
Sclerose Ballroom Fitness™
Et dansebaseret træningskoncept tilpasset folk med Sclerose. 

Udarbejdet af Elisabeth Dalsgaard.



Min baggrund kort

• Danseinstruktør og konceptudvikler

• Uddannet i Idræt ved Københavns universitet

• Selvstændig siden 2001 med blandt andet 5 danseskoler

• Arbejdet med ”Dans som sundhed” siden 2013 – og på ”fuld tid” siden 2018

• Samarbejder med Parkinsonforeningen, Hjerneskadeforeningen, 

Alzheimerforeningen og nu også Scleroseforeningen.

• Arrangerer danserejser, uddannelse, kurser, foredrag og events i Danmark



DANS SOM SUNDHED  

Dans som  lykkepille

Dans: Motion og musik = Dobbelt dosis

Fremtiden?  - Dans som terapiform





Vild med dans?  Vild med Livsglæden!

Mødet med Anne-mette Rasmussen



Parkinson Ballroom Fitness™
Livsglæde på ALLE planer… 



TRYGFONDEN

Årets Patientpris 2018



•

Rehappy Ballroom Fitness™
Et samarbejde med Hjerneskadeforeningen – støttet af Albani Fonden

- 1 dag og 2 timers dans mellem venstre og højre side



Swing Hjernen –

Dans med Alzheimerforeningen

Dans for hjemmeboende demente.

Online forløb med start april 2021.



Sclerose Ballroom Fitness™

• Inspireret af konceptet ”Dans med Parkinson” 

• Der er mange fællestræk, men omvendt var jeg også meget opmærksom på, 

det er to forskellige målgrupper.

• Derfor bad jeg om at blive ”klædt på” til opgaven – og kom i kontakt med 

Ann-Katrin Fonnesbo fra Sclerose hospitalet i Haslev.

• Udviklet et test forløb som kørte i sen-sommeren 2020.

• Januar 2021 klar til at filme online dans på 3 niveauer. 

Projektet er Støttet af Dronning Margrethe og Prins Henrik Fonden og Louis Hansen fonden



Plan:

Udarbejdelse af koncept

Test forløb

Lancering af online videoer

Så snart genåbningen tilllader det: 

• Uddannelse af instruktører

• Events i samarbejde med Dronningens

• Ferieby, Grenaa  



Sclerose Ballroom Fitness™

Nu kan du træne, samtidigt med du danser og nyder skøn musik.

Alle danse gennemgås på tre forskellige niveauer: 

• Siddende

• Stående med støtte

• Gående uden hjælpemidler

Alle danse præsenteres og forklares let forståeligt. Du udfordres, og vi forsøger at presse dig, men du 

Kan altid vælge at gå tilbage til basic og blot bevæge dig, som det passer dit niveau. 

Dansene og de enkelte trin og variationer er blot forslag. 

Det vigtigste er at holde kroppen i gang og få glæde ved bevægelse – ”Korrekte” trin eller ej!



Sclerose Ballroom Fitness™:

• Minus pardans – men man KAN danse sammen to og to

• Præsentation af alle danse og trin på 3 niveauer

• Stor variation i musik – fra Take That til Jada, Patrick Dorgan etc. 

• Forskellige stilarter – noget for enhver smag/dansesko

• Fokus på balance og koordinerings træning

• Minus drejninger – enkelte krydstrin på gående niveau

• Fokus på sidelæns bevægelser (og alm. Gang)

• Motivation fra musikken 




