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Impulsedance 

 

 

         

   

 

Poledance är en blandning av akrobatik, gymnastik, dans och styrketräning. Större delen, och 

basen av våra övningar utgår från International Pole Sport Federation´s beskrivna tekniker, 

men kryddas med de olika instruktörernas unika personliga stilar och erfarenheter! 

Uppvärmningarna består av styrke- och flexibilitetsövningar som bidrar till din utveckling 

inom poledance.  

  



Level 1 / Nybörjare 

Förkunskapskrav: Inga 

Under nybörjarkursen går vi igenom grundläggande tekniker, steg och snurrar. Kursen är för alla, inga 

förkunskaper, styrka eller vighet krävs. Exempel på övningar i nybörjarkursen: Fireman-spin, 

fronthook-spin, backhook-spinn, chair-spinn, med flera snurrar. Sitta på stången. Steg och piruetter 

runt stången.  

 

   

 

Level 2 / Fortsättning1 

Förkunskapskrav: Klara några enkla basic-spins som t.ex. fireman, fronthook, backhook, chair, 

attitude. Kunna sitta på stången.  

Under fortsättning1 går vi igenom olika tekniker uppe på stången och uppochner. Vi lär oss också 

klättra och några nya snurrar.  

      

 

  



Poleflow och koreografi  

Förkunskapskrav: Kunna några basic-spins, t.ex. fireman, fronthook, 

backhoock, chair, attitude (motsvarar nybörjarkursen/level1). Samt 

klara invert och klättring, men behöver ej vara konsekvent.  

I denna kurs går vi igenom längre kombinationer av danssteg, snurrar 

samt tekniker uppe på stången på medel-nivå. För dig som vill lära dig knyta ihop olika tekniker och 

lära dig få flyt i övergångar. De som vill kan använda high heels, men det är helt frivilligt. Danserna är 

anpassade för att passa både med och utan skor!  

    

 

 

Level 3 – Fortsättning2  

Förkunskapskrav: Du ska kunna kriterierna för nybörjarkursen (level1), plus basic invert och att 

klättra.  

Exempel på nya tekniker under fortsättning2: superman, layback mm. Vi börjar med några 

kombinationer där olika tekniker binds ihop. Två nya uppgångar: shouldermount och klättring→invert 

från stången. Vi introducerar roterande stång med klättring och grundläggande tekniker.  

    

 

  



Level 4 / Avanerad1  

Förkunskapskrav: Kraven för level1, 2 och 3, samt invert från stången, shouldermount från marken, 

och layback.  

I avancerad1 jobbar vi med kombinationer av olika tekniker och snurrar på statik och roterande stång, 

samt handspring.  

   

 

 

 

Level5 /Avancerad2  

Beskrivning kommer senare.  

 

  

 

 


