
  
Særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav ti l f lerbrukshaller  

Dans 

Arealkrav  

Norges Danseforbund organiserer 7 ulike grener : Freestyle/Disco, Performing Arts, 

Streetdance, Country & Western Dances, Sportsdans, Swing, Salsa og Rock`n Roll. 

Alle grener kan drives innenfor den spilleflaten som oppgis som normal for flerbruksanlegg, 

men optimalt ønsker danserne å trene på sportsparkett med tilgang til speil.  

I tillegg er det behov for følgende utstyr: 

 Speil 

 Fast musikkanlegg 

 Materialrom for lagring av utstyr 

 Barrer (optimalt) 

 Tilgang til matter 

 Oppheng til sikkerhetsseler fra tak 

 Oppheng til turnringer fra tak  

Gulv 

For dans bør gulvflaten være på minimum 200 – 250 kvadratmeter, men noen av danserne 

kan også ha nytte av rom på minimum 100 kvadratmeter. I lengderetning bør det være 

minimum 20 meter. 

Gulvet bør være sportsparkett: 

Friksjon: 0,4 – 0,6  

Støtdempning: min. 50% 

Standard deformasjon: min. 2,3mm 

I forbindelse med konkurranser må det være tilgang for publikum til å sitte rundt dansegulvet. 

Dette innebærer at gulvdekket må kunne tåle belastning med stoler utplassert rundt 

dansegulvet. Alternativt må det være utrullbare beskyttelsesmatter/teppe som arrangør kan 

benytte for å dekke til resterende arealet utover dansegulv.  

Tak 

Materialvalg og farger på tak/ vegger og gulv har liten betydning, men av hensyn til 
rotasjonsøvelsene er det viktig med god kontrast mellom vegger og tak og det er viktig med 
god akustikk og lydisolering med tanke på at musikk er en viktig del av idretten.  
 
Våre dansegrener krever minimum 3 meter takhøyde, bortsett fra Roc´n roll, som må ha 

minimum 6 meters takhøyde og sportsdrill, som må ha 8 meters takhøyde. Vi har også 

utøvere som driver med akrobatikk, og som trenger oppheng til sikkerhetsseler og turnringer 

fra taket.  
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Vegger 

Materialvalg og farger på tak/ vegger og gulv har liten betydning, men det er viktig med god 

akustikk og lydisolering med tanke på at musikk er en viktig del av idretten.  

Det bør være speil på en av veggene.  

Belysning 

For dans er det viktig med god belysning og avskjerming fra sterke lyskilder grunnet rotasjon 

og kast. 

Varme og ventilasjon 

Dans drives i stor grad med kroppskontakt med gulvflaten og det betyr at gulvet ikke bør 

være for kaldt. Romtemperaturen bør ligge på 17 til 20 grader. Ventilasjonen bør være god. 

Fester for utsyr 

Det bør lages mulighet for feste for barrer i forbindelse med speil. Takfester for turnringer og 

sikkerhetsseler. 

Lagerrom 

Låsbart skap for musikkanlegg. Plass til matter, transportable barrer og annet utstyr. 


