsik?gt
idroCsligt utövande. Dessa steg bygger också den vik?ga grunden för de idroCare som har för avsikt
aC satsa på och fortsäCa med sin idroC.
Steg fyra, fem och sex ska hjälpa utövare som vill specialisera sig inom en idroC aC nå sin fulla
poten?al fysiskt, mentalt och emo?onellt för aC därigenom kunna tävla på en hög nivå.
Det sista steget i modellen sySar ?ll aC bibehålla intresset för fysisk ak?vitet och tävlande i eC
livslångt perspek?v.

LTAD-modellen inriktar sig inte endast på aC ta fram högpresterande eli?droCare. FörhållningssäCet
vänder sig ?ll alla grupper, gammal som ung, med allt från vardagsmo?onären ?ll
handikappidroCaren. I det stora hela handlar det framförallt om aC främja fysisk ak?vitet, förhindra
avhopp, öka resultat samt motverka skador och samhällets folkhälsoproblem (Canadian Sport
Centres, 2011).

DSF- modellen
DSF har med utgångspunkt i
Dansen vill och LTAD-modellen
arbetat fram en egen
utvecklingstrappa. Tanken är aC
den ska vara en riktlinje i arbetet
för föreningar, för tränare och
ledare med aC utveckla och
utbilda världens bästa dansare.

VuxenidroC

UngdomsidroC

BarnidroC

Grunden är aC dansaren ska arbeta sig upp på respek?ve trappsteg och under varje nivå ?llgodogöra
sig en viss typ av färdigheter. Varje steg i sig är unikt och innehåller moment som är vik?ga aC arbeta
med under eC visst åldersintervall. Modellen fokuserar också på olika typer av träning och tävling
beroende på var i utvecklingen man beﬁnner sig som dansare. Övergångarna i respek?ve steg är inte

bundna ?ll kronologisk åldern hos våra barn och ungdomar, utan fungerar snarare som riktlinjer i
arbetet med utbildning och utveckling. Fokus ska all?d i första hand riktas mot dansarens
utvecklingsålder och pubertala utveckling snarare än individens fak?ska ålder.
En vik?g del i utvecklingstrappan är aC du som idroCare ska kunna hoppa in och ut i de olika stegen
beroende på vilka erfarenheter och fysiologiska egenskaper du har med dig. En idroCare som fåC
grundläggande färdigheter genom aC träna något annat än dans kan när som helst komma in i
trappan på ”siC steg” och börja jobba med det danstekniska.
Det ligger eC stort ansvar på dansföreningar aC ge barn och ungdomar goda idroCsliga
förutsäCningar aC bli duk?ga inom en idroC, vare sig det är inom vår egen eller någon annan.
Grundkontentan av deCa är aC utveckla den generella idroCaren i första skedet och den speciﬁka
idroCaren i det andra skedet.
Givetvis knyter vi gärna dansarna ?ll oss redan i ?dig ålder, men deCa är alltså ingen nödvändighet.
Det är först under senare delen av utvecklingstrappan, då barn och ungdomar väljer sin inriktning,
som vi ska fokusera på aC utveckla dem rent danstekniskt.

Träning och tävling
Som komplement ?ll utvecklingstrappa har förbundet även tagit fram nedanstående modell, då
tävlingsmomentet även utgör en betydande del i en dansares utveckling. Tanken är aC ge en
indika?on på vid vilken ?dpunkt i en dansares karriär det kan vara fördelak?gt aC utöva en viss typ
av tävling. En observa?on som har gjorts är aC våra barn och ungdomar oSa tävlar så mycket aC det
i eC senare skede resulterar i bristande mo?va?on och i värsta fall avhopp från dansen.

p
Med deCa vill vi medvetandegöra aC ﬁnns en problema?k kring övertävling. Det är vik?gt aC ta
ställning ?ll när man introducerar en dansare för en viss typ av tävling. Kan vi hiCa en balans mellan
intresset och glädjen i dansen samt skapa förutsäCningar där de ?llåts aC lyckas, så är vi av åsikten
aC vi inte bara får duk?ga dansare utan vi behåller även dem längre upp i åldrarna. Själva kärnan och
målet i det här arbetet är aC främja ”dans hela livet” oavseC om du som dansare har siktet inställt på
elit-, bredd- eller mo?onsverksamhet.

