
Aktivitetsbeskrivelse  

Overskrift: Fysisk aktivitet og træning 

Type: Dans v/MS Ballroom Fitness 

Beskrivelse af aktivitet Aktiviteten er MS Ballroom Fitness (dansetræning) af én dag om ugen af 
2x30 min over 8 uger med uddannede danseinstruktører i Sclerose 
Ballroom Fitness™. Det er op til den enkelte danseinstruktør, hvor mange 
der kan deltage på et hold, dog anbefales et maksimum på 20 personer.  
 
Mennesker med sclerose har et livslangt behov for fysisk aktivitet og  
træning, som både kan begrundes i de direkte og indirekte  
virkninger af sygdommen. De har behov for at være fysisk robuste, så  
de er rustet bedst muligt til at kunne modstå fysiske følger efter  
sygdomsudbrud og progression. 
 
MS Ballroom Fitness er dansetræning, der kan udføres siddende, stående 
eller gående, og kan derfor tilpasses alle funktionsniveauer. MS Ballroom 
Fitness er har fokus på at bevæge kroppen til rytme, hvilket både giver 
motion og livsglæde.  
 
Se her Elisabeth Dalsgaard (udvikler af MS Ballroom Fitness) fortælle om 
træningsformen: https://www.okms.dk/byd-livet-op-til-dans. Længere 
nede på siden kan neurolog og hjerneforsker Troels Kjær ses fortælle om 
fordelene ved at danse og bevæge sig til musik.  
 

Målgruppe Dansetræning er for alle mennesker med sclerose, uanset køn, alder, 
funktionsniveau og danseerfaring. 
 

Kontakt Kontaktoplysninger på danseinstruktørerne fremgår nederst i dette 
dokument. For yderligere spørgsmål om konceptet kontakt Anders Reitov, 
are@scleroseforeningen.dk  
 

Pris Pris for dansetræning fastsættes i samarbejde med danseinstruktøren, da 
pris kan afhænge af lokaleleje, transport og lokale tariffer.  
 

Tidsplan • To måneder før afholdelse af aktiviteten annonceres denne på 
hjemmeside/Nem Tilmeld, nyhedsbrev og Facebook.  

• Tre uger efter relanceres aktiviteten på Facebook, evt. nyhedsbrev 
og Instagram (afhængigt af antal tilmeldinger). 
Pressemeddelelse/artikel sendes ligeledes lokal presse.  

• To uger herefter relanceres aktiviteten på Facebook, evt. 
nyhedsbrev og Instagram (afhængigt af antal tilmeldinger). 

• En uge før deadline kort opråb på Facebook og Instagram 
(afhængigt af antal tilmeldinger). 

 

Tekster til: Nem 
Tilmeld/Facebook billeder 

Tekst Nem Tilmeld og Facebook:  
 
Byd livet op til dans med MS Ballroom Fitness 

https://www.okms.dk/byd-livet-op-til-dans
mailto:are@scleroseforeningen.dk


Kom og dans til en masse af skøn musik, mens du samtidig træner styrke, 
holdning og kropskontrol. Med sclerose er det særligt vigtigt med fysisk 
aktivitet og træning, så du er bedre rustet til at kunne modstå fysiske 
følger. Samtidig mindsker du risikoen for at få andre sygdomme. 
 
Når du danser, får du trænet muskler, balance, koordination og meget 
mere, og til dans med MS Ballroom Fitness bliver du præsenteret for 
forskellige stilarter. Du kan danse alene eller med en partner, og 
dansetræningen er tilpasset til tre niveauer, så du kan vælge den træning, 
der passer bedst til dig uanset danseerfaring og funktionsniveau.   
 
Træning er ikke kun godt for din fysik, men også for din hjerne. I det hele 
taget er der en masser gode effekter ved at træne. Så byd dig selv og livet 
op til dans og få masser af glæde og energi. 
 
Læs mere og tilmeld dig her (link til Nem Tilmeld) 
 

Lokalpresse Der udarbejdes pressemeddelelse af kommunikationsafdelingen, som kan 
bruges, hvis lokalafdelingen ønsker omtale i lokalavisen. 
 

Finansiering I henhold til §18 er aktiviteten et arrangement i en frivillig forening for 
medlemmerne med et sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende 
formål. Forud for ansøgning om §18 midler til aktiviteten skal det 
undersøges, om dansetræningen ligger inden for den pågældende 
kommunes prioriteret §18 områder. Brug tekst fra beskrivelse af aktivitet 
til §18 ansøgning. 
 

  

 



Navn E-mail Postnummer 

Jylland   

Veronica Vestergaard-Laustsen vvestergaardlaustsen@gmail.com 9520 Rebild 

Rikke Valentin rv@valentinbrands.com  9400 Nørresundby 

Camilla Frank Fyrstenborg fyrstenborg@gvdnet.dk    9210 Aalborg sø 

Anne Mette Kirkeskov Bgf.annemette@gmail.com Aalborg 

Anne Friis Rasmussen afr@fdaalborg.dk Aalborg 

Stine Larsen st@fdaalborg.dk Aalborg 

Maria Hyldgaard mobil@mariahyldgaard.dk  8900 Randers C 

Henriette Poulsen henriettepoulsen@hotmail.co.uk 8700 Horsens 

Marianne Borne maborn@sclerosehospital.dk  8600 Silkeborg 

Marie Østergaard Jensen ebamikle@gmail.com 8600 Silkeborg 

Pernille Ryge Koch pernille@powerforlife.dk  8520 Lystrup 

Christine Andersen christinerejse@hotmail.com  8270 Højbjerg 

Charlotte Larsen charlottelarsen1979@gmail.com   7430 Ikast  

Ditte Dangaard Christensen  ddc.rehab@gmail.com  7270 Stakroge 

Susanne Uhd susanuhd@gmail.com 6800 Varde 

Anette Lundgaard fys@alundgaard.dk  6091 Bjert 

Jeanette Merstrand Jeanette.merstrand@gmail.com 6000 Kolding 

Fyn   

Berit Clausen Abrahamsen beritca@gmail.com 5881 Skårup 

Laura Schumann Torres lauraschumanntorres@gmail.com  5471 Søndersø 

Susanne Skøtt susskott@gmail.com  5250 Odense SV 

Hüseyin Hakki Bilgin hhb@fysiocenterkalundborg.dk  5000 Odense C 

Amanda Darfelt ad@fysser.dk 2400 København 
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Aguila Troncoso lalatroncoso@gmail.com 4930 Maribo 

Mette Thulin Schweitz Info@aktivfysioterapi.dk 4800 Nykøbing F. 

Anja Stryhn salsanaestved@gmail.com 4700 Næstved 

Kamilla Koblauch kamillakoblauch@yahoo.com  4500 Nykøbing Sj 

Heidi Didriksen hdidriksen@hotmail.com    4220 Korsør 

Eva Østergaard Hansen Evahansen1996@hotmail.com 4220 Korsør 

Susanne Knudsen sk@kroppenshus.dk 4180 Sorø 

Anne-Mette Anne-mette@efys.dk 3060 Espergærde 
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