Tangosko

Hvordan får jeg købt de rig ge
tangosko?

Du skal som udgangspunkt prøve tangoskoene,
inden du køber dem. Hvis ikke du kan det, fx ved
onlinekøb, skal du sikre dig returret, hvis de ikke
passer.
Charlo es Tangoskole anbefaler La Vikinga Shoes
fordi de er håndsyede, frems llet af gode
materialer, designet af en tangodanser, som ved
hvad det drejer sig om, og dækker hvert fomål:
træning/milonga og herre/dame/unisex.

Hvor mange par sko har jeg brug for?

Når du skal på milonga (tangosalon), er det rart at
have et par "pæne" sko. For damerne kan det være
med lav hæl eller høj hæl i de ﬂeste udformninger.
Alle skoene i listen l venstre er eksempler på
tangosko, der kan bruges på milonga.
Derudover har du brug for et par træningssko uden
hæl/med lav hæl, som giver dig frihed l at bruge
din fod mere dynamisk, så muskler, bæring og
balance kan trænes l undervisning.
Eksempler på træningssko:

For at du skal få maksimal glæde af dine tangosko, er her 5
punkter, du med fordel kan tage s lling l, inden du køber:
1) Har du prøvet skoene inden køb?
Hvis ikke, er det lidt risikabelt, da fødder og sko er meget
forskellige. Et billede af nogle ﬂo e sko er ikke nok l at
afgøre, om skoene passer l dine fødder.
2) Hvilken sål foretrækker du?
I tango skal du kunne pivotere (dreje på forfoden) uden at
vride i knæene. Derfor må sålen ikke have et for fast greb i
gulvet. Vælg ruskindssåler ("suede/split/chrome") eller
lædersåler. Gummisåler ("rubber") kan ikke anbefales - heller
ikke l herrerne, da herrerne jo også skal pivotere.
3) Hvor meget stø e vil du have i din sko?
Svang
Sko med høje hæle er (naturligvis) afs vet i svangen. Sko
med helt lave hæle kan enten være afs vede eller ﬂeksible i
svangen. De helt lave hæle ﬁndes på herresko og unisex
træningssko. Sidstnævnte bør have en ﬂeksibel svang (fx todelt sål/splitsål), som giver større bevægelighed og træning
af foden.

DAME

Forfod
Sålen under forfoden kan være mere eller mindre s v og
med mere eller mindre stødabsorbering. Hvis sålen er for
s v, kan du ikke bruge fodballen korrekt. Hvis sålen er for
blød, får du ikke den op male stø e.

Danse-træningssko, læder med god pasform,
bløde, god gulvkontakt, lille hæl (3 cm). Fås også i
sort. Pris: 300 kr. Denne sko kan du prøve/købe hos
Charlo e.

Hæl
Hælen kan være mere eller mindre stødabsorberende.
Hælens sål kan med fordel være gummi for at understø e et
godt greb i gulvet. Bagkappen skal stø e godt op om hælen.
En damesko med åben bagkappe giver mindre stø e end en
med lukket (men kan l gengæld være mere elegant at se
på).

UNISEX

Tango-træningssko - blød, god gulvkontakt,
ﬂeksibel svang. Kan (af herrer) også bruges på
milonga. Denne sko kan du se og høre mere om hos
Charlo e.

Danse-sneakers - ﬂeksibel svang og
stødabsorberende, men lidt tunge med ringe
gulvkontakt. Velegnede l problemfødder og
mange mers dans. Kan fås i alle danske
dansebu kker.

4) Hvilken hælhøjde ønsker du?
Damesko fås med hælen i mange udformninger. Fak sk er
hælhøjden ikke så afgørende, hvis skoen er af god kvalitet
med god stø e/ﬂeksibilitet de rig ge steder. Men generelt er
meget smalle hæle, dvs. s lethæle, lidt sværere at danse på,
da fodens samlede kontakt med gulvet er minimal.
5) Hvordan ved du, om skoen passer din fod?
Falder dine tæer ud over skoens kant/trykker de op mod
skoens tåkappe, så du må krumme tæerne sammen? Falder
du ned og frem i skoen? Er der lu mellem din svang og
skoen? Bliver dine tæer/storetå klemt sammen i en spids? Så
skal du prøve nogle andre sko. Prøv mindst 3 forskellige
mærker - så har du et sammenligningsgrundlag.

