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Dansegulvs etikette handler om sund fornuft, velvilje og samarbejde. 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. 
Disse simple vejledninger vil hjælpe dig til at nyde at være på dansegulvet fremover og forebygge at du 
uforvarende kommer til at ødelægge det for andre. 

 

Husk 
 

Aldrig 
 
At tage mad, drikkevarer, glas, dåser eller 
tændte cigaretter med på dansegulvet. 
 
At gå gennem de dansende for at krydse 
gulvet, gå altid udenom eller vent. 
 
At stå og snakke på dansegulvet - hvis 
musikken spiller, så forlad dansegulvet 
for at tale. 
 
At starte en anden dans, medmindre der er 
masser af plads og du fornemmer det er 
acceptabelt. 
 
At "stjæle" gulvplads. Hvis gulvet er 
fyldt, så tag små skridt og giv agt for 
sammenstød. 
 
At stoppe midt i en dans for at undervise, 
da du vil være i vejen. Gå væk fra 
dansegulvet for at undervise. 
 
At lade din fødder, knæ, arme og albuer 
blive til farlige våben på dansegulvet. 
 
At vise dig. Variationer som turbo spins, 
høje spark og hop - kan forvirre andre 
dansere. Vær moderat i din bevægelser. 
Det behøver ikke at blive kedeligt af den 
grund. 
 

 

Altid 
 
At lytte til DJ' en eller bandet  - nogle 
gange fortæller de hvilken dans der skal 
danses og ofte tæller de også ind. 
 
At opmuntre og støtte begynderne. Det 
tager kun nogle få venlige ord at få en ny 
ven. 
 
At fylde gulvet op fra fronten når dansen 
begynder - de andre dansere fylder op 
bagud. 
 
At være venlig og undskylde hvis du 
bliver fanget i et sammenstød - også selv 
om det ikke var din skyld. 
 
At erstatte enhver drink du kommer til at 
vælte og vær sikker på at sige undskyld. 
 
At lade den yderste del af gulvet være fri 
til pardanserne. 
 
At give plads til danserne i yderkanten af 
dansegulvet. 
 
At danse med de andre dansere.  
Danseretningen er mod uret. 
 
At vise glæde og du værdsætter at være 
der. Klap af det levende band, instruktører 
og DJ's - de arbejder hårdt for dig. 


