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Oversigt over versioner og rettelser 
Version Afsnit Beskrivelse af ændring 

2014.1 - Første version af samlet regeldokument, ingen rettelsesoversigt 

2015.1  2015 Version 1, ændringer i følgende afsnit: 

 § 2 Stk 4 Tilføjet stk 4. som tillader deltagelse i turneringer under andre forbund for Ikke-elite 
dansere 

 § 4 Senior aldersinddelingen følger nu WDSF 

 Påklædning Generelt stk 1 – beskrivelsen af damens kjolebestemmelser er udvidet 

 Påklædning 
  

Generelt stk 7 – nyt punkt hvor der opfordres til at der benyttes et mere moderne 
udtryk i herrens tøj i Standard – Jakke eller Vest med slips for Ynglinge, Voksne og 
Senior.  

 Påklædning  
  

Børn – herrens skjorte har fået forenklet regler og tilføjet brug af Polo – samt fået 
tilføjet regler for bukser. 

 Påklædning  Børn – damen har fået tilføjet regler for stofvalg. 

 § 49 Deltagerbetaling er ændret fra 50 til 100 pr danser, dog maximum 200 kr ved deltagelse 
i flere kategorier eller aldersklasser 

 Dommer Dommerudvælgelse og administration – teksten er tilbageført til tidligere reglement 
fra 2013. 

 Jitterbug Kapitlet er aktiveret og opdateret 

 Hip Hop Tilmeldingsseddel bilag er udgået – overgået til online tilmelding 

 Hip Hop Ændrede regler omkring musik aflevering 

 Showdance Tilmeldingsseddel bilag er udgået – overgået til online tilmelding 

 Showdance Ændrede regler omkring musik aflevering 

 Rock 
Formation 

Tilmeldingsseddel bilag er udgået – overgået til online tilmelding 

 Rock 
Formation 

Ændrede regler omkring musik aflevering 

Dette dokument indeholder Turneringsreglementet for Danmarks Sportsdanserforbund. 

Turneringsudvalget er ansvarlig for at dette dokuent vedligholdes. 

Spørgsmål til fortolkning, forslag til rettelser m.m. bedes rettet til Turneringsudvalget. 

Nedenstående rettelsesoversigt vil indeholde en detaljeret oversigt over versioner og tilhørende 

rettelser således at det er muligt på en enkel overskuelig måde at følge med i regelændringer. 

Version 2014 er første version hvor turneringsreglementet er sammenskrevet til et samlet 

dokument og der er derfor ingen rettelsesoversigt. 

Slettet:  2



 

 

Indhold 
FÆLLES REGLER. ...................................................................................................................................................... 8 

Definitioner. ........................................................................................................................................................ 8 

§ 1. Amatørbestemmelser. .................................................................................................................................. 8 

 

§ 2. Deltagelse i turneringer. ............................................................................................................................... 8 

§ 3. Klubbestemmelser. ....................................................................................................................................... 8 

§ 4. Aldersinddeling. ............................................................................................................................................ 9 

§ 5. Turneringsdanse Standard / Latin. ................................................................................................................ 9 

§ 6. Musikkens Tempi Standard / Latin. ............................................................................................................. 11 

§ 7. Musikkens Varighed Standard / Latin. ......................................................................................................... 11 

§ 8. Påklædningsbestemmelser. ........................................................................................................................ 11 

§ 9. Dommersammensætning. .......................................................................................................................... 11 

§ 10. Pulje- og gulvstørrelse ved DS turneringer. ............................................................................................... 12 

§ 11. Puljeinddeling og beregnerlister. .............................................................................................................. 12 

§ 12.  Karakterer. ............................................................................................................................................... 12 

§ 13.  Antal par i finaler. .................................................................................................................................... 12 

§ 14. Bekendtgørelse af vinderen. ..................................................................................................................... 12 

§ 15. Præmier. ................................................................................................................................................... 12 

§ 16. Tilmelding til turneringer. ......................................................................................................................... 12 

§ 17. Turneringskalender. .................................................................................................................................. 13 

§ 18. Indbydelse (propositioner) til turneringer. ................................................................................................ 13 

§ 19. Radio- og TV-aftaler. ................................................................................................................................. 14 

§ 20. Dispensationer. ......................................................................................................................................... 14 

§ 20.A.  Ikrafttrædelses dato for WDSF regler som bruges i DS’s Turneringsreglement: ..................................... 14 

INTERNATIONALE TURNERINGER. ......................................................................................................................... 14 

Generelle regler. ............................................................................................................................................... 14 

§ 21. Definition af WDSF turneringer. ................................................................................................................ 14 

§ 22. Regelsæt der benyttes. ............................................................................................................................. 15 

§ 23.  Internationale turneringer i Danmark. ...................................................................................................... 15 

§ 24. Invitationer til internationale turneringer. ................................................................................................ 15 

§ 25.  Rejser til udlandske internationale turneringer. ....................................................................................... 15 

§ 26.  Afvisning af invitioner til internationale turneringer. ................................................................................ 15 

§ 29.  Tidsfrist for accept af tildelt rejse. ............................................................................................................ 15 

§ 30.  Bindende accept af tildelt invitation. ........................................................................................................ 15 

§ 31. Besked om rejse tildeling til distriktsforbund. ........................................................................................... 15 

SPECIELLE REGLER. ................................................................................................................................................ 16 



§ 32.  Deltagelse af danske dansere ved internationale mesterskaber. .............................................................. 16 

§ 33. Deltagelse af danske dansere ved internationale turneringer. ................................................................... 16 

§ 34. Fordeling af invitationer. ........................................................................................................................... 16 

§ 35. Udtagelse af landshold. ............................................................................................................................. 16 

§ 36.  Valg af disciplin. ....................................................................................................................................... 16 

§ 37.  Udtagelse af Kombi landshold. ................................................................................................................. 17 

§ 38. Udtagelsesturnering. ................................................................................................................................ 17 

§ 39. Invitationer på navn. ................................................................................................................................. 17 

§ 40. Formationshold. ....................................................................................................................................... 17 

§ 41.  Holdinvitationer. ...................................................................................................................................... 17 

NATIONALE REGLER. ............................................................................................................................................. 17 

§ 42. Definitionen af DS-turneringer. ................................................................................................................. 17 

§ 43. DS officielle turneringssystem. .................................................................................................................. 17 

§ 44. Turneringer på landsplan. ......................................................................................................................... 19 

DANMARKSMESTERSKABER (DM) (Omfatter ikke DM for hold) ......................................................................... 19 

DANMARKSMESTERSKAB (DM) FOR HOLD ......................................................................................................... 20 

RANGLISTETURNERING (RL) ............................................................................................................................... 22 

§ 45. Regionale turneringer (RT) ........................................................................................................................ 22 

§ 46. OMRÅDEMESTERSKABER (JM/FM - SM). ................................................................................................... 23 

§ 47. Distriktsturnering (DT) - (Alternative turneringer) ..................................................................................... 23 

§ 48.  Andre turneringer. ................................................................................................................................... 24 

§ 49.  Tilmeldingsgebyr tiL rangliste & DM-turneringer: ..................................................................................... 24 

RANGLISTER. ......................................................................................................................................................... 24 

§ 50. Ranglisteførte kategorier. ......................................................................................................................... 24 

§ 51.  Ranglisteførte turneringer. ....................................................................................................................... 24 

§ 52. Føring af ranglisten. .................................................................................................................................. 24 

REGISTRERING AF PAR / DANSER. .......................................................................................................................... 25 

§ 53. Regler for registrering af par / dansere. .................................................................................................... 25 

FORRETNINGSORDEN FOR TURNERINGSUDVALGET. ............................................................................................. 26 

§ 54.  Sagers behandling. ................................................................................................................................... 26 

Udvalgets kommissorium .................................................................................................................................. 26 

Udvalgets sammensætning ............................................................................................................................... 26 

Udvalgets forretningsorden ............................................................................................................................... 26 

Påklædningsregler................................................................................................................................................. 28 

Generelt: ........................................................................................................................................................... 28 

God smag reglen ............................................................................................................................................... 28 

Sanktioner ......................................................................................................................................................... 28 

Tøjskift .............................................................................................................................................................. 28 

Definering af regler ........................................................................................................................................... 29 



Tøj specifikation ................................................................................................................................................ 30 

1. Dansetøj – kun tilladt ..................................................................................................................................... 30 

2. Dekorationer, lyseffekter ............................................................................................................................... 31 

3. Sko, sokker, strømpebukser ........................................................................................................................... 31 

4. Hår ................................................................................................................................................................ 31 

5. Make-up ........................................................................................................................................................ 31 

6. Dekorationer/pynt/smykker (ikke personlige smykker) .................................................................................. 32 

Appendix 1: Børn – herrens tøj .......................................................................................................................... 32 

Appendix 2: Børn – damens tøj .......................................................................................................................... 32 

NATIONALE TØJBESTEMMELSER. .......................................................................................................................... 34 

Talentrækken .................................................................................................................................................... 34 

Sportsrækken .................................................................................................................................................... 34 

Børn 1 OG 2 ....................................................................................................................................................... 34 

Senior................................................................................................................................................................ 34 

Tillæg 1   Børn  Nederdele ................................................................................................................................. 35 

Tillæg 1 Børn Halsudskæringer .......................................................................................................................... 36 

Tillæg 1 Børn Ærmer .......................................................................................................................................... 37 

Tillæg 1 Børn Mulige kombinationer af Nederdele, ærmer og halsudskæringer. ................................................ 38 

Tillæg 2 Ynglinge, Voksne & Senior .................................................................................................................... 39 

WDSF STOFBEGRÆNSNINGER. .............................................................................................................................. 40 

Teknik ............................................................................................................................................................... 40 

Figurer .............................................................................................................................................................. 40 

Retninger, positioner, drejningsmængder ......................................................................................................... 40 

Precedes & follows ............................................................................................................................................ 40 

Standard danse ................................................................................................................................................. 40 

Vals: ................................................................................................................................................... 40 

Alle beskrevne figurer ........................................................................................................................ 40 

Latinamerikanske danse .................................................................................................................................... 41 

GRUNDLAG FOR BEDØMMELSE AF DANSERE. ....................................................................................................... 41 

Bedømmelsesområder ...................................................................................................................................... 41 

Grundregler ...................................................................................................................................................... 41 

Forklarende noter vedrørende bedømmelsesområderne .................................................................................. 42 

REGLER FOR DISKVALIFIKATION............................................................................................................................. 43 

Basicdommerfunktionen ................................................................................................................................... 43 

REGLER FOR DOMMERUDVÆLGELSE. .................................................................................................................... 45 

Kvalifikationskrav: ............................................................................................................................................. 45 

Retningslinier  -  indstilling som WDSF-dommer ................................................................................................ 45 

Fortabelse af eller inddragelse af licens ............................................................................................................. 46 

Generhvervelse af tabt dommerlicens ............................................................................................................... 46 



Dommerudvælgelse og administration .............................................................................................................. 46 

Administration .................................................................................................................................................. 47 

OFFICIALS VED DS GODKENDTE TURNERINGER. .................................................................................................... 47 

Følgende DS uddannede officials skal være tilknyttet enhver turnering: ............................................................ 47 

TURNERINGSLEDEREN ....................................................................................................................................... 47 

CHEFBEREGNER ................................................................................................................................................. 48 

BEREGNERE ....................................................................................................................................................... 49 

GENERELT ......................................................................................................................................................... 50 

Beregnerkursus ................................................................................................................................................. 50 

Turneringslederkursus ....................................................................................................................................... 50 

Turneringsleder- og chefberegnerseminar ......................................................................................................... 50 

Retningslinier for afregning med dommere og øvrige officials ........................................................................... 50 

SKATINGSYSTEMET. .............................................................................................................................................. 52 

Dommerens karaktergivning ............................................................................................................................. 52 

Tildelingen af placeringer i hver dans ................................................................................................................ 52 

Hvis mere end et par har flertal for den samme placering ................................................................................. 52 

Hvis to eller flere par har samme flertal for den samme placering ..................................................................... 54 

Hvis intet par har fået flertal ............................................................................................................................. 55 

Samlingen af finalepladserne fra de enkelte danse ............................................................................................ 56 

Hvis der forekommer lighed i den endelige finalesammentælling ...................................................................... 56 

Lighed efter benyttelsen af regel 9 og 10 ........................................................................................................... 60 

DSV TURNERINGSREGLER. Dette kapitel anvendes ikke pt ..................................................................................... 64 

JYSK / FYNSKE MESTERSKABER. ............................................................................................................................. 65 

DSØ TURNERINGSREGLER. .................................................................................................................................... 66 

SJÆLLANDS MESTERSKABET. ................................................................................................................................. 68 

Reklameregulativ ............................................................................................................................... 69 

Turneringsregler for Talentrækken. .................................................................................................... 70 

TURNERINGSREGLER FOR KONKURRENCERÆKKEN – B-KLASSE - Ikke aktiv pt ........................................................ 71 

TURNERINGSREGLER FOR DANSE GRAND PRIX (DGP) TURNERINGER – ikke aktiv pt .............................................. 72 

Rock’n Roll ............................................................................................................................................................ 72 

DS FUNK/HIP HOP SOLO, DUO, HOLD .................................................................................................................... 74 

DS / DISCO/FREESTYLE SOLO & DUO ..................................................................................................................... 77 

DS / SHOWDANCE FOR HOLD ................................................................................................................................ 80 

BOOGIE regler, ikke aktiv ...................................................................................................................................... 83 

JITTERBUG ............................................................................................................................................................ 83 

DS CHEER FOR HOLD ............................................................................................................................................. 84 

ROCK’N ROLL FORMATION .................................................................................................................................... 87 

Turneringsguide .................................................................................................................................................... 90 

Danmarks Sportsdanserforbunds .......................................................................................................................... 90 



Indledning. ........................................................................................................................................................ 91 

Hvordan får klubberne/foreningerne turneringer. ............................................................................................. 91 

Hvilke krav stilles der. ........................................................................................................................................ 91 

Hvem kan deltage ved turneringer. ................................................................................................................... 91 

Tilskudsmuligheder. .......................................................................................................................................... 91 

Økonomi. .......................................................................................................................................................... 92 

TV dækning. ...................................................................................................................................................... 92 

Tildeling af officials. ........................................................................................................................................... 92 

Praktiske ting ved stævnet. ............................................................................................................................... 93 

Rygnumre ......................................................................................................................................................... 93 

Pokaler og medaljer. ......................................................................................................................................... 93 

Efter turneringen ............................................................................................................................................... 93 

Internationale turneringer ................................................................................................................................. 93 

Bilag 1, Forslag til ”behandling” af officials: ....................................................................................................... 95 

Bilag 2, Retningslinier for afregning med dommere og øvrige officials ............................................................... 96 

Bilag 3 ................................................................................................................................................ 98 

Bilag 3, Klar til turnering. ................................................................................................................................... 98 

Bilag 4,  Idegrundlag til Turneringsbudget / regnskab. ..................................................................................... 103 

Bilag 5, Eksempel til proposition (indbydelse). ................................................................................................. 104 

 

  

Slettet: FÆLLES REGLER. 8¶
Definitioner. 8¶
§ 1. Amatørbestemmelser. 8¶
§ 2. Deltagelse i turneringer. 8¶
§ 3. Klubbestemmelser. 8¶
§ 4. Aldersinddeling. 9¶
§ 5. Turneringsdanse Standard / Latin. 9¶
§ 6. Musikkens Tempi Standard / Latin. 11¶
§ 7. Musikkens Varighed Standard / Latin. 11¶
§ 8. Påklædningsbestemmelser. 11¶
§ 9. Dommersammensætning. 11¶
§ 10. Pulje- og gulvstørrelse ved DS turneringer. 12¶
§ 11. Puljeinddeling og beregnerlister. 12¶
§ 12.  Karakterer. 12¶
§ 13.  Antal par i finaler. 12¶
§ 14. Bekendtgørelse af vinderen. 12¶
§ 15. Præmier. 12¶
§ 16. Tilmelding til turneringer. 12¶
§ 17. Turneringskalender. 13¶
§ 18. Indbydelse (propositioner) til turneringer. 13¶
§ 19. Radio- og TV-aftaler. 14¶
§ 20. Dispensationer. 14¶
§ 20.A.  Ikrafttrædelses dato for WDSF regler som bruges i 
DS’s Turneringsreglement: 14¶
INTERNATIONALE TURNERINGER. 14¶
Generelle regler. 14¶
§ 21. Definition af WDSF turneringer. 14¶
§ 22. Regelsæt der benyttes. 15¶
§ 23.  Internationale turneringer i Danmark. 15¶
§ 24. Invitationer til internationale turneringer. 15¶
§ 25.  Rejser til udlandske internationale turneringer. 15¶
§ 26.  Afvisning af invitioner til internationale 
turneringer. 15¶
§ 29.  Tidsfrist for accept af tildelt rejse. 15¶
§ 30.  Bindende accept af tildelt invitation. 15¶
§ 31. Besked om rejse tildeling til distriktsforbund. 15¶
SPECIELLE REGLER. 16¶
§ 32.  Deltagelse af danske dansere ved internationale 
mesterskaber. 16¶
§ 33. Deltagelse af danske dansere ved internationale 
turneringer. 16¶
§ 34. Fordeling af invitationer. 16¶
§ 35. Udtagelse af landshold. 16¶
§ 36.  Valg af disciplin. 16¶
§ 37.  Udtagelse af Kombi landshold. 17¶
§ 38. Udtagelsesturnering. 17¶
§ 39. Invitationer på navn. 17¶
§ 40. Formationshold. 17¶
§ 41.  Holdinvitationer. 17¶
NATIONALE REGLER. 17¶
§ 42. Definitionen af DS-turneringer. 17¶
§ 43. DS officielle turneringssystem. 17¶
§ 44. Turneringer på landsplan. 19¶
DANMARKSMESTERSKABER (DM) (Omfatter ikke DM for 
hold) 19¶
DANMARKSMESTERSKAB (DM) FOR HOLD 20¶
RANGLISTETURNERING (RL) 22¶
§ 45. Regionale turneringer (RT) 22¶
§ 46. OMRÅDEMESTERSKABER (JM/FM - SM). 23¶
§ 47. Distriktsturnering (DT) - (Alternative turneringer) 23¶
§ 48.  Andre turneringer. 24¶
§ 49.  Tilmeldingsgebyr tiL rangliste & DM-turneringer: 24¶
RANGLISTER. 24¶
§ 50. Ranglisteførte kategorier. 24¶
§ 51.  Ranglisteførte turneringer. 24¶
§ 52. Føring af ranglisten. 24¶ ...

Formateret: Standardskrifttype i afsnit, Skrifttype:

Formateret ...



FÆLLES REGLER. 
 

Definitioner. 
I turneringsreglementet indgår følgende betegnelser:  

DISCIPLINER: Sammensætning af danse pr turneringsområde.  

KATEGORIER: Den aldersmæssige opdeling af dansere.  

KLASSER: Den niveaumæssige opdeling af turneringer. 

RÆKKER: Den niveaumæssige opdeling af dansere ved en given turnering. 

PULJER: En gruppe af dansepar der i en given dans er på gulvet samtidig.  

 Opdeling af par indenfor en runde:  

RUNDE: En afviklingssektion i et turneringsforløb f.eks. 1. runde, 2. runde, kvartfinale o.s.v.  

TURNERINGSÅR: Med mindre andet er angivet nedenfor i de respektive dansearter er 

 perioden fra 1. januar til 31. december. 

 

§ 1. Amatørbestemmelser. 
I turneringer, der afholdes af eller godkendes af Danmarks Sportsdanserforbund (DS), må kun deltage amatører, jvf. 

amatørbestemmelser for DS. Dog kan der til de enkelte turneringer, herunder mesterskaber oprettes særskilte 

rækker for professional division.  

§ 2. Deltagelse i turneringer. 

Ved deltagelse i DS-turneringer eller WDSF turneringer kræves for et dansk registreret par medlemskab af en forening 

under DS samt dansk statsborgerskab til mindst en i parret. 

 

Stk. 2 Dog kan par, hvori den ene part ikke er dansk statsborger deltage i ovennævnte turneringer mod at 

underskrive en erklæring over for DS om, fremtidig kun at ville repræsentere Danmark. 

  

Stk. 3 Medlemmer af en klub/forening under DS som er turneringsdansere, må kun deltage i de af DS arrangerede 

eller godkendte turneringer. 

Stk. 4 Turneringsdansere som IKKE deltager i DS Elitearbejde tillades dog frit at deltage i danseturneringer – DS giver 

direkte besked til turneringsdansere som SKAL følge Stk. 3. 

 

§ 3. Klubbestemmelser. 
I reglementet for den enkelte danseart defineredes turneringsåret, hvor en danser / et par kun kan repræsentere én 

forening under DS. 

 

Stk. 2 Par / danser, der efter ansøgning skifter til en anden forening under DS i turneringsåret, og som samtidig 

opretholder samme adresse / by, får 60 dages karantæne. 

Dog er klubskifte der finder sted i tidsrummet efter sidste officielle DS-turnering i turneringsåret til første officielle 

DS-turnering i næste turneringsår, ikke omfattet af karantæne. 

Stk. 3 Administration vedr. klub / foreningsskift.  

Såfremt en danser / et par ønsker at skifte klub / forening skal følgende procedure følges: 

– Den nye klub / forening er parret / danseren behjælpelig med at udfylde blanketten til Klub / 
foreningsskift med de relevante oplysninger. 
(Blanketten kan downloades fra DS's hjemmeside). 

– Blanketten sendes af den nye klub til den "gamle" klub/forening, samt kopi til DS Turneringsudvalgs 
(DS-TU) ansvarlige vedr. klub/foreningsskift, samt til berørte region(er). 

– Den "gamle" klub/forening skal med sin underskrift bekræfte, at parret / danseren som forlader 
klubben/foreningen ikke har nogle udeståender. 



– Såfremt den "gamle" klub/forening ikke har gjort skriftlige, relevante og berettiget indsigelser eller 
reageret overfor DS-TU inden for 14 dage, betragtes klub/foreningsskiftet godkendt fra den "gamle" 
klub/forenings side. 

