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FORORD      

DANCE FITNESS 
Fitness dans – latin, funk og dance holdtræning 
er en bog om dance fitness med nyttig basisviden, trin  
og tips til instruktører der vil forbedre dansetræningen  
for deltagerne og sig selv. 

Heldigvis har dans i motionsøjemed, fået en omfattende 
genkomst i de senere år. Motionister har fået øjnene op 
for at dansetræning er en fantastisk måde at komme i 
form på. Det er sjovt, føles ikke som træning, og der er 
mærkbare resultater selv med en moderat indsats.
Både kondition, koordination, balance og fedtforbrænding 
bliver bedre med dansetræning – med de rigtige metoder.

Uheldigvis er det samtidig sådan, at ud af de rigtig mange 
der går i gang med dans, oplever en stor andel, at det 
føles svært eller hårdt; eksempelvis får mange problemer 
med knæene, når de danser. 
Frustration og fysiske skavanker kan i de allerfleste tilfælde 
undgås, når instruktøren vælger de rigtige trin til målgrup-
pen og formidler trin og teknik på en motiverende måde. 
Dance fitness bogen fortæller om, hvordan det kan gøres.

Bogen er skrevet på baggrund af 30 års erfaringer med 
forskellige former for dans og fitness. Jeg håber, at den 
kan bidrage til, at endnu flere får succesoplevelser med 
dance fitness. 

Marina Aagaard, Master i Fitness og Træning 
Aarhus, 2013
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Dance fitness er en hånd-
og inspirationsbog til især 
undervisere og instruktører 
i holdtræning for forskellige 
hold og målgrupper.
Bogen indeholder basis-
viden og metoder inden 
for dance fitness og en 
stor oversigt med over 
120 dance fitness trin.

Omdrejningspunktet er 
dansebaseret fitness. 
Målet er at 1) inspirere til 
motiverende dans, der 
giver sved på panden og 
udfordrer koordinationen 
og 2) give ideer til at 
variere og differentiere 
dansetræningen til del-
tagere på flere niveauer. 

God læse- og 
danselyst 

KAPITEL 1 | INDLEDNING
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KAPITEL 2 | BASISVIDEN

Dance Fitness findes i 
flere stilarter; især latin, 
funk og (power) dance er 
udbredt. 
 
I det internationale danse- 
fitness koncept Zumba- 
Fitness er fundamentet 
lette trin til latin musik 
krydret med andre genrer. 
To andre nyere danse-
koncepter er Batuka og 
Groove Method med 
dans til fx verdensmusik.
     I Danmarks Gymnastik 
Forbund findes konceptet 
GYMFIT Dance’n Fun, 
der mikser flere stilarter 
til fx jazz og r’n’b musik. 

Et helt anderledes koncept 
er Ballroom Fitness skabt 
af danseren Elisabeth 
Dalsgaard Nielsen.  
Konceptet er baseret på 
de klassiske standard- 
og latin-danse, men kan 
udøves som holdtræning 
uden en dansepartner. 

Forskellen på dance fitness 
generelt og traditionel dans 
er, at der i fitness også er 
fokus på træningseffekt ud 
over det æstetiske udtryk. 
Desuden er der store stil-
forskelle fra sted til sted, 
så der er ret frit spil ved 
udformning af egne dance 
fitness timer og serier.

Træningseffekter

•	 Kondition 
– og fedtforbrænding 

•	 Styrke/udholdenhed 
Dynamisk (og statisk) 

•	 Smidighed  
Aktiv og passiv,  
statisk og dynamisk 

•	 Koordination 
Rytme   
Arm-ben og øje-hånd-  
 og fod koordination 
Rumsans 
Balance, statisk og  
 dynamisk
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Dans er sjovt, giver glæde 
og forbedrer konditionen 
og koordinationsevnen 
helt uden at det føles som 
anstrengende træning. 

