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institutmesterskab 2022
Den 5. mARtS 2022 i CeReS ARenA, StADion Allé 70, 8000 AARHuS C



INsTITUTmEsTERsKab 
FoR bøRN oG UNGE

HyGGE CUp FoR 
VoKsNE paRHold

pRÆmIER TIl allE 
dElTaGERE 

1. afdeling møder senest kl. 08.30 (dørene åbnes kl. 08.15)
2. afdeling møder senest ca. kl. 14.45

Kære Vm dans elev

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere alle elever ti l VM Dans 
Insti tutmesterskab lørdag d. 5. marts 2022 fra kl. 09.00. 

Insti tutmesterskabet er en klubturnering for alle VM Dans elever, hvor 
vi på en afslappet, hyggelig og sportslig måde inviterer alle vores elever 
på gulvet. Det er magisk, når de mindste børn får guld-medaljer, og når 
vores sportsdansere kæmper om at blive insti tutmestre. 

Derudover er vi stolte over at kunne invitere alle vores voksne par, fra 
vores parhold, ti l Danmarks største ”Hygge Cup” for voksne. Der er 
medaljegaranti  ti l alle! 

Der er garanti  for en super god oplevelse og en god dag med alle venner-
ne. Forældre, familiemedlemmer og andre publikummer får utvivlsomt 
en lige så god oplevelse med god dans, et fl ot show og glade deltagere. 

Vi glæder os ti l en sjov og hyggelig dag.
Vm dans teamet 

1. OG 2. AFDELING 
For at dagen ikke skal blive for lang for den individuelle elev, deles turnerin-
gen op i to afdelinger. Vær venligst opmærksom på, hvilken afdeling du skal 
danse i. Hvis du går på fl ere hold, kan du deltage i fl ere turneringer og skal 
muligvis deltage i begge afdelinger. 

Mødeti der for 1. afdeling 
minibørn begynder: kl. 08.30 i spillertunnellen
Kid Stylez begynder: kl. 08.45 i spillertunnellen
Alle andre elever, som deltager i 1. afdeling, møder i hallen ti l turnerings-
start kl. 09.00 (bemærk ingen indmarch). 1. afdeling forventes afslutt et ca. 
kl. 15.00. 

Mødeti der for 2. afdeling
minibørn øvede i Aarhus: ca. kl. 14.45 i spillertunnellen
Kid Stylez øvede i Aarhus: ca. kl. 15.00 i spillertunnellen
Alle andre elever, som deltager i 2. afdeling, møder i hallen ti l turneringsstart ca. 
kl. 15.15 (bemærk ingen indmarch). 2. afdeling forventes afslutt et ca. kl. 22.00. 
Vi vil forsøge at præmiere de mindste børn i løbet af 2. afdeling, så de ikke skal 
være så længe oppe. 

Bemærk, at start- og slutti  dspunkter for begge afdelinger er afh ængigt af delta-
gerantallet, og derfor oplyses de endelige ti der to uger inden arrangementet på 
vmdans.dk. 

Alle deltagende elever møder i spillertunnellen senest 30 min. inden man skal på 
gulvet. De individuelle startti  dspunkter, oplyses via ti dsplanen, som kan ses på 
vmdans.dk to uger inden arrangementet. 

1. afdeling består af: (møde senest kl. 08.30)  
turnering: Hvilke hold kan deltage: 
minibørn, begynder 01, 36, 74, S01, S14, H01, R01
Kid Stylez, begynder  02, 75, S02, S15, H02, R02
Show Stylez, niveau 1 (Disco & Hip Hop) 30, 48, S03, H03, R08
PoP Hip Hop kids 9-12 år, niv. 1 14
elite Hip Hop, begynder/rekr./talent, 
MB, B1, B2 (fra 2010 og eft er) 34, 35, 54 
elite Hip Hop, begynder/rekr./talent, 
J1, J2, Vok. (fra 2009 og før) 34, 35, 54 
elite Hip Hop Duo, alle mod alle  alle elite Hip Hop 
elite Disco, beg./rekr./talent, 
MB, B1, B2 (fra 2010 og eft er) 07, 24, 25, 60, 61
elite Disco, konk./super konk., 
mB, B1, B2 24, 25, 60, 61 
elite Disco, star/super star, Børn 25, 27, 60, 61
Standard/Lati n for børn/teens begynder mandagshold 03
Elite Lati n, begynder/rekr. 20, 38, 70
elite Standard, talent/konk./super star 20, 39, 71

