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Nikita Löw Kristensen og Tudor Andrei bliver det yngste par nogensinde, der bliver en del af Team Danmarks elitegruppe inden for sportsdans. Foto:

Syg danser kom til EM
med partneren
VIBORG/SILKEBORG: Nikita Löw Kristensen og makkeren
Tudor Andrei dansede sig til en sølvmedalje ved lørdagens
2. Rangliste i latin for ynglinge, som foregik i Silkeborg.
Resultatet betyder, at parret for første gang er kvalificeret til et EM i latin for ynglinge, som i år afholdes 26. marts
i Spanien.
Det var dog lige ved, at parret slet ikke mødte op lørdag,
da Nikita Kristensen om natten kastede op og havde høj feber. Men hun ville af sted, for der var jo EM-billetter på spil,
og parret dansede sig altså til en flot andenplads og en tur
til Spanien senere på måneden.
thmi

Bryder normen: Yngste par
nogensinde i særlig elitegruppe
Danseparret Nikita Löw Kristensen og Tudor Andrei har været så overbevisende på
dansegulvet, at danserne er udtaget til Team Danmarks elitegruppe for 2016.
DANS
Af Thomas Mark
thma@viborgfolkeblad.dk

VIBORG: Rent praktisk skulle
det slet ikke være muligt.
Danseparret Nikita Löw
Kristensen og Tudor Andrei
var for ungt til at komme i betragtning, da Team Danmark
skulle udvælge to ynglingepar
til den elitegruppe, som Team
Danmark hvert år vælger på
forskellige alderstrin kort inden årsskiftet.
Men tre ting gjorde det alligevel muligt for Viborgs håbefulde dansepar. For det første var der et andet par, som
sprang fra og efterlod en tom
plads. For det andet blev Nikita Löw Kristensen og Tudor
Andrei ved årsskiftet yng-

linge og kunne derfor komme i betragtning. Og for det
tredje havde de bare imponeret sportschef i Danmarks
Sportsdanserforbund Henrik Larsen så meget, at han ingen bekymringer havde ved at
udtage dem
»Vi havde noteret os deres
flotte præstationer blandt landets bedste juniorer, men det
afgørende var, at de med deres
resultater på det seneste viser,
at de allerede er blandt de bedste ynglinge. Og de er nok vores bedste par i standarddans,
mens de er lige efter et andet
par i latin,« fortæller Henrik
Larsen.
Han kan også bekræfte,
at Nikita Löw Kristensen og
Andrei Tudor er det yngste par
nogensinde, som er udtaget til
elitegruppen.
»Det er korrekt. Vi har i
hvert fald ikke kunne komme på nogen, som var yngre,«

lyder det fra sportschefen.

Ikke en døgnflue

Tidligere har parrets træner
Peter Stokkebroe kaldt Nikita Löw Kristensen og Andrei
Tudor for »de største talenter i
mange år« i dansk sportsdans,
og sportschefen i Danmarks
sportsdanserforbund ser også et stort lys i de to.
»Det er klart, at vi har haft
nogle overvejelser ved at udtage så ungt et par. Det er vigtigt for os at vide, at de ikke bare er en døgnflue. Men de har
vist, at selvom de ikke har de
største økonomiske ressourcer, så har de via en enorm flid
fået maksimalt udbytte af deres talenter. Derfor tror vi også, at der er en fremtid i dem,
selvom det er svært at spå om,
hvorvidt så ungt et par holder
sammen i mange år frem,« siger Henrik Larsen.
Han tror på, at udtagelsen

til elitegruppen kan styrke
parrets mulighed for at nå den
absolutte elite.
»Det vigtigste er det arbejde, parret lægger i deres daglige træning. Men det, at de
kan komme med ind og være en del af elitemiljøet blandt
nogle af verdens bedste dansere, kan være med til at løfte deres niveau og måske inspirere dem til at blive endnu
bedre. Og nu er de jo kommet
ind i en ung alder, hvilket giver
os mulighed for at præge dem
i mange år frem,« siger en glad
sportschef.

Skal træne med idolerne

Tilbage i Viborg var det et lykkeligt dansepar, som fik beskeden fra sportschef Henrik
Larsen på en mail.
»Først og fremmest er vi
utrolig beæret og taknemmelige over sådan en fornem udtagelse. Nu er vi pludselig en

del af den elitegruppe, som vi
altid har set op til,« siger en beæret Nikita Löw Kristensen og
fortsætter:
»Kun med de bedste kan vi
udvikle os, og denne mulighed har vi lige fået igennem
denne udtagelse. Det er en flot
belønning og anerkendelse for
det hårde arbejde, vi lægger i
vores passion, dansen«.

Fortsætter udvikling

Hun ser mange muligheder
for, at parret kan udvikle sig
med elitegruppen.
»Vi bliver undervist af de
eftertragtede toptrænere fra
hele verden, og træningen og
undervisningen foregår på
et meget højt niveau, og ikke
mindst træner vi også sammen med Danmarks absolut
dygtigste elitesportsdansere. Samtidig får vi et tættere
samarbejde med Team Danmark, vi får vejledning om

kost samt støtte og goder«, siger danseren.
Hun glæder sig naturligvis
også over det faktum, at danserne er de yngste, der er udtaget til elitegruppen nogensinde.
»Ja, vi er godt nok meget unge til så fin en udtagelse, men
det er kun positivt, at vi blev
fundet værdige til det i en alder af 14 og 15 år. Selve udtagelsen er kommet som en dejlig overraskelse, men at den så
viste sig at være historisk, det
er vi nu ekstra stolte over,« siger Nikita Löw Kristensen,
som sender varme tanker til
både trænere, sponsorer og
familie, der har hjulpet undervejs - og hun lover, at parret ikke stopper her.
»Vi er og har altid været
hårdtarbejdende, målrettet
og fokuseret, og det vil vi fortsætte med fremover«.