– De 60 dages karantæne beregnes fra den dato, hvor anmodningen om klub/foreningsskifte til den 
"nye" klub/forening er modtaget af DS-TU (på den på blanketten anførte e-mail- / post adresse). Dog 
skal alle mellemværender med den gamle klub af økonomisk karakter være afsluttet, før parret / 
danseren må deltage i DS turneringer igen. 
DS-TU træffer endelig afgørelse i eventuel tvist. 

§ 4. Aldersinddeling. 

Aldersinddelingen 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. 

U 21 

VOKSNE 

Fyldt 16 år men ikke fyldt 21 år inden årets udgang                               

Fyldt l9 år inden årets udgang 

SENIOR I   

SENIOR II  

SENIOR  III  

SENIOR IV  

 

 

 

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

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

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

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

Stk. 2 Deltagelse i en kategori er bindende for hele turneringsåret, således som danseren / parret er anmeldt 

til DS af klubben. 

 Ethvert par kan dog efter ansøgning deltage i nærmeste højere kategori. 

§ 5. Turneringsdanse Standard / Latin. 
Som turneringsdanse i standard / latin ved DM og Ranglisteturneringer anvendes følgende danse. 

 A, B, C angiver turneringernes klassificering. 

 De med understregning markerede danse er med stofbegrænsning. 

 Se WDSF Competion Rules, E.4, og den til en hver tid gældende WDSF Syllabus, samt midlertidigt 

Tillæg vedr. Wienervals. 

 



 BØRN I 

 

A B C 

BØRN II 

 

A B C 

JUN.I 

 

A B C 

JUN.II 

 

A B C 

YNGL/ 

VOKSNE 

A B C 

SENIOR 

 

A B C 

 

STANDARD 

Vals 
Tango 
Wienervals 
Slowfox 
Quickstep 
 

 

 
x x x 
 
 
 
x x x 

 

 
x x x 
x x  
 
 
x x x 

 

 
x x x 
x x  
 
x x  
x x x 

 

 
x x x 
x x x 
x x  
x x  
x x x 

 

 
x x x 
x x 
x x 
x x 
x x x 

 

 
x x x 
x x 
x x 
x x 
x x x 

 
LATIN 
Samba 
Cha-cha 
Rumba 
Pasodoble 
Jive 

 
 
 
x x x 
 
 
x x x 

 
 
 
x x x 
x x  
 
x x x 

 
 
x x   
x x x 
x x  
 
x x x 

 
 
x x  
x x x 
x x  
x x  
x x x 

 
 
x x 
x x x 
x x 
x x 
x x x 

 

 

  



 

§ 6. Musikkens Tempi Standard / Latin. 
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 
 

§ 7. Musikkens Varighed Standard / Latin. 
Puljevarighed er minimum 1 ½ og maksimum 2 minutter. 

Pasodoble danses til enten 2. eller 3. highlight.  

 Stk. 2. Musikken skal ved alle turneringer være spilleklar mindst 30 minutter før annonceret start på turneringen 

§ 8. Påklædningsbestemmelser. 

 BØRN I, BØRN II SAMT JUNIOR 1:                    Se kapitlet Påklædningsregler. 

 

 JUNIOR II, YNGLINGE, VOKSNE, SENIOR:       Se kapitlet Påklædningsregler. 

 

 For alle kategorier, hvor kjole og hvidt er tilladt, må kun sort og midnightblue benyttes til kjolesættets 

farve. 

 

– Nationale tøjregler for ikke-ranglisteførte kategorier (Børn 1, Børn 2, Junior 1) i DSØ / DSV-, Rangliste- 

og DM-turneringer samt for Seniorer ved DSØ / DSV- turneringer og DM - Hold  

Se kapitlet Påklædningsregler.  

  

Stk. 2  Deltagernummer bæres på herrens ryg. 

Stk. 3  Ryg nummeret størrelse skal være 21x 15 cm. og må ikke ombukkes  

 Ved påtrykning af sponsor navn og / eller logo må dette højst udgøre 20 % af ryg nummeret. 

 Numre med påtrykt navn / logo må ikke ombukkes, således at navn / logo ikke længere er synligt. 

 Såfremt en påtale ikke efterkommes, kan parret diskvalificeres. 

§ 9. Dommersammensætning. 
Ved DM i standard / latin (undtagen DM-hold) anvendes 5 udenlandske og 2 danske dommere.   

 Ved ranglisteturneringer anvendes 7 dommere, heraf kan max. 3 udenlandske benyttes, ved DM-hold 

3 danske dommere, jrf. Kap. 12.  

 Ved Regionale turneringer og distriktsforbundsmesterskaberne fastsættes dommerantal efter de 

enkelte Regioners regler. 

Formateret: Skrifttype: Fed, Kursiv

Slettet: Påklædningsregler.

Formateret: Skrifttype: Fed, Kursiv

Slettet: Påklædningsregler.

Formateret: Skrifttype: Fed, Kursiv

Slettet: Påklædningsregler.



Stk. 2 Ved DM, (dog ikke DM-hold), og Rangliste turneringer skal en af dommerne også fungere som 

basicdommer. 

 

§ 10. Pulje- og gulvstørrelse ved DS turneringer. 
Antallet af par i en pulje bør max. være 12.  

For ranglisteførte kategorier dog max 10 par. 

For alle kategorier gælder dog max. 8 par ved rækkeopdeling. 

 

Der skal være minimum 25 m2 gulvareal pr. par og dansegulvet skal være rektangulært.  

Herudover er min. gulvstørrelse ved DM og ranglisteturneringer 300 m2 og ved regionsturneringer 250 m2 

 

§ 11. Puljeinddeling og beregnerlister. 
Mixning skal finde sted i alle runder. Liste over puljefordelingen bør hænges op før hver runde på et for parrene let 

tilgængeligt sted.  

Ved manuelle beregningslister føres ved alle turneringer 2 sæt beregnerlister, som skal sammenholdes, inden 

resultatet offentliggøres. 

Ved anvendelse af elektronisk bedømmelse føres et sæt beregnerlister  

X-markeringslister, bør i videst muligt omfang offentliggøres straks efter turneringerne. 

 

§ 12.  Karakterer.  
Ved manuel bedømmelse anvendes karaktererne X - 0 med X som bedste karakter.  

Ved rækkeopdeling anvendes dog karaktererne l - 2 - 3 med l som bedste karakter. 

Ved elektronisk bedømmelse anvendes alene 0-X 

 

§ 13.  Antal par i finaler.  
Finaler skal fortrinsvis bestå af 6 par. Hvis beregnerlisterne efter semifinalen viser, at 2 par står fuldstændig lige på 6. 

pladsen, kan turneringslederen bestemme, hvorvidt finalen skal bestå af 5 eller 7 par eller om der skal danses omdans. 

§ 14. Bekendtgørelse af vinderen.  

Ved bekendtgørelse af resultatet bør vinderen udråbes først og derefter de følgende placeringer, alternativt kan det 

gøres omvendt.  

§ 15. Præmier.  
I kategorierne Børn I, Børn II, Junior I, Junior II præmieres samtlige finalepar i A-finalen.  

I de øvrige kategorier præmieres mindst 3 par i A-finalen. Dog præmieres alle finale par ved individuelle DM.  

Ved DM-hold modtager de 3 bedst placerede hold medaljer. Vinderholdet får desuden en holdpræmie. 

Ved talentturneringer er der præmier til samtlige par i den gren turneringen afholdes i, med medaljer til 1-3. I den 

anden gren samt enkeltdanse præmieres parrene med diplomer. 

§ 16. Tilmelding til turneringer.  
Tilmelding til turneringer skal altid ske via egen forening, der videresender tilmeldinger til arrangøren indenfor den 

tidsramme, der er fastsat i den udsendte indbydelse. 

Slettet: (Se dog Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.)¶



§ 17. Turneringskalender.  
DS-TU tilsender senest 1. marts de 2 regioner en skitse til turneringskalenderen for det kommende turneringsår 

indeholdende forslag til datoer og ansvarlig region for de enkelte ranglisteturneringer og DM samt datoer for kendte 

EM og VM samt større internationale turneringer.  

Regionerne returnerer senest 1. april skitseplanen med de ønskede turneringstyper og datoer påført tillige med evt. 

kommentarer til ranglisteturneringerne og DM. 

DS-TU tilsender herefter senest 15. april DS Forretningsudvalg (DS-FU) det første forslag til turneringsplan for det 

næstfølgende turnerings år.  

DS-FU kan kommentere forslaget frem til 1. juni, hvorefter DS-TU fastlægger den endelige turneringsplan for det 

næstfølgende turneringsår og udsender denne til regionerne senest den 15. juli. 

Så snart regionerne har fordelt turneringerne blandt sine medlemmer skal DS-TU have tilbagemeldinger om, hvor 

turneringen skal afholdes og hvem der er arrangør, hvorefter DS-TU sørger for, at et eksemplar af kalenderen på DS 

hjemmeside løbende opdateres. 

§ 18. Indbydelse (propositioner) til turneringer.  

Propositioner (indbydelse) for alle turneringer, undtagen foreningsturneringer for egne par, samt de i stk. 3 nævnte 

turneringer skal senest 2 måneder før turneringsdatoen - via respektive region - fremsendes til DS (att.: 

Turneringsudvalget) for godkendelse. Propositioner skal bl.a. indeholde oplysning om: 

1. Arrangør.  

2. Sted, dato og starttidspunkt. (Standard & Latin turneringer startes først kl. 13.00) 

3. Kategorier, discipliner og danse.  

4. Turneringsleder. 

5. Tilmeldingsfrist. 

6. Afbuds telefonnummer 

Stk. 2 Private turneringer må ikke arrangeres på DS officielle turneringsdatoer.  

 

Stk. 3 Såfremt foreningen ikke har hørt fra TU inden 8 dage, betragtes turneringens formaliteter som 

værende i orden.  

 

Stk. 4 Turneringsarrangør sender umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb liste over tilmeldte par til 

turneringsleder. 

 

Stk. 5 Udeblivelsesgebyr ved DS turneringer: 

  For par, som ikke rettidigt meddeler turneringsleder/arrangerende klub/forening, at de ikke ønsker at 

deltage i en turnering, som parret er tilmeldt, opkræves et udeblivelsesgebyr på kr. 100,00. 

 Beløbet opkræves parret via parrets egen klub/forening af den arrangerende klub. Såfremt beløbet 

ikke er indbetalt inden næste turnering, kan parret nægtes adgang til at stille op i denne. 

 Klubber/foreninger skal på propositionerne (indbydelsen) til de turneringer, klubben/foreningen skal 

afholde, påføre det telefonnummer hvortil afbud skal meddeles. 

 Ved rettidigt afbud gælder følgende: 

- Par, som er tilmeldt en turnering, men som alligevel ikke ønsker at deltage, skal inden 24 timer før 

turneringens start meddele turneringsledelsen/arrangerende klub/forening dette. 



- Ved pludselig opstået sygdom hos én af deltagerne i parret, der bevirker at parret ikke ønsker at 

stille op til pågældende turnering, skal turneringsledelsen/arrangerende klub/forening, have 

besked min. 2 timer før turneringens start. 

 

 Stk. 6. Eftertilmeldingsgebyr 

Såfremt et par tilmeldes en turnering efter sidste rettidige tilmeldingsfrist, betaler klubben DKK 100,00 i 

eftertilmeldingsgebyr. 

§ 19. Radio- og TV-aftaler. 
Alle aftaler med radio- og TV-indslag eller transmission træffes af DS-FU.  

 

§ 20. Dispensationer.  
Dispensationer vedrørende turneringsreglementet kan kun meddeles af DS-TU eller  DS-FU efter høring i DS-TU.  

Stk. 2 Eventuelle protester indsendes af foreningen gennem egen region til DS medfølgende en check på kr. 

250.  

 Bliver protesten taget til følge, vil gebyret blive refunderet foreningen, i modsat fald tilfalder beløbet 

DS.  

 

 Rækkefølgen for behandling af protester er følgende: 
 DS Turneringsudvalg - DS Forretningsudvalg - DS Appeludvalg. 

Stk. 3 Ved enhver DS turnering skal der være én klub/foreningsrepræsentant.  

  Denne repræsentant skal være navngivet overfor arrangør, turneringsledelsen og  

  basicdommer inden turneringernes start. 

Det er kun den navngivne repræsentant der kan / må rette henvendelse til turneringsledelsen og vise 

versa. 

Stk. 4 Ved overtrædelse af turneringsreglementet, henvises der til Vedtægterne for 

 Danmarks Sportsdanserforbund.   

 

§ 20.A.  Ikrafttrædelses dato for WDSF regler som bruges i DS’s Turneringsreglement: 

 

 Turneringsreglement hvad angår WDSF regler (f.eks. tøjregler, aldersgrænser o. lign.) skal være 

gældende i DS efter samme dato, hvor de vedtages til ikrafttrædelse i WDSF. Dog 

 kan ændringer for tøjbestemmelser for nationale danske turneringer først træde i kraft ved et dansk 

turneringsår begyndelse. 

Det bør tilstræbes, at der sker en oversættelse af reglerne til dansk, hurtigst muligt efter udgivelsen. 

Såfremt WDSF ændringer vil have en uheldig/utilsigtet indflydelse på de danske Rangliste- og DM-

turneringer, kan DS-TU - senest 1 måned efter vedtagelsen i WDSF – beslutte at udsætte indførelsen 

af ændringen til den har været diskuteret i DS bestyrelse. I så fald skal DS-TU uden ophold meddele 

sin beslutning til alle bestyrelsesmedlemmer, som kan anke beslutningen til DS-FU. 

 

INTERNATIONALE TURNERINGER. 

Generelle regler.  
 

§ 21. Definition af WDSF turneringer. 
Som internationale turneringer (WDSF turneringer) betragtes følgende arrangementer:  



 a. Verdensmesterskaber.  
 b. Europamesterskaber.  
 c. Del - europæiske mesterskaber (herunder Nordeuropæisk Mesterskab). 
 d. World Cup, Europa Cup samt World Ranking. 
 e. Internationale invitationsturneringer.  
 f. Landskampe.  
 g. Internationale formationsmesterskaber.  
 h. Andre internationale hold- eller formationsturneringer, der går via DS.  

§ 22. Regelsæt der benyttes.   
Ved internationale turneringer, der afholdes i Danmark, skal WDSF og DS regler og vedtagelser for internationale 

amatørturneringer følges.  

Stk. 2 Ved internationale turneringer skal WDSF regler om benyttelse af amatørdommere følges, d.v.s., at 
benyttes der 5 dommere, skal der være 2 WDSF dommere og benyttes der 7 dommere, skal antallet af 
amatørdommere være 3 o.s.v. 
  

Stk. 3 Ved WDSF turneringer er WDSF's Chairman øverste myndighed. 
 

§ 23.  Internationale turneringer i Danmark.   
DS arrangerer eller lader arrangere alle internationale turneringer, der skal finde sted i Danmark.  

Arrangeres et internationalt stævne af andre end DS, skal alle forhold vedrørende arrangementet godkendes af 

forbundet.  

Stk. 1 Ansøgninger vedr. afholdelse af  WDSF  turneringer skal være DS kontor i hænde senest 1. Marts til 

afholdelse i det efterfølgende kalenderår. 

 

§ 24. Invitationer til internationale turneringer. 
Invitationer til deltagelse i internationale turneringer skal godkendes og uddeles af DS.  

§ 25.  Rejser til udlandske internationale turneringer.  
Tildeling og forvaltning af rejser til udlandet ledes på DS vegne af DS Eliteudvalg (DS-EU). 

Stk. 1 Såfremt der ikke blandt de 6 første par på DS Rangliste kan findes det fornødne antal par til at sende 

ud, p.g.a. aldersmæssige eller andre problemer, udsendes der kun ét par i den pågældende kategori. 

 

§ 26.  Afvisning af invitioner til internationale turneringer.  
DS-EU har ret til at afslå invitationer, for hvilke rejsevilkårene anses for at være uacceptable. 

§ 29.  Tidsfrist for accept af tildelt rejse.  

Det påhviler ethvert par, så hurtigt som muligt, at meddele DS-EU, som forestår rejse tildelingen, om det kan acceptere 

en tilbudt rejse. Betænkningstiden er normalt 3 dage fra tilbudets modtagelse. Hensynet til arrangøren kan dog 

nødvendiggør, at der fastsættes en kortere tidsfrist.  

Stk. 2 Har parret ikke svaret inden fristens udløb, betragtes tilbudet som bortfaldet.  

 

§ 30.  Bindende accept af tildelt invitation.   

Når et par har accepteret en invitation, er accepten almindeligvis bindende, og parret kan derfor ikke i stedet forlange 

en anden rejse, som senere måtte indgå til DS.  

DS-EU kan dog dispensere herfra, såfremt det anses for at være absolut i forbundets interesse.  

§ 31. Besked om rejse tildeling til distriktsforbund.   
Det påhviler den af DS-EU udpegede ansvarlige, som forestår rejse tildelingen, at give det enkelte distriktsforbund 

meddelelse om accepterede rejser.  



SPECIELLE REGLER. 
A. Verdens,- Europa - og deleuropæiske mesterskaber, World Cup og Europa Cup. 

 

§ 32.  Deltagelse af danske dansere ved internationale mesterskaber.   
Ved de individuelle Verdens, - Europa - og deleuropæiske mesterskaber, World Cup og Europa Cup skal Danmark 

så vidt muligt være repræsenteret, og helst med det maksimalt tilladte antal deltagere. 

 

Stk. 2  

Til Verdens,- Europa, - og deleuropæiske mesterskaber (IDSF mesterskaber) udtages par (Junior 2, 

ynglinge, voksne, seniorer) efter følgende regler:  

 

- Udtages der to par, udtages hhv nr. 1 på gældende rangliste og den regerende danske mester i 

kategorien. Hvis dette er samme par eller hvis den danske mester ikke opfylder alderskriterierne, 

udtages nr. 1 og 2 på gældende rangliste.  

- Udtages der kun et par, udtages nr. 1 på gældende rangliste, men i de kategorier hvor der både 

afholdes VM og EM hvert år, udtages den regerende danske mester til VM og nr. 1 på gældende 

rangliste til EM  

- Par, der ikke figurerer på DS’s Ranglister, må ikke deltage i WDSF’s Ranglisteturneringer, VM’er, 

EM’er eller Subcontinentale mesterskaber eller andre internationale turneringer. Nydannede par kan 

søge om dispensation.  

 

Stk. 3 

 

For andre kategorier end de i stk. 2 nævnte, udtages parrene på baggrund af resultaterne i de seneste afholdte RL -

turneringer i standard og latin  

 

B. Internationale invitationsturneringer. 

 

§ 33. Deltagelse af danske dansere ved internationale turneringer. 
Grundlaget for enhver rejse tildeling er de til enhver tid gældende DS-ranglister, alt efter den pågældende turnerings 

karakter. 

Stk. 2   Såfremt arrangøren udtrykkelig stiller krav om "showdans" i latin, hvor invitationen ellers vedrører en 

standardturnering eller omvendt, skal det par spørges, som er bedst kvalificeret til deltagelse i den 

pågældende turnering, og som samtidig ligger højest i den disciplin, som "showdansen" vedrører.  

 

Stk. 3   Intet DS par må give opvisning / show ved arrangementer i udlandet, hvis arrangementet ikke er 

godkendt af arrangørlandets WDSF-medlem.  

Enhver invitation skal forelægges DS-FU.  

§ 34. Fordeling af invitationer. 
Rejseinvitationer skal fordeles hurtigst muligt, efter at de er indgået til DS. Afholdes der imidlertid en 

ranglisteturnering, der vedrører den omhandlende disciplin, mindst 2 måneder inden en turneringsudtagelse skal finde 

sted, skal resultatet af denne medregnes, før rejsen uddeles, såfremt tilmeldingsfristen tillader det.  

C.   Landskampe. 

§ 35. Udtagelse af landshold.  
Landsholdet udtages efter den gældende rangliste.  

§ 36.  Valg af disciplin.  
Skal landskampen danses særskilt i 2 discipliner, udtages et par i den disciplin, hvor det ligger bedst placeret. Ligger et 

par lige højt placeret i begge discipliner, afgør DS, i hvilken disciplin parret starter.  



§ 37.  Udtagelse af Kombi landshold.  
Skal landskampen danses over l0 danse og ligger 2 par lige i konkurrencen om at komme på holdet, er den sidst 

afholdte ranglisteturnering afgørende for, hvilket af parrene som udtages.  

 

 

 

D.  Øvrige regler. 

§ 38. Udtagelsesturnering.   
Ved landskampe såvel som vigtige individuelle turneringer for par som ikke umiddelbart kan udtages fra een kategori 

på ranglisten, afholdes en udtagelsesturnering.  

§ 39. Invitationer på navn.   
Invitationer på navn må ifølge DS regler ikke forekomme.  

§ 40. Formationshold.  
Formationshold udtages efter regler fastsat af Turneringsudvalget.  

§ 41.  Holdinvitationer.  
I tilfælde, hvor en invitation omfatter et hold, skal regionerne have invitationer tilsendt efter tur, med mindre der er 

tale om privatinvitationer til holdkampe. 

NATIONALE REGLER. 
 

§ 42. Definitionen af DS-turneringer.   
Som DS-turneringer betragtes alle turneringer, der arrangeres af eller for DS, distriktsforbund eller 

lokalforeninger.  

 

§ 43. DS officielle turneringssystem.  
I DS’ officielle turneringssystem indgår følgende arrangementer:  

DANMARKSMESTERSKABER (DM)  

RANGLISTETURNERINGER (RL)  

OMRÅDEMESTERSKABER  (JM/FM - SM) 

De regionale turneringer er baseret på en opdeling af landet i 2 regioner, svarende til DS' regionale opbygning. 

Turneringerne opdeles i 3 klasser. (A / B / C – turneringer) 

Stk. 2 Oversigt over samtlige turneringer:  
LANDSPLAN  

A - turneringer: 

1 x DM standard                 Se kvalifikationskrav 

1 x DM latin                  Se kvalifikationskrav 

1 x DM kombineret                 Se kvalifikationskrav 

3 x  RL standard Fri tilmelding 

3 x  RL latin Fri tilmelding 

2 x  RL kombineret Fri tilmelding 

 



A/B - turneringer: 

1 x  DM for hold  Fri tilmelding.  

