
Dansekampen –  
Gøy på gulvet!
Tekst og foto: Sølvi Linde

Fredag 3. oktober 2014 arrangerte Bergen 
kommune dansekonkurranse på Scandic Bergen 
City hotell. Det ble et show stappfullt av 
danseglede, paljetter, glitter og stas, til stor 
begeistring for deltagere og tilskuere.

Dansegruppen Grease danser regndans i regnbyen Bergen.
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Dansekampen er et ledd i Bergen kom-
mune sin satsing på Friskliv som handler 
om livsstilsendringer. Etat for tjenester til 
utviklingshemmede har tidligere arrangert 
Kokkekamp (se Rapport nr. 1, 2014) der 
målet var å bevisstgjøre mennesker med 
utviklingshemming på sunn og næringsrik 
mat og, ikke minst, gleden ved å lage mat 
og spise sammen. Denne gangen var 
danse glede i fokus, det å danse seg ut av 
sofaen og oppdage gleden ved å være i 
bevegelse til musikk. Hele prosjektet er 
arrangert i samarbeid med kultur-
kontorene i Bergen kommune. 

Bergen kommune har knyttet til seg 
fem dyktige og erfarne instruktører som 
har arrangert kurs for fem dansegrupper 
ved ulike steder i kommunen. Det er stor 
forskjell på antall deltagere i danse-
gruppene og hvor lenge de har trent 
sammen. Bergen Vest dansegruppe har 
danset siden 2008 og består i dag av 
14 dansere og 7 assistenter, men alle 
gruppene har trent iherdig det siste halve 
året til akkurat denne dagen. På konkur-
ransedagen var de stolte, glade og ivrige 
etter å vise fram hva de hadde lært. 

Dommerpanelet bestod av Hilde 
Onarheim, Harm Christian Tolden, 
Olga Divakova og Beate Sandblåst. De gav 
positive og konstruktive tilbakemeldinger 
til dansegruppene etter at de var ferdige. 
Det ble delt ut medaljer og gruppene ble 
premiert for Beste lagånd, Beste show, 
Beste kostyme, Dansekampens over-
raskelse og Størst danseglede. Arrange-
mentet ble avsluttet med tre retters middag 
og dans for alle involverte. •••

Dansegruppen Gøy på Gulvet fra Åsane.
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Dansegruppen Gøy på gulvet fra Åsane viste oss polonese med innlagt vanskelighetsgrad.

Danseløvene danser sving. Legg merke til rockefoten.
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Bergen Vest Danseklubb avsluttet sin opptreden med en vakker stilfull engelsk vals.

Danserne i Bergen Vest Danseklubb venter spent på dommernes tilbakemelding
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En Danseløve. Dansegruppen Gøy på Gulvet kan mer enn å danse.  
Her får tilskuerne en smakebit på Elvis.

The Fantastic Jacksons med sine glitrende hansker vant premien for beste kostyme. 
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Øverst til venstre: Fagkonsulent Helene Myklebustad 
hadde den store æren å dele ut premier og medaljer.
Over: To elegante representanter fra dansegruppen  
Gøy på gulvet 
Til venstre: Så glad kan en bli når en vinner.
Under: Dommerpanelet bestod av Hilde Onarheim, 
Harm Christian Tolden, Olga Divakova og  
Beate Sandblåst.
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