Alligevel er dans eller
dance (undervisning) 
‘frygtet’ af nogle motions- 
og holdinstruktører; 
 
“Jeg kan ikke finde ud af 
det der”, “Det er ikke til 
min krop”, “Deltagerne 
kan ikke finde ud af det”, 
“Dansetrin kan jeg ikke 
bruge i mine timer” og 
“Det er for indviklet”...

Det kan måske af og 
til være udfordrende at 
følge med når en (gæste-)
instruktør instruerer i en 
avanceret time i en stilart, 
man ikke er vant til. Men 
når man som instruktør 
selv bestemmer indholdet, 
stilen og farten er det 
nemt ... 

 

Dance fitness er 
‘freestyle’ trin og 
bevægelser efter 
dine helt egne 
regler ... næsten!

Bedre dance fitness – sådan!
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Bedre dance fitness – sådan! 

 

I dance bruger man 
musikken og kroppen på 
en lidt anden måde end 
i anden pulstræning på 
hold, derfor kræver det at 
man øver efter behov. 
Som bonus får man en 
bedre kropskontrol og en 
mere harmonisk og alsidig 
træning af kroppen. 

Du gør dance fitness til en 
oplevelse og succes –
med optimal trænings-
effekt og minimal 
skadesrisiko – sådan:

Alle kan finde ud af dance!

Instruktører kan; når de 
øver sig: Se MTV, se 
musik- og dansevideoer 
og -shows, gå til hip-hop, 
salsa eller moderne dans, 
tag på workshop, tag med 
på andres timer og træn; 
dans, dans, dans. 

Deltagerne kan; når de får 
rigtige dansebetingelser: 

Fed musik og en taktfast 
instruktør, der viser trin 
præcist og instruerer og 
tæller tydeligt og rigtigt!

”Great dancers are not great because 
of their technique; they are great 

because of their passion.”
Martha Graham (1894-1991)
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Musik  Dance fitness kræver den rigtige musik; ikke 
  intetsigende popmusik, der er pitchet ned eller 
  op. Latin til latin, funk til funk, osv. Obs.: 
  Instruktøren bør have basal musikviden (s. 21).

Struktur Dance fitness skal opbygges velstruktureret  
  som anden holdtræning; med opvarmning,  
  koordination og kondition, nedkøling og 
  udstrækning. 
  Oftest udelades styrketræning; det svinger 
  ikke helt med dansestemning og dansemusik. 

Opvarmning En opvarmning på 7-10 minutter er et must.  
  Jo mere gradvis start fysisk og mentalt, 
  desto bedre vil resten lykkes.  
  Brug afbalancerede (højre/venstre) øvelser.
   
Koreografi Masser af rytme: Bland langsomme og hur- 
  tige bevægelser. Tilføj stiliserede overkrops-  
  og armbevægelser. Det behøver absolut  
  ikke at være vanskeligt for at se godt ud.
  Brug hele rummet, fyld det ud med dans.
  
Asymmetri På mange hold laves samme blok (seriedel)  
  til både højre og venstre. Træningsmæssigt  
  smart, men forudsigeligt. Lav gerne asym- 
  metriske serier, men afbalancér trinene, 
  så der stadig er en vis muskulær balance, 
  så det føles godt under og efter timen.

Bedre dance fitness – sådan! 
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Organisation Udfør serier tæt sammen i samlet gruppe,
  i (to) grupper med eller mod hinanden eller 
  parvis. Det giver en god dance stemning – 
  hvis det er nemt for deltagere, ellers udelad! 

Startfod At starte serier med venstre fod er danse-
  specifikt, så det er en mulighed, men på de
  fleste fitnesshold er man vant til at starte med 
  højre, så det giver flest succesoplevelser. 

Cooldown Har pulsen været højt oppe, bør der være 
  en nedkøling på cirka 3-5 minutter, så pulsen 
  sænkes gradvist. Det er sundt og føles rart.

Stræk  Dansetræning afsluttes med udstrækning,
  statiske, holdte, stræk. Arbejd med balance 
  og smidighed med udviklende stræk, så
  deltagerne bliver mere bevægelige; det er 
  en fordel i kommende dance fitness træning.

