
LÄGER MED VÄRLDSMÄSTARE I TIODANS
VO Elit i Svenska Danssportförbundet i samarbete med Täby 10-dansklubb 

bjuder in till läger helgen den 27-28 februari 2016.
 

Björn Bitsch och Ashli Williamson är ett danspar i världsklass. De har tävlat som ett par i mer 
än 10 år. Bland deras främsta meriter de senaste åren är att de vunnit VM i tiodans fyra år i 
rad (2010-2013) samt att de nu satsar på att vinna VM i Standard och redan nått ett flertal 

finalplatser i Grand Slam-turneringar under 2015, bland annat i världens största danstävling 
i Stuttgart, German Open.

4-faldiga Världsmästare i 10-dans (2010-2013)
2-faldiga Europamästare i 10-dans

12-faldiga Danska Mästare i 10-dans
4-faldiga Australiska Mästare

Finalist i VM
Finalist i ett flertal Grand Slam-turningar i Standard 2015

Helgen kommer att innehålla grupplektioner, privatlektioner, fysträning, samt mental 
träning. Allt för att få inspiration, bra undervisning samt bra allround träning som krävs för 
en idrottsman/kvinna.

Plats: Tibblehallen, Attundavägen 5, 183 34 Täby

Kostnad: 1000 kronor per person.  
I priset ingår grupplektioner, fysträning, mental träning, lunch båda dagarna. 
Finns även möjlighet till privatlektioner till en kostnad av 80 Euro á 45 minuter.

Boende: För de som bor utanför Stockholm finns möjlighet till boende nära hallen, förslag är 
Scandic i Täby som har idrottspriser. Kostnad för boende ingår inte i priset.

Denna inbjudan vänder sig först och främst till A-klasspar i både standard och latin.  
Men B-klass par på väg att gå upp i A är också välkomna att deltaga.
Par som ingår i VO Elits satsning kommer att få en separat inbjudan.
 
Anmälan senast den 6 januari till kansliet på kansli@danssport.se 
- Ange i anmälan hur många privatlektioner ni önskar.
- Privatlektioner kommer därefter att fördelas på bästa möjliga sätt.

 
Ta detta tillfälle att träna för Björn Bitsch och Ashli Williamson,  

ett av världens bästa Tiodanspar. 

Varmt välkommen!
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