Trappan

Aktiv start och ”Dans är kul” 4-10 år
Vi har valt aC slå ihop de inledande LTAD stegen, då ak?v start i stora drag handlar om våra första år
då det kan vara bra aC träna grundmotoriska färdigheter som krypa, åla och greppa. Dessa
färdigheter kan ge fördelar längre fram i den motoriska träningen.
I vår trappas gröna del, ”Dans är kul”, är glädjen i dansen eC centralt inslag och genomsyrar all
ak?vitet. Utöver glädjen och eC lekfullt idroCsutövande arbetar vi med grundläggande
rörelsefärdigheter som balans, vighet, koordina?on och snabbhet varvat med korrekta löp-, hoppoch rota?onstekniker. DeCa steg bygger en fram?da motorisk utmärkthet som ger våra dansare
bäCre förutsäCningar för en idroCslig utveckling.

Det ska ﬁnnas en struktur i träningen men upplägget ska inte innehålla periodiserade
träningsscheman. Fokus ligger på daglig fysisk ak?vitet och främjande av idroCande i stort.

Lär dig träna 10-12 år
Det röda trappsteget ”lära sig träna” kan i många avseenden även benämnas som den ”motoriska
guldåldern”. Det beror på aC deCa är en av de vik?gaste perioderna för motorisk utveckling. Det är
eC så kallat öppet fönster med en mycket stor moCaglighet aC utveckla motorisk koordina?on. De
kunskaper vi ?llgodogör oss här kan vara svåra aC träna in i eSerhand.
Fokus är generella idroCsfärdigheter som är hörnstenar för all idroCsutveckling. Vi arbetar med aC
utveckla färdigheter som uthållighet, snabbhet, smidighet och vighet. Vi använder även kroppen i
olika motoriska övningar och u@öranden för aC utveckla styrkan hos våra dansare. Givetvis
innefaCas även grundläggande danstekniska övningar i utvecklingen av dessa färdigheter.
I deCa steg introducerar vi en mindre del tävling och tävlingslik träning, som på både kort och lång
sikt gör dansaren bäCre förberedd på fram?da tävlingar. Passa även på aC introducera mentala
arbetssäC redan i deCa skede som eC naturligt träningselement i dansen.

Träna för att träna 12-16 år
I vårt blåa steg ”träna för aC träna” har vi fåC med oss idroCsliga färdigheter som ska underhållas. Vi
fokuserar på aC utveckla snabbhet, smidighet och styrka hos dansaren. Vi betonar framförallt
smidighetsträningen under denna fas med hänsyn ?ll den snabba ?llväxten av ben, senor, ligament
och muskler.
Den stora utmaningen i deCa steg är dansarnas individuella skillnader. Det händer mycket
kroppsmässigt under denna pubertala fas och träningen bör anpassas däreSer. Träning av kondi?on
och styrka är helt beroende av individens mognadsnivå samt kön, då ﬂickor tenderar aC mogna
?digare än pojkar.
Utveckla dansspeciﬁka färdigheter och op?mera propor?onerna mellan träning och tävling och följ
fördelningen 60:40% med övervägande del träning, allt för mycket tävling slösar bort värdefull
tränings?d. Däremot kan man dagligen träna de ak?va i tävlingslika situa?oner, som simulerade
tävlingar eller tävlingslekar. Sam?digt som vi vill aC dansaren ska tävla för aC vinna och göra siC
absolut bästa, ska fokus ligga på träningen och aC lära sig grunderna.