 

Kvalifikationskrav 

Junior 2, Ynglinge, Voksne og Senior I par skal opfylde følgende krav for at være kvalificeret til at deltage i 

DM: 

DM Standard: Parret skal have deltaget i mindst 2 af årets standard rangliste turneringer 

DM Latin: Parret skal have deltaget i mindst 2 af årets latin rangliste turneringer 

DM Kombineret: Parret skal have deltaget i mindst 1 af årets kombineret rangliste turneringer 

 

Øvrige kategorier har fri tilmelding til DM. 

 

Retningslinjer for dispensationer fra DM-kvalifikationskrav: 

 

i) påbudt skolegang/skolerejse, eller påbudt jobmæssige forhold. 

ii) sygdom hos en i parret dokumenteret med lægeerklæring. 

iii) akut indlæggelse, dødsfald eller begravelse i nærmeste familie. 

iv) øvrige personlige forhold herunder eventuelle forpligtelser i eget land. 

v) udtaget af DS-EU til deltagelse i officielt WDSF mesterskab (EM,VM,), officiel WDSF Cup 

(World Cup eller Europa Cup) eller officielle internationale Games indbudt via WDSF.  

vi) andre sportslige forhold. 

   
En dispensation skal søges via egen klub igennem regionen, som videresender til DS-TU. 

DS-TU behandler ”i samråd med sportschefen/DS-EU”, og besvarer ansøgning til  

regionen, som videresender svaret til egen klub. 

Nydannede par: 

Nydannede par har fri tilmelding til DM. 
Et nydannet par er dannet i indeværende turneringsår, og har ikke nødvendigvis 

deltaget i en rangliste. Vi henleder dog opmærksomheden på §41. 

 

   Eventuelle protester skal følge proceduren i § 20, stk. 2. 

 

REGIONALT (pr. region): 

 A/B - turneringer: 

Standard Antal aftales pr. sæson inden for respektive region  

Latin Antal aftales pr. sæson inden for respektive region.  

OMRÅDEMESTERSKABER. 

 SM (Sjællands  Mesterskaber) 
 JM (Jyske Mesterskaber)   
   = Jysk/Fynske Mesterskaber  
 FM (Fyns Mesterskaber)  
 

Afholdes efter den enkelte regions nærmere bestemmelser. 

 

A - turneringer: 

 1 x  turnering i standard fri tilmelding 

 1 x turnering i latin fri tilmelding 

 

DISTRIKTSTURNERINGER: 

 B/C - turneringer: 



 Antal turneringer m.v. aftales pr. sæson inden for den enkelte region. 

 

Stk. 3 AFVIKLINGSPRINCIPPER:  
 

 Direkte nedskæring: 

 I hver runde nedskæres (udgår) et forud bestemt antal par pr. kategori, ca. 25%, når ikke andet er 
opgivet. 

 Uanset antal deltagende par i en kategori nedskæres til ca. 18 par i anden runde. 

 Rækkeopdeling: 

 I første runde opdeles parrene i et antal rækker ud fra parrenes indbyrdes danse mæssige niveau.  

 Som betegnelse for rækkerne anvendes bogstaverne A, B, C I forbindelse med rækkeopdelingen skal 
kun medtages danse, der indgår i alle rækker. 

 Der kan tillades rækkestørrelser på op til 12 par. Der skal dog altid foretages rækkeopdeling for 
kategorier med mere end l2 par.  

 Såfremt 1. runde kun udgør en præsentationsrunde bør rækken mikses med en anden kategori, 
således at runden ikke kommer til at fremstå som en finale. 

 Ved DM-hold foretages der rækkeopdeling for kategorier med mere end 7 hold. 

 

§ 44. Turneringer på landsplan. 

DANMARKSMESTERSKABER (DM) (Omfatter ikke DM for hold) 
Definition: Turnering for alle par under DS. 

Formål: At skabe en individuel turnering på landsbasis, hvor de bedste dansere kan vise deres 

evner til på en given dato at yde deres bedste.  

 At blandt de deltagende par, at finde bedste, næstbedste og tredjebedste par pr. 

kategori. De Rangliste førte kategorier tildeles point. 

Klassifikation: A  

Kategori: Alle, - seniorer, dog kun standard. 

Afvikling: Ved standard og latin turneringer, Opdeling i rækker A, B og C i alle alderskategorier.  

I den Voksne finale følges WDSF’s regler for enkeltdanse ved mesterskabsturneringer 

jfr. WDSF Competition Rules; Rules for Adjudication, pkt. 5. 

 Enkeltdansene følger de af WDSF officielle enkeltdanse. 

 Ved kombineret, direkte nedskæring. 

 a) Nedskæring: 30-18-12-6 DM-Kombineret dog 24-12-6.  

 b) Pulje størrelse på max. 10 par for ranglisteførte kategorier. 

 c)  Semifinaler danses i 2 puljer. 

d) Der afvikles B-finaler for voksne. Dog ikke ved DM- 
 kombineret. 

e) Enkeltdansene følger de af WDSF officielle enkeltdanse. 
  



Særregler: Ved DM-kombineret danses der i samtlige kategorier lige mange standard og latin 

danse.  

Bemærkning: 1.-3. placeringerne modtager DS guld,- sølv,- og bronzemedaljer.  

I DIF - godkendte mesterskaber modtager vinderen DIF's mesterskabsmedalje i.h.t DIF's 

regler. 

DANMARKSMESTERSKAB (DM) FOR HOLD  
Definition: Åben turnering for hold bestående af dansere fra DS-foreninger.  

 Et hold består af 3 par fra samme forening.  

Formål: At skabe en turnering hvor danserne ser bort fra deres personlige resultater, men 

tilgodeser et godt klubresultat og fællesskab.  

Klassifikation: A  for voksen rækken. 

 B  for øvrige kategorier.  

Kategori: Alle, såfremt der i kategorien er tilmeldt mindst 3 hold. Der kan dog i særlige tilfælde 

dispenseres herfra. 

 Hvert hold består af 3 par. 

Tilmelding: Tilmelding af parrene som 1. - 2. og 3. par sker ud fra indbyrdes placering på 

Ranglisten i rækker, hvor en sådan føres; bedst placerede par tilmeldes som 1. par. 

Bedst placerede par i Børn 1 - 2 og Junior 1 ved sidst afholdte rangliste- eller DM- 

turnering i kombineret, er 1 par, o.s.v. 

Afvikling: Indledende runder med rækkeopdeling. 

 Ved bedømmelse af indledende runder anvendes karaktererne fra 1 til 5 med 1 som 

bedste, medens ved bedømmelse af finaler anvendes placeringer inden for h.h.v. 1., 

2. og 3. parrene fra 1 til antallet af par i den pågældende finalerunde med 

efterfølgende skating for at finde parrenes samlede, endelig placering. 

 Holdets placering findes dernæst efter reglerne for finalerne i DM Kombineret. 

 Ved turneringen danser 3. parrene først, derefter 2. parrene og til sidst 1. parrene. 

 Børn rækkerne danses kombineret. 

 Ynglinge- og voksenrækken slås sammen til én række: Ynglinge/Voksen, og 

vinderen af denne række udråbes som officiel Dansk Mester for hold og får tildelt 

DIF’s mesterskabs plaketter. Parrene til denne række kan frit udtages imellem den 

pågældende klubs ynglinge- og voksen par 

 Junior rækkerne holdsammensættes på samme måde som Ynglinge/Voksen 

rækken: 

 1. par danser standard, 2. par danser latin og 3. par danser kombineret. I junior 2 

danses der som nu 5 danse pr. kategori og i Junior 1 danses der som nu 4 danse pr. 

kategori (V-T-S-Q og S-C-R-J) 

Såfremt der er mindre end 3 hold i en af de 3 rækker – kan man slå dem sammen. En 

klub som ikke selv har nok par til at stille et hold i en given kategori – må efter 

gensidig aftale låne et par hos en anden klub. Holdet vil repræsentere førstnævnte 

klub (hvoraf 2 ud af 3 par kommer fra). 

 I Ynglinge, Voksen og Junior rækken danses følgende: 



 1 par Standard 

 1 par Latin 

 1 par Kombineret 

 

 I Senior rækken danses som følger: 

1. par danser 5 danse 
2. par danser 4 danse 
3. par danser 3 danse 
 

 Pulje størrelse max. 8.  

Dommere: 3 danske dommere. 

Danse: I Børn og Junior lige antal standard – og latindanse. 

 

 

 

 

 

Særregler: Uden dispensation kan par deltage i nærmest højere aldersklasse, seniorer kan deltage 

i voksenrækken. Par registreret i DS som Talent-par kan deltage på lige fod med Elite-

parrene uden deres Talent-status ændres. 

   Påklædning er fri, men dog gerne ensartet. 

 Alle hold marcherer ind og ud til marchmusik. Under hele turneringen er der stillet 3 

stole frem på gulvet til hvert hold, der er på gulvet. 

Hver deltager på de hold, som besætter 1., 2. og 3. pladsen i de enkelte 

alderskategorier, tildeles DS-medaljer og hvert af de 3 hold modtager en pokal til 

ejendom. Hver deltager på de resterende hold i finalen modtager en præmie. Den 

arrangerende klub afgør om der også skal gives præmier til deltagerne på de 3 første 

hold.  

Ved bekendtgørelse af resultatet følges princippet i §14, hvorefter vinderholdet 

præsenteres først og dernæst de efterfølgende hold-placeringer efter tur. 

Indmarch show: Klubberne skal tilbydes mulighed for at præsentere deres deltagende hold ved en 

indmarch og/eller show inden afviklingen af selve holdturneringen.  

Kategori: 1. Par: 2. Par 3. Par 

Børn 1: V-Q-C-J V-Q-C-J V-Q-C-J 

Børn 2 V-T-Q-C-R-J V-T-Q-C-R-J V-T-Q-C-R-J 

Junior 1: V- T –S- Q  S – C – R - J V- T –S- Q – S – C – R - J 

Junior 2: V-T-W-S-Q S-C-R-P-J V-T-W-S-Q-S-C-R-P-J 

Ynglinge: V-T-W-S-Q S-C-R-P-J V-T-W-S-Q-S-C-R-P-J 

Voksne: V-T-W-S-Q S-C-R-P-J V-T-W-S-Q-S-C-R-P-J 

Senior: V-T-W-S-Q V-T-S-Q V-T-Q 



Klubberne/foreninger afgør selv, om de ønsker at deltage i show/konkurrencen og kun 

dansere, der er tilmeldt DM-hold må deltage i dette show. 

  Den arrangerende klub sammensætter selv et dommerpanel til dette show. 

Dog må dommerpanelet ikke bestå af officials, som er indbudt som officials ved selve 

DM-hold turneringen. 

Der skal være præmie til den bedste klub..  

Tilmelding til deltagelse i indmarch show/konkurrencen skal ske samtidig som den øvrige 

deltagelse til DM-hold.  

RANGLISTETURNERING (RL) 
Definition: Turnering for alle DS-medlemmer. 

Formål: At skabe en individuel turnering på landsbasis, hvor de bedste dansere viser deres 

stabilitet og udvikling gennem sæsonen. 

Klassifikation: A. 

Kategori: Standard, Latin og Kombi. Seniorer, dog kun standard.  

Specialiserede ynglinge/voksen-par tilbydes ligeledes at deltage ved 

ranglisteturneringer i den modsatte gren (standardpar i ynglinge/voksen tilbydes 

deltagelse ved rangliste turneringer i latin og modsat). 

 Senior I/II  og Senior  III/IV kan tilbydes deltagelse i standard ved ranglisteturneringer i 

latin og kombineret. 

Tilmelding: Fri tilmelding. 

Afvikling: For Ranglisteførte kategorier:  Junior 2, Ynglinge, Voksne & Senior I/II. 

 Ved standard og latin turneringer, opdeling i rækker A, B og C.  

 Ved kombineret, direkte nedskæring. 

 a) nedskæring: 30-18-12-6. 

 b) Pulje størrelse på max. 10 par for ranglisteførte kategorier. 

 c)  Semifinaler danses i 2 puljer. 

 d)  Der afvikles B-finaler for voksne. Dog ikke ved DM-kombineret. 

 e) Intro-dans ved finalen er ikke tilladt 

 

 For ikke ranglisteførte kategorier: Børn 1 & 2, Junior 1, U 21 og  

  Senior III/IV. 

 Ved Standard og latin turneringer, opdeling i rækker A, B og C. 

Ved Kombineret turneringer, direkte nedskæringer, som ved ranglisteførte 

turneringer. 

 Pulje størrelse på max. 10 par.  

 Hvis der i en kategori er tilmeldt mere end 32 par, kan turneringslederen øge pulje 

størrelsen, så der ikke skal danses i mere end 4 puljer. 

  

 Generelt for alle kategorier: Såfremt 1. runde kun udgør en præsentationsrunde 

bør rækken mikses med en anden kategori. 

 

§ 45. Regionale turneringer (RT) 
Definition: Åben turnering for alle par, der er medlem af en DS-forening i regionerne.  

Formål: At skabe en individuel turneringsform i regionerne, hvor dansere kan turnere med 

jævnbyrdige fra egen region.  



 At  skabe en turneringsform, som uden tids- og udgiftskrævende rejser kan dække 

mange danseres turneringsbehov. 

Klassifikation: B/A. 

Kategori: Alle kategorier.  

Afvikling: Rækkeopdeling / Redance ( Besluttes af Regionerne). 

 Pulje størrelse på max. 8 par ved rækkeopdeling.  

 Samtlige alderskategorier har rækkeopdeling i 1. runde, og der danses her i alle 

kategorier B-danse (jvf. turneringsreglementets §5), samt nedenfor. 

 Såfremt der i en kategori ikke er tilmeldt flere par, end at 1. runde er en semifinale,  

kan turneringslederen bestemme, hvorvidt 1. runde skal danses med A-danse. 

 Såfremt 1. runde kun udgør en præsentationsrunde skal / kan rækken mikses med en 

anden kategori, således at runden ikke kommer til at fremstå som en finale. 

EFTER RÆKKEOPDELINGEN DANSES SOM FØLGER: 

Evt. C, D, E, ... osv.- RÆKKER danser resten af turneringen B-DANSE 

B-RÆKKER danser til og med semifinalerne B-DANSE. 

 

B Danse Børn 1 Børn 2 Junior 1 Junior 2 Ynglinge Voksne Senior 

Standard V,Q V,Q V,T,Q V,T,Q V,T,S,Q V,T,S,Q V,T,S,Q 

Latin C,J C,J C,R,J C,R,J S,C,R,J S,C,R,J  

 

B-RÆKKE FINALER danser A-DANSE 

A-RÆKKER danser resten af turneringen A-DANSE 

A Danse Børn 1 Børn 2 Junior 1 Junior 2 Ynglinge Voksne Senior 

Standard V,Q V,Q,T V,T,Q,S V,T,S,Q,W V,T,W,S,Q V,T,W,S,Q V,T,W,S,Q 

Latin C,J C,R,J S,C,R,J S,C,R,J,P S,C,R,P,J S,C,R,P,J  

 

Hvis regionen i forbindelse med en regionsturnering udskriver en turnering i begynderklasse og/eller i 

sportsklasse, afgør regionen suverænt hvilke danse, der skal danses i disse klasser. 

§ 46. OMRÅDEMESTERSKABER (JM/FM - SM). 
Definition: Områdemesterskab for DS-medlemmer indenfor en region. 

Formål: At skabe en individuel turnering, hvor alle klasser indenfor regionen kan deltage.  

Klassifikation: Efter aftale i regionen.  

Kategori: Alle.  

Afvikling: Efter aftale i regionen.  Se kapitel 16 & 18 

Særregler: Antal danse pr. kategori aftales i regionen. 

§ 47. Distriktsturnering (DT) - (Alternative turneringer) 
Definition: Turneringer primært for DS-medlemmer, der ikke kan deltage i A-turneringer.  

 Afholdes på distrikts-/eller regionsplan. 

Formål: At skabe individuelle turneringer, hvor par uden for eliten kan turnere mod 

jævnbyrdige. 



Klassifikation: B og C.  

Kategori: Alle.  

Afvikling: Fastsættes af respektive region. 

§ 48.  Andre turneringer. 
Andre turneringer afvikles efter arrangørens nærmere bestemmelser, idet det bemærkes, at invitationer til 

udenlandske par eller hold altid skal formidles via DS. 

Det vil være muligt at lave rising star turneringer, hvor verdens 1 – 50 ikke kan deltage 

§ 49.  Tilmeldingsgebyr tiL rangliste & DM-turneringer: 
For hver deltager i Ranglisteturneringer og DM’er skal deltagerens klub ved tilmeldingen betale et tilmeldingsgebyr 
100 kr. pr. deltager, dvs. 200 kr. pr. par til den arrangerende klub. Maximum 200 pr danser ved deltagelse i flere 
kategorier eller aldersklasser. 
Tilmeldingsgebyr til regionale turneringer fastsættes af regionerne individuelt. 
 

RANGLISTER. 
 

§ 50. Ranglisteførte kategorier.  
Der føres ranglister for følgende kategorier: Junior 2,Ynglinge, voksne og senior I-II. 

Ranglisterne føres efter reglerne i § 5l og 52. 

  

§ 51.  Ranglisteførte turneringer.  
Til ranglisten tæller DM standard, DM latin, DM kombineret, samt ranglisteturneringerne.  

 

§ 52. Føring af ranglisten.  
Ranglisten udskrives som en liste på baggrund af de 3 sidst afholdte turneringer i hver kategori, dog tæller kun de 2 

bedste af et pars placeringer med. Dvs., at de 1 dårligste resultater af de 3 turneringer udgår. I kombineret gælder 

2 ud af de 3 sidste turneringer. 

Ved enhver udtagelse af danske par til internationale begivenheder med afsæt i den danske rangliste, er det de 2 

bedste af de sidste 3 dansede turneringer der er gældende for udtagelsen. Ved pointlighed er det sidste turnering der 

er afgørende.  

Stk.2. Vinderen af en turnering tildeles 24 point, nr. 2 tildeles 23 point, nr. 3 tildeles 22 point, 

 etc.. nr. 24 tildeles 1 point. 

Er man forhindret i deltagelse i ranglisteturneringer som følge af at repræsentere Danmark via 

udtagelse til VM, EM eller internationale Cups, tildeles man samme antal point som i sidst dansede 

turnering. 

Dansede point tæller højere end tildelte.  

Disse tildelte point falder væk igen samtidig med at den næstfølgende tællende turnering (rang eller 

DM) i samme kategori er danset.  

stk.3.  Der føres ranglister i h.h.v. Standard, Latin og Kombineret for kategorierne Junior 2, Ynglinge, Voksne, 

samt i Standard for Senior I-II  

 Ranglisten for de voksne og senior er rullende fra sæson til sæson. 

 For Junior 2 og Ynglinge følger ranglisterne kalenderåret, dog er ranglisterne fra sidste sæson 
gældende indtil 1. Rangliste i de enkelte kategorier er danset i det nye år. 



stk.4.  Ligger 2 eller flere par lige på ranglisten, er sidst afholdte turnering afgørende for parrets placering.  

stk.5.  Opnår 2 eller flere par samme placering i en turnering, får alle par tildelt det antal points, som 

indbyrdes højeste placering giver. 

stk.6.  Ved partnerskifte, eller når DS modtager meddelelse om, at parret ikke mere deltager/ danner par, 

udgår de hidtil opnåede resultater og point fra ranglisten, samt parrets navn slettes på ranglisten. 

stk.7.  Turneringslederen skal umiddelbart efter en turnerings afholdelse og senest inden for 24 timer sørge 

for, at resultaterne sendes til webmaster som klargjort fil. Webmaster sørger herefter for, at 

resultaterne bliver offentliggjort på DS’s hjemmeside, senest 24 timer efter modtagelsen. 

 Turneringslederen skal ligeledes sørge for, at resultater af turneringen, samt 
Turneringslederrapporten, sendes TU som fil, senest 36 timer efter turneringens afslutning. 

 I forbindelse med internationale turneringer sendes resultaterne ligeledes til WDSF’ Sportsdirektør, 
iflg. nærmere aftale mellem turneringslederen og Non-Voting  Chairman, hurtigst muligt efter 
turneringen. 

stk.8.  Alle ranglister/resultater skal føres af turneringsudvalget og turneringsudvalget sørger for 

offentliggørelse af disse på DS’s hjemmeside. 

REGISTRERING AF PAR / DANSER. 
 

§ 53. Regler for registrering af par / dansere. 

Samtlige turnerings / konkurrence dansere (alle kategorier og discipliner) under DS skal registreres. 
Respektive klubber/ foreninger fremsender data for egne par, min én gang om året og senest 10. januar til den 

person i DS-TU som har ansvaret for ajourføring registeret. (Den ansvarlige vil fremgå af DS’s hjemmeside). Det vil 

være muligt, at fremsende data elektronisk. 

Ved klub/ forenings skift og ved partnerskift/partnerstop skal dette ligeledes meddeles DS-TU. 

Kun par registreret under DS kan få starttilladelse ved DS-turneringer. 

         stk. 2. Deltagelse ved turneringer af nyregistrerede par.   

 Se § 32.  Deltagelse af danske dansere ved internationale mesterskaber. 

Stk. 3 DS-NÅLE  

 Til ikke ranglisteførte kategorier, Børn I, Børn II & Junior I uddeles DS’s guld-, sølv- eller bronzenåle. 

Nålene uddeles hvert år ved sæsonens afslutning.  

 For at opnå DS-nålen kræves følgende:  

 GULD: 5 finale placeringer i DS / DSV / DSØ -turneringer 

 SØLV: 5 semifinale placeringer i DS / DSV / DSØ -turneringer 

 BRONZE: Deltagelse i minimum 5 DS / DSV / DSØ –turneringer eller i 5  DSV / DSØ  

talentturneringer 

 

 Kun placeringer ved officielle DS-turneringer nævnt i dette reglement medregnes.  

 Det påhviler parrets forening / klub - senest inden 8 dage efter sæsonens sidste DS / DSV / DSØ –

turneringer - at meddele respektive regioner sæsonens guld-, sølv- og bronzenåls modtagere.  

 Meddelelse herom skal ske skriftligt med opgivelse af navn og kategori.  

 



FORRETNINGSORDEN FOR TURNERINGSUDVALGET. 
 

