
Ændringer til turneringsreglementet pr. 01.08.16. 
 
§4. Alder og niveauinddeling 
Stk. 1. Niveaudeling. Ved DS turneringer konkurrerer DS turneringsdansere i tre (3) klasser: 

A. International 
B. National  
C. Debutant 

 
Stk. 2. Aldersopdeling. Alderskategorier ved DS turneringer følger kalenderåret. Kategorien 
bestemmes ud fra den ældste i parret der ikke må overskride den nedenfor angivne alder i 
turneringsåret. 
 
KATEGORI 
 

ALDER 

MINIBØRN Ikke fyldt 8 år inden årets udgang. 

BØRN I Ikke fyldt l0 år inden årets udgang.  

BØRN II Ikke fyldt l2 år inden årets udgang.  

JUNIOR I Ikke fyldt l4 år inden årets udgang.  

JUNIOR II Ikke fyldt l6 år inden årets udgang.  

YNGLINGE Ikke fyldt l9 år inden årets udgang.  

U21 Fyldt 16 år men ikke fyldt 21 år inden årets udgang  

VOKSNE Fyldt 19 år inden årets udgang  

SENIOR I Fyldt 30 år og mindst en i parret 35 år inden årets udgang  

SENIOR II Fyldt 40 år og mindst en i parret 45 år inden årets udgang  

SENIOR III Fyldt 50 år og mindst en i parret 55 år inden årets udgang  

SENIOR IV Fyldt 60 år og mindst en i parret 65 år inden årets udgang  

 
Stk. 3. Sammenlægning af rækker. I debutant- og national-klasse er børne-, junior- og senior-
rækkerne som udgangspunkt sammenlagt og præmieres samlet. Hvis der i en af de sammenlagte 
rækker er tilmeldt mere end 6 par, kan turneringslederen vælge at opdele rækken i 
alderskategorier (fx Børn Debutant til Børn 1 Debutant og Børn 2 Debutant) og præmiere disse 
separat. 
 
Øvrige rækker skal sammenlægges som illustreret nedenfor, hvis der er tilmeldt mindre end 3 par i 
en af rækkerne. Rækker skal sammenlægges med nærmeste alderskategori og kan ikke 



sammenlægges på tværs af hovedgrupper (dvs. børn, junior, senior) med undtagelse af ynglinge 
og voksne, der kan sammenlægges med hinanden. Se nedenstående skema: 
 

Aldersklasser Mulighed for sammenlægning 
Minibørn Minibørn 

 
Børn 1 Børn 

Børn I Børn 
Børn II Børn 2 
Junior I Junior 
Junior II 
Ynglinge Ynglinge/Voksne 
Voksne 
Senior I Senior 1 Senior 
Senior II 
Senior III Senior 3 
Senior IV 

 
 
Stk. 4. Hjemhørende række. Ethvert DS turneringspar har en hjemhørende række. Ved start af et 
nyt turneringsår vælges parrets hjemhørende række ved tilmelding til første DS turnering. Som 
udgangspunkt er parret hjemhørende i samme klasse som de tidligere har danset. Nydannede par 
tilmeldes ud fra den klasse danserne i parret tidligere har deltaget i. Hvis danserne har deltaget i 
forskellige klasser skal danserne som minimum deltage om beskrevet i nedenstående skema: 
 

             Damens klasse 
 
 
Herrens klasse 

Debutant National International 

Debutant Debutant National National 

National National National International 

International National International International 

 
Stk. 5. Skift af hjemhørende klasse. I løbet af turneringsåret har ethvert par mulighed at skifte 
deres hjemhørende række til en højere klasse. Skift af klasse er bindende fremadrettet og der er 
kun mulighed for nedrykning hvis en af betingelserne i §4 stk. 7 ”Mulighed for nedrykning” gør sig 
gældende. 
 
Stk. 6. Tvungen oprykning. Hvis et par i debutant eller national klasse i løbet af forrige 
turneringsår har vundet tre (3) DS ranglister og/eller DM’er i deres hjemhørende række, skal 



parret oprykke i højere klasse i næste turneringsår. Undtaget er dog par som rykker op i højere 
alderskategori. 
 
Stk. 7. Mulighed for nedrykning. Hvis et par ikke har kvalificeret sig til A-finalen ved nogen DS 
ranglister eller DM’er i hjemhørende række i nogen discipliner i løbet af forrige turneringsår, har 
parret mulighed for at rykke ned i nærmeste lavere klasse i næste turneringsår. 
Par har desuden mulighed for at rykke ned i nærmeste lavere klasse i forbindelse med skift af 
alderskategori. I begge tilfælde er det frivilligt om parret ønsker dette. 
 