Här arbetar vi även mer periodiserat med dansen, vi utvecklar mentala färdigheter och skapar en
förståelse för dem. Vi kan även med fördel arbeta med målbildsarbete för aC klargöra vad den ak?ve
vill få ut av siC dansande samt i samband med deCa använda talangiden?ﬁering, där vi hjälper
idroCarna aC börja fokusera på som mest två idroCer.

Träna för att tävla 16-19 år
När vi når vår gula fas ”träna för aC tävla” är det dags aC op?mera motorn och lära sig aC tävla.
DeCa innebär aC dansaren som ?digare har byggt upp motorn nu ska kunna prestera och hantera
sina färdigheter med omväxlande tävlingsförutsäCningar under träning. Det är vik?gt aC under deCa
steg poängtera aC samtliga mål under fasen ”träna för aC träna” måste vara uppnådda innan deCa
steg kan inledas.
Här vill vi aC idroCaren ska välja och rikta in sig på endast en idroC. Vi använder periodiserade
träningsscheman och betonar individuell träning, där vi tar fasta på varje dansares styrkor och
svagheter. DeCa innefaCar aC vi ?llgodoser träning året runt med hög intensitet och med fokus på
grenspeciﬁk och situa?onsspeciﬁk träning. Tränaren får i deCa arbete en extra vik?gt roll med aC
hjälpa dansaren aC skräddarsy individuella kondi?onsprogram och återhämtningsprogram samt
arbeta intensivt med mental träning och teknisk utveckling, allt för aC skapa en så op?merad
förberedelse som möjligt inför kommande tävlingar.
Propor?onerna har nu skiSat ?ll 40 % träning där vi utvecklar den danstekniska och idroCsliga
färdigheten och 60 % tävling eller tävlingsspeciﬁk träning.

Träna för att vinna 19 år Det sista steget i förbundets utvecklingstrappa är den guldfärgade delen som vi benämner som
”träna för aC vinna”. Här vill vi få ut absolut max av våra dansare och få dem aC prestera
toppresta?oner på tävlingar. Träningen i aC vinna är således den slutgil?ga fasen i
idroCsförberedelserna.
Dansarens kapaciteter och färdigheter - fysiska, tekniska, tak?ska, mentala och personliga är fullt
etablerade och träningsfokus riktas nu ?ll maximering av presta?onen. Vårt mål är aC få dansaren aC
prestera på topp och stå på pallen i slutet av varje tävling.
”Träna för aC vinna” kännetecknas av hög periodisering för aC uppnå den op?mala
träningsstrukturen och presta?oner i världsklass. Träningen karaktäriseras av hög intensitet och stora
volymer, vi maximerar kondi?onsträning, individs-, idroCs- och situa?onsspeciﬁka färdigheter och
lägger stor vikt på själva presta?onen och u@örandet.
I våra träningsscheman är det även vik?gt aC ha med vila vid behov, för aC förebygga fysisk och
mental utbrändhet hos dansaren. Propor?onerna är nu i deCa steg fördelade ?ll 25 % träning och 75
% tävling och tävlingslik träning.

Livslångt idrottande
”Livslångt idroCande” och ”Dans hela livet” genomsyrar hela utvecklingstrappan. Denna del tjänar
en rad olika sySen. Det kan handla om dansaren som genom hela livet endast vill dansa – bara för aC

det är kul. Det kan också handla om dansare som valt aC avsluta sin karriär och hur vi som
organisa?on eller förening kan fånga upp dansaren och få personen aC vara behjälplig i
verksamheten på eC annat säC än som ak?v dansare. Steget kan även innebära aC ak?va idroCare
från andra idroCer vill börja dansa eller aC en dansare vill byta inriktning av idroC. Exempelvis så
kanske gymnasten vill bli dansare i eC senare skede, vilket innebär aC vi måste ta vara på den
kompetens som denne individ har med sig och placera denne i lämpligt steg i vår utvecklingstrappa,
beroende på vilket mål personen har med siC utövande. Det kan även röra sig om något så enkelt
som aC tävlingsdansaren vill ta steget ner ?ll mo?onsnivå och då gäller det aC vi ?llgodoser dennes
önskan på bästa tänkbara säC.
OavseC om det rör sig om aC byta inriktning av idroC, sluta tävla eller aC man väljer aC lägga
dansskorna på hyllan, så är själva kärnan i deCa steg aC främja livslång fysisk ak?vitet och
deltagande i idroCsverksamhet.