§ 54.  Sagers behandling.  
Sager, der skal behandles af Turneringsudvalget (DS-TU), tilstiles DS kontor 

mrk.: ”Turneringsudvalget” eller direkte til DS-TU formanden (information findes på DS hjemmeside). 

 

Indhold: 

1. Udvalgets kommissorium 
2. Udvalgets sammensætning 
3. Udvalgets forretningsorden 

a. Udvalgsmøder, herunder dagsorden 
b. Udvalgets faste opgaver/terminer/ansvarsområder 
c. Løbende forretninger 
d. Økonomi for udvalgsmedlemmer 
e. TU repræsentant ved DS turneringer. 

 
 
 

Udvalgets kommissorium 
 
DS-TU formand vælges af Danmarks Sportsdanserforbund (DS) bestyrelse for 2 år ad gangen. 

DS-TU’s formand kan ikke samtidig have sæde i andre stående udvalg eller forretningsudvalget. 

Øvrige udvalgsmedlemmer, og disses antal, vælges af DS bestyrelse efter indstilling fra udvalgsformanden. 

Ud over formanden konstituerer udvalget sig selv og fastsætter sin forretningsorden efter retningslinier 

fastsat af DS bestyrelse. 

Udvalget har til opgave at forvalte og sikre at DS turneringsreglement samt WDSF’s turneringsregler 

overholdes ved alle officielle turneringer i Danmark. 

Udvalget udpeger dommere til officielle DS-turneringer og godkender turneringsledere til disse. 

Udvalget udarbejder hvert år et budget for sine aktiviteter og søger på grundlag heraf bevilget de nødvendige 

beløb. 

Udvalgets sammensætning 
Udvalget består af en formand (der repræsenterer TU i DS bestyrelse) samt medlemmer ligeligt fordelt 
mellem Region Øst (DSØ) og Region Vest (DSV). 
 

Udvalgets forretningsorden 
Udvalgsmøder 

Der afholdes 2-3 møder, hvor medlemmerne fysisk mødes. Korte møder kan afholdes på 

turneringsdage. Derudover behandles hastesager pr. e-mail eller evt. pr. telefonmøde. 

Mødedatoer vedtages efter behov.  

Senest 8 dage før udvalgsmøderne udsender formanden indkaldelse til mødet samt dagsorden efter 

følgende skabelon: 

 Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Siden sidst, bl.a. spec. post 



4. – aktuelle emner 
5. – -”- 
6. –-”- 
7. –-”- 
8. –-”- 
9. Eventuelt 
 Evt. aktuelt materiale medsendes mødeindkaldelsen og dagsordenen. 

 

 

 

B. Udvalgets faste opgaver/terminer/ansvarsområder 

 

Opgaver Terminer 

Budgetforslag: Medio oktober 
Dispensationssager: Løbende 
Klager vedr. turneringer: Løbende 
Påklædningsbestemmelser: Løbende 
Påsætning af turneringsledere: Primo august 

Ranglister, par- og klubskifte registrering Løbende 

Sekretær Løbende 

Tilretning til Turneringsregler (DS + WDSF) Løbende 

Turneringsafvikling: Primo august 

Turneringskalender: Marts 

Evaluering af turneringsbedømmelser  Løbende 

Turneringsleder rapporter: Løbende 

TU-informerer Løbende efter behov 

 

C. Løbende forretninger: 

Løbende forretninger varetages af formanden. 

Løbende forretninger bør under normale forhold være påbegyndt behandling inden for 14 dage. 

Ved hastesager, der kræver DS-TU afgørelse, kontakter formanden normalt de øvrige DS-TU-medlemmer 

f.eks. telefonisk eller pr. e-mail før den endelige afgørelse træffes (f.eks. dispensationssager o.lign.). 

D. Økonomi for udvalgsmedlemmer 
Grundprincip 

Frivilligt lederarbejde må ikke indebære en økonomisk belastning. 

Da DS-TU har til hensigt at være repræsenteret med en ansvarlig person ved samtlige officielle DS-

turneringer, indebærer dette: 

At såfremt den udpegede DS-TU-repræsentant ikke via andre funktioner får udgifter til transport og 

stævnedeltagelse dækket, bliver disse dækket af DS-TU’s budget, efter aflevering af normalt 

udgiftsbilag. 

Der dækkes transport efter gældende kilometergodtgørelse eller udgift til tog på Business Class, samt 

indgangsbillet og evt. et måltid mad på stævnedagen. 

Transport til/fra udvalgsmøder samt øvrige udgifter i forbindelse med ordinære/ekstraordinære møder 

refunderes iht. DS gældende regler. 



D. DS-TU-repræsentant ved DS’ turneringer:   
Der skal ved alle DS officielle turneringer være en repræsentant fra DS-TU til stede. 

DS-TU’s repræsentant har udelukkende en servicefunktion og kan kun være udfarende ved helt klare 

overskridelser af turneringsreglementet. Sådanne tilfælde skal indrapporteres til DS-TU’s formand 

hurtigst muligt.  

Derudover vil repræsentanten evaluere turneringen ud fra DS-TU’s vedtaget bedømmelsesskema. 

Både DS-TU’s repræsentant (TUB) såvel som turneringslederen (TUL) skal straks efter en turnerings 

afslutning udfylde og indsende sin rapport til den af DS-TU udpegede person. 

 

Påklædningsregler. 
 

 

 

 

 

Generelt: 
1. Kjoler skal have de pågældende karakteristiske former for den givne disciplin (Standard  ST og Latin LA). 

Kvindelige atleter må ikke have shorts, ”knæbukser” eller trikot på alene, men sammen med et skørt. 
Kvindelige atleter skal have et skørte, kjole eller lange bukser på. Skørt og kjole skal have de pågældende 
karakteristiske former for den givne disciplin (Standard ST og Latin LA). I Standard skal kjolen som minimum 
dække begge knæ. Hvis kjolen har slids, må slidsen ikke gå højere op end knæene. I latin skal kjolen have et 
skørt lavet af stof, frynser, fjer, perler eller andet velegnet materiale og må have slidser eller åbne på 
siderne, forudsat at skørtet altid dækker trusserne foran og bagpå når danseren står stille. 

2. Danserens tøj skal dække de intime dele af danserens krop (IA) 
3. Kjoler og makeup skal lægges under respekt for danserens alder og kategori 
4. Det er tilladt at danse i tøj for en lavere kategori 
5. Brug af religiøse symboler, som dekoration eller smykker er ikke tilladt (dette gælder ikke personlige 

smykker) 
6. Turneringslederen kan bede en danser om at fjerne et smykke hvis det repræsenterer en fare for danseren 

eller andre deltagere 
7. For at dansesporten skal få et mere moderne og up-to-date image anbefales det i Junior 2, Ynglinge, Voksne 

og Seniorer i standard at herren danser i jakkesæt med skjorte og slips, eller en vest med skjorte og slips 
 

God smag reglen 
Brug af materiale, farve, udformning eller andre påhit som viser at man ikke vil overholde disse tøjregler, selv om det 

ikke specifikt er beskrevet, vil blive opfattet som brud på reglerne af turneringslederen. 

Sanktioner 
Hvis et par ikke er påklædt inden for dette tøjregulativ og får en advarsel fra turneringslederen, skal de efterkomme 

kravene ellers bliver de straks diskvalificerede af turneringslederen. DS’s bestyrelse kan pålægge yderligere 

sanktioner inklusiv suspension fra turneringer ved gentagne overtrædelser. 

Tøjskift 
Såfremt der skiftes tøj mellem runderne, skal det godkendes af Turneringsledelsen 

  

Dette kapitel er en oversættelse og fortolkning af WDSF’s tøjregler. Disse regler gælder 

for sportsrækken fra junior 1. Bemærk, at der bagerst findes tøjregler for ikke-rangliste 

førte kategorier samt talentrækken. 

 

Ved WDSF turneringer såvel i Danmark som udlandet er det WDSF’s originale regler 

som er gældende. 



 

Definering af regler 
Ingen restriktioner (IR) – det beskrevne har ingen restriktioner 

Ikke tilladt (IT) – det beskrevne er ikke tilladt 

Kun tilladt (KT) – kun det beskrevne er tilladt 

Intime områder (IA) –de områder af kroppen som skal være dækket af ikke gennemsigtigt materiale eller 

gennemsigtigt materiale foret med ikke gennemsigtigt materiale. Hvis der bruges hudfarvet materiale skal det være 

hudfarvet med dekoration. 

For damen: 

 tangatrusser er IT 

 hudfarvede trusser er IT 

 Brystet skal være dækket 

 Afstanden mellem bh-skålene skal være mindre end 5 cm 

  
Kropsdækning (SA) – det område der som minimum skal være dækket. Gennemsigtigt materiale er tilladt på disse 

områder, enhver farve er tilladt. 

Basis materiale – som former kjolen 

 Med lys effekter (metal, glitter, sten …) 

 Uden lys effekt 
 
Dekoration – alt limet/syet på basis materialet, hår, hud: 

 Med lys effekt (rhinstene, perler m.v.) 

 Uden lys effekt (fjer, blomster, sløjfer, blonder ….) 
Slipsenål, manchetknapper er ikke dekorationer 

Hoftelinje (HL) – trussernes top linje (hvor lavt) 

     = lige horisontalt linje, mellem det øverste af hofteskålene 

 

Bukselinje (PL) – trussernes bund linje (hvor højt) 

 Bagsiden – begge baller skal være dækket 

 Foran – følger linjen mellem adspredte ben og kroppen 
Afstanden mellem HL og PL på siden skal være mere end 5 cm 

For herren: 

Herrens overdel (TOP) – punktet hvor til top eller skjorte må være åben 

   = til midten af bæltespændet eller til midten af buksernes øverste linje. 

 

Farver 

 kun sort (Bo) 

 sort (B) – sort eller midnatsblå 

 hvid (W) 

 hudfarvet (S) svarende til danserens farve under turneringen (med selvbruner) 

 hudfarvet med dekoration SwD 

 alle farver (C) alle farver inklusiv blandede farver 

 Alle farver undtagen hudfarvet (Cns) 

 En farve undtagen hudfarvet (ClnS) 
Lange ærmer (LS) – længden til håndleddet, oprullede ærmer er IT 

Make-up – omfatter ansigtsmakeup, selvbruner, kunstige negle og øjenvipper 

Dekorations pynt pynt specielt designet til at være en del af danserens tøj  



Tøj specifikation 
 

1. Dansetøj – kun tilladt 

 herre Dame 

 Standard Latin Standard Latin 

B
ø

rn
 

W LS skjorte 

Bo bukser 

Bo slips/butterfly 

 

 

 

W bluse 

bodystocking 

eller T shirt 

Bo nedderdel 

 

Enkel ClnS kjole 
+ trusser 

 

 

ClnS 
bodystocking 

med same farve 
nederdel påsyet 

 

Skæringer og detaljer  – se appendix I Skæringer og detaljer – se appendix II 

Ju
n

io
r 

I 

W LS skjorte 

Bo vest 

Bo bukser 

W/Bo slips/butterfly  

 

W/Bo LS top/shirt 

Bo vest –opt. 

Bo trousers 

 

Turneringskjole 
 

J 1 –CnS 
andre – C 

 
 
 
 
 

 

 

  

To delte kjoler  IT 

 

 

Turneringskjole 
 

J 1 –CnS 

andre – C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top og bund må ikke kun 

være en bikini 

 

 

 

Ju
n

io
r 

II
 -

 S
en

io
r 

B Jakkesæt 

(B bukser 

B jakke 

W skjorte 

B  slips 

Or W kjolesæt 

W butterfly) 

B Kjolesæt 

(B buksr 

B kjole 

W vest 

W Svalehale 

W  butterfly) 

C Skjorte/Top 

CnS bukser 

 

 

 

 



 

2. Dekorationer, lyseffekter 

 Herre Dame 

 ST LA ST LA 

Børn 

Pynt – IT 

Basis materiale med lyseffekt - IT 

Pynt – IT 

Basis materiale med lyseffekt – IT 

 

Jun I 

Pynt med lyseffekt – IT 

(Pynt uden lyseffekter er tilladt). 

Basis materiale med lyseffekt – IT 

Jun II – 

Sen IR 

3. Sko, sokker, strømpebukser 

 Herre Dame 

 ST LA ST LA 

Børn 
Hæl: må være/højst max 2,5 cm 

B sokker skal bruges 

Hæl: blok, må være/højst max 3,5cm 

C Korte sokker er tilladt 

Strømpebukser:  hudfarvet - KT,  

Netstrømper - IT  

Jun I 
Sko: NR 

B sokker skal bruges 

HÆl: må være/højst max 5 cm 

Korte sokker er tilladt 

strømpebukser: netstrømper - IT  

Jun II – 

Sen IR 

4. Hår 

 Herre Dame 

 ST LA ST LA 

Børn 

Hvis håret er langt skal det sættes op i en 

hestehale 

Pynt og hårspray - IT 

Jun I 
Pynt med lyseffekter og farvet hårspray – IT 

(Pynt uden lyseffekt er tilladt) 

Jun II - 

Sen IR 

5. Make-up 

 Herre Dame 

 ST LA ST LA 

Børn, 

Jun I 
Make-up – IT 

 

Jun II – 

Sen IR 

Slettet: -



 

6. Dekorationer/pynt/smykker (ikke personlige smykker) 
 

Herre Dame 

 ST LA ST LA 

Børn Dekorationer, pynt, smykker -IT 

Jun I 
Dekorationer, pynt, smykker med lyseffekt – IT 

(Dekorationer, pynt, smykker uden lyseffekt er tilladt) 

Jun II – 

Sen 
IR 

  

Appendix 1: Børn – herrens tøj 
Skjorte: 

 Enkel, hvid langærmet eller hvis/sort højhalset polo – KT 

 Skinnende eller mønstret materiale – IT 

 Bred flip – IT 

 Oprullede skjorteærmer – IT 

 Skal være nede i bukserne 
 

Bukser: 

 Skinnende eller mønstret materiale – IT 

 Satinstribe tilladt i siden 
 

 

 

 

 
Appendix 2: Børn – damens tøj 
 

En kombination af forskelligt materiale i samme farve er tilladt. 

Hvis der bruges transaparent (gennemsigtigt) materiale, skal det været foret med et ikke gennemsigtigt materiale i 

samme farve. 

Drapering og læg (plisseret) er tilladt. 

 

A. Halsliniens – tilladte skæringer, andre - IT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slettet: , ikke hjemmesyet

Slettet: , bomuld eller polycotton (bomuld blandet med 
polyester) foretrækkes

Formateret: Skrifttype: +Brødtekst (Calibri)

Formateret: Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret:  0,63 cm

+ Indrykning:  1,27 cm

Formateret: Skrifttype: Fed

Formateret: Skrifttype: +Brødtekst (Calibri)

Formateret: Normal



B. Ærmer – tilladte skæringer, andre - IT: 

 

 

 

 

C. Nederdel: 

- Enkle eller eller foldet af flere lag, lavet af minimum 1 maximum 3 halvcirkler - KT, et enkelt rundskåret 

underskørt er tilladt, store underskørter - IT. 
- tilføjelser på nederdelen, fiskeline brugt i nederdelskanten eller I underskørtet, kantebånd – IT 
- længden må ikke være mere end 10 cm.over knæet og ikke længere en lige under knæet. 
- Tilladte skæringer, andre - IT: 

 

 

 

 

 

 

Eksempler: 
 

 
 

 



NATIONALE TØJBESTEMMELSER. 

 

Talentrækken 
Fri påklædning. 

 

Sportsrækken 

Nationale tøjregler for ikke- Ranglisteførte kategorier ( Børn 1, Børn 2, ) i DSØ/DSV-, Rangliste- og DM-

turneringer samt for Seniorer ved DSØ / DSV-turneringer og DM-Hold  

 

Børn 1 OG 2  
STANDARD OG LATIN. 

 

DAMEN: 

- Nederdelen skal have samme længde hele vejen rundt, ingen slidser.  
- Kjolen / nederdelen kan sys i såvel baner som sole. 
- Bar mave er ikke tilladt. 
- Ensfarvet kjole, dog ikke hudfarvet – sort nederdel og hvid bluse/top tilladt 
- Fastsyet enkelt skørt er tilladt. 
- Længden må ikke være mere end 10 cm over knæet og ikke længere end lige under knæet 
- Fiskeline i nederdelskant eller underskørt og kantebånd er ikke tilladt. 
- Hvide ankelsokker skal bruges 
- Åben blonde skal underfores. 
- Løsthængende stof fra kjole, hals, arme er ikke tilladt. 
- Stoffet må ikke indeholde metaltråde og må ikke være gennemsigtigt. 
- Pailletter, rhinstene, perler og anden glitter pynt må ikke påsættes tøj, sko, hår , krop eller lign. Sko født 

med pynt er dog tilladt. 
- Hårpynt og makeup er ikke tilladt. 
 

HERREN: 

- Sorte eller mørkeblå (midnatsblå) bukser. 
- Hvid langærmet skjorte med alm. flip ( ikke knækflip). 
- Skjorten må gerne være faconsyet. 
- Sort slips eller sort butterfly skal benyttes. 
- Vest eller skærf må ikke benyttes. 
- Skjorten skal være inden i bukserne. 
 

 Senior  
STANDARD: 

DAMEN:  

- som Senior i følge WDSF’s regler. 
- Todelt kjole er dog tilladt 
 

HERREN:  

- som Senior i følge WDSF’s regler. 
- Smoking, jakkesæt eller vest er dog tilladt 

 

 



Tillæg 1   Børn  Nederdele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortolkning til Model A, B, & C.: 

 

Kjolerne må ikke være i lange baner ( Princessefacon), skal bestå af sole 

 

 

  

Model A Model B Model C 



Tillæg 1 Børn Halsudskæringer 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Model A Model B Model C 

Model D Model E Model F 

Model G Model H Model I 



Tillæg 1 Børn Ærmer 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortolkning af ærme på Model F 

  Ærmet skal dække kravebenets yderste knogle.( Hele kravebenet) 

  

Model A 

Model B 

Model C 

Model D 

Model E 

Model F 



Tillæg 1 Børn Mulige kombinationer af Nederdele, ærmer og halsudskæringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhver anden kombination af tilladte nederdele-, ærme- og halsudskærings modeller er muligt. 

*)   Det er tilladt at kombinere to forskellige halsudskæringsmodeller. F.eks. halsudskæring A foran og B på 

bagsiden eller E foran og F bagpå. 

  

Nederdel B 

Ærme A 

Halsudskæring I Nederdel A 

Ærme D 

Halsudskæring A/B* 

Nederdel C 

Ærme B 

Halsudskæring E/F* 



Tillæg 2 Ynglinge, Voksne & Senior 
 

 

 

 

 

 

Området mellem hoftelinien og trusselinien samt brystområdet skal være fuldstændigt dækket 

(hoftelinien er lig med toppen af hoftebenet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min. 4 cm 



 

 

WDSF STOFBEGRÆNSNINGER. 
 

Teknik 
Seneste udgave af følgende teknik bøger danner grundlag for stofbegrænsningen: 

-  Technique of Latin Dancing by Walter Laird (IDTA) 

-  Technique of Latin Dancing – SUPPLEMENT by Walter Laird (IDTA – first edition 1997) 

-  The revised Technique of Latin American Dancing (ISTD) 

-  The revised Technique by Alex Moore 

-  The Ballroom Technique by the Imperial Society (ISTD) 

-  Technique of Ballroom Dancing by Guy Howard (IDTA) 

Som base for alle Latinamerikanske figurer anbefales teknikken og principperne forklaret i 

”Technique of Latin Dancing by Walter Laird”. 

 

Figurer 
Alle figurer inklusive noter, specielle noter og sammenlægninger er tilladte, bortset fra de figurer, 

som nævnes i sektion E Standard Danse.  

 

Retninger, positioner, drejningsmængder 
Retninger, start- og slutpositioner og drejningsmængder SKAL danses, som beskrevet i skemaerne 

eller noterne. Det er ikke tilladt kun at danse dele af figurerne, med mindre dette er angivet i 

teknikbogen. 

 

Precedes & follows 
Som precedes og follows er alle sammensætninger tilladte, så længe de følger ovenstående regler 

(retninger, drejningsmængder, start- og slutpositioner). 

 

Standard danse 
Vals:  

Alle beskrevne figurer 

inklusive: -  Open Natural Turn from PP (som separat figur) 

eksklusive: -  Contra Check 

 -  Left Whisk  

Tango: 

Alle beskrevne figurer 

eksklusive: -  Oversway 

 -  Contra Check 

Quickstep: 

Alle beskrevne figurer 

inklusive: -  Open Natural Turn from PP (som separat figur) 

- -  Running finish may be ended in PP 
Wienervals:    



Beskrevne figurer 

-  Natural Turn 

-  Reverse Turn 

-  Change from Natural to Reverse Turn forward or backward 

-  Change from Reverse to Natural Turn forward or backward 

 

Latinamerikanske danse 
Holdninger (Holds) 

Tilladte holdninger er som beskrevet I teknikbøgerne. 

Frie arme skal bruges naturligt. 

Løft er ikke tilladt 

I Cha-Cha-Cha og Samba tillades det at danse op til 4 takter uden holdning; dog tæller foot changes 

ikke med. 

 

Guapacha timing i Cha-Cha-Cha 

Begrænsningsfigurer, hvor man kan anvende Guapacha timing er: 

-  Close and Closed Basic 

-  Cross Basic 

-  Time step 

-  Check from Open CPP and Open PP 

-  Turkish Towel 

-  Fan 

 

GRUNDLAG FOR BEDØMMELSE AF DANSERE. 

 

Bedømmelsesområder  
 1. Timing og grundlæggende rytme.  

 2. Kroppens linier.  

 3. Bevægelse.  

 4. Rytmisk fortolkning.  

 5. Fodarbejde.  

 I alle danse vil pkt. l (timing og grundlæggende rytme) være vigtigere end de øvrige 

bedømmelsesområder. D.v.s., hvis et par gentagne gange laver fejl på dette område, skal de placeres 

sidst i denne dans.  

 Pkt. 2-5 er af lige stor betydning. D.v.s., ingen af disse områder må bedømmes højere end de andre.  

Grundregler  
 Bedømmelse af et par starter, når det indtager sin danseposition og slutter, når musikken stopper. 

