
Dansk Skøjte Union 
Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

Tlf: +45 43 26 29 10 

Email: office@danskate.dk 

Web: www.danskate.dk 

 

 

  

Medlem af  

Danmarks Idrætsforbund  

International Skating Union 

 

 

 
 
 
 
 
 
Indbydelse til Dansk Skøjte Unions 
Dansefællestræning 
for alle sololøbere/solo- og isdansere 
21.-23. august 2020 

Esbjerg Skøjtehal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@danskate.dk


 

 

 

 

Tid og sted 

Den 21.-23. august 2020 i Esbjerg Skøjtehal. 

Deltagerne vil blive inddelt i hold. Der kommer en tidsplan hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen. 

Første hold starter på isen fredag ca. kl. 17.00, og vi slutter søndag ca. kl. 15.00, hvorefter der vil 

blive afholdt dance-test/mærkeprøve. 

 

Hvem kan deltage  

Alle, der er interesseret i solodans og isdans - der kræves ingen mærker. Det betyder, at alle 

sololøbere også er inviteret.  

 

Undervisere 

Sara Azoulay, George Kenchadze, Marie Louise Thor, Sara Redin, Karenmai Pedersen. 

 

Overnatning 

Der bliver to overnatninger (med god morgenmad!) på vandrehjemmet i Esbjerg, som ligger meget 

tæt på skøjtehallen. 

 

Betaling 

Egenbetalingen udgør kr. 1.000 pr. deltager for hele fællestræningen, inkl. overnatning. 

Dette beløb dækker kursus, måltider og overnatning, mens transport til og fra samlingen er for egen 

regning. Ønskes ingen overnatning, fratrækkes prisen 250 kr. 

 

Trænere 

Denne samling er en enestående mulighed for klubberne til at sende en klubtræner/træner/assistent 

afsted, både for at se, hvad solodans er, men også for at få nye input til den daglige basic-træning 

(trin, buer, koreografi, udtryk og performance). 



 

 

 

Jeres klubtræner er velkommen til at deltage på isen. Trænere betaler kun for forplejning og 

overnatning, pris kr. 750. Transport er for egen (eller klubbens) regning.  

 

Holdleder  

Klubber, der deltager med løbere under 18 år, skal være repræsenteret ved én holdleder pr. 10 

løbere. Holdledere betaler for forplejning og overnatning, kr. 750. 

 

Forældre mv.  

Er velkomne. De skal selv arrangere overnatning, men kan deltage i spisning mod betaling af kr. 250. 

Beløbet dækker frokost og aftensmad lørdag, frokost søndag og kaffe/forfriskninger i løbet af 

dagene.  

 

Tilmelding og betaling  

Tilmelding til dansesamling og betaling: senest den 1. august 2020 på 

https://www.conferencemanager.dk/Dans2020 Skulle samlingen blive aflyst grundet udviklingen i 

Covid-19, vil tilmeldingsgebyret blive fuldt refunderet. 

Tilmelding til mærkeprøve: senest søndag den 23. august 2020 kl. 12.00 på 

https://www.conferencemanager.dk/mpdansaug20 

 

Spørgsmål om samlingen/mærkeprøven sendes til Danseudvalget på danseudvalget@danskate.dk. 

 

 
Mange hilsner og på gensyn i Esbjerg Skøjtehal 
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