Fysiologi
Genom lek och rörelse kan vi vinna en mängd fördelar, vi stärker vår benstomme, ökar vår
muskelkraS och utvecklar vår uthållighet samt förbäCrar vår balans- och koordina?onsförmåga. Det
har en direkt påverkan på vår presta?onsförmåga, men det har även en stor betydande del i vår
allmänna hälsa och livskvalitet.
AC träna idroC under barn- och tonåren är ur eC fysiologiskt perspek?v aC träna under tre helt olika
förutsäCningar, beroende på vilken ålder man beﬁnner sig i, före, under eller eSer puberteten.
Puberteten har en oerhört betydande roll i deCa sammanhang, eSersom den avgör hur moCagliga
barn och ungdomar är för aC ?llgodogöra sig en viss träning. DeCa innebär aC utövaren i många
situa?oner kan koppla sin presta?on och framgång ?ll var denne beﬁnner sig, före, under eller eSer
puberteten.
Till deCa hör även mognadsåldern för ﬂickor respek?ve pojkar, där vi kan se aC ﬂickor generellt seC
mognar cirka två år ?digare än killar. DeCa bör tas i beaktning när man tränar barn och ungdomar i
denna ålder. Under stadiet innan puberteten är skillnaderna mellan könen rela?vt små. Under
puberteten hiCar vi större skillnader mellan pojkar och ﬂickor, utvecklingstakten ökar och de system
som bestämmer eﬀekten av träning antar mer och mer en vuxens funk?oner och kapaciteter.
Exempelvis ökar muskelmassan hos pojkar markant under denna period med anledning av en kraSig
ökning av manligt könshormon. ESer puberteten kvarstår skillnaderna mellan pojkar och ﬂickor, både
vad gäller muskelmassa och muskelstyrka. Pojkar får oSast en större uthållighet än ﬂickor på grund
av kroppsliga förändringar.
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L
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S
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L

L

M
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M

S

S
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Rörlighet

M

M

M
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S

S

M
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L= Liten effekt, M= Måttlig effekt, S= Stor effekt av träningen
Figuren redovisar vikten av aC tränaren är medveten om vilka stadier som är fördelak?ga aC
fokusera på i en viss ålder och vi får inte glömma aC kronologisk ålder aldrig får ersäCa en individs
fak?ska utvecklingsålder. Det är inte eC relevant måC vare sig vad gäller deras mognad eller vad de
är förväntade aC klara av rent fysiskt.
Tränaren eller ledaren bör strukturera och organisera en bra periodisering, med andra ord ta hänsyn
?ll faktorer som träningsmängd, tävlingsmängd, träningsintensitet samt ?d och frekvens u?från
utövarens förutsäCningar. HiCar vi en balans i denna periodisering är chansen större aC idroCaren
kan uppnå siC eget max och sin egen toppresta?on.
Barn är inte fysiologiskt seC små vuxna och bör därför inte behandlas eller tränas som sådana och
det behövs särskild kompetens för aC leda och träna barn.