D.v.s., at dommeren skal kontrollere sine resultater under hele dansen og rette dem om fornødent.  

 Hvis et par afbryder dansen, skal dette par placeres sidst i denne dans. Hvis det sker i finalen bliver 

parret diskvalificeret. 

 Parrene skal udelukkende bedømmes på deres udførelse af den enkelte dans. Det er utilstedeligt at 

tage tidligere titler, præstationer samt andre danse i betragtning.  

 En dommer er på ingen måde tvunget til at begrunde sin bedømmelse af turneringsdansere. Under 

turneringen eller i pauserne mellem de enkelte runder, må en dommer ikke diskutere danserne eller 

deres præstationer.  

 

 



Forklarende noter vedrørende bedømmelsesområderne 

Ad. 1. “Timing og grundlæggende rytme". 

 Dommerne skal afgøre, om parret danser i takt og overholder grundrytmen. "Danse i takt" vil sige, at 

et trin bliver taget på taktslaget og hverken før eller efter dette.  

 Udtrykket "danse i grundrytmen" vil sige, at man udfører et trin indenfor den tid, der er bestemt til det 

(d.v.s. enten slow eller quick), samt at man overholder det korrekte tidsforhold mellem de enkelte trin.  

 Forsyndelse mod timing og grundrytmen skal resultere i, at parret modtager den laveste karakter i den 

pågældende dans. Sådanne forseelser kan ikke udlignes af en god præstation i 

bedømmelsesområderne 2 - 5.  

 Hvis flere par danser ude af takt og uden den grundlæggende rytme, kan pkt. 2 - 5 tages i brug for at 

placere disse par indbyrdes. Par, der ikke har nogen fejl på dette område, skal altid placeres højere 

end de ovennævnte par.  

 

Ad.2. "Kroppens linier". 

 Udtrykket "kroppens linier" hentyder til parret som et hele, både i bevægelse og i positurer.  

 Bedømmelsen skal omfatte:  

 a) armenes linier  

 b) ryggens linier  

 c) skulderlinier  

 d) hoftelinier (bækkenets stilling)  

 e) benenes linier  

 f) halsens og hovedets linier  

 g) højre og venstre side  

 

Ad.3. "Bevægelse". 

 Dommerne skal tage stilling til, om bevægelsen er i overensstemmelse med dansens karakter og 

bedømme parrets op- og nedgående bevægelser, sving og balance. En større drejning fortjener kun 

bedre karakter, hvis bevægelsen er kontrolleret og afbalanceret.  

 I de latinamerikanske danse skal den enkelte dans' typiske hoftebevægelser bedømmes nøje.  

 

Ad.4. "Rytmisk fortolkning". 

 Dommeren skal bedømme den rytmiske fortolkning af en dans. 

 Dette viser parrets evner for kunstnerisk koreografi og musikalske indleven i en dans. Et rytmeskift for 

at følge musikken medfører en fare for fejl i timing'en og skal bedømmes efter reglerne under pkt. 1 

 

Ad.5. "Fodarbejde". 

 Dommerne skal bedømme den korrekte brug af fodballerne, hæl- og tåbevægelserne, føddernes stilling, 

bevægelse og lukning samt kontrollen over føddernes bevægelser. 

 

Før turneringen: 

 Dommerpanelet samles og basicdommeren præsenteres. Det præciseres, at basicdommeren er den 

eneste, der kan påtale/diskvalificere et par som en følge af overtrædelse af stofbegrænsningen. 

 

 



 

Under turneringen: 

 Hvis en af de øvrige dommere opdager noget "ulovligt", noterer de et "D" ud for parrets nummer, men 

bedømmer alligevel parret i for- hold til de øvrige par.  

 Beregneren overgiver dommersedlen til turneringslederen efter at have indført karaktererne på 

beregnerlisten.  

 Turneringslederen videregiver dommersedlen til basicdommeren. Herefter må der finde en dialog sted 

mellem basicdommeren og dommeren der har afgivet "D”'et, og basicdommeren beslutter sig eventuelt 

for at påtale fejlen/diskvalificere parret.  

Turneringsudvalget opfordrer til at ovennævnte procedure gennemgås for dommerne inden turneringens start, ligesom 

vi kraftigt opfordrer til, at basicdommerens anvisninger følges - denne må alt andet lige være mere kvalificeret til at 

vurdere de faglige spørgsmål end TU.  

 

REGLER FOR DISKVALIFIKATION. 

Basicdommerfunktionen  

Basicdommerens funktion er at kontrollere, at parrene i de rækker, hvor der er stofbegrænsning, overholder 

reglerne, i dag kun to kategorier. 

Det henstilles derfor at basicdommeren også holder øje med talentrækkerne som på nuværende tidspunkt ikke 

har stofbegrænsninger, de kan således få at høre om de anvender stof de ikke senere må anvendes i 

sportsrækkerne. 

Der findes 3 sanktionsmuligheder:  

1.  Henstilling  

2.  Advarsel 

3.  Diskvalifikation  

Kun basicdommeren har kompetence til at sanktionere.  

Det er vigtigt at vide, hvordan man skal forholde sig, hvis man som almindelig dommer "falder" over en 

ulovlighed. 

Da dommerens væsentligste opgave er at bedømme parrene indbyrdes, i henhold til de internationale 

bedømmelsesregler, er det først og fremmest det, man skal koncentrere sig om, så foretager basicdommeren 

kontrollen af, om reglerne overholdes.  

Ønsker man imidlertid at markere en overtrædelse, må man ikke lade denne få indflydelse på bedømmelsen. Man 

skal give parret den karakter, de skulle have haft, uanset overtrædelsen, og ved siden af kan man  sætte et D samt 

notere i margin hvilken forseelse man har set parret foretage, og basicdommeren vil så tage de nødvendige 

forholdsregler. 

BEDØMMELSE  

1. Ved hver turnering skal en af dommerne til samtidig at virke som basic-dommer og dermed 

kontrollerer, hvorvidt parrene holder sig inden for det tilladelige materiale 

2. Den enkelte dommer kan markere et "D" (diskvalifikation) ud for et pars karakter, hvis han/hun ikke 

mener, at parret har danset i overensstemmelse med reglerne om stofbegrænsning.  

 

3.  Dommeren forklarer sin markering til basicdommeren, der tager stilling til, hvorvidt der skal skrides til 

sanktionsmulighederne.  



4. Når et par overtræder stofbegrænsnings reglerne, bliver træner og evt. leder fra parrets klub bedt om 

at henvende sig til basicdommeren, som forklarer, hvori overtrædelsen har bestået og giver parret en 

henstilling.  

5.  Overtræder samme par reglerne igen, diskvalificeres parret. 

6. Overtrædes reglerne første gang i finalerne, placeres parret sidst i den pågældende dans, samt får en 

advarsel.  

 

7. Hvis et par udgår i en indledende runde – indtil semifinale – får parret den placering, som antal X i 

runden giver.  

 F.eks. hvis et par udgår pga. skade i sidste dans i semifinalen, men har fået X’er til at blive nr. 8 i de 

afviklede danse – bliver parret nr. 8. 

 Forlader et par en påbegyndt runde af andre årsager, placeres parret på sidstepladsen i pågældende 

turnering, og en egentlig diskvalifikation kan komme på tale. 

8. Hvis et par, på grund af uheld, må forlade gulvet og udgår, efter at det har påbegyndt finalerunden, 

placeres parret på sidstepladsen i de resterende danse, og karaktererne tælles med. 

 

9. Følgende beregningsregler skal bruges såfremt et par enten har fået en ”D” markering fra dommerne 

eller forlader gulvet i utide 

 

9.1. Ved diskvalifikation må der ikke ændres på de af dommerne afgivne karakterer. 

9.2. Diskvalifikation ”beregnes” først når alle danse er skatet færdigt. 

9.3.        Turneringsleder og basicdommer kan i fællesskab vurdere i den enkelte situation at et par 

 ikke bliver diskvalificeret på basis af, at de har forladt gulvet.  

 Beregning af resultater: 

Eksempel 1 Par nr. 22 diskvalificeres i én dans 

Par 

nr. 

Cha Cha Rumba Jive Oprindelig 

sum 

Oprindelig 

placering 

Sum efter 

diskv. 

Placering 

efter diskv. 

11 1 2 (1) 3 6 2 5 1 

22 2 1 (D=6) 1 4 1 9 3 

33 4 6 (5) 5 15 5 14 5 

44 3 3 (2) 2 8 3 7 2 

55 5 5 (4) 6 16 6 15 6 

66 6 4 (3) 4 14 4 13 4 

 

Eksempel 2 Par nr. 11 diskvalificeres i alle 3 danse 

Par 

nr. 

Cha Cha Rumba Jive Oprindelig 

sum 

Oprindelig 

placering 

Placering 

efter diskv. 

11 1 (D) 2 (2) 3 (D) 6 2 6 

22 2 1 1 4 1 1 

33 4 6 5 15 5 4 

44 3 3 2 8 3 2 

55 5 5 6 16 6 5 

66 6 4 4 14 4 3 

Dette har ingen betydning: for par nr. 22, der er 1 -. 

For de par, der er efter det diskvalificerede par betyder det, at de rykkes én plads frem. 

Resultatet efter diskvalifikation bliver herefter: 



Par nr. 22 – placering 1, par nr. 44 – placering 2, par nr. 66 – placering 3, par nr. 33 - placering 4, par nr. 55 – placering 5 

og til sidst par nr. 11. 

Hvis et par udgår i finalen på grund af skade eller lignende, regnes de danse, der er bedømt, færdig – og for manglende 

danse ”dømmes” parret sidst i finalen, dette bedømmes ikke som diskvalifikation.  

 

REGLER FOR DOMMERUDVÆLGELSE. 

Kvalifikationskrav: 
For at kunne fungere som dommer i Danmarks Sportsdanserforbund skal man have bestået DS dommer-eksamen 

eller have en dommer-eksamen fra et anerkendt forbund dateret tidligere end 2011. 

Retningslinier  -  indstilling som WDSF-dommer 
Kriterier – A: møder kriteriet  B: møder delvis kriteriet  C: møder ikke kriteriet  

Som kandidat kan indstilles dommere, som 

-  har stor erfaring  
-  har stor kompetence inden for dommergerningen  
- har indiskutabelt potentiale som international dommer 
- udstråler en respekt for og om sin gerning 
- fremstår som rollemodel i relation til WDSF ”code of condukt” 
- er en god og moden ambassadør for Dansk dans, og den internationale dommergerning generelt 
- har relevant erfaring og baggrund som henholdsvis aktiv danser og/eller træner på et niveau, som afføder 

faglig respekt såvel nationalt som internationalt 
- har interesse for, samt vilje til, at følge med i dansens udvikling såvel nationalt som internationalt. 

 

Indstilling/uddannelse 

Kandidater indstilles som udgangspunkt af DS-DU eller alternativt DS-FU, og når en kandidat er endeligt 

indstillet/godkendt af først DS-DU og efterfølgende DS-FU, er kravet til kandidaten, at denne påbegynder den 

nødvendige uddannelse/deltagelse på kurser/kongresser senest ½ år efter accept hos WDSF, samt at forløbet er 

afsluttet senest 1 år efter påbegyndelsen. DS-FU sikrer endelig indstilling til WDSF. 

 

Fortabelse af licens 

DS-DU og DS-FU har retten til at fratage en dommer vedkommendes WDSF-licens, såfremt det vurderes at 

vedkommende ikke længere lever op til kriterierne som beskrevet ovenfor, eller dele heraf. Desuden er det ikke 

muligt at opretholde WDSF-licens hvis ikke reglerne for opretholdelse af national  licens er opfyldt. En dommer kan 

således ikke dømme internationalt/WDSF-regi, hvis vedkommende ikke har gyldig national dommerlicens – dette 

uanset om WDSF-uddannelse/deltagelse på kongresser er opfyldt. Endelig har DS-DU/DS-FU både retten og  i  

udgangspunktet også forpligtelsen til at sanktionere i solidaritet med en given sanktionering fra WDSF-side. Denne 

type sager vurderes fra gang til gang. 

Vurdering af ovenstående kriterier for alle WDSF-dommere hvert andet år.   

 

Indstilling/beslutning 

Det er DS-DU der på forbundets vegne foretager vurdering af kandidatur, baseret på ovenstående beskrivelse af 

kriterier. DS-DU kan vælge at supplere sig i vurderingsprocessen, såfremt dette skønnes nødvendigt. DS-DU/DS-FU`s 

beslutning kan ikke ankes. Ved et afslag, skal der gå mindst 2 år før mulig ny indstilling. Dette dog kun såfremt 

begrundelsen for afslag vurderes at være områder som kandidaten med realisme kan ændre på over tid. Det er på 

samme måde DS-DU, der på vegne af forbundet  sanktionerer jvf. ovenstående beskrivelse af fortabelse af licens – 

dog med endelig godkendelse af DS-FU. 

Ved vurdering af nye indstillinger/beslutninger iagttages bl.a. antallet af nuværende WDSF-dommere i forhold til 

antal dommerjobs. 



 

 

PD 

Som dommer til PD-turneringer / for opnåelse af PD-licens kandiderer alene dommere, som har gyldig WDSF-licens. 

WDSF-licens er ikke i sig selv en automatisk indstilling til og godkendelse til PD, men det er fortsat DS-DU som 

indstiller dommere til PD-licens, efter høring i Styrelsen af PD, og med endelig accept af DS-FU. Som udgangspunkt 

vil kandidatur blive vurderet ud fra samme kriterier som ovenfor, men med tilføjelse af aspektet  professionalisme. 

 

Fortabelse af eller inddragelse af licens 
 En dommer mister sin licens, såfremt han/hun ikke 

- Deltager i de til enhver tid gældende efteruddannelseskrav 
- Deltager i en DS-dommerkongres mindst hvert andet år 
- Deltager i en WDSF-DS-dommerkongres mindst hvert andet år. 

 

Desuden vil en dommer, der i væsentlig grad overtræder det vedtagne dommerkodeks eller på anden måde 

optræder som en dårlig repræsentant for DS kunne få inddraget sin dommerlicens. 

 

Generhvervelse af tabt dommerlicens 
Har en dommer tabt sin licens pga. manglende efteruddannelse/deltagelse på dommerkongres, kan dommeren 

generhverve licens. Når han/hun har deltaget i en ny dommerkongres. Såfremt licensen har været fortabt  i mere 

end 5 år, kræves endvidere fornyet dommereksamen. 

Har en dommer mistet sin licens pga. miskreditering af DS og herunder har været en dårlig repræsentant herfor, 

kræves en godkendelse fra DS-FU, samt at alle kriterier er opfyldt før en evt. generhvervelse kan komme på tale. 

 

Dommerudvælgelse og administration 
Dommerudvælgelse foretages af Dommerudvalget (DU) ud fra løbende ajourførte dommerlister. 

Navnene på inviterede dommere offentliggøres på DS`s hjemmeside for et halvt år ad gangen. 

En dommer betragtes som dømmende for det land, hvorfra han/hun har licens. 

 

Ranglisteturneringer: 
Der anvendes 7 dommere, hvoraf højest 3 kan være udenlandsk. Der tilstræbes en fordeling af danske dommere 

med overvægt af øst-bosiddende dommere, når en turnering foregår i vest og omvendt. 

 

DM for hold: 
Der anvendes 3 danske dommere. 

 

DM 
Der anvendes 2 danske dommere og 5 udenlandske dommere, repræsenterende 5 forskellige nationer. Samme 

dommer må ikke anvendes 2 år i træk. 

 

 



Administration 
Nyuddannede dommere bør bruges således, at de hurtigst muligt får erfaring. 

Det tilstræbes, at der ved de enkelte turneringer anvendes et ligeligt antal mandlige og kvindelige dommere, ligesom 

det tilstræbes, at dommerne har en aldersmæssig spredning. 

Dommerjobs fordeles jævnt over turneringsåret. 

Det bør undgåes, at en dommer dømmer både Regionsturnering og den umiddelbart efterfølgende DM-turnering. 

Det bør tilstræbes, at en dommer i samme turneringsår ike DM i en disciplin, hvor den pågældende har dømt en 

Ranglisteturnering. 

Ved alle typer turneringer, dog undtaget DM for hold, skal der anvendes en basicdommer. 

 

Generelt 

I situationer, hvor en dommer har familie-relationer på gulvet i èn eller flere rækker, skal turneringslederen sørge 

for, at den omtalte dommer bliver udskiftet med en anden dommer.  

Ellers udtages på forhånd en ekstra dommer til turneringen. 

 

 

 

OFFICIALS VED DS GODKENDTE TURNERINGER. 

Følgende DS uddannede officials skal være tilknyttet enhver turnering: 
- 1 turneringsleder 

- 1 chefberegner 

- Minimum 2 beregnere. Ved større turneringer kan beregnerantallet øges efter behov. 

- Desuden medvirker 1 person evt. med udskrivning af dommersedler. 

 

Turneringsbedømmer (TUB): 

Fra DS-TU side stilles der med en repræsentant som Turneringsbedømmer (TUB) ved alle DM og Rangliste-

turneringer. Turneringslederen (TUL) kan på dagen evt. vælge at drøfte opståede situationer med TUB. Derudover 

udarbejder TUB en rapport af turneringen, herunder en gennemgang af dommerbedømmelser. TU evaluerer 

herefter løbende rapporterne og minimum 1 x årligt rundsender evt. forslag/behov til forbedringer samt 

videregiver gode ideer. Turneringsbedømmeren indgår ikke i turneringsledelsen, hvorfor han ikke skal aflønnes af 

arrangerende forening. 

Kun officials, der har gennemgået et DS kursus/seminar, må anvendes ved DS/WDSF turneringer. 

Turneringsleder og chefberegner udvælger i samarbejde med arrangøren de personer, der skal anvendes ved 

turneringerne. 

TURNERINGSLEDEREN  
Opgaver og ansvar:  

Turneringslederen er ved DS-turneringer ansvarlig for, at det til enhver tid gældende turneringsregle-

ment og evt. tillæg overholdes. Ved internationale turneringer skal WDSF's regler ligeledes 

overholdes. 

 Turneringslederen skal indgå i planlægningen af turneringen og er ansvarlig for udarbejdelse af 

tidsplaner og beregner materiale forud for turneringen. 



 Turneringslederen er ansvarlig for, at beregnerlister og resultatlister er DS’ i hænde hurtigst muligt 

efter turneringens afvikling. 

 Obligatorisk sammenkaldelse og informering af dommerne på dagen 
Før turneringsstart: 

Turneringslederen har på turneringsdagen og inden turneringsstart pligt til at informere alle 

dommerne i et samlet forum om deres job. Turneringslederen skal således understrege 

bedømmelseskriterierne og specielt gøre opmærksom på, at den enkelte dommer skal bedømme, 

det dommeren ser nu og her og ikke må lade sig påvirke at tidligere resultater.  

Endvidere kan dommerne fint dømme noget forskelligt, idet de hverken ser de enkelte par på 

samme tid eller fra samme vinkel. Desuden skal turneringslederen nævne de mest centrale forhold 

fra det dommerkodeks vi har vedtaget (såsom opførsel i det offentlige rum) og sikre at der fra start i 

hallen bliver nævnt af dommerne er underlagt dette kodeks. 

Før finalerne: 

Turneringslederen skal umiddelbart inden finalerne bliver danset informere dommerne om, at de 

ikke må tage højde for, hvad de har set eller dømt tidligere på dagen. Der kan være stor forskel på 

hvor gode parrene er – ikke mindst rent musikalsk – i de enkelte runder og dette skal komme direkte 

til udtryk i bedømmelserne. En dommers pligt er ikke at forsøge at finde frem til det ”rigtige 

resultat”, men derimod at dømme, hvad der bliver set nu og her og bedømme dette efter 

bedømmelseskriterierne og i sidste ende dommerens bedste skøn. Kun ved at alle dommere i et 

panel gør dette, kan panelet komme frem til det rigtige resultat. 

 Turneringslederens afgørelser er altid endegyldige og kan kun ændres, såfremt der indgives protest til 

DS formelle organer i henhold til § 20 stk 2 

Krav: For at opnå status som turneringsleder, skal man have deltaget i 3 ranglisteturneringer i DS regi, som 

chefberegner. 

Desuden skal turneringslederen deltage i og gennemføre et turneringsleder kursus / seminar afholdt af 

DS. 

 Turneringslederen skal have indgående kendskab til de regler og bestemmelser, der til enhver tid er 

gældende for DS. Desuden skal turneringslederen være fortrolig med brug af EDB udstyr og dets 

programmer. Turneringslederen skal have bevist, at han/hun er fortrolig med skating systemet, samt 

med anvendelse af Dance-Perfect og Pro Dance (bruges ved WDSF-turneringer). 

 Turneringslederen skal deltage i turneringsleder/chefberegnerseminar udbudt af DS for at opretholde 

licensen til at fungere som turneringsleder. Kan en turneringsleder ikke deltage ved de arrangerede 

seminarer, da skal der søges dispensation om dette gennem TU. 

 For at kunne opnå status som international turneringsleder skal man desuden gennemføre et specielt 

seminar, afholdt af DS, hvor der lægges vægt på de af WDSF vedtagne regler og bestemmelser. 

 Opretholdes disse krav ikke, mister turneringslederen sin licens. Licensen kan dog generhverves ved 

deltagelse i to på hinanden følgende turneringsleder/ chefberegner seminarer. 

 

CHEFBEREGNER 
Opgaver og ansvar:  

Chefberegneren skal kunne bistå turneringslederen ved udarbejdelse af beregnermaterialet. 

 Chefberegneren overtager turneringslederens ansvar og beføjelser i dennes fravær. 



 Chefberegneren skal sikre, at alt for beregnerholdet nødvendigt materiel er tilstede ved turneringens 

start samt, at materiellet er i forsvarlig stand. 

 Chefberegneren fordeler opgaverne til beregnerpanelet. 

 Chefberegneren er ansvarlig for, at samtlige lister og resultater, der videregives til turneringsleder og 

speaker, er sammenlignet og korrekte. 

 Chefberegneren skal endvidere være klar til at træde til, hvor det skønnes nødvendigt, hvis et af 

beregnerholdene har problemer. 

Krav: For at opnå status som chefberegner, skal han/hun have deltaget i mindst 10 officielle DS turneringer 

som beregner og her igennem have opnået stabil rutine i samtlige beregnerfunktioner. 