2. afdeling består af: (møde senest ca. kl. 14.45)
turnering:  Hvilke hold kan deltage: 
Minibørn, øvede ti rsdag Aarhus 18
Kid Stylez, øvede ti rsdag Aarhus 19
Show Stylez, niveau 2 (Disco & Hip Hop) 37, 65, S04, R09
PoP Hip Hop Kids 9-13 år, niveau 2 15
PoP Hip Hop unge i Aarhus samt Hip Hop over 
11 år i Randers, Skanderborg og Horsens  16, R11, S06, H04
Elite Hip Hop, konk. ti l super star 35 og 67
elite Disco, beg./rekr./talent, 
J1, J2, Vok. (fra 2009 og før) 07, 24, 25, 60, 61, S05
elite Disco, konk./super konk., 
J1, J2, Vok. 24, 25, 60, 61
elite Disco, star/super star, Junior 25, 27, 60, 61
elite Disco, star/super star, Voksne 25, 27, 60, 61
elite Disco Duo, alle mod alle alle elite Disco
elite Standard, begynder/rekr. 20, 39, 71
Elite Lati n, talent/konk./super star 20, 38, 70
”Hygge-Cup” for voksne parhold  alle parhold



TURNERINGER
Vær venligst opmærksom på, at man kun kan deltage i de kategorier, hvor man selv er tilmeldt et 
hold hos VM Dans. For at deltage i eksempelvis en Hip Hop kategori skal man være tilmeldt et Hip 
Hop hold hos VM Dans. Dette gælder alle kategorier. Der bliver afholdt følgende turneringer:

Minibørn og Kid Stylez

Dansemærkeprøve, Minibørn begynder (1. afdeling)
Vores minibørn begynder skal forsøge at erhverve sig dansemærkeprøven i en 5-danse turnering 
bestående af ”Postmand Per”, ”Mig og Mamamia”, ”Følg dine drømme”, ”Stjerneskud”,  og ”Hulter 
til bulter”. 

Dansemærkeprøve, Minibørn øvede tirsdag i Aarhus (2. afdeling)
Vores minibørn øvede skal forsøge at erhverve sig dansemærkeprøven i en 5-danse turnering be-
stående af Cha-Cha-Cha, Samba (Vores mGP), Boombadah basta, Disco (maskebal) og Wienervals.

Kid Stylez begynder (1. afdeling) 
Pointturnering, Vild med dans begynder: Vi starter med en pointturnering i Cha-Cha-Cha og 
Samba, hvor man danser sammen 2 og 2. Dommeren bedømmer eleverne og giver en karakter fra 
1-3, hvor 1 er det bedste. 

Hip Hop og Disco Duo, begynder: Efter pointturneringen i ”Vild med dans!”-dansene vil der være 
en turnering i Hip Hop- og Disco Duo (mGP medley). man danser sammen med sin dansepartner i 
alle kategorier og får præmier sammen. VM Dans sørger for, at alle har en partner.

Kid Stylez øvede tirsdag Aarhus (2. afdeling)
Pointturnering, Vild med dans øvede: Vi starter med en pointturnering i Cha-Cha-Cha, Vals og 
Samba, hvor man danser sammen 2 og 2. Dommeren bedømmer eleverne og giver en karakter fra 
1-3, hvor 1 er det bedste.

Hip Hop og Disco Duo, øvede: Efter pointturneringen i ”Vild med dans!”-dansene vil der være en 
turnering i Hip Hop- og Disco Duo (”Du Gør Det Godt” og ”i Wanna Be Dancing”). man danser 
sammen med sin dansepartner i alle kategorier og får præmier sammen. VM Dans sørger for, at 
alle har en partner.

OBS! Alle Kid Stylez hold er sikre på at vinde min. 2 præmier! 

