Våra tränare
Claus Wodstrup från Norge bor och jobbar i Sverige
sedan 1996 och undervisar tävlingsdansare i Alemana.
Claus representerade Sverige framgångs-rikt som
tävlingsdansare i Standard internationellt från 1990 till
2003, och var som bäst rankad #11 i världen. Han
innehar samtliga domarlicenser och är examinator
inom WDSF och WDC. Som domare har Claus
representerat Sverige sedan 1996 och dömer många
nationella och internationella tävlingar, bland annat
EM/VM varje år.

Alena Vitcan är född i Ryssland och har en idrottslärarutbildning från National State University i
S.t Petersburg. 2009 blev hon "Dancer of the year"
i Latin i S.t Petersburg. 2015 blev hon serbisk mästare
i 10-dans och kom på andra plats i "South European
Championship 2015" i "European dance program".
Alena har varit danstränare i över 10 år i Dynamo
Dance club i Moskva och i Beodance i Belgrad.
Hon är även utbildad fitnesstränare för dansare,
zumbainstruktör, barndanslärare och socialdans-lärare.
I Moskva har hon har arbetat som show-dansare och
har dessutom satt upp dansshower.

Renata Helenson, till yrket högstadie-lärare
i matematik och naturorienterade ämnen, är tränare för
nybörjar- och fortsättningsgrupper, för både barn och
vuxna. Renata har under många år samarbetat med
Tony kring klubbens rikliga barn- och ungdomsgrupper, men har även på egen hand - och med stor
framgång - tränat upp ett femtiotal danspar
i rekryterings- och C-klass. Hon är klubbens lagledare
och eldsjäl samt en mångsidig funktionär.
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Tony Irving är f.d. internationell tävlingsdansare
som har representerat England/USA och Sverige
inom Tiodans. Som tränare har Tony Steg 4examen (Fellowship) i både Standard och Latin,
vilket är den högsta internationella utbildningen
inom danssport. Han är också internationell
examinator för tränar-utbildning och innehar Steg 3utbildning inom Disco, Freestyle och Slow. Utöver
sin dans-sportkarriär har Tony varit huvuddomare i
Let’s Dance under 15 år och scenartist i 33 år. Han
är dessutom fritidsledare och danspedagog. Tony
har varit tränare hos Alemana sedan 1994.

Rolf Lindberg undervisar rekryterings- och
tävlingsdansare på alla nivåer i Standard. Rolf började
sin danskarriär tidigt och fick redan 1981 sitt första
diplom för god dansteknik. Tävlingskarriären startade
sedan 1987 och sex år senare hade han nått sin första
pallplacering på JSM. 1995 började Rolf dansa med
Helena Fransson och paret hade en framgångsrik
karriär mellan 1996 och 2006. Från 1998 specialiserade
de sig på Standard och deras meriter på området är SMguld, -silver och -brons, internationella pallplatser, flera
år i landslaget samt representationer på NM, EM och
VM. Som proffsdansare
har Rolf vunnit SM i latin 2008 och även tagit silver på SM
i Standard. 2006 tog han sin Licentiate-examen i Standard
och i Latin 2007, båda med högsta betyg. Rolf är även
nationell och internationell domare.
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Axel Jehrlander, är regerande svensk mästare i Tiodans,
en aktiv tävlingsdansare och del av det svenska landslaget
i Latin, Standard och Tiodans. Han har även 10 JSM guld i
bagaget och har representerat Sverige på åtskilliga VM
och EM. År 2018 gick Axel tränarutbildning steg 1 genom
Svenska Danssportförbundet (DSF) i både Standard och
Latin. Axel undervisar barn och ungdomar i Standard och
Latin.Han brinner verkligen för dansen och har dansat
sedan han var 3 år gammal.

Magdalena Holm, är ursprungligen från Nordmakedonien
och är uppvuxen med dans och musik. Hon är utbildad
inom pardans både inom Svenska Danssportförbundet
(DSF) och Sveriges Dansorganisation (SDO). Genom DSF
har Magdalena tränarutbildning i steg 1 både Latin och
Standard. Magdalena älskar att dansa och undervisa i
dans. Hon har en lång erfarenhet av gruppundervisning
sedan 2010. Magdalena undervisar även i bl.a salsa,
bachata och bugg. Magdalena har också en
grundutbildning inom teater/dans samt en grundutbildning
för tränare från RF-SISU.
Vladislav Polianskii, flyttade från Ryssland till Sverige
2016. Han är en internationell tävlingsdansare i Tiodans
med en lång historia av tävlingar på alla nivåer, både från
hemstaden Sankt Petersburg och på internationell nivå
inom IDSF/WDSF. Nu fortsätter Vlad sin tävlingskarriär
med fokus på Standard, i vilken han även har DSF:s Steg
1 tränarutbildning. Han har också erfarenhet som
showdansare, såsom i föreställningen på Students' Nobel
NightCAP 2017.
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