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DANSEKONKURRANSE PÅ KONGSVINGER! 
 

Lørdag 24. februar skal vi i Victory Dance arrangere dansekonkurranse i regi av Norges Danseforbund 

Lokal konkurranse er ikke hverdagskost så vi vil gjerne benytte anledningen til å få med så mange av 

våre dansere som bare mulig. Dette skal bare være moro!! 

 

Man blir inndelt etter nivå og alder slik at man konkurrerer kun mot de som har danset omtrent like 

lenge som seg selv og som er på samme aldersnivå. Det er heller ingen krav til drakter. Alle som 

konkurrer for første gang skal stille i helt vanlig treningstøy uten glitter på. For jentene så kan håret 

settes opp i en helt vanlig stram, høy hestehale. Sminke er ikke tillatt. 

 

På trening har de lært en koreografi som de kan bruke i konkurransesammenheng slik at alt er 

tilrettelagt for å delta på vår første lokale konkurranse om man ønsker. Vi ønsker å legge vekt på at 

konkurranse skal være gøy og det er det å delta,  ikke å vinne som er viktig. I under 11 år så følger vi 

NIF sine barneidrettsbestemmelser. Dvs at ingen av disse danserne rangeres, alle får danse like 

mange ganger og alle får premie.  

 

Alle Victory`s instruktører vil være tilstede på denne konkurransen slik at de vil guide dere og 

danserne gjennom dagen. Etter at konkurransen er ferdig for de ferske så skal de mer erfarne 

danserne konkurrere. Vi anbefaler å komme å se på dette da dette gjerne er til stor inspirasjon for 

danserne i startfasen. Det kommer dansere fra hele landet denne dagen. 

 

For dere som ikke har deltatt på konkurranse før så er det klassen rekrutt (freestyle singel) eller åpen 

klasse (freestyle dobbel og slowdance singel) man skal delta i. Dette er klassen for de som ikke har 

konkurrert før eller bare noen få ganger. Dvs nybegynner. Man kan velge om man vil stille i dobbel 

med en partner man skal danse synkront med. Partner velger man selv. I dette tilfelle er det lurt å ha 

likt treningstøy. I singel stiller man alene.  Merk at man danser ALDRI alene på gulvet. Alle dansere på 

samme nivå og alder danser samtidig. Musikken er det arrangør som velger. Tempo er gitt på 

forhånd, det er samme type musikk vi bruker på trening. 

 

Vi håper og tror dette kan være en fin opplevelse for både danser, foreldre og andre publikummere.  

Påmelding skjer online. Dette finner du på vår hjemmside: www.victorydance.no Frist for påmelding 

er mandag 19. februar kl. 16:00. Det er mulig å gjøre etteranmelding i hallen men for å spare tid 

håper vi de fleste kan holde seg til fristen. Deltagelse koster Kr 120,- per start. Inngang for publikum 

er kr 60,- for barn og kr 120,- for voksne. Les invitasjonen og konkurranseinfo nøye når du melder på! 

 

Har du flere spørsmål ang dette må du ikke være redd for å ta kontakt med instruktøren din eller 

daglig og sportslig leder Ida Craig på 950 49 729 / ida@victorydance.no 
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