Institutmesterskabet i Standard og Latin 
Standard/ Latin for børn/teens (mandagsholdet i Aarhus) (1. afdeling)
turnering i Cha-Cha-Cha, Vals og Jive

Institutmesterskabet i Standard/Latin Elite 
Her danser alle dem, som går på tirsdags-, onsdags- og fredagsholdene i Aarhus. 

Begynder & Rekruttering 
Latinturnering i Cha-Cha-Cha, Rumba og Jive (1. afdeling)
Standardturnering i Vals og Quick Step (2. afdeling)
(i denne række må man kun danse basicprogrammer)

talent, Konkurrence & Super Star
Latinturnering i Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba og Jive (2. afdeling)
Standardturnering i Vals, tango og Quick Step (1. afdeling)

Vi forbeholder os ret til at slå aldersgrupper sammen, samt at ændre hvilke danse de individuelle 
kategorier skal turnere i. Man kan ikke tilmelde sig flere forskellige rækker, men man kan vælge at 
deltage i en højere række end den, man tilhører.

Institutmesterskabet i Disco/Hip Hop for Show Stylez 
Show Stylez niveau 1 (1. afdeling)
Her deltager alle fra niveau 1 i en kombineret Disco/Hip Hop turnering. man danser uden partner, 
men er på gulvet sammen med vennerne fra danseholdet.

Show Stylez niveau 2 (2. afdeling)
Her deltager alle fra niveau 2 i en kombineret Disco/Hip Hop turnering. man danser uden partner, 
men er på gulvet sammen med vennerne fra danseholdet. 

Institutmesterskabet i POP Hip Hop, Hip Hop over 12 år, Hip Hop over 11 år, Elite Disco & Elite 
Hip Hop
Se tidligere afsnit vedrørende oversigt over de individuelle turneringer og hvilken afdeling du skal 
danse i.

VM Dans forbeholder sig i alle individuelle turneringer ret til at slå alderskategorier og niveauer 
sammen, hvis der er for få deltagere. I alle M-række finaler i eliterækkerne vil der være solodanse. 
I Disco og Hip Hop dog kun i den højeste kategori under hver aldersgruppe.

Hygge Cup for voksne parhold (2. afdeling)
Hyggeturnering for vores voksne parhold (mads starter alle i takt).
3 danse: Cha-Cha-Cha, Vals og Jive

TIdsplaN 
Den endelige tidsplan vil være at finde på www.vmdans.dk samt på danseskolen senest to uger før 
turneringen.

Tøj 
Vi gør opmærksom på, at man må komme i det tøj, man har lyst til.

RyGNUmmER 
Rygnummer bliver udleveret på holdene i ugen op til turneringen. Det er elevens ansvar at med-
bringe dette rygnummer på turneringsdagen. Hvis man deltager i flere kategorier, vil man mulig-
vis få udleveret forskellige rygnumre. Vær opmærksom på at få det rigtige rygnummer på til de 
forskellige kategorier. Husk sikkerhedsnåle.

TIlmEldING
Deltagertilmelding skal ske via www.vmdans.dk hurtigst muligt. Dog senest den 28.01.2022. 

pRIs oG bIllETTER (billetter købes på vmdans.dk – husk, at alle skal købe en billet)
Indgangsbillet for deltagere samt tilskuere: DKK 125,00
Børn under 3 år (dokumentation kan kræves): Gratis
Bordpladser - 1. række op til dansegulv: DKK 40,00 (pr. afdeling) + indgangsbillet
Bordpladser - 2. række op til dansegulv: DKK 20,00 (pr. afdeling) + indgangsbillet

Indgangsbilletten giver adgang til hele dagen. Bordpladser købes dog pr. afdeling. Det er derfor 
nødvendigt at købe bordplads til både 1. og 2. afdeling, hvis du vil have bordplads hele dagen. Vi 
gør opmærksom på, at der findes tribunepladser i Arenaen. En almindelig indgangsbillet garante-
rer siddeplads på tribunen.

Husk din billet og medbring den på dagen. Bemærk, at hver billet har en unik stregkode, som bli-
ver scannet ved døren. Hvis man ikke medbringer billetterne på dagen, skal man købe en ny billet 
i døren mod gebyr.