Mental träning
Väl utvecklade psykologiska färdigheter är en förutsäCning för aC vi ska kunna prestera på en hög
nivå, oavseC vilken situa?on eller presta?on det handlar om. Just mental träning är eC
samlingsnamn på eC stort antal metoder och tekniker.
När vi talar om mental träning kan det oSa upplevas som lite ﬂummigt och det kan vara svårt aC få
grepp om själva konceptet. Men det har fåC en enorm genomslagskraS och återﬁnns på eC eller
annat säC inom en mängd olika idroCer, på såväl träning som tävling. Vi får inte glömma bort aC de
psykologiska aspekterna inom dansen är minst lika vik?ga som de fysiologiska. Det är vik?gt aC vi
kan ?llhandahålla verktyg och utbilda våra utövare i hur de på eC rela?vt enkelt säC kan träna på aC
reglera sina anspänningsnivåer, skapa posi?va målbilder, visualiseringstekniker samt bli bäCre på aC
hantera både motgångar som framgångar inför fram?da utmaningar. Det gäller aC kropp och knopp
hiCar eC samspel för aC en idroCare ska kunna prestera på op?mal nivå. Skulle en dansare
exempelvis ha svårt aC hantera sin nervositet eller har en rädsla för aC misslyckas, så spelar det i
slutändan inte så stor roll hur vältränad du är eller hur bra kondi?on du har. Det gäller för utövaren
aC hiCa en balans och harmoni mellan fysiologi och psykologi. På så säC kan idroCaren skiSa fokus
och istället rikta sin energi mot mer relevanta och speciﬁka saker som exempelvis teknik eller tak?k
under eC tävlingsmoment.
Mental träning får oSa oförtjänt lite utrymme vilket gör det extra vik?gt för tränaren eller ledaren aC
lySa frågan och även avsäCa ?d på träningspasset aC arbeta med just dessa frågor.

Ledare/tränare
För aC kunna möta både de möjligheter och de krav som utvecklingsmodellen ger och ställer måste
vi ha ledare och tränare inom dansen som kan, förstår och ger dansarna det de behöver för aC
utvecklas.
”De som leder barnidrott ska, förutom sin specialidrottskompetens, ha grundläggande kunskap
om hur barn utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Barn utvecklas olika snabbt i olika avseenden
vilket ställer särskilda krav på ledarna. Det är också viktigt att fördjupa kunskaperna om olika
individers och gruppers skilda förutsättningar för att bättre kunna anpassa idrotten till vars och
ens behov” (RiksidroCsmötet, 2005).
AC vara ledare/tränare i en idroCsförening innebär eC stort ansvar, du förväntas vara en förebild för
dina dansare och du ska vägleda dem på eC säC så aC de kan uppnå sina personliga mål.
Vi har också eC ansvar gentemot våra barn och ungdomar aC utveckla dem fysisk, psykiskt och
socialt. Vi har också eC ansvar aC forma dem ?ll goda medborgare, genom förmedling av
värderingar, e?k och moral. Genom aC ha eC bra upplägg på träningar följt av eC posi?vt och
respek@ullt bemötande skapas posi?va känslor som glädje, trivsel och mo?va?on. EC bra ledarskap
handlar i slutändan om en beteendepåverkan under en längre ?dsperiod, där ledarens eller
tränarens uppgiS är aC hjälpa gruppen eller individen aC nå uppsaCa mål.
En annan grundpelare i arbetet som ledare/tränare är aC främja en god miljö aC vistas i som dansare
och stärka individernas sammanhållning, genom en sorts laganda. Det gäller aC forma en viss kultur
inom sin förening där alla kan känna sig delak?ga, där de känner aC de kan få hjälpa ?ll och stöCa
sina kamrater och inspireras av varandra. DeCa förutsäCer aC ledaren/tränaren kommunicerar
tydliga och samstämmiga värderingar, har öppna dialoger med eC gemensamt språkbruk samt
skapar en sorts familjekänsla i gruppen eller föreningen. En miljö och kultur där barn och ungdomar
känner sig accepterade och trygga, hjälper dem aC fokusera på såväl sin egen som sina kamraters
utveckling.
Inom idroCen är kommunika?onen en oerhört vik?g komponent som i hög grad påverkar våra
idroCares utveckling, trivsel och presta?on. Det gäller i mångt och mycket aC nivåanpassa siC
ledarskap och vara lyhörd, sam?digt som ledaren bibehåller en god struktur för sin verksamhet.
Ledarskap är eC viC begrepp, som kräver en balans mellan känsla, kompetens och kommunika?on.
Här ﬁnns inga absoluta sanningar men det ﬁnns goC om nyiga riktlinjer som vi kan använda oss av.
Ledaren är en vik?g resurs i arbetet med aC utveckla och utbilda människor och deCa kräver aC vi är
kompetenta nog aC axla ansvaret.