 Chefberegneren skal have indgående kendskab til de regler og bestemmelser, der til enhver tid er 

gældende for DS. Desuden skal chefberegneren være fortrolig med brug af EDB udstyr og dets 

programmer. Chefberegneren skal have bevist, at han/hun er fortrolig med skating systemet, samt 

med anvendelsen af Dance Perfect og Pro Dance (bruges ved WDSF-turneringer). 

 

 Chefberegneren skal deltage i turneringsleder/chefberegnerseminar udbudt af DS for at opretholde 

licensen til at fungere som chefberegner. Kan en chefberegner ikke deltage ved de arrangerede 

seminarer, da skal der søges dispensation om dette gennem TU. 

 For at kunne opnå status som international chefberegner skal man desuden gennemføre et specielt 

seminar, afholdt af DS, hvor der lægges vægt på de af WDSF vedtagne regler og bestemmelser. 

 Efterleves disse krav ikke, mister chefberegneren sin licens. Licensen kan dog generhverves ved 

deltagelse i to på hinanden følgende turneringsleder/chefberegner seminarer. 

 

BEREGNERE 
Opgaver og ansvar: 

 Beregnerne skal, efter anvisning fra chefberegneren, kunne udføre følgende funktioner ved DS-

turneringer: 

 Efter modtagelse af dommersedler kunne indføre markeringer/ karakterer i skemaer , Dance Perfect  

eller ProDance programmet. 

 Foretage mixning af puljer, enten manuelt eller via Dance Perfect eller ProDance. 

 Udarbejde speaker- og dommersedler. 

 Desuden skal beregneren være fortrolig med brug af EDB udstyr og dets programmer. Beregneren skal 

have bevist, at han/hun er fortrolig med skating systemet, samt med anvendelsen af Dance Perfect 

eller ProDance (bruges ved WDSF-turneringer). 

Krav: For at blive beregner skal han/have gennemført et beregnerkursus afholdt af DS. Såvel den manuelle 

del som PC delen skal gennemføres. 

 Kendskab til almindeligt EDB arbejde vil være en fordel. 

 Efter gennemført beregnerkursus og praktikperiode modtager beregneren kursusbevis, som samtidig 

gælder som beregnerlicens. 



GENERELT 
Der kræves deltagelse som turneringsleder ved mindst 3 regions-/ranglisteturneringer for at kunne virke som 

turneringsleder ved DM. 

Turneringsleder ved internationale turneringer skal have været turneringsleder ved mindst 3 DM'er. 

Der udstedes licens til turneringsledere og chefberegnere. Licensen udstedes for en toårig periode, og for at 

licensen kan fornys kræves deltagelse i seminar/kursus afholdt af DS, samt at han/hun inden for perioden har 

fungeret som henholdsvis turneringsleder eller chefberegner. 

Alle registrerede turneringsledere og chefberegnere vil løbende modtage ændringer og tilføjelser til 

turneringsreglementet, samt informationer fra kontaktpersonen i DS-TU. 

 

Beregnerkursus 
Der afholdes beregnerkursus, når klubberne i regionerne har et passende antal deltagere. 

På kurset gennemgås skating systemet såvel teoretisk som med praktiske opgaver. Der bliver ligeledes undervist i 

grundlæggende PC behandling Dance Perfect og evt. ProDance. 

Kurset bliver afholdt over to dage. For at kunne virke som beregner, skal begge undervisningsdage gennemføres. 

Hvis kurset afholdes i en weekend, da kan én dag udgøre kursets varighed. 

Efter kurset skal den nyuddannede beregner deltage ved 2 turneringer som "føl", hvorefter beregnerens 

præstation evalueres. 

Turneringslederkursus 
Turneringslederkursus afholdes efter behov (Uddannelsesforløb ikke fastlagt). 

Turneringsleder- og chefberegnerseminar 

Turneringsleder- og chefberegnerseminar forsøges afholdt 1 gang inden for turneringsåret. UU står for 

indkaldelse og dagsorden i samarbejde med TU. 

Retningslinier for afregning med dommere og øvrige officials 
Denne information er for at sikre, at man som stævnearrangør er opmærksomme på gældende regler omkring 

honorering/godtgørelse, m.v. af diverse officials. 

Arrangøren skal i god tid skriftligt orientere dommere og officials om: 

- Start og forventet sluttid for turneringen 
- Mødetid for dommere og officials 
- Forventet påklædning (f.eks. om der forventes omklædning til aftenarrangement) 
- Forplejning til dommere og officials på turneringsdagen 
- Kalkuleret dommerhonorar og rejsegodtgørelse. 

På turneringsdagen afregnes med danske dommere efter følgende regler: 

Honorar:  

Grundbeløb Kr. 300.- samt Kr. 60.- pr. påbegyndt time, dog max. Kr. 900.-. 

Rejseudgifter: 

Beløb for tog på Business Class T/R mellem hjemby og stævne by. Afregning efter statens 

kilometertakst ydes kun i tilfælde af, at tog ikke kører (f.eks. dommere i lokalområde). 

Såfremt dommeren ikke kan være i sin hjemby, ved brug af offentlige transportmidler (dog ikke 

fly), inden midnat, samme dag som turneringen er afholdt, skal arrangøren stille hotelværelse til 

rådighed. 



På turneringsdagen afregnes med udenlandske dommere (i forbindelse med DM) efter følgende regler, ifølge 

skrivelse, der udgår fra DS’s kontor til udenlandske forbund / dommere: 

Honorar: 

 DKR 1.000,00 

Rejseudgifter: 

 Flyrejse (betales af DS) 

Hotel og forplejning: 

 Overnatning med morgenmad og forplejning i 2 dage / nætter. 

På turneringsdagen(ene) afregnes med Non Voting Chairman (NVC) efter følgende regler: 

På turneringsdagen afregnes med NVC efter følgende regler, ifølge skrivelse der udgår fra DS kontor til 

udenlandske forbund / NVC: 

Honorar: Afregnes efter samme regler/sats som for dommere. 

Rejseudgifter: Afregnes efter samme regler som for dommere. 

Hotel og forplejning: Afregnes efter samme regler som for dommere. 

 

TUL: På turneringsdagen afregnes med turneringslederen efter følgende regler: 

Nationale turneringer: 

Grundbeløb Kr. 300.- samt Kr. 60.- pr. påbegyndt time. 

Transportgodtgørelse afregnes med kørepenge beregnet på statens kilometertakst. 

Internationale -& WDSF turneringer: 

Som ved nationale turneringer + 600 kr. pr. dag til klargøring. Ved turneringer der strækker sig over flere 

dage, beregnes hver dag som én turnering. 

CB: På turneringsdagen afregnes med Chefberegner efter følgende regler: 

Nationale turneringer: 

Grundbeløb Kr. 200.- samt Kr. 60.- pr. påbegyndt time, hvis stævnet strækker sig ud over 3 timer 

Transport godtgørelse afregnes med kørepenge beregnet på statens kilometertakst. 

Internationale -& WDSF turneringer: 

Som ved nationale turneringer  +  600 kr. pr. dag til klargøring. Ved turneringer der strækker sig over flere 

dage, beregnes hver dag som én turnering. 

B: På turneringsdagen afregnes med beregnere efter følgende regler: 

Ved nationale, såvel som internationale turneringer afregnes med kr. 60,- pr. påbegyndt time. 

Transport godtgøres med kørepenge beregnet på statens kilometertakst. 

Fællesregler: 

Ved turneringer der strækker sig over flere dage, beregnes hver dag som én turnering. 

Det bør tilstræbes, at afregning med diverse officials er foretaget inden turneringens afslutning. 

 Endvidere bør I som arrangør sørge for en rimelig forplejning af såvel dommere som øvrige  

officials (herunder også Turneringsleder -, Chefberegner -, Beregner - & Dommeraspiranter, ). 

 

På turneringsdagen afregnes med alternative dommere efter følgende regler: 



Honorar:  

Grundbeløb Kr. 300.- samt Kr. 60.- pr. påbegyndt time. 

Rejseudgifter: 

Afregning efter statens kilometertakst 

 

 

SKATINGSYSTEMET. 

Dommerens karaktergivning 
Regel 1 I alle runder skal hver dommer afgive sin karakter for de par, turneringslederen har bedt om. 

Regel 2 I finalen skal hver dommer placere parrene i den rækkefølge, som han/hun mener, de har fortjent det 

i hver dans. 

Regel 3 I finalen skal dommeren markere sit første par med 1, sit andet par med 2, sit tredje 3, osv. i hver 

dans. 

Regel 4 En dommer må ikke i finalen placere to eller flere par ens inden for samme dans. 

 

Tildelingen af placeringer i hver dans 

Regel 5 Vinderen af en enkelt dans er det par, som et absolut flertal af dommerne har placeret som nr. 1, nr. 2 

er det par som har fået et absolut flertal af 2. placeringer og højere (l & 2). De følgende placeringer 

bestemmes på lignende måde. 

 Eks. A - Regel 5 

 DOMMER PLACERING  

No A B C D E 1 1 & 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6 Resultat 

11 1 5 1 1 2 3 
     

1 

21 2 2 5 4 1 1 3 
    

2 

31 3 3 3 2 3 - 1 5 
   

3 

41 4 4 2 3 4 - 1 2 5 
  

4 

51 5 1 4 5 5 1 1 1 2 5 
 

5 

61 6 6 6 6 6 - - - - - 5 6 

 

 Når parrenes placeringsrækkerfølge skal afgøres, begyndes der med at tælle 1. placeringer, derefter 2. 

placeringer osv. Når et par er endeligt placeret, trækkes en vandret streg resten af 

placeringskolonnerne ud. 

 

Hvis mere end et par har flertal for den samme placering 

Regel 6 Hvis to eller flere par har flertal for den samme placering, skal parret med det største flertal tildeles 

den bedste placering af disse, og parret med det næststørste   flertal den næste o.s.v. 

 Eks. B - regel 6 



  DOMMER PLACERING  

No A B C D E 1 1 & 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6 RESULTAT 

12 1 1 1 4 4 3 
     

1 

22 3 2 2 1 1 2 4 
    

2 

32 2 5 5 2 2 - 3 
    

3 

42 4 3 4 5 3 - - 2 4 
  

4 

52 5 4 3 3 5 - - 2 3 
  

5 

62 6 6 6 6 6 - - - - - 5 6 

 

 Både par nr. 22 og nr. 32 har et flertal for 2.placeringen. Nr. 22's flertal består imidlertid af 4 medens 

nr. 32's af 3, derfor bliver nr. 22 nr. 2 og nr. 32 nr. 3. Det samme gør sig gældende for nr. 42 og nr. 52 

vedr. 4. og 5. pladsen. 

  



Hvis to eller flere par har samme flertal for den samme placering 
Regel 7.a Hvis sådanne flertal er lige store, afgøres parrenes indbyrdes placering af den totalsum af de 

karakterer, der er givet af de dommere, hvis karakterer har dannet flertallet. 

 Den laveste sum giver den bedste placering osv. 

 Eks. C - regel 7.a 

 DOMMER PLACERING  

No A B C D E 1 1 & 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6 RESULTAT 

13 1 1 1 5 5 3 
     

1 

23 2 2 5 1 4 1 3/5 
    

2 

33 5 5 2 2 2 - 3/6 
    

3 

43 3 3 4 6 1 1 1 3/7  
  

4 

53 4 4 3 3 3 - - 3/9  
  

5 

63 6 6 6 4 6 - - - 1 1 5 6 

 

 Tallene efter skråstregen er karakterernes totalsum ved samme flertal. (Som tidligere omtalt skal alle 

placeringskolonnerne være udfyldt).  

 Par nr. 23 har et flertal på 3, bestående af 2. placeringer og højere - totalsummen af disse:  

 (2 + 2 + 1 = 5)  

 Par nr. 33 har et flertal på 3, bestående af 2. placeringer og højere - totalsummen af disse: 

  (2 + 2 + 2 = 6)  

 Totalsummen afgør altså placeringen, og par nr. 23 bliver 2, og par nr. 33 bliver 3.  

 Par nr. 43 har et flertal på 3, bestående af 3. placeringer og højere - totalsummen af disse:  

  (3 + 3 + 1 = 7)  

 Par nr. 53 har et flertal på 3, bestående af 3. placeringer og højere - totalsummen af disse:  

  (3 + 3 + 3 = 9)  

Par nr. 43 bliver derfor 4  og par nr. 53 bliver 5.  

Man vil bemærke, at 3. pladsen blev tildelt par nr. 33 på grundlag af karaktererne fra kolonnen 2. 

placeringer og højere. Skønt den næste placering, der skal  

 Man vil bemærke, at 3. Pladsen blev tildelt par nr. 33 på grundlag af karaktererne fra kolonnen 2. 

Placeringer og højere. Skønt den næste placering, der skal findes, er 4. pladsen, må man imidlertid 

fuldende kolonnen med 3. placeringer og højere.  

 I dette eksempel er 4. og 5. pladsen tildelt efter karaktererne i kolonnen med 3. placeringer og højere. 

Havde beregneren udeladt at fuldende 3. og højere placeringskolonnen ved en fejltagelse, og 

påbegyndt 4. og højere placeringskolonnen, vil man se, at en fejltagelse ville have forekommet, fordi 

par nr. 53 har et større flertal af 5 af 4. placeringer og højere (alle dommeres) mod nr. 43's flertal på 4 

(dommerne A, B, C og E.). 



Regel 7.b Hvis karakterernes totalsum også er lige, må den indbyrdes placering afgøres ved at medtage den 

næste lavere placering (o.s.v. om nødvendigt), men kun for disse pars vedkommende. 

 Eks. D - regel 7 (b) 

 DOMMER PLACERING  

No A B C D E 1 1 & 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6 RESULTAT 

14 2 1 5 1 1 3 
     

1 

24 1 2 2 5 5 1 3/5 
 

3/5 
 

3/5 
 

5 
 

2 

34 5 6 1 2 2 1 3/5 
 

3/5 
 

3/5 
 

4 
 

3 

44 3 3 3 3 6 - - 4  
  

4 

54 4 4 4 6 4 - - - 4 
  

5 

64 6 5 6 4 3 - - 1 2 3  6 

 

 Nr. 24 og 34 er de to par, der først har opnået et flertal for 2. pladsen, derfor må 2. og 3. pladsen 

afgøres mellem disse to par.  

 For at kunne afgøre hvilket par, der skal have 2. pladsen, er det nødvendigt at fortsætte med at 

udfylde placeringskolonnerne, men kun for disse to pars vedkommende. - Medmindre de to pars 

karakterer er identiske, vil en afgørelse kunne findes. - Er de identiske vil de to par stå lige, og begge 

par tildeles gennemsnittet af 2. og 3. pladsen, d.v.s. hvert par får 2 l/2. Når dette sker, er den næste 

placering der skal findes: 4. pladsen.  

 Årsagen, til at den videre udfyldning af parrene nr. 24 og nr. 34's placeringskolonner kun er for disse 

pars vedkommende (formålet er jo at finde deres indbyrdes placering), ses af følgende eksempel.  

 Par nr. 44 har et større flertal af 3. placeringer og højere end både nr. 24 og 34. Er beregneren ikke 

opmærksom på ovenstående, vil han let begå den fejl at tildele 2. pladsen til par nr. 44 og 3.pladsen til 

nr. 54.  

 Med hensyn til det tilfælde, hvor placeringen f.eks. 2 l/2 er givet, skal denne beregnes under kolonnen 

3. placeringer og højere. Dette får dog kun betydning ved en eventuel placeringslighed i den endelige 

finale sammentælling.  

Hvis intet par har fået flertal  
Regel 8 Hvis intet par har fået et absolut flertal af 1. placeringer, er vinderen parret som har fået et absolut 

flertal af 2. placeringer og højere.  

 Hvis intet par har fået et absolut flertal af 2. placeringer og højere, skal 3. placeringer og højere (og om 

nødvendigt lavere placeringer) medregnes. (Herefter benyttes regel 6 og 7).  

 Anden pladsen og andre pladser findes på lignende måde.  

  



 

 Eks. E - regel 7 (b) 

 DOMMER PLACERING  

No A B C D E 1 1 & 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6 RESULTAT 

15 1 1 3 2 3 2 
 

3 
    

1 

25 6 5 4 1 1 2 2 
 

2 
 

3/6 
 
 

 
2 

35 2 4 1 5 5 1 2 
 

2 
 

3/7 
 
 

 
3 

45 4 2 5 6 2 - 2 2 3/8 
  

4 

55 5 6 2 3 4 - 1 2 3/9 
  

5 

65 3 3 6 4 6 - - 2 3/10   6 

 

 

Samlingen af finalepladserne fra de enkelte danse  
 

Regel 9 (a) Når alle dansene er afsluttet, overføres resultaterne for hver dans til et andet skema, som viser de 

opnåede resultater for hvert par i hver dans. Vinderen i hver dans markeres med et ettal, nr. 2 med 

total, o.s.v. Disse placerings karakterer skal for hvert par lægges sammen, og parret med den laveste 

totalsum er det endelige vinder par.  

Regel 9 (b) Hvis to eller flere par har fået den samme totalsum benyttes regel l0, men kun for disse pars 

vedkommende. 

 Eks. F - regel 9 (a)  

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

16 1 2 2 2 7 1 

26 3 1 1 4 9 2 

36 2 3 3 3 11 3 

46 4 4 4 1 13 4 

56 5 5 5 6 21 5 

66 6 6 6 5 23 6 

 

 

Hvis der forekommer lighed i den endelige finalesammentælling 
Regel l0 (a) Hvis der er lighed efter benyttelsen af regel 9 for førstepladsen, er vinderen det par, der har vundet 

det største antal danse.  

Regel l0 (b) Hvis to par står lige ved tildelingen af andenpladsen, skal det par, der har opnået 2. pladser og højere 

i det største antal danse, have denne.  

 Hvis de to par har opnået det samme antal af 2. pladser og bedre, lægges antallet af disse sammen 

og parret med den laveste totalsum får andenpladsen. 



Regel 10 (c) Hvis flere end to par står lige ved tildelingen af andenpladsen, skal denne gives til det par, der har 

fået de fleste 2. pladser og bedre.  

 Hvis parrene har opnået det samme antal 2. pladser og bedre, lægges disse sammen og parret med 

den laveste totalsum får andenpladsen. - Ved stadigvæk kun at tage hensyn til de tilbageblevne par, 

der står lige, tildeles tredjepladsen til det par, som har vundet de fleste 3. pladser og bedre. Hvis 

parrene har opnået det samme antal af 3.pladser og bedre, lægges disse sammen. Parret med den 

laveste totalsum får tredjepladsen. Der fortsættes på samme måde for de andre par, der stod lige, 

indtil de har fået tildelt deres endelige pladser.  

Regel 10 (d) Hvis der forekommer lighed ved tildelingen af de øvrige pladser, skal disse afgøres efter lignende 

regler.  

Regel  10 (e) I nedenstående tilfælde vil der være lighed for den samme plads, selv om regel 10 benyttes, og regel 

11 tages nu i brug, men kun for de pars vedkommende, der står lige:  

 Lighed for førstepladsen 

 1. Hvis de par, der står lige, har vundet det samme antal danse (se eks. L (l)).  

 2. Hvis ingen af de par, der står lige, har vundet en dans (se eks. L (2)).  

Lighed for andre pladser 

 3. Hvis parrene, der står lige, har opnået det samme antal pladser og højere, og svarer totalsummen 

af disse også er lige (se eks. L (3).  

 4. Hvis ingen af parrene, der står lige, har fået de pladser (eller højere), som svarer til den endelige 

plads, der er lighed for. (f.eks. der er lighed for andenpladsen, men ingen af parrene har fået 2. 

pladsen og højere i nogen dans) (se eks. L (4)). 

 Det må erindres, at når to eller flere par har den samme totalsum i den endelige finale 

sammentælling, står disse par lige over alle danse. Når dette sker, skal det par, som har opnået det 

største antal pladser (eller højere), der svarer til den endelige plads, have denne.  

 Eks. G - regel 10 (a) og (d)  

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

17 1 1 2 5 9 1 

27 3 3 1 2 9 2 

37 2 5 4 4 15 4 

47 4 2 3 6 15 3 

57 6 6 5 1 18 6 

67 5 4 6 3 18 5 

 

Nr. 17 og nr.27 har samme totalsum for førstepladsen. Afgørende er nu hvem, der har flest 

førstepladser. Nr. 17 har to - vals og tango. Nr. 27 har en - slowfox. Nr. 17 får derfor førstepladsen og 

nr. 27 andenpladsen.  



Nr. 37 og nr. 47 har samme totalsum for trediepladsen. Afgørende er hvem, der har vundet flest 

trediepladser og højere. Nr. 37 har en - vals, og nr. 47 har to - tango og  slowfox. Derfor bliver nr. 47 nr. 

3 og nr. 37 nr. 4.  

Nr. 57 og nr. 67 har samme totalsum for femtepladsen. Afgørende er hvem, der har vundet flest 

femtepladser og højere. Nr. 57 har to - slowfox og quickstep, og nr. 67 har tre - vals, tango, quickstep. 

Derfor bliver nr. 67 nr. 5 og nr. 57 nr. 6.  

 Eks. H - regel 10 (b) 1.sætning og (d).  

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

18 3 1 1 1 6 1 

28 1 2 2 6 11 2 

38 2 3 3 3 11 3 

48 4 4 4 5 17 4 

58 5 5 5 2 17 5 

68 6 6 6 4 22 6 

 

Nr. 28 og nr. 38 har samme totalsum for 2. pladsen. Afgørende er hvem, der har vundet de fleste 

andenpladser og højere. Nr. 28 har tre - vals, tango, slowfox, og nr. 38 har en - vals. Derfor bliver nr. 28 

nr.2 og nr. 38 nr. 3.  

Nr. 48 og nr. 58 har samme totalsum for 4. pladsen. Afgørende er hvem, der har vundet de fleste "4. 

pladser og højere". Nr. 48 har tre - vals, tango, slowfox. Nr. 58 har en quickstep. Derfor bliver nr. 48 nr. 4 

og nr. 58 nr. 5.  