Stil  Attitude! Dans med kropssprog og mimik.

Tøj og sko Skoene bør være lette at dreje med og let  
  bøjelige uden for megen sål. Bare fødder er 
  også muligt, men hårdt ved løb og (hip-)hop.
  Løsthængende tøj får bevægelserne til at se 
  ud af mere ... og man kan gemme sig lidt.
  Tætsiddende tøj gør det lettere at se krop  
  og bevægelser ... 

Bedre dance fitness – sådan! 
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Risikoøvelser

Dance fitness er for næsten alle målgrupper; børn, unge, 
voksne og ældre samt særlige målgrupper – så længe 
dansetræningen tilpasses målgruppen. 
 
Undtagelse: Dance fitness er ikke optimalt for: 
Gravide; på grund af risikoen for fald og forvridninger.
Personer med knæproblemer; på grund af de mange  
drejninger. Der bør startes med anden træning.

Dance er sjovt og sundt, men der er risikomomenter; pas 
især på knæene. En af udfordringerne er, at der kræves 
en vis styrke og smidighed for at styre kroppen rigtigt. 

Generelle risikomomenter, særligt for nybegyndere og 
deltagere med knæproblemer eller overvægt, er:

•	 Twist, piruetter og pivot’er; kan være hårde ved knæ, 
så de kræver opmærksomhed og muskelkontrol. 

•	 Drejning af ben, lårben skal dreje i hofte uden knæ-
rotation; det er svært at styre for mange nye dansere.  

•	 Fremfald og udfald, store dybe skridt fremad og udad.  

•	 Pludselige bevægelser, hurtige trin og retningsskift. 

•	 Hop og spring; kan også genere ved rygproblemer.

Bedre dance fitness – sådan! 
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Risikoøvelser – fortsat 
 
I dance fitness er det fornuftigt at følge generelle fitness 
retningslinjer, fx bøjes knæene ikke maksimalt under 
svære øvelser og ryggen svajes kun til normalt lændesvaj. 
Det er hensigtsmæssigt, fordi deltagerne typisk ikke har 
teknik eller styrke til at kontrollere kroppen i yderstillinger.
Er dansen for teknisk øvede, er det naturligt at danse helt 
igennem, med kontrol, fx dyb lunge med hel sammen-
lukning af knæ og større bagoverbøjning af kroppen.

I dance fitness eksisterer der en del myter omkring, hvad 
man må og ikke må. Generelt må man rigtig meget ... 
selvfølgelig afhængigt af fysik, form og helbred.
 
Må man bøje knæene mere end 90 grader? 
Ja. Det er de designede til, også i benbøjninger og lunge.  
Der skal dog være styr over benene og ingen vridning i knæ.

Må man strække knæ og albuer helt ud i stræk? 
Ja. Det er meningen, for at man opnår det bedste stræk. 
Er knæet fx bøjet, strækkes hasen ikke helt ud. 
Til gengæld skal man ikke overstrække, så leddet låses.

Må man få hovedet under hjertehøjde?
Ja. Det er der for raske motionister intet til hinder for.  
Har man haft hovedet nede i længere tid, bør man dog 
rette sig langsomt op, så man ikke bliver svimmel. 

Bedre dance fitness – sådan! 
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UNDGÅ KNÆPROBLEMER

Der er desværre relativt mange som 
oplever problemer med knæene på 
dansehold. Derfor:

Det er meget vigtigt, at dance 
holdinstruktører gør opmærksom på, 
at “dansetræning er effektivt, men  
kræver, at man er let på tå og ikke 
vrider i knæene”. Sig eventuelt:
“Oplever du problemer med knæene, 
så sig til og lad os sammen finde 
alternativer til nogle af øvelserne – 
man kan sagtens danse uden at få 
ondt i knæene.”

Mind deltagerne om at træne i sko der 
drejer let eller i bare fødder og være 
særligt opmærksomme under alle twist 
og drejninger; knæ og fødder skal pege 
samme vej, rotation foregår i hoften!