Konsekvensanalys
Om vi ställer oss frågan, vad skulle det innebära för Svenska Dansspor@örbundet och dansen i stort
om vi inte börjar arbeta enligt vår modell?
Grundarna av LTAD-modellen började siC arbete med aC analysera varför idroCare i en mängd olika
idroCer inte når sina mål. De kom fram ?ll aC talanger övertävlar och undertränar, förberedelserna
som görs fokuserar kortsik?gt på aC vinna och inte på själva utvecklingsprocessen. Tränare tar inte
hänsyn ?ll utvecklingsstadier vare sig fysiskt eller psykiskt, de ser snarare ?ll fysisk ålder än
utvecklingsålder vid exempelvis träningsupplägg. Grundläggande färdigheter lärs inte ut på räC säC,

såsom motorik, teknik och träning av muskelgrupper vilket leder ?ll felak?g träning. OSast är det de
mest kompetenta tränarna som ägnar sig åt elitverksamhet, vilket i sin tur för med sig aC nybörjarna
får mindre utbildade och erfarna tränare eller ledare i en fas där kompetensen kanske är som
vik?gast. Kunskapen kring kroppslig och fysisk utveckling saknas oSa hos skolor, mo?onsidroCer och
de som genomför elitsatsningar, men denna kunskap är även bristande hos föräldrar. Vuxensyn som
ﬁnns på talanger både vad gäller träning och tävling och aC det oSa sker en allt för?dig specialisering
inom idroCen är andra faktorer som påverkar nega?vt. DeCa kan i sin tur leda ?ll minskat intresse
och i värsta fall aC utövaren slutar helt med sin idroC (Canadian Sport Centres, 2011).
Barn och ungdomar har allt som oSast inte kul i siC utövande då upplägget har anpassats ur eC
vuxenperspek?v och de har även uppmärksammat aC det uppkommer dåliga vanor på grund av
övertävlan där fokus endast ligger på aC vinna snarare än aC utvecklas och det roliga i idroCen som
ung. LTAD-modellens grundare lySer även aC det mycket sällan ﬁnns en systema?k i hur duk?ga
idroCare tas fram. I många fall hiCas en talangfull utövare endast av en händelse. Det visar sig aC
föreningar oSa inte har någon långsik?g plan för hur deCa arbete ska bedrivas. Utövaren fastnar i de
lokala förutsäCningarna och ges sällan eC systema?serat verktyg för aC utvecklas. Skador på
idroCare, pga av en felak?g träning där rehabiliteringsprogram är lösningen när olyckan väl är
framme snarare än aC fokusera på en skadeförebyggande träning påverkar också nega?vt (Canadian
Sport Centres, 2011).
Som förbund vill vi medvetandegöra aC denna problema?k existerar och aC en översyn av
föreningens verksamhet kan göra aC arbetet inte hamnar i destruk?va systema?seringar och
strategier som hämmar våra dansares utveckling. Ambi?onen är aC alla föreningar skall ha eC
preven?vt, planerat och strukturerat arbetssäC utvecklingsmässigt. Vi måste kunna vara
självrannsakande och leva eSer premissen aC det är för våra dansare vi gör det här och det är för
dem vi ﬁnns ?ll. Om vi ?llsammans kan hiCa en strategi som medför aC våra utövare utvecklas, får
stå överst på prispallen och sam?digt ha kul under resans gång, ja då är vi alla vinnare i slutändan.