 Eks. J - regel 10 (b) 2. sætning (d)  

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

19 2 1 1 1 5 1 

29 1 2 3 4 10 2 

39 3 3 2 2 10 3 

49 4 4 5 5 18 5 

59 6 5 4 3 18 4 

69 5 6 6 6 23 6 

 

Nr. 29 og nr. 39 har samme totalsum for 2. pladsen. Afgørende er hvem, der har vundet de fleste "2. 

pladser og bedre". Nr. 29 har to - Vals, Tango (1 + 2 = 3). Nr. 39 har to - Slowfox, Quickstep (2 + 2 = 4). 

Derfor bliver nr. 29 nr. 2 og nr. 39 nr. 3. 

Nr. 49 og nr. 59 har samme totalsum for 4. pladsen. Afgørende er hvem, der har vundet de fleste "4. 

pladser og bedre". Nr. 49 har to - Vals, Tango (4 + 4 = 8). Nr. 59 har to - Slowfox, Quickstep (4 + 3 = 7).  

Derfor bliver nr. 59 nr. 4 og nr. 49 nr. 5.  

 



 Eks. K - regel 10 (c)  

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

20 2 2 2 4 10 1 

30 1 1 6 5 13 2 

40 6 3 1 3 13 3 

50 4 4 4 1 13 5 

60 3 5 3 2 13 4 

70 5 6 5 6 22 6 

 

Nr. 30, 40, 50 og 60 har samme totalsum for 2. pladsen. Afgørende er hvem, der har vundet de fleste "2. 

pladser og bedre". Nr. 30 har to - V, T, nr. 40 har én - S, nr. 50 har én - Q, nr. 60 har én - Q. Derfor bliver 

nr. 30 to.  

Blandt resten af de par der stod lige, nr. 40, 50 og 60 skal vi nu finde 3.pladsen. Afgørende er nu hvem, 

der har vundet de fleste "3.pladser og bedre". Nr. 40 har tre - T, S, Q (3 + l + 3 = 7), nr. 50 har én - Q, nr. 

60 har tre - V, S, Q (3 + 3 + 2 = 8), derfor bliver nr. 40 nr. 3. Herefter er nr. 50 og 60 tilbage. Ét af disse 

skal tildeles 4. pladsen. Afgørende er nu hvem, der har vundet de fleste”4.pladser og bedre”. Nr. 50 

har fire – alle danse. Nr. 60 har tre – V,S,Q. Derfor bliver nr. 50 fire og 60 fem. Nr. 70 bliver seks. 

  Eks. L (1) - regel 10 (e1)  

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

21 1 1 3 5 10 * 

31 4 4 1 1 10 * 

41 2 5 2 2 11 3 

51 3 6 4 3 16 4 

61 5 2 6 4 17 5 

71 6 3 5 6 20 6 

Nr. 21 og 31 har samme totalsum for førstepladsen. Afgørende er hvem, der har vundet de fleste 

1.pladser. Begge par har vundet to danse hver, derfor vil de stadigvæk stå lige efter regel 10 (a), og iflg. 

regel 10 (el) må nu regel 11 tages i brug, for at afgøre 1. og 2. pladsen. Metoden i brugen af regel ll 

fremgår af eksempel M, N og P. 

Eks. L (2) - regel 10 (e2)  

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

22 3 5 2 2 12 * 

32 2 2 4 4 12 * 

42 1 6 3 3 13 3 

52 4 4 5 1 14 4 

62 5 3 1 6 15 5 

72 6 1 6 5 18 6 



Nr. 22 og 32 har samme totalsum for 1.pladsen. Afgørende er hvem, der har de fleste 1.pladser. Ingen af parrene har 

vundet en dans, derfor vil de stadigvæk stå lige efter regel 10 (a), og iflg. regel 10 (e2) skal nu regel 11 tages i brug 

for at afgøre 1. og 2. pladsen.  

Eks. L (3) - regel 10 (e3)  

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

23 4 1 6 1 12 1 

33 2 2 4 5 13 * 

43 3 6 2 2 13 * 

53 5 5 1 3 14 4 

63 6 3 3 4 16 + 

73 1 4 5 6 16 + 

 

Nr. 33 og 43 har samme totalsum for 2.pladsen. Afgørende er hvem, der har vundet de fleste 

"2.pladser og bedre".  Nr. 33 har to - V, T (2 + 2 = 4). Nr. 43 har to - S, Q (2 + 2 = 4). Eftersom begge par 

har samme antal pladser, og endog samme sum heraf, vil de derfor stadigvæk stå lige efter regel l0 (b), 

og iflg. regel l0 (e3) skal nu regel 11 tages i brug for at afgøre 2. og 3. pladsen.  

Nr. 63 og 73 har samme totalsum for 5.pladsen. Afgørende er hvem, der har vundet de fleste 

"5.pladser og bedre". Nr. 63 har tre - T, S, Q (3 + 3 + 4 = 10), nr. 73 har tre - V, T, S (1 + 4 + 5 = 10). 

Eftersom begge par har samme antal pladser, og endog samme totalsum heraf, vil de derfor stadigvæk 

stå lige efter regel 10 (d) jvf. (b), og iflg. regel 10 (e3) skal nu regel 11 tages i brug for at afgøre 5. og 6. 

pladsen.  

Eks. L (4) - regel 10 (e4)  

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

24 1 1 1 1 4 1 

34 3 4 5 3 15 * 

44 4 3 4 4 15 * 

54 6 2 6 2 16 4 

64 2 6 3 5,5 16,5 5 

74 5 5 2 5,5 17,5 6 

 

Nr. 34 & 44 har samme totalsum for 2. pladsen. Afgørende er hvem, der har vundet de fleste 

”2.pladser og bedre”. Ingen af parrene har fået ”2.pladser og bedre”, derfor vil de stadigvæk stå lige 

efter regel 10 (b) og iflg. regel 10 (e4) skal regel 11 tages i brug for at afgøre anden- og trediepaldsen. 

Lighed efter benyttelsen af regel 9 og 10 
Regel 11. Såfremt resultatet stadig er lige efter regel 9 og 10 er blevet benyttet, behandles karaktererne for de 

par, som stadig ligger lige over alle danse, på samme måde som en enkelt dans. Regel 5 til 8. Hvis 

resultatet derefter stadig er lige, skal der, alt efter turneringslederens skøn, enten danses om eller 

placeringen skal deles mellem de respektive par.  

 



(a) Hvis det er om 1. pladsen, der danses lige, skal et af parrene have de absolutte flertal af 1. 

placeringer for at vinde (f.eks. 4 danse, 5 dommere - mindst 11 1.placeringer). Hvis ingen af de par 

som ligger lige opnår dette absolutte flertal af 1. placeringer, se da regel 8.  

(b) Hvis det er om 2. pladsen, der danses lige, skal et af parrene have de  absolutte flertal af "2. 

placeringer og bedre" for at blive nr. 2. Hvis ingen af de par, som ligger lige opnår dette absolutte 

flertal af "2. placeringer eller bedre", se da regel 8.  

(c) Såfremt det er om 3. pladsen eller hvilken som helst lavere placering, der danses lige, benyttes 

nøjagtig samme fremgangsmåde som under pkt. a og b. 

(d) Såfremt 3 eller flere par stadigvæk danser lige efter benyttelsen af regel 10, f.eks. om 2. pladsen, 

skal disse par behandles efter regel 11, og det bedst placerede par tildeles 2. pladsen. Men herefter 

skal regel 10 igen benyttes på de tilbageblevne af de par, der stod lige, og nu er det parret, der skal 

have 3. pladsen, vi skal finde. Hvis der igen forekommer lighed for 3. Pladsen efter regel 10, skal 

regel 11 igen benyttes på disse. Denne gang begyndes med at tælle "3. placeringer og bedre". 

 Dommernes karakterer (placeringer) over f.eks. 4 danse skal behandles som en enkelt dans. (4(danse) 

x 5 (dommere) = 20 karakterer (placeringer) - absolut flertal er mindst 11).  

Ved at benytte regel 10 er stillingen således:  

 Nr. 25 og 35 står lige for 1. pladsen.  

 Nr. 45 og 55 står lige for 3. pladsen. 

 Nr. 65 og 75 står lige for 5. pladsen. 

Eks. M - regel 11 (a), (b) og (c) 

 VALS TANGO SLOWFOX QUICKSTEP 

 DOMMER DOMMER DOMMER DOMMER 

No A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

25 1 1 2 5 3 1 2 2 3 4 2 2 5 1 5 2 6 2 6 1 

35 2 2 5 2 5 5 3 1 2 2 1 1 2 5 2 1 5 1 5 2 

45 4 5 3 1 1 3 1 3 1 3 5 6 3 2 3 3 2 4 2 4 

55 3 3 6 3 6 4 4 4 4 1 3 3 1 3 6 5 1 5 1 3 

65 6 6 1 4 4 2 5 5 5 5 6 4 6 6 4 4 4 6 3 6 

75 5 4 4 6 2 6 6 6 6 6 4 5 4 4 1 6 3 3 4 5 

 

FINALE RESULTAT 

No. Vals Tango Slowfox Quickstep Total RESULTAT 

25 1 1 2 2 6 2 

35 2 2 1 1 6 1 

45 3 3 4 4 14 3 

55 4 4 3 3 14 4 

65 5 5 6 6 22 6 

75 6 6 5 5 22 5 



PLACERINGER 

NO. 1 1 & 2 1-3 1-4 1-5 1-6 RESULTAT 

25 5 12     2 

35 5 13     1 

45   14    3 

55   11    4 

65     13/50  6 

75     13/48  5 

 

Ved ovenstående eksempel skal regel 11 benyttes. Vi må først konstatere hvor mange - 1. 

placeringer - nr. 25 og 35 har opnået over fire danse. Både nr. 25 og 35 har fem.  

Hverken nr. 25 eller 35 har et absolut flertal (11) af - 1. placeringer -, derfor må vi fortsætte med at 

tælle - 2. placeringer og bedre -. Nr. 25 har tolv og nr. 35 har l3 -  2. placeringer og bedre -. Derfor 

bliver nr. 35 et og nr. 25 to.  

Herefter ser vi hvor mange - 3. placeringer og bedre - nr. 45 og 55 har opnået over fire danse. Nr. 45 

har l4 og nr. 55 har 11. Derfor bliver nr. 45 tre og nr. 53 fire.  

Til sidst hvor mange - 5. placeringer og bedre - nr. 65 og 75 har opnået over fire danse. Både nr. 65 og 

75 har 13 - 5. placeringer og bedre-. Summen af nr. 65's - 5. placeringer og bedre - er 50. Parret med 

den laveste sum bliver bedst placeret, og derfor bliver nr. 75 fem og nr. 65 seks.  

 Eks. N regel 11 (b) 

 VALS TANGO SLOWFOX QUICKSTEP 

 DOMMER DOMMER DOMMER DOMMER 

No A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

26 1 1 2 5 3 1 2 2 3 4 1 1 2 5 2 1 5 1 5 2 

36 2 2 5 2 5 5 3 1 2 2 5 6 3 2 3 3 2 4 2 4 

46 3 3 6 3 6 4 4 4 4 1 2 2 5 1 5 2 6 2 6 1 

56 4 5 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 6 5 1 5 1 3 

66 6 6 1 4 4 2 5 5 5 5 4 5 4 4 1 6 3 3 4 5 

76 5 4 4 6 2 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 4 4 6 3 6 

 

  



 

 FINALERESULTAT  RES.V/REGEL 

N0 VALS TANGO SLOWFOX QUICKSTEP TOTAL 9 10 11 

26 1 1 1 1 4 1   

36 2 2 4 4 12 * * 2 

46 4 4 2 2 12 * * 3 

56 3 3 3 3 12 * 4  

66 5 5 5 5 20 5   

76 6 6 6 6 24 6   

 

Nr. 36, 46 og 56 står lige for 2. pladsen efter benyttelsen af regel 9. 

Herefter skal regel 10 benyttes, og vi må derfor tælle hvor mange 2. pladser og højere hvert par har i 

finale sammentællingen. Nr. 36 har 2 - V, T (2 + 2 = 4), nr. 46 har 2 - S, Q (2 + 2 = 4), nr. 56 har ingen. 

Efter dette står nr. 36 og 46 stadigvæk lige, men begge er bedre end nr. 56, og derfor skal nr. 56 straks 

tildeles 4. pladsen her under regel 10. 

Regel 11 må nu benyttes på nr. 36 og 46, for at afgøre hvem der skal være 2 og 3. Vi begynder med at 

tælle 2. placeringer og højere fra alle fire danse. Nr. 36 har 9 og nr. 46 har 7. 

Ingen af parrene har opnået et absolut flertal (11), vi må derfor fortsætte med at tælle 3. placeringer 

og højere. Nr. 36 har 13 og nr. 46 har 10. Derfor bliver nr. 36 2 og nr. 46 3. 

 PLACERINGER RESULTAT 

NO 
 

1 1 & 2 1-3 
 

1-4 
 

1-5 
 

1-6  

36 
 

9 13 
   

2 

46 
 

7 10 
   

3 

 

Eks. P - regel 11 (d) 

 VALS TANGO SLOWFOX QUICKSTEP 

 DOMMER DOMMER DOMMER DOMMER 

No A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

27 2 2 5 2 5 1 2 2 3 4 3 3 1 3 6 2 6 2 6 1 

37 3 3 6 3 6 3 1 3 1 3 1 1 2 5 2 4 4 6 3 6 

47 4 5 3 1 1 2 5 5 5 5 4 5 4 4 1 1 5 1 5 2 

57 1 1 2 5 3 4 4 4 4 1 5 6 3 2 3 6 3 3 4 5 

67 6 6 1 4 4 6 6 6 6 6 2 2 5 1 5 5 1 5 1 3 

77 5 4 4 6 2 5 3 1 2 2 6 4 6 6 4 3 2 4 2 4 



 

 FINALERESULTAT  RES.V/REGEL 

N0 VALS TANGO SLOWFOX QUICKSTEP TOTAL 9 10 11 10 

27 2 1 3 2 8 1    

37 4 3 1 6 14 * * 2  

47 3 5 5 1 14 * *  3 

57 1 4 4 5 14 * *  4 

67 5 6 2 3 16 5    

77 6 2 6 4 18 6    

 

Der er lighed mellem nr. 37, 47 og 57 om 2.pladsen efter regel 9. Regel 10 må derfor tages i brug, og vi 

tæller derfor parrenes 2. pladser og højere i finale sammentællingen. Alle 3 par har fået 1 2.placering 

og højere (faktisk er det en 1.plads til hver i henholdsvis V, S og Q). 

 PLADSER 

NO. 1 1 & 2 1-3 1-4 1-5 1-6 RESULTAT 

37  6 13    2 

47  7 8     

57  5 10     

 

Derfor må nu regel 11 benyttes på alle 3 par. Vi tæller antallet af 2.placeringer og højere fra alle 4 

danse. Nr. 37 har 6, nr. 47 har 7 og nr. 57 har 5. 

Ingen af disse par har et absolut flertal af 2.pladser og bedre, derfor må vi nu medtage 3.placeringer 

og højere. Nr. 37 har 13, nr. 47 har 8 og nr. 57 har 10. Vi kan nu give 2.pladsen til nr. 37 under regel 11, 

og vender nu tilbage til regel 10 og benytter den på nr. 47 og 57 for at finde 3. og 4.pladsen. 

Det afgørende er  hvem, der har fået de fleste 3.pladser og bedre i finale sammentællingen. Nr. 47 har 

2, nr. 57 har 1. Nr. 47 bliver derfor 3 og nr. 57 bliver 4. 

 

 

 

DSV TURNERINGSREGLER. Dette kapitel anvendes ikke pt 

 
  



 

JYSK / FYNSKE MESTERSKABER. 
Definition: 

 Områdemesterskaber for DSV  (region vest) for medlemmer af DSV foreninger. 

Formål: 

 At skabe en individuel turnering, hvor alle klasser indenfor regionen kan deltage. 

Afvikling:   

  Rækkeopdeling: 

 I første runde opdeles parrene i et antal rækker ud fra parrenes indbyrdes danse mæssige niveau.  

 Som betegnelse for rækkerne anvendes bogstaverne A, B, C o.s.v.  

 Såfremt 1. runde kun udgør en præsentationsrunde skal / kan rækken mikses med en anden kategori, 

således at runden ikke kommer til at fremstå som en finale. 

Der danses om Jysk/ Fynsk Mesterskab. 

Puljestørrelse: 

 Max. 8 par. 

Danse: 

 A-danse. (Mesterrækken svarer til A-rækken ved regionsturneringer). 

Præsentationsdans: 

 Finale parrene i ynglinge - voksen og seniorrækken må have præsentationsdans før finalen. 

Særregel: 

 Det er tilladt talentpar at deltage ved mesterskabsstævnet uden at det får konsekvens i form af 

oprykning til elitepar. 

 Arrangøren af stævnet skal gøre opmærksom herpå i invitationen. 

 Deltagende talentpar skal selvfølgelig danse de til klassen hørende danse. 

Dommere: 

 5 stk. dommere, normalt 5 dommere fra øst.  

 Hvis det er muligt uden ekstraudgifter i forhold til danske dommere, kan op til  3 udenlandske 

dommere på sættes.. 

Pokaler: 

 I alle rækker udsætter DSV en VANDREPOKAL. 

 Hvert års mestre får deres navne graveret i pokalen. 

 Gravering bekostes af DSV og foretages ligeledes af DSV. 

 Pokalerne leveres tilbage før senest 1 måned før næste års mesterskab, så gravering kan 

foretages. 

Tilskud: 

 Der kan til Jysk/Fynsk Mesterskaber ansøges tilskud som normalt ved rangliste turneringer - 

altså mod ansøgning. 

  DSV’s tilskud til Jysk / Fynsk Mesterskab udgør pt.  Kr. 5.000,00 

 I dette beløb er indeholdt det tidligere tilskud til lys og ekstra udsmykning af hallen. 

  



DSØ TURNERINGSREGLER. 
Definition: 

 Åben turnering for alle par, som er medlemmer af en DS-forening i DSØ’s område. 

 DSØ/FU tildeler de forskellige turneringer efter ansøgning fra foreningerne 

Formål: 

 At skabe en individuel turneringsform i regionen, hvor danserne kan turnere mod jævnbyrdige 

dansere fra egen region.  

Klassifikation: 

 Hver DSØ-turnering skal omfatte en Eliterække, hvori der danses følgende danse i de forskellige 

kategorier: 

 Børn 1 Børn 2 Junior 1 Junior 2 Ynglinge Voksne Senior 

Standard 

Vals 

 

 

 

Quickstep 

Vals 

Tango  

 

 

Quickstep. 

Vals 

Tango 

 

Slowfox 

Quickstep 

Vals 

Tango 

Wienervals 

Slowfox 

Quickstep 

Vals 

Tango 

Wienervals 

Slowfox 

Quickstep 

Vals 

Tango 

Wienervals 

Slowfox 

Quickstep 

Vals 

Tango 

Wienervals 

Slowfox 

Quickstep 

STD-Ekstra Tango Slowfox Wienervals     

Latin 

 

ChaChaCha 

Rumba 

 

Jive 

 

ChaChaCha 

Rumba 

 

Jive 

Samba 

ChaChaCha 

Rumba 

 

Jive 

Samba 

ChaChaCha 

Rumba 

PasoDoble 

Jive 

Samba 

ChaChaCha 

Rumba 

PasoDoble 

Jive 

Samba 

ChaChaCha 

Rumba 

PasoDoble 

Jive 

 

LAT-Ekstra Rumba  Samba PasoDoble     

Kombineret 

Vals 

 

 

 

Quickstep 

 

 

ChaChaCha 

 

 

Jive 

Vals 

Tango 

 

 

Quickstep 

 

 

ChaChaCha 

Rumba 

 

Jive 

Vals 

Tango 

 

Slowfox 

Quickstep 

 

Samba 

ChaChaCha 

Rumba 

 

Jive 

Vals 

Tango 

Wienervals 

Slowfox 

Quickstep 

 

Samba 

ChaChaCha 

Rumba 

PasoDoble 

Jive 

Vals 

Tango 

Wienervals 

Slowfox 

Quickstep 

 

Samba 

ChaChaCha 

Rumba 

PasoDoble 

Jive 

Vals 

Tango 

Wienervals 

Slowfox 

Quickstep 

 

Samba 

ChaChaCha 

Rumba 

PasoDoble 

Jive 

 

 

 

Seniorrækken danses i 3 rækker: 



i. Voksen 2:  
Ældste i parret må ikke være fyldt 35 år ved udgangen af året 

ii. Senior 1: 
Ældste i parret skal mindst være fyldt 35 år, men ikke være fyldt 50 år ved udgangen af året 

iii. Senior 2: 
Ældste i parret skal mindst være fyldt 50 ved udgangen af året  

  

Hver DSØ-turnering skal endvidere omfatte en Talentrække, hvori der danses følgende danse i de forskellige 

kategorier 

 Minibørn + Børn 

1 

Børn 2 Junior Yngl./Voksne Par I Par II 

Standard 

Vals 

ChaChaCha 

Jive 

Vals 

Quickstep 

Vals 

Tango 

Quickstep 

Vals 

Tango 

Quickstep 

Vals 

ChaChaCha 

Vals 

Quickstep 

Std-Ekstra 

Quickstep Tango Slowfox 

Wienervals 

 

 

Slowfox 

Wienervals 

Quickstep 

Tango 

Slowfox 

Tango 

Slowfox 

Wienervals 

Latin 

Vals 

ChaChaCha 

Jive 

ChaChaCha 

Jive 

ChaChaCha 

Rumba 

Jive 

ChaChaCha 

Rumba 

Jive 

ChaChaCha 

Jive 

Vals 

Quickstep 

Lat.-Ekstra 

Rumba Rumba Samba 

 

PasoDoble 

 

Samba 

PasoDoble 

Rumba 

Samba 

PasoDoble 

Tango 

Slowfox 

Wienervals 

 

Turnering i ekstradansene skal tilbydes til B1, B2 elite, og alle talentpar. Den arrangerende klub 

kan i samråd med turneringslederen afgøre at turnering i ekstradansene gennemføres som enkelt 

–danse - turnering. 

Kategori: 

 Alle. 

Afvikling: 

 Rækkeopdeling, alle par skal på gulvet mindst 2 gange.  

