
  

 
SKA SITTA PERFEKT. Nästa vecka bär det av till Danmark och EM i Street Dance. Simona Nordlander och 

gruppen Attitude jobbar för att allt ska sitta perfekt. Foto Therése Ny 

Slåss om EM-guldet i Street Dance. Hård träning är det som gäller för 
16 ungdomar från Dance World i Sundsvall 

Tre ronder på vardera en och en halv minut och tempot är högt, mycket högt. 

Men det handlar inte om kampsport utan dans. 

– Det gäller att gå in på golvet, känna musiken och ge allt, säger MaryRose Olsson. 

Den 1 juli går EM i Street Dance i danska Slagelse. Och Sundsvall ska vara med och slåss om medaljerna, eller snarare Dance 

World. Inte mindre än 16 av deltagarna har sedan i vintras legat i hårdträning i lokalen på Centralgatan. Upp till fem pass i veckan 

för att sätta koreografin perfekt och se till att inget lämnas åt slumpen. 

– Det finns alltid något som går att göra lite bättre, men det är framför allt deras höga ambitioner och oerhörda energi som gör att 

de lägger ner så mycket tid, säger Ann Lähdet. 

Hon har gjort koreografin till de två gruppnumren och hon lägger upp träningen och finns till hands för de 14 tjejerna och två 

killarna. 
 

Dansat många år 
De ställer upp i två åldersgrupper och i den yngre är deltagarna mellan tio och tretton år gamla. Alla har dock dansat i många år, 

några sedan de var fem. De kallar sig Attitude och i svarta balettdräkter med vit spetskjol och röda Converse på fötterna dansar de 

till stenhård hip hop. Den ensamme killen, Kim Åkerström, har visserligen likadana skor, och svart och vitt går igen, men har 

skjorta och jeans. 

– Det ska bli jätteroligt att åka till EM, både för att träffa nya människor och för att tävla, säger Kim. 

För honom handlar dans väldigt mycket om utmaningar. 

– Det är att göra nya svårare saker som gör att man utvecklas och som är roligt med att dansa, säger han. 

Emma Alamaa håller med, men påpekar att Street Dance är minst lika tufft fysiskt som många idrotter. 
 

Komma in i musiken 
– Det är jobbigt, men det är en del av det som gör dans så roligt, säger hon. 
 

– De har en otrolig vilja och lust och det är fantastiskt roligt att jobba med dem, säger Ann Lähdet. 

I den äldre klassen ställer Dance World också upp med en grupp och två par, men fyra av dem tävlar också i det som kallas singel. 

Den gren som inte så lite påminner om kampsport. Där handlar det om deltagarnas förmåga att snabbt komma in i musiken och i 

tre stycken, en och en halv minut långa ronder, improvisera. Mellan ronderna är det en minuts vila. 
 

”Oerhört intensivt” 
– Det enda jag vet innan jag går in på golvet är tempot på låten, men det är också allt. Jag har tränat in olika stegkombinationer 

och då måste jag vara snabb att bestämma vilka som passar till musiken, säger MaryRose Olsson. 

Det handlar alltså om att på bara någon sekund känna låten i kroppen och sedan är det full fart. 

– Det är oerhört intensivt och tufft och under tiden man dansar får man aldrig tveka eller tappa tempo, säger hon. 

– Dessutom måste man hela tiden se glad ut, annars gör domarna poängavdrag, säger Cookie Thabpet. 

För att orka, tränar de både kondition och styrka, genom att springa och gå på gym. 

Och så var det sammanhållningen, för trots att de tävlar emot varandra många gånger så verkar den konkurrensen bara finnas 

under de få minutrarna framför domarna. Alla är överens om att det är sammanhållningen som gör dem så bra. 

– Alla stöttar och hjälper varandra med tips och råd. Danslokalen är som ett andra hem, säger MaryRose Olsson. 
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