Stk. 8. Mulighed for ekstra række. Par i debutant-klassen og national-klasse har mulighed for at 
deltage i samme alderskategori, men i nærmeste højere klasse som ekstra række ved DS 
turneringer. 
 
Par i International-klasse har mulighed for at deltage i nærmeste højere alderskategori i samme 
klasse som ekstra række. 
 
Stk. 9. Fairplay reglen. Ethvert par skal deltage i den række hvor de får mest mulig konkurrence og 
må ikke bevidst tilmelde sig svagere klasse eller spekulere i antal deltagende turneringer for at 
undgå tvungen oprykning. I sådanne tilfælde har turneringsudvalget mulighed for at diktere 
hjemhørende række for et par med øjeblikkelig varsel. 
 
§5. Turneringsdanse Standard / Latin 
Som turneringsdanse i Standard / Latin ved DM’er og Ranglisteturneringer anvendes følgende 
danse. 
 
(X): Ekstradans. Dvs. danse hvor deltagelse er frivillig og par placeres/præmieres separat fra de 
øvrige danse. 
X: Dans med stofbegræsning, se §X ”Stofbegrænsning”. 
X: Dans hvor kun grundfigurer er tilladt, se §X ”Stofbegrænsning”. 
 
 

 STANDARD LATIN 
 V T W SF Q SB CC RB PD JV Sl. JV 
DEBUTANT            
Minibørn X      X     
Børn X    X  X    X 
Junior X X   X  X X   X 
Ynglinge X X  (X) X (X) X X  X  
Voksen X X  (X) X (X) X X  X  
Senior X (X)   X  X    X 
NATIONAL            
Minibørn X    (X)  X    (X) 
Børn X (X)   X  X (X)  X  
Junior X X  (X) X (X) X X  X  
Ynglinge X X (X) X X X X X (X) X  



Voksen X X X X X X X X X X  
Senior X X  (X) X  X X  X  
INTERNATIONAL            
Børn I X X  (X) X (X) X X  X  
Børn II X X  (X) X (X) X X  X  
Junior I X X X X X X X X X X  
Junior II X X X X X X X X X X  
Ynglinge X X X X X X X X X X  
Voksen X X X X X X X X X X  
Senior X X X X X       

 
 
§6. Regler for musik Standard / Latin 
Stk. 1. Musikken ved turneringer skal spilles i følgende tempi:  

DANS TAKT PR. MINUT METRONOME 
   
VALS 28-30 84-90 
TANGO 31-33 124-132 
WIENERVALS 58-60 174-180 
SLOWFOX 28-30 112-120 
QUICKSTEP 50-52 200-208 
SAMBA 50-52 100-104 
CHA-CHA 30-32 120-128 
RUMBA 25-27 100-108 
PASODOBLE 60-62 120-124 
JIVE 42-44 168-176 
SLOW JIVE 40-41 160-164 

 
Stk. 2. Musikkens længde. Puljevarighed er minimum 90 sekunder og maksimum 120 sekunder.  
Stk. 3. Pasodoble. Musik til pasodoble skal have pasodoble-musikkens kendetegn og være baseret 
på ”Spanish Gypsy Dance” med tydelige highlights. Pasodoble spilles til 2. highlight i alle rækker, 
og kan spilles til 3. highlight i finalen til ynglinge og voksen international række. 
Stk. 4. Ved flere puljer. Ved flere puljer skal der spilles samme musik og med samme længde i alle 
puljer. 
 
§7. Stofbegrænsning 
Stk. 1. I danse, som jf. §5, har stofbegrænsning eller hvor kun grundfigurer er tilladt, må par kun 
danse de figurer som er beskrevet i dette regelsæt. Hvis et par danser figurer der ikke er tilladt i 
disse danse, skal turneringslederen varsle parret. Parret har derefter til næste runde at sikre at der 
kun danses tilladte figurer i alle danse. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parret diskvalificeres fra 
turneringen. 
 



Stk. 2. Grundfigurer. I danse hvor der kun må danses grundfigurer, må kun følgende variationer 
danses: 
 
Vals: 

• Back Whisk 
• Chasse from PP 
• Hesitation Change 
• Natural Spin Turn 
• Natural Turn 
• Outside Change 
• Progressive Chasse to R 
• Reverse Corte 
• Reverse Turn 
• RF & LF Closed Change 
• Weave in Waltz Time 
• Weave from PP 
• Whisk 
• Open Impetus Turn 

 
Quickstep: 

• Quarter Turn to Right 
• Natural Turn 
• Natural Turn with Hesitation 
• Natural Pivot Turn 
• Natural Spin Turn 
• Progressive Chasse 
• Chasse Reverse Turn 
• Forward Lock 
• Quarter Turn to Left 
• Back Lock 
• Progressive Chasse to Right 
• Outside Change 
• Tipple Chasse to Right 
• Running Finish 
• Natural Turn and Back Lock 
• V6 

 
 

Cha Cha Cha: 
• Closed Basic 
• Open Basic 
• Alemana 
• Checks from Open CPP og PP (New 

Yorker) 
• Spot Turn to R and L 
• Hand to Hand 
• Three Cha Chas in Open Pos, CPP og PP 
• Fan 
• Follow Your Leader 
• Hockey Stick 
• Shoulder to Shoulder 
• Timestep 
• Underarm Turn to L and R 
• Natural Top 
• Closed Hip Twist 
• Open Hip Twist 

 
Guapacha Timing er ikke tilladt. 
 
