SKAL VI SNART DANS IGEN??
Ja, det er også et spørgsmål vi stiller os selv i bestyrelsen, for vi savner at danse.
Men vi er nød til at følge de gældende retningslinjer og ingen ved endnu, hvordan det kommer til at se ud
efter sommerferien. Derudover er vi nød til at følge Kom og Dans Danmarks Instrukser om, hvad vi kan og
må i Kom og Dans.
Vi håber på, at vi kommer til at danse i en eller anden form til september, men vi ved endnu ikke, hvordan
det kommer til at være.
Kom og Dans Danmark har udsendt et nyhedsbrev med deres tanker på nuværende tidspunkt om den
kommende sæson. Det kan læses her:
Kære Bestyrelser, Instruktører og Spillere.
Så er Danmark endeligt på vej ud af Corona’s frygtelige favntag, og vi skal igen til at vænne os til
en ny hverdag. Men for altid vil vi huske tilbage på foråret 2020, og vi vil huske de ting, som vi
har lært bl.a. værdien af en god håndhygiejne.
Når vi læser på Facebook eller snakker med forskellige af jer, kan vi mærke hvor intenst I længes
efter igen at kunne slippe jer fri og skabe en fest på dansegulvet. Men vi må bede jer om at udvise
størst mulig tålmodighed og vente med festen.
Festen skal nok komme, men vi skal huske, at vores adfærd hen over sommeren har afgørende
indflydelse på, hvor hurtigt landet igen bliver åbnet og forholdene kommer nærmere en
normalisering.
Så, vi vil opfordre jer til, at der udvises tålmodighed og samfundssind de kommende måneder, så
vi forhåbentligt kan få gang i dansegulvet til efteråret.
I bestyrelsen holder vi et vågent øje med de anbefalinger og henstillinger der kommer fra
myndighederne. Myndighederne har udsendt reviderede Covid-19 anbefalinger gældende for fase
2 og fase 3 åbningen. I anbefalingerne nævnes følgende om dans:

Derudover supplerende retningslinjer for danseskoler
• Dansekurser afvikles med minimum 10 minutter imellem hver lektion.
• Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om
afstand.
• Der må ikke foretages skift af dansepartnere i pardans.
• Der skal være 2 meter imellem dansende par
• Rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene bør følge de generelle retningslinjer
om rengøring.
• Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig
adgang.
• Der må maks. samles 50 personer.
I kan læse retningslinjerne i sin helhed på linket:

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_udendoers_idra
ets-_og_foreningsliv.pdf
Disse retningslinjer henvender sig til danseskoler som erhvervsmæssigt udbyder
danseundervisning. Vores forening er baseret på frivillighed, og vi har ikke nogen kommerciel
relation i vores drift af foreningen. Dette betyder, at vi tillægger et ekstra forsigtighedsprincip i
vores anbefalinger.
Kom og Dans er baseret på, at medlemmer trygt skal kunne komme i vores foreninger og være en
del af et tillidsfuldt socialt fællesskab. Kom og Dans Danmark er meget opsat på at beskytte
medlemmer og vore dansere imod smitte. Vi vurderer, at smitterisikoen er høj ved vores normale
dansemønster med tæt kontakt, med mange mennesker sammen, med partnerskift, og at vi
udøver høj fysisk aktivitet, som gør at vi trækker vejret kraftigt, bliver varme og sveder. Det
betyder at smitte kan bevæge sig langt i lokalet og blive hængende i luften som aerosoler.
Vi vurderer, at vi har mange dansere som potentielt vil kunne rammes hårdt af Covid-19, og vi
mener, at vi har en forpligtelse til at beskytte os alle bedst muligt.
Kom og Dans Danmark er meget opsat på, at vores navn ikke hverken direkte eller indirekte på
nogen måder sættes i forbindelse med overtrædelse af myndighedernes anbefalinger, og vi vil
gerne helt undgå at blive forbundet med superspreder i det hele taget, men især her hen over

