
SIF	  –Silkeborg	  Sportsdans	  i	  samarbejde	  med	  Danmarks	  Sportsdanserforbund,	  afholdte	  i	  weekenden	  2.	  
rangliste	  turnering	  i	  Latin	  amerikanske	  danse	  samt	  10	  danse.	  

Tungelund	  Aktivitetscenter	  dannede	  de	  perfekte	  rammer	  for	  de	  ca.	  70	  dansepar,	  som	  kom	  fra	  hele	  landet.	  
Udover	  at	  kæmpe	  om	  point	  til	  rangliste,	  skulle	  for	  Junior	  II,	  Ynglinge	  og	  Voksen	  rækken,	  det	  ved	  denne	  
turnering	  afgøres,	  hvilke	  par	  der	  skal	  repræsentere	  Danmark	  ved	  EM	  og	  VM	  i	  foråret.	  

SIF-‐Silkeborg	  Sportsdans	  var	  tilmeldt	  med	  4	  par	  men	  pga.	  af	  skade	  måtte	  Ynglinge	  parret	  Mads	  Andreas	  
Nielsen	  og	  Sofie	  Klitgaard	  Petersen	  trække	  sig	  dagen	  før.	  Det	  var	  derfor	  op	  til	  de	  to	  Voksen	  par,	  Thorbjørn	  
Bech	  og	  Signe	  Sandager	  samt	  Mathias	  Kirkegaard	  og	  Line	  Riding	  og	  Ynglinge	  parret	  Michael	  Daoose	  Hansen	  
og	  Julie	  Edslev,	  at	  repræsenterer	  klubben.	  

I	  den	  stærke	  Voksen	  række	  var	  jævnbyrdigheden	  så	  stor,	  at	  hele	  otte	  par	  kvalificerede	  sig	  til	  finalen.	  Dette	  
fordi	  4	  par	  lå	  helt	  klart	  til	  en	  finale	  plads,	  mens	  de	  følgende	  4	  par	  lå	  næsten	  helt	  lige	  efter	  semifinalen.	  
Dette	  betød	  også,	  at	  Mathias	  Kirkegaard	  og	  Line	  Riding	  kvalificerede	  sig	  til	  A-‐finalen.	  Parret	  dansede	  en	  god	  
finale,	  men	  endte	  trods	  dette	  på	  8	  pladsen.	  Resultatet	  var	  dermed	  status	  Quo	  i	  forhold	  til	  DM	  som	  blev	  
afholdt	  i	  November	  måned.	  Mathias	  og	  Line	  har	  genne	  de	  sidste	  6	  måneder	  udviklet	  sig	  meget	  i	  de	  Latin	  
Amerikanske	  danse	  og	  kunne	  efter	  min	  mening	  godt	  have	  placeret	  sig	  et	  par	  trin	  højere	  oppe	  i	  feltet,	  siger	  
træner	  Bo	  Loft	  Jensen.	  Parret	  danser	  også	  Standard	  dans	  og	  har	  dermed	  10	  danse	  at	  træne	  på,	  hvorimod	  
flertallet	  af	  parrene	  i	  finalen	  har	  valgt	  at	  specialiserer	  	  sig	  i	  de	  Latin	  Amerikanske	  danse,	  så	  betingelserne	  er	  
svære.	  Det	  andet	  SIF-‐SSD	  par	  i	  den	  Voksne	  række,	  Thorbjørn	  Bech	  og	  Signe	  Sandager	  endte	  i	  B-‐finalen	  hvor	  
det	  blev	  til	  en	  lidt	  skuffende	  6	  plads.	  Også	  dette	  par	  har	  forbedret	  sig	  enormt	  meget.	  På	  det	  ene	  år	  de	  har	  
danset	  sammen	  har	  fremgangen	  faktisk	  været	  større	  end	  jeg	  havde	  turdet	  håbe	  på	  fortæller	  træner	  Bo	  Loft	  
Jensen.	  De	  havde	  dog	  ikke	  en	  af	  deres	  bedste	  dage	  og	  resultatet	  derfor	  også	  derefter.	  

I	  Ynglinge	  rækken	  deltog	  Michael	  Daoose	  Hansen	  og	  Julie	  Edslev.	  Parret	  dansede	  det	  bedste	  nogensinde,	  
men	  missede	  alligevel	  A-‐finalen.	  Dog	  med	  den	  allermindste	  margin	  idet	  parret	  havde	  27	  markeringer	  ud	  af	  
45	  mulige.	  Havde	  de	  fået	  blot	  en	  markering	  mere	  ville	  de	  havde	  fået	  over	  50%	  af	  dommernes	  markeringer	  
og	  det	  ville	  havde	  givet	  turnerings	  lederen	  mulighed	  for	  at	  kvalificere	  7	  par	  til	  finalen.	  I	  stedet	  måtte	  
Michael	  og	  Julie	  danse	  i	  B-‐finalen	  hvor	  det	  blev	  til	  en	  sikker	  1	  plads.	  Det	  vær	  super	  ærgerligt	  at	  A-‐finalen	  
glippede	  for	  Michael	  og	  Julie.	  Hvis	  de	  var	  kommet	  i	  A-‐finalen	  er	  Jeg	  sikker	  på	  at	  de	  havde	  avanceret	  et	  par	  
pladser	  yderligere	  slutter	  Bo	  Loft	  Jensen.	  

	  