Jive: 

• American Spin 
• Basic in Fallaway 
• Basic in Place 
• Change of Hands behind back 
• Change of place to left & right 
• Link 
• Promenade Walks quick & slow 
• Whip 
• Stop & Go 
• Windmill 
• Hip Bump 
• Stalking Walks, Flicks and Break 
• Toe Heel Swivels 

 
Stk. 3. Basicfigurer. I øvrige danse med stofbegrænsninger må danses alle basic-figurer beskrevet i 
nyeste versioner af følgende bøger: 

• Guy Howard IDTA: Technique of Ballroom Dancing 
• Walter Laird: Technique of Latin Dancing 
• Walter Laird: The Laird Technique of Latin Dancing 



• Walter Laird: Supplement. Appendix 1. 
• Alex More: ISTD Technique of Ballroom Dancing 
• Imperial: ISTD Technique of Ballroom Dancing 
• Imperial: The Reversed Technique of Latin American Dancing. 
• WDSF Technique Books 

 
Udtaget er dog Contra Check, Left Whisk og Oversway i standard. 
 
Stk. 4. Fortolkninger af basicteknik. Figurer må kun sammensættes som bekrevet i bøgernes 
Precedes og Follows samt Noter. Såfremt man ønsker at sætte tilladte figurer sammen på anden 
vis, kan dette kun ske, hvis følgende punkter er overholdt: 

a) Figurer kan kun trinmæssigt opsplittes, såfremt det er specielt angivet i teknikbøgerne. 
Ellers skal figurer danses i fuld længde. 

b) Alle beskrevne holdninger og positioner generelt: SKAL være i overensstemmelse med 
teknikbøgerne. 

c) Der tillades i samtlige danse/figurer kun en lille over- eller underdrejning i forhold til 
angivet drejningsmængde på +/- 1/8 drejning. 

 
Stk. 5. Arme og hovedbevægelser. I alle børnerækker er frie, naturlige arme er tilladt i latin 
under forudsætning af at basicteknik overholdes. Kæle-, ripplebevægelser samt hovedkast er 
forbudt. 
 
§8. Påklædningsbestemmelser 
Stk. 1. Alle debutantrækker, samt børn og minibørn i national klasse. For alle dansere i debutant, 
samt minibørn og børnerækkerne i national klasse gælder følgende påklædningsbestemmelser: 
 
Damen: 

• Fri påklædning. Der henstilles til at damens påklædning er almindelig, pænt tøj, frem for 
specialsyet dansekjole. Alle farver er tilladt. 

• Pailletter, fjer, rhinestene, perler, glimmer, skinnende stof er ikke tilladt. 
• Badedragt-zone skal være dækket. 

 
Herren: 

• Lange benklæder i sort eller mørkeblå.  
• Skjorte, rullekravebluse, vest og t-shirt i alle farver er tilladt. 
• Evt. slips eller butterfly i alle farver er tilladt.  
• Skærf, Jakke eller Kjole & hvidt er ikke tilladt. 

 
Make-up & smykker:  
I alle børnerækker er makeup og smykker ikke tilladt. I øvrige debutantrækker er naturlig makeup 
og hverdags-smykker tilladt. 
 
Stk. 2. Nationale rækker (undtaget børn). I alle nationale rækker, undtaget børnerækken, gælder 
følgende påklædningsregler: 
 



Damen: 
• Fri påklædning. 
• Badedragt-zone skal være dækket. 

 
Herren: 

• Lange benklæder i farverne midnight-blue eller sort 
• I standard: Skjorte med slips eller butterfly, samt evt. vest er tilladt i alle alderskategorier. 

Jakke, Kjole & Hvidt er tilladt i ynglinge og voksne-rækkerne. Farverne sort eller 
midnightblue er tilladt, samt hvid skjorte. 

• I latin: Skjorte eller rullekravebluse / T-shirt i farverne sort, hvid, midnight-blue eller 
samme farve som damens kjole. 

 
Stk. 3. Internationale rækker. Alle rækker i international klasse følger WDSFs tøjreglement. 
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