
 
God tone på dansegulvet. 
 
Også indenfor linedance er der noget, der hedder "god tone" - der skal jo være plads til os alle 
på gulvet - nedenfor et par gode råd om hvordan "man" opfører sig, så det bliver sjovt for alle - 
begynder som øvet - at mødes på linedance-gulvet. 
 
De bedste dansere er de, der følger den sociale væremåde på gulvet, de er venlige og 
hensynsfulde, og vil altid være velkomne på ethvert dansegulv. 
 
Dette afsnit er ikke en belæring, men en opfordring til at respektere hinanden og nogle få 
regler på dansegulvet, så vi alle får det sjovt. 
 

 Der lines op fra første række - dvs. gå op i forreste række ved start på dans, andre kan 

derefter stille sig op bagved dig. Vær hurtig, tiden skal bruges til dans/indlæring. 

 Ingen har en fast plads på gulvet, ryk op, fyld rækkerne, undgå huller. 

 Vær opmuntrende og støttende overfor begyndere. Du har selv været begynder! 

 Vær god til at lytte, tale under dansen forstyrrer og gør det svært for andre at 

koncentrere sig. Husk også at der kun er plads til EN instruktør! 

 Vi griner ikke af hinanden, men med hinanden. - Vis din glæde, ret dig op, smil og ha’ 

det sjovt, (dog uden ”larm” som forhindrer at instruktøren kan høres) – et godt tidspunkt 

at gi’ sine følelser luft, er når dansen er slut. Når du klapper efter en dans du har nydt, 

bifalder du naturligvis instruktørerne og du siger tak til de andre på holdet. Men du 

klapper også af dig selv, for det var dig der ”arbejdede” og det var dig, som oplevede 

den vidunderlige følelse af fuldendthed, der følger med, når man er Linedancer. 

 HUSK! Du må IKKE glemme hyggen! 

 
 
Undlad ....  

- at medbringe mad og drikke på gulvet. 
- at stjæle gulvplads, så du kan få plads til at 'optræde'  
- at dine ben og arme bliver farlige våben for andre på dansegulvet!  
- at starte med at undervise/hjælpe midt i en dans.  
- at krydse gennem mængden af line dansere, hvis du skal over gulvet.   
- at anvende (for mange) variationer. Vilde variationer, turbo-rotationer, højtløftede spark og 
spring forvirrer begynderne og gør at de andre dansere ikke kan lide - dig!  

 
 
 