Husk, at deltagere også skal købe indgangsbillet til Institutmesterskabet. Billetsalget starter man-
dag den 17.01.2022 kl. 12.00



TIlmEldING

Bemærk, at elever, der skal 
deltage i Insti tutmesterskabet, i 
år skal ti lmelde sig turneringen 
online via deltagerti lmeldingen 
på www.vmdans.dk.

Vær opmærksom på, at ti lmeld-
ingsdelen og køb af billett er 
foregår i 2 forskellige systemer 
på vores hjemmeside.

Gør således:
1. Deltagere ti l turneringen skal 
ti lmeldes via deltagerti lmeld-
ingen på www.vmdans.dk, 
hvilket kan gøres allerede nu og 
senest den 28.01.2022.

2. Køb billett er ti l både del-
tagere og ti lskuere via vores 
billetsystem på www.vmdans.dk 
fra den 17.01.2022 kl. 12.00.

Når du ti lmelder dig Insti tut-
mesterskabet på vores hjemme-
side, skal du være opmærksom 
på:
- Hvis du går på fl ere hold, kan 
 du ti lmelde dig ti l fl ere tur-
 neringer i samme omgang.
-  I Standard/Lati n, Elite Hip Hop 
 Duo, Disco Duo samt Hygge 
 Cup for voksne par skal man 
 ti lmelde én gang pr. par.
- Ved ti lmelding ti l Minibørn 
 eller Kid Stylez skal man kun 
 ti lmelde sit eget barn og ikke 
 sit barns dansepartner. 
 instruktøren på disse hold 
 sørger for, at alle får en 
 dansepartner.
-  Standard- og Lati ndansere, 
 der danser alene, skriver kun 
 sit eget navn og eft erlader 
 partnerfeltet tomt. 

Sidste ti lmelding: 
28. januar 2022

Husk at købe billet. Både ti l-
skuere og dansere skal købe en 
billet på: www.vmdans.dk

mad oG dRIKKE
Det er ikke ti lladt at medbringe mad eller drikkevarer, da der forefi ndes cafeteria i Arenaen. Det vil 
være muligt, at købe et bredt udvalg af sunde sandwich m.m. på dagen.

Følgende rett er kan kun købes ved forudbesti lling på www.vmdans.dk senest den 24.02.2022. Vi 
understreger, at der ikke tages imod besti llinger af mad eft er den 24.02.2022.

Forudbesti lling af mad:
Sandwich, dansk kylling med karry majo, salat, kål, soltørret tomat, syltede løg og 
agurk relish  Kr.  80,00
Pastasalat med pesto, tørrede tomater, spinat, feta og solsikkekerne (vegetar)  Kr.  80,00
Cæsarsalat med kylling, tørrede tomater, croutoner og romainesalat, parmesanost kr.  100,00
Lasagne med blandet salat og surdejsbrød  Kr.  130,00
Tapastallerken - 5 lækre smårett er inkl. friskbagt brød & dip  Kr.  175,00 

1. afdeling 
Den forudbesti lte mad afh entes i bod 2 i Arena Foyer mellem kl. 11.00-12.30. Husk din kvitt ering 
som du får ti lsendt via mail, når du besti ller på www.vmdans.dk.

2. afdeling
Den forudbesti lte mad afh entes i Bod 2 i Arena Foyer mellem kl. 17.00-18.30. Husk din kvitt ering, 
som du får ti lsendt via mail, når du besti ller på www.vmdans.dk.

Tag bedstemor, bedstefar og dine venner med ti l insti tutmesterskabet! Så får vi den fedeste stem-
ning, og du kan vise dem, du elsker, hvor sej du er blevet ti l at danse!

Vi glæder os ti l at se dig ti l Insti tutmesterskabet den 05.03.2022 og senere på året ti l Afdansnings-
ballet den 28.05.2022.

dommERE oG spEaKER

Dommer i Standard & Lati n: Dommer i Disco & Hip Hop: Speaker:
thomas evers Poulsen mischa Reinhardt mads Vad
(Vild med dans) (én af Danmarks  førende 
 Disco & Hip Hop dommere)