sommeren.
Vi vil bede vores medlemmer om at afholde sig fra at arrangere og deltage i udendørs
dansearrangementer i det offentlige rum. Sådanne arrangementer kan give anledning til
sammenstimling. Det kan være vanskeligt at overholde afstandskrav og max. antal personer, som
må forsamles. Og det kan sende et forkert signal til tilskuere om KOD.
Vi vil gerne anmode vores medlemmer om at undlade i privat regi at leje lokaler og invitere til
dans. Vi henviser til og anmoder om, at man overholder krav til social afstand samt rengøring og
hygiejne – før, under og efter aktivitet og max antal personer, som må forsamles.
Vores direkte anbefalinger til åbning under Fase 4:
Vi er helt klar over, at vi endnu ikke kender detaljer i fase 4 og der kan komme ændringer og
yderlige åbninger end der er udsigt til lige nu.
Baseret på anbefalingerne udsendt i forbindelse med fase 2 og fase 3 åbningen anbefaler vi, at der
ikke afholdes minidans og danseaftener indtil videre. I forbindelse med undervisning anbefaler
vi, at der ikke afholdes pausedans hele efterår 2020. Dette gør vi, fordi vi ikke kan styre
afstandskravene gældende for indendørs aktiviteter.
Vi vil gerne tilskynde til, at lokalforeningerne fokuserer deres energi på at planlægge, organisere
og afvikle undervisning efterår 2020 i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger til
social afstand, og hvordan man bør forholde sig til kontaktpunkter med hensyn til rengøring,
udluftning mm.
Vi anbefaler, at lokalforeningerne overvejer ikke at tage nye dansere ind efterår 2020. I stedet
kunne man arbejde med at fastholde vores nuværende dansere, som kender vores
undervisningskoncept. Man kan også overveje, om man efterår 2020 arbejder på at afvikle den
undervisning, som ikke blev gjort færdigt forår 2020.
Vi er klar over, at vi ikke har indflydelse på hvad man arrangerer i privat regi, men vi vil anmode
om at man bruger sin sunde fornuft og udviser omtanke. Vi ønsker ikke at Kom og Dans på nogen
måder forbindes til evt. arrangementer.
Vær opmærksom på, at myndighedernes anbefalinger kan blive justeret eller ændret alt efter
udviklingen af Covid-19 tilfældene og smittespredning.
Vi er meget bevidste om, at vi kommer med mange anbefalinger som medfører restriktioner for
jer og for udbredelse af vores dansekoncept. Men som vi har nævnt tidligere, er vores ageren i den
kommende tid, alt afgørende for, hvornår vi igen kan få en normal hverdag med dans og store
fester på dansegulvet.
Har I spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte, hører vi meget gerne fra jer.
Vi kan fortælle jer, at vi har aftalt med Jump4Joy, at de har reserveret kalenderen primo juni
2021 så vi kan gennemføre vores jubilæumsfest +1. Nærmere oplysninger følger.
Vi ønsker jer alle en rigtig god og swingende sommer.
Husk
Danseglæden er vigtigst.
Med venlig hilsen
Kom og Dans Danmark

Derudover ligger Kom og Dans Danmark op til, at de enkelte foreninger kan overveje at tilbyde Line Dance.
Det er en dejlig glad dans, som understøtter bevægelser i swing og et rigtig godt alternativ til ingen dans.
Hvis vi skal have dette som en mulighed i Silkeborg, så skal vi have uddannet nogle instruktører. Så går der
nogle rundt i foreningen, som kunne have lyst til det, så hører vi i bestyrelsen gerne fra jer, gerne inden 1.
juli, men kommer du i tanke om det senere, så sig endelig til.
En evt. oplæring i Line Dance vil komme til at være i den sidste weekend i august, formentlig èn dag.
Krav til kommende Line Dance instruktører: Glad og udadvendt person, som har tid og lyst til at undervise i
Line Dance. Kendskab til Line Dance er en klar fordel
Vi vil gerne ønske jer alle en god sommer og vender tilbage her på siden og i nyhedsbrev via mail til jer alle,
når vi ved mere om den kommende dansesæson.
God sommer
Bestyrelsen i KOD Silkeborg.

