
Dansere, ta de godt imot! 

Velkommen til oss! 

 

 
KICK OFF HØST 2020 

Fredag 4. september 
klokka Sal 1 - avansert Sal 2 - medium 

15:00 - 17:00 privattimer privattimer 
17:00 - 18:30 Stine: disco Kathrine: cross fit 
18:30 - 19:00 pause pause 
19:00 - 20:30 Kathrine: cross fit Stine: disco 
   
   

Lørdag 5. september 
11:00 - 12:30 Lars: slow Camilla: jazz 
12:30 – 13:00 pause pause 
13:00 - 14:30 Camilla: jazz Lars: slow 
14:30 – 18:00 privattimer privattimer 

Søndag 6. september 
11:00 - 12:30 Julie: disco Desiree: freestyle 
12:30 – 13:00 pause pause 
13:00 - 14:30 Desiree: freestyle Julie: disco 
14:30 – 18:00 privattimer privattimer 
 
Velkommen til kick off høst 2020! Vi vil ha 20 deltagere som max antall i hver klasse så vær rask med 
å melde deg på og også med å bestille privattimer. Vi har knallflinke trenere som kommer og skal ha 
dere i forskjellige stilarter og vi gleder oss til nye innspill, motivasjon og utfordringer.  
 
Priser: hele helgen: kr 800,-   *   Drop-in per dag: kr 300,- 
 
NYHET! Vi gir nå søskenrabatt også på kick-off og workshops. Rabatten er halv pris på søsken nr.to.  
 
Privattimer meldes inn på mail til ida@victorydance.no. Førstemann til mølla. Privattimer betales på 
vipps og vippskvittering fremvises ved oppmøte. Ubenyttede privattimer må betales i sin helhet. 
 
Vi forbeholder oss retten til å endre timeplanen dersom vi ser vi må dele opp i flere grupper 
 



Dansere, ta de godt imot! 

Velkommen til oss! 

  

TRENERE:  
 

Kathrine Stenseng  
instruktør for Family Sports Club på Skarnes og er en helt rå 
instruktør. Energisk, motiverende og tøff som få. Hun kan få deg 
til å presse grensene dine lenger enn du kunne drømme om. 
Kathrine er kurset innenfor utallige treningsformer og har lang 
erfaring som trener og instruktør. Hun er selv ei rå dame og 
sterkere enn de fleste! 

 
 
 

Stine Larsen Nedgård  
en legende i IDO disco verden og «alle» vet hvem hun er. Hun 
har etter en fantastisk karriere i freestyle, slow og spesielt disco 
og disco freestyle, utviklet seg til å bli en fantastisk trener med 
en haug av landslagsdansere hun har ansvar for på studio 1. 
Stine brenner for dansen og stiller opp bestandig. Hun er utrolig 
snill, utadvendt, omsorgsfull og vi kjenner henne som en som en 
trener som genuint bryr seg om alle dansere, uavhengig av 
klubbtilhørighet.  

 
. 
 

Camilla Hanssen 
En stor inspirasjon for oss innen performing arts. Camilla har bodd 
i London en lang periode og studert dans. Hun er tidligere 
konkurransedanser for 2dance og er nå en meget dedikert trener. 
En person med vilje av stål og en gjennomføringsevne som er helt 
utrolig. Camillas koreografier er alltid morsomme. Hun stiller høye 
krav til danserne på klassene sine og med det, utfordrer danserne 
til å prestere enda bedre.  

 



Dansere, ta de godt imot! 

Velkommen til oss! 

 
 
 

Julie Sofie Wichmann 
Også en legende i discoverden. Avsluttet sin karriere ved å vinne 
VM i disco solo. Meget kjent jente med sitt vinnende vesen 
nydelige personlighet er alle veldig glad i Julie og blir satt stor 
pris på av alle trenerkollegaer, foreldre og dansere. Hun er nå 
trener i klubben sin, studio1. Vi vil nyte godt av hennes erfaring 
fra rundt om i verden og vi har stor tro på at hun vil krydre 
discoklassene sine med masse nye spennende trinn og øvelser. 

 
 

Yvonne Desiree Olafsen 
Norges freestyle og slow dronning som har banet vei for norske 
dansere inn i UKs danseverden. Hun har egenhendig laget en 
DKKQ vinner – noe som er helt utrolig, selveste Tiril Warem. Et 
stort forbilde for oss alle, både trener og utøver. Hun har bra 
bunnen bygget opp superklubben Elite Dance i Fredrikstad. Vi er 
utrolig heldig som får ha Desiree hos oss og i tillegg få 
muligheten til å ha privattimer med henne.  

 
Lars Henriksen 
Vår egen lokale helt fra Grue. Går til daglig på KHIO og utdanner 
seg som jazzdanser. En av danseverdens store helter og er 
kanskje spesielt kjent for sin slow med det sterke 
følelsesmessige uttrykket. Han er også kjent fra PA verden der 
han har høstet flere medaljer og titler. Lars kan utrolig mye og 
kommer alltid med noe nytt og spennende hver gang han er på 
hjemmebane og underviser. Vi gleder oss stort til nytt besøk! 

 
 


