
Etik på dansegulvet 

 

Etik på dansegulvet er egentlig bare almindelig sund fornuft, goodwill og 
samarbejde. De bedste dansere er dem, der følger dansegulvets manerer. 

De er høflige og hensynsfulde og vil være velkomne alle steder. 

Denne simple guide vil hjælpe dig til at nyde at dele et dansegulv med andre 
og forhindre dig i – ubevidst – at ødelægge danseglæden for andre. 

 

Dans altid den første omgang (2 eller 4 vægge) som efter stepsheet for ikke 

at forvirre begyndere og andre dansere.  

Derefter må du gerne slå dig løs med Rolling Wine, full turns osv. 

Gå altid til og fra dansegulvet med størst hensyntagen til de dansere, der er 

på dansegulvet – især hvis musikken er startet. Gå aldrig på tværs af gulvet. 

Gå ud i lige linie mod højre eller venstre eller bagud – vælg den korteste vej – 

og vær 100% opmærksom på danserne, der formentlig ikke har opdaget, at 

du er på vej ud! 

Gå aldrig mellem danserne for at krydse gulvet – gå udenom eller vent. 

Gå altid op foran, når dansen starter. Andre kan så starte en ny række 

bagved dig. 

Vær altid venlig og undskyld, hvis du støder ind i nogen - også selvom det 

måske ikke er din skyld. 

Giv altid plads til dansere i udkanten af dansegulvet og plads til at andre kan 

gå i udkanten af dansegulvet. 

Stå aldrig stille på dansegulvet for at snakke – hvis musikken spiller – gå ud 

til siden. 

Begynd aldrig på en anden dans end den, der er annonceret som hoveddans 

eller alternativ dans - medmindre der er masser af plads og du synes, at det 

er acceptabelt.  

Optag aldrig mere gulvplads – end der er plads til. Hvis gulvet er fyldt så tag 

små skridt og pas på sammenstød. 

Stop aldrig op midt i dansen for at undervise andre. Du vil være i vejen og det 

virker forstyrrende. Gå væk fra dansegulvet, hvis du vil undervise. 
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Lad aldrig dine fødder, knæ, arme eller albuer være farlige våben på 

dansegulvet. 

Lyt altid til instruktøren/dj’en. Det er mange steder almindeligt for en 

instruktør/dj at annoncere dansen og ”tælle ind”. 

Vær altid hjælpsom og opmuntrende over for begyndere. Der skal kun nogle 

få ord til for at få en ny ven. Vær samtidig opmærksom på, at for megen snak 

kan forvirre en begynder og være til irritation for andre. 

 

Tag aldrig mad, drikkevarer, is, slik, tændte cigaretter/cigarer eller 

mobiltelefon med på dansegulvet. 
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