
Vad är Linedance? 

 
Linedance är bland de mest mångsidiga dansformer som finns.  
Dansstegen är inlånade från de flesta dansstilar i världen: klassisk, 
latinamerikansk och rock ’n roll, hiphop & step. 
Under de senaste åren har linedancekoreografer skapat nya danser, som 
passar till rock, pop, funk och disco. Vi dansar även till samba, foxtrot, 
tango, vals, swing m.fl. 
Variationen på dans och musik är alltså mycket stor! 
 
Linedance dansas ”solo style”, vilket innebär att du dansar själv, utan 
partner. Dansarna står på linjer, därav namnet linedance. Varje dans 
består av ett antal fasta kombinationer av danssteg, som upprepas under 
dansens gång. Dessa innehåller vändningar och alla dansare byter 
riktning samtidigt. De flesta danser blir på så sätt oftast ”två-väggs” eller 
”fyr-väggsdanser”. I dag finns massor av danser (över 60.000) och nya 
uppstår varje vecka. Varje dans har sitt eget namn och sina egna 
stegkombinationer, som dansarna lär sig utantill. 
 
Linedance dansas på alla nivåer, från anspråkslös fritidsaktivitet till 
elitnivå i SM, EM och VM. 
Sedan februari 2010 genomförs den första och enda Linedance-
tävlingen i Östergötland. Arrangörer av tävlingen var 013-Lost in Line 
och vår vänklubb ”Between The Lines Linedance” i Skåne. 
 
Linedance har dansats sedan 70-talet i USA och fick en ordentligt 
uppsving där i början av 90-talet. Idag har dansen spridits världen över 
och är väletablerad i Europa, främst i England, Nederländerna och 
Tyskland men även i Asien, främst Taiwan och Kina. 
 
Linedance kom till Sverige i början av 90-talet med några entusiaster som 
varit i USA och fastnat för det (för dem) nya danssättet. Den stora 
spridningen av linedance i Sverige kom 1997 och sedan dess har det ökat 
explosionsartat och det finns i dag många klubbar, föreningar och grupper 
- och fler och fler blir det! 
 
 
Om man väljer att ägna sig åt linedance, är det bara en sak som gäller: 

Dansa och ha roligt! 
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