Den ideala verksamheten
Modellen ska vara eC stöd i hur vi kan arbeta och vad krävs av oss för aC få fram världens bästa
dansare. För aC bli bra och framgångsrik i sin dans krävs en strategi samt stödfunk?oner såväl
kompetensmässigt som materialmässigt. Inte minst måste föreningen ha tänkt igenom vilken
målsäCning de har med sin verksamhet, vilka stödjande och trygga miljöer de kan ?llhandahålla,
vilka tränare de har och vilken kompetens de har. Föreningarna måste också arbeta med sin
föreningskultur och andra vik?ga policies.

Den sista bilden illustrerar de komponenter som förbundet upplever krävs för aC bli en
”världsstjärna” inom dansen, u?från de krav som omvärlden ställer på våra utövare. Modellen nedan
innefaCar inte enbart de dansare som vill stå överst på pallen, utan riktar sig ?ll alla oavseC
ambi?onsnivå. Tanken är aC själva kärnan ska utgöras av våra elitdansare där samtliga fyra
grundfundament integrerar på eC op?malt säC, men sySet är aC samtliga dansare ska ges samma
utvecklingsmöjligheter och sträva gentemot miCen u?från siC eget intresse och behov.

p
Det ställs en hel del krav på våra dansare för aC kunna prestera på dansgolvet. Det kräver
fysiologiska egenskaper för aC orka prestera på en tävling och gentemot sina konkurrenter.
Dansaren behöver eC skyddsnät och en miljö som känns trygg och säker där denne kan fokusera på
aC prestera och utvecklas. Vi kan inte förvänta oss av våra dansare aC de ska prestera utan aC vara
förberedda på olika situa?oner, det kan exempelvis röra anspänningsnivå eller aC kunna blockera ut
motståndares medvetna eller omedvetna psykningar. En dansare behöver ”bränsle” från kompetenta
tränare och ledare som bidrar med utbildning, utveckling och mo?va?on som gör aC utövaren vill
fortsäCa satsa på dansen.
Vi klarar oss inte på bara en eller två utav dessa komponenter, utan alla måste interagera på eC eller
annat säC. Vi måste bli bra på alla delar, vi måste eﬀek?visera dem och se ?ll aC vi inte står s?lla. För
står vi s?lla utvecklas vi inte, utvecklas vi inte så har vi inte kul, har vi inte kul så blir vi inte
mo?verade och om mo?va?onen försvinner så har vi i slutändan inga dansare.
DSF föreningar gör redan idag eC fantas?skt jobb med dansare runt om i landet och utveckling är
synonymt med förändring. Så uppmaningen här är aC se över hur föreningen arbetar idag och
fundera på hur verksamheten kan ändras så aC den verkligen täcker in alla faktorer som får våra
dansare aC blomstra. En dansare står aldrig s?ll, på samma säC får vår verksamhet kring dem vi ﬁnns
?ll för inte heller stå s?ll. Det är så vi skapar världens bästa dansare.

Litteraturtips

EC axplock från SISU IdroCsböcker:
Lek med tanken – mental träning för barn & ungdom
Basträning för barn
Träna med kroppen – Fysisk grundträning för ungdomar
Träna rörlighet
Pulsträning
Eﬀek?v funk?onell intensiv träning
Så blir du - Världens bästa coach – för barn- och ungdomsidroC
IdroCsledare för barn och ungdom

Utbildningstips
EC axplock bland SISU ledar- och tränarutbildningar:
Plaxormen: Barn- och ungdomsledarutbildning
Plaxormen Unga ledare: Barn- och ungdomsledarutbildning för tjejer och killar i ålder 16-20 år
GTU – Grundtränarutbildning (ﬁnns i tre steg)
Lek med tanken – mental träning för barn och ungdom