 Ved rækkeinddelingen benyttes karaktererne 1-2-3. 

 Pulje størrelse: max. 8 par. 

Dommere:  

5 fra DSØ’s område, hvoraf 1 fungerer som (dømmende) basicdommer. 

 

Præmier:  

Frit for arrangerende foreninger. 

 



Påklædning: 

 I Eliterækken skal DS’s påklædningsbestemmelser overholdes undtagen i Seniorrækkerne, hvor 

påklædningen er fri 

 I Talentrækken er der fri påklædning, dog må DS’s påklædningsbestemmelser ikke overskrides. 

Stofbegrænsning: 

 DS’s til en hver tid gældende stofbegrænsninger for kategorierne Børn 1 og Børn 2, skal 

overholdes, i alle øvrige kategorier er der ingen stofbegrænsninger.. 

Tilskud: 

 DSØ giver et tilskud til afholdelse af hver DSØ-turnering. Tilskuddet fastsættes af DSØ/FU.  

  

SJÆLLANDS MESTERSKABET. 
Definition: 

 Områdemesterskaber i DS region øst for alle par, der er medlemmer af en DS-forening i DSØ’s 

område. 

Formål: 

 At kåre det bedste par i regionen inden for hver kategori. 

Klassifikation: 

 I Eliterækken danses A-danse i alle kategorier iht. DS’s reglement for  

 Ranglister og DM’er, dog danser Børn 2 og Junior 1, danse efter DSØ’s reglement. 

Seniorrækken kan opdeles i Voksen 2, Senior 1 og Senior 2 som ved DSØ-turneringerne, såfremt det 

tilmeldte antal par tillader det. 

I Talentrækken danses kombineret iht. nedenstående skema: 

 

 Minibørn + 

Børn 1 

Børn 2 Junior Yngl./Voksne Par I Par II 

Kombineret 

Vals 

 

 

ChaChaCha 

 

Jive 

Vals 

Quickstep 

 

ChaChaCha 

 

Jive 

Vals 

Tango 

Quickstep 

ChaChaCha 

Rumba 

Jive 

Vals 

Quickstep 

 

ChaChaCha 

 

Jive 

Vals 

Quickstep 

 

ChaChaCha 

 

Jive 

Vals 

Tango 

Quickstep 

 

 Junior Talent rækken kan opdeles i Junior 1 og Junior 2, såfremt det tilmeldte antal par tillader det. 

 

Kategori: 

 Alle kategorier incl. talentrækker. 

Afvikling:  

 Redance med kåring af Sjællandsmestre i alle kategorier. 

 Pulje størrelse: max. 8 par.  



 Den arrangerende forening kan vælge at lade hvert finalepar i Ynglinge- Voksne- og Seniorrækkerne 

danse individuel præsentationsdans før finalen. 

 Jitterbug afvikles iht. de af DS fastsatte regler 

Dommere:  

 3 heraf 1 valgt blandt dommere uden for regionen. Af de 3 dommere fungerer 1 som (dømmende) 

basicdommer. 

Præmier: 

 I alle eliterækker har DSØ udsat en vandrepokal. Hvert års mestre indgraverer  deres navne i 

pokalen. Omkostningen til graveringen refunderes af DSØ. 

 Foreninger, hvis par har fået pokal(er), skal levere denne/disse tilbage til DSØ’s formand senest 14 

dage før næste års Sjællandsmesterskab. 

 I alle kategorier, hvor der minimum er 3 par, gives DSØ-medaljer til 1.-2.–3. pladser. Derudover skal 

den arrangerende klub sørge for præmier til 4.-5.-6.-pladserne 

Påklædning: 

 I Eliterækken skal DS’s påklædningsbestemmelser overholdes. 

 I Talentrækken er der fri påklædning, dog må DS’s påklædningsbestemmelser ikke overskrides 

Stofbegrænsning: 

 Gældende trin- og figurbegrænsninger for aldersklasserne skal overholdes. 

Tilskud: 

 DSØ giver medaljerne samt stiller en underskudsgaranti, der fastsættes af DSØ/FU for en sæson ad 

gangen 

 

Reklameregulativ 
1. Ved alle DS turneringer er det tilladt, at et par bærer navne(t) på op til 4 sponsorer på deres 

turneringstøj. Sponsorlogo(erne) kan bæres enten på herrens eller damens turneringstøj, dog højst 2 pr. 

danser. 

2. Reklamemeddelelsen, der i denne sammenhæng skal opfattes som et logo, skal bæres enten på 
venstre brystside ( normalt benævnt som brystlommen), linning (bæltested) eller ærme og må 
kun have en størrelse på max. 40 cm2, dog må bredden max være 10 cm. 

3. Det er alene tilladt dansere med sponsorkontrakter at bære reklamer på turneringstøjet. Alle 
sponsorkontrakter skal godkendes i TU, og standardkontrakter findes som download på DS 
hjemmeside.  

4. Kontrakter sendes til godkendelse på turnerings@sportsdans.dk .  
Se sponsorskrivelse på DS hjemmeside Sponsorkontrakter skal alene godkendes i den lokale 

klub/forening, hvis den involverer denne økonomisk eller praktisk. 

5. Alle aftaler, der indgås, skal respektere DS’ ønske om at benytte nævnte reklameplads i 
landskampe og andre holdarrangementer i DS-regi. 

6. Reklamering må ikke finde sted for politisk propaganda eller formål, der kan virke stødende. 
7. For reklamering på træningsdragter, der ikke bæres på dansegulvet under turnering, gælder 

ingen begrænsninger, men alene det under pkt. 5 nævnte. 
8. Ved individuelle aftaler skal DS’ amatørbestemmelser respekteres. 
9. Overtrædelse behandles i henhold til DS’ regulativ. 

 



Turneringsregler for Talentrækken. 
Formål: 
At skabe en individuel turneringsform i DS, hvor talentdansere kan turnere med jævnbyrdige dansere. 

En turneringsform, hvor dansere kan få kendskab til konkurrencedans på en god og fornøjelig måde. 

Vigtigt at danserne trives i fællesskab – finder det sjovt at være til turnering og derved bliver gjort interesserede 

i konkurrencedans. 

Definition: 
 Åben turnering for alle talentdansere, der er medlem af en DS-forening. 

Danse: 

Minibørn: 
Der danses vals og Cha-cha uden programsat pause. 

Børn 1: 
Standard: 2 danse – Vals og quickstep  

Latin: 2 danse – Cha-cha og jive  

 Der danses hver gang både én standard og én latin sektion. 

Børn 2: 
Standard: 2 danse – Vals og quickstep (enkeltdans i tango) 

Latin: 2 danse – Cha-cha og jive (enkeltdans i rumba) 

 Der danses hver gang både én standard og én latin sektion. 

Junior 1: 
 Standard: 2 danse – Vals og quickstep (enkeltdans i tango) 

Latin: 2 danse – Cha-cha og jive (enkeltdans i rumba) 

 Der danses hver gang både én standard og én latin sektion. 

Junior 2, ynglinge og voksne: 

Standard: 3 danse – Vals, tango og quickstep 

Latin: 3 danse – Cha-cha, rumba og jive 

Danser kun den sektion, som den pågældende ranglisteturnering afholdes i – d.v.s. enten standard 

eller latin. Ved ranglister i kombi skal det fremgå hvad der danses for talentdansere. 

Pardans 1: 

 Standard: 2 danse – Vals og quickstep 

 Latin: 2 danse – Cha-cha og jive 

Pardans 2: 

 Standard: 3 danse – Vals, tango og quickstep (enkeltdans i slowfox) 

 Latin: 3 danse – Cha-cha, rumba og jive (enkeltdans i samba) 

Senior: 

 Standard: 4 danse – Vals, tango, slowfox og quickstep (enkeltdans i wienervals) 

Kategori: 
Alle kategorier. Såfremt der er for få par tilmeldt, kan rækker slås sammen fortrinsvis som følger: 

Børn 1 og 2 

Junior 1 og 2 



Ynglinge og voksne 

Pardans I + II 

Senior  

Såfremt der ikke er tilmeldt tilstrækkelig antal fra talentrækkerne, danses der sammen med 

rekrutteringsrækken. Præmieres herefter særskilt. 

Aldersinddeling: 
 

Kategori  Alder    

Minibørn  ikke fyldt 8 år inden årets udgang. 

Børn I  ikke fyldt 10 år inden årets udgang. 

Børn II  ikke fyldt 12 år inden årets udgang. 

Junior I  ikke fyldt 14 år inden årets udgang. 

Junior II  ikke fyldt 16 år inden årets udgang. 

Ynglinge  ikke fyldt 19 år inden årets udgang. 

Voksne  fyldt 19 år inden årets udgang. (almindeligt tøj) 

Pardans I + II fyldt 19 år inden årets udgang. (almindeligt tøj) 

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

   

Afvikling: 
Rækkeopdeling. Alle par skal minimum 2 gange på gulvet. Alle runder skal bedømmes. 

Præmier: 
DSV/DSØ – medaljer til samtlige finalister i alle rækker i den gren turneringen afholdes i og diplomer i modsatte 

gren samt enkeltdans 

Hvis rækker bliver slået sammen, præmieres hver række. 

Pointsystem: 
a. Der føres pointlister over alle rækker 
b. Ved partnerskift fortabes point. 
 

Påklædning: 
Drenge:  Fri påklædning, til og med ynglinge. 

Piger:  Fri påklædning til og med ynglinge, dog skal DS påklædningsbestemmelser benyttes, såfremt der er 

tale om turneringskjoler.  

 

Sko:  (Børn 1 og 2) Kun sko med blokhæl (firkantet er tilladt. Hælen må ikke være højere end 

 3,5 cm. Alle farver er tilladt. (Junior 1) ”Cuban”hæl eller tynd hæl på 5 cm er tilladt. 

Stofbegrænsning: 

 Der findes ingen stofbegrænsning for talentrækkerne. Dog bør det tilstræbes, at parrene danser 

inden for gældende stof og figurbegrænsning for den givne kategori. 

Musik:  

 I børn 1 må takten i jive sættes til 42. 

 

TURNERINGSREGLER FOR KONKURRENCERÆKKEN – B-KLASSE - Ikke aktiv pt 
 



TURNERINGSREGLER FOR DANSE GRAND PRIX (DGP) TURNERINGER – ikke aktiv pt 
 

Rock’n Roll 
Turneringer: 

 Arrangeres af DS 

 DS’s regler er gældende 

Deltagere: 

Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS 

- Deltager man i flere kategorier ved turneringerne kan man ikke forvente at der tages højde for det i 

tidsplanen 

 

Registrering:   

Registrering af par sker ved DS’s turneringsudvalg. Turneringsåret går fra 1. september til 31. august. 

 

Aldersklasser:   

Minibørn ikke fyldt 8 inden 31/12 

Børn ikke fyldt 14 år inden 31/12 

Junior ikke fyldt 18  inden 31/12 

Voksne fyldt 18  inden 31/12 

Den ældste i parret er afgørende for alderskategorien – gælder både talent og sport 

 

Danse: 

Talent – basic i alle rækker 

Sport: 

Børn – basic 

Junior – akro/løft * 

I voksne basic og akro 

 

*Juniorer må have max 4 akro/løft efter eget valg indenfor WRRC safety level 3. Juniorer må udføre D-Akro efter 

gældende regler. Der må max danses 2 kombinationer akro/løft. Kombinations akro/loft tæller for 1 akro/løft. Dvs. 

max 2 kombinationer (safety level 3) + 2 enkelte akro/løft = 4 akro/løft. Gentages samme akro/løft bedømmes dette 

ikke. 

Tempi: 

Børn og junior       47-49 takter pr minut 

Voksne                  Basic  50 – 52 takter pr minut 

Akro          48 – 50 takter pr minut 

 

Puljelængder: 

Børn og junior  1.25 – 1.35 min 

Voksne 

Basic  0.55 – 1.05 min + intro max 0.15 

Akro 1.30 – 1.45 min + 0.15 intro  

Musik: 

I A-finaler må junior og voksne sport danse til egen musik. Musikken, til det enkelte par afleveres i 2 eksemplarer på 

CD. Musikken skal opfylde kravene til tempi og puljelængde, samt være mærket med navn og rygnummer. 



Overholder musikken ikke ovennævnte regler, dømmes max fradrag – ude af takt. 

Bedømmelse: 

Indledende runde  dømmes 1-5 

Semifinaler med X 

Finaler placering 

 

Miksning finder sted i alle runder. 

I voksenrækken benyttes international dommerseddel og alle runder divideres med 6 uanset antal akro/løft. 

I finalen for junior og voksne gives der maximum fradrag for ”ude af takt”, såfremt medbragt musik ikke overholder 

reglerne for tempi og længde. 

Danses ude af takt/stop i børn og junior henvises parret til sidste pladsen i finalen. 

 

Afvikling: 

Præsentation af danserne max. 0.30 min. 

Puljestørrelse max. 6 par i talent, samt minibørn og børn. 

Alle rækker afvikles med 2 indledende rækker, semifinaler samt finaler. 

Junior og voksne sport  afvikles med indledende rækker og semifinaler med max. 2 par pr pulje. A-finalerne afvikles 

med solorunder, mens b-finaler afvikles med 2 par pr pulje. 

Rækker kan lægges sammen ved  

Alle turneringer indledes med en indmarch. 

Børnerækken afvikles sammen med show, cheer, disco og hip-hop under 12 år. 

Ved DM skal Rock’n roll afslutte turneringen. 

 

Påklædningsbestemmelser 

Fri påklædning. Der må ikke bæres smykker eller andre hårde/skarpe genstande. 

Deltagernummeret bæres på herrens ryg. I akrorækker bæres nummeret på herrens højre ben. 

 

Pointlister: 

Der føres pointlister i alle rækker, i alle pointturneringer. 

Vinderen af en turnering tildeles 24 point, nr. 2 tildeles 23 point, etc. Er 2 eller flere par lige på pointlisten, er sidst 

afholdte turnering afgørende for parrets placering. Der gives kun point, hvis rækken åbnes, altså ved mindst 3 

deltagende par. 

 

Præmiering: 

Ved bekendtgørelse af resultatet præmieres bagfra. 

A-finale par præmieres med medaljer til placeringerne 1., 2. og 3. Alle par skal have diplomer. 

Man kan dog ved DM give de resterende pladser en plakette. 

 

 



DM for hold: 

Kategorier 

Børn, Junior og voksne 

Hold består af 4 par, dvs et børnepar, to juniorpar og et voksenpar. Et par kan deltage i nærmeste højere kategori. 

Der danses 2 basicrunder, dog må junior danse deres normale program.  Dog kan 3 par udgøre et hold. 

 

Afvikling: 

2 indledende runder med max 6 par pr pulje, 6 bedste hold til finalen. 

Der tilstræbes deltagelse af  minimum 3 hold. 

 

Bedømmelse: 

Der gives karaktererne 1-5, med 1 som bedste. Ved bedømmelse af indledende runder anvendes karaktererne 1-5 

med 1 som bedste – ”manglende” par tildeles karakteren 5, mens bedømmelse af finaler anvendes placeringer med 

efterfølgende skating for a finde parrenes samlede, endelige placering. 

 

Områdemesterskaber: 

Ved Jysk/Fynsk og Sjællandsmesterskaberne er der mulighed for talent par at rykke op i sportsrækken uden det får 

konsekvenser for parret. 

 

DM afvikles kun i sportsrækken.  Talent par der deltager i DM, vil derfor skulle forsætte i sportsrækken. 

Kategorier – som pointturneringer 

Afvikling – i princippet rækkeopdeling, pånær for voksenrækken med nedskærring. 

 

Kvalifikation til DM: Man skal deltage i minimum 3 turneringer (JFM og SM tæller med) for at kvalificere sig  til DM. 

 

DS FUNK/HIP HOP SOLO, DUO, HOLD 
Turneringer:  
  Arrangeres af DS. 
  DS´ s regler er gældende.  
 
Deltagere:  

Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS. 

Man kan ikke deltage på to forskellige hold indenfor samme aldersklasse. 

Deltager man I flere kategorier ved turneringen kan man ikke forvente der tages højde for 

dette I tidsplanen. 

Registrering:  

Registrering af dansere/hold sker ved DS’s turneringsudvalg (se hjemmesiden sportsdans.dk). 

Turneringsår går fra 1. septemer til 31. august.  

Registrering sker på det officielle registreringssystem, senest 1. oktober, efterregistrering 

senest 3 uger inden turneringsafholdelse. 



Husk at anvende klubskifteblanket. Ved klubskifte inden for turneringsåret er der 60 dages 

karantæne. Hvis dette ikke overholdes kan evt. point eller DM fratages.   

Der må være 40% udskiftning /forøgelse på et hold i løbet af sæsonen.  

Ved registrering gives holdet et sigende navn, der også bruges ved tilmelding til turnering. 

Navnet må ikke ændres i turneringsåret.  

Minimum 5 personer på et hold.  

 

Aldersklasser: 

 Minibørn ikke fyldt 8 år inden åres udgang (1. Januar) 

Solo/duo Børn 1. ikke fyldt 10 år inden årets udgang (1. Januar) 

 Børn 2. ikke fyldt 12 år inden årets udgang (1. Januar) 

 Junior 1. ikke fyldt 14 år inden årets udgang (1. Januar) 

 Junior 2. ikke fyldt 17 år inden årets udgang (1. Januar) 

 Ynglinge ikke fyldt 19 år inden årets udgang (1. Januar) 

 Voksne fyldt 19 år inden årets udgang (1. Januar) 

 

Ved duo: Følger den ældste danser. (Bemærk dette) 

Hold:  Minibørn Ikke fyldt 8 år inden årets udgang (1. Januar) 

Børn :  Fyldt 8 og ikke fyldt 12 år inden årets udgang (1. Januar) 

Junior :  Fyldt 12 og  ikke fyldt 17 år inden årets udgang (1. Januar) 

Voksne: Fyldt 17 år inden årets udgang (1. Januar) 

  

Minimum 5 personer på et hold, der er ikke noget maksimum, men bemærk gulvstørrelsen er 

min (13x13 m). Alle på holdet skal kunne danse og holde sig inden for dansegulvet. 

 Er mere end 1 over holdets aldersgrænse rykkes holdet op i næste alderskategori  

                              

Påklædningsbestemmelser:  

 Tøjet skal dække brystområdet, samt fra hoftekant til toppen af hoftebenet. (Hipster).  

Der må ikke anvendes rekvissitter.  

 Det er ikke tilladt at bære nogen form for smykker. Disse skal enten fjernes eller dækkes med 

plaster, af sikkerhedsmæssige grunde..  

 Endv. er DS´s regler for reklame/sponsor på tøj gældende. 

  

 

 

Musik: 

Solo/duo: 27 – 28 takter pr. Minut = 108-112 BMP (beats per minut) 

 Puljelængde: ca. 1½ min. 

Hold: Puljelængde:  2 min. +/- 5 sekunder 

 Musikken må gerne være mixet, og variere i hastighed og tempi udover de 27 – 28 takter pr. 

Minut, sålænge Funk/Hip hop stilen stadig overholdes. 



Holdene medbringer egen musik som afleveres til musikbordet. Musikken skal afleveres i 1 

eksemplar på  CD af en holdleder 30 min. før start. Musikken skal være færdigmixet på 

forhånd og må kun indeholde det musik på som det enkelte hold skal bruge.  

Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte. 

Musikken skal lægges/uploades på holdets registrering via tilmeldingssystemet, således at vi   

ikke risikerer at musikken ikke kan afspilles. 

Musikvalg/Genre er fri. 

   

Bedømmelse:  

Der skal være min. 3 dommere.  

 I indledende runder anvendes karaktererne 1 – 5, med 1 som bedste karakter. 

I finale placeres holdene, parrene 1, 2, 3, 4, 5, 6 (7). 
Den som bilag vedlagte dommerseddel skal benyttes. 

 

Kriterier for Funk/hip hop stilen: 

 Gulvøvelser, akrobatik og break-tricks er tilladt. 

 

Som dommer lægges der vægt på:  

 Musikforståelse og brug af musikken 

 Udstråling og præsentation 

 Teknik – balance, kropskontrol m.m. 

 Evnen til at kombinere arme og ben-bevægelser. Hvor det er påkrævet. 

                             ”Flow” i dansen. Dansen er flydende og kontinuerlig og I harmoni med musikken 

 Koreografi 
 Der foretrækkes varierende trin og bevægelser og få gentagelser.  
                               Sværhedsgraden i hold vægtes højt. 
                               Ved duo/hold dømmes der endvidere efter synkronitet. 

 Ved hold endvidere efter brug af hele gulvet samt flydende pladsskift i dansen 

  

 

Afvikling:  

Indledende runde og rækkeinddeling med efterfølgende finaler i hver aldersklasse. 

(min.2 runder). 

 

Disco solo/hip-hop solo/duo fra junior 1:  
I alle A-finaler danses som følgende: 
1. man danser 1 repræsentationsdans (1 danser/1par) på 0,30 minut af gangen. 
2. 1 minuts pause. 
3. Alle finaledeltagere danser sammen 1 minut. 

 

 Solodansere max 7 dansere i hver pulje. Finaler max 8 personer  

 Duo max. 7 par i hver pulje. 

 Hold max. 1 hold på gulvet ad gangen 

 

 For hold: Inden holdet går på gulvet, skal en fra holdet gå ind med nummeret holdt foran sig, 

således at dommerne tydeligt kan se hvad nummer holdet har. 

 

 Turnering gennemføres kun for rækker, hvori der er tilmeldt mindst 3 hold. Dog kan man ved 

mindre end 3 tilmeldte hold, slå 2 aldersklasser sammen. Hver række præmieres for sig  



         Krav for deltagelse ved DM for solo/duo og hold:  

Man skal deltage i min. 3 turneringer.  

SM og JFM tæller med som en turnering 

  

 Krav for deltagelse ved DM for Hold: 

Der føres pointlister ved turneringerne og de 12  hold med flest antal point udtages til DM. 

Dette udregnes ved at holdenes samlede sum, deles med antallet af mulige turneringer  

HUSK: JFM og SM medregnes som turnering uden pointgivning. 

 DM, SM og JFM afvikles med semifinale og nedskæring  

 

Man skal have opnået point ved deltagelse i pointturneringerne for at blive udtaget til DM og 

minimum have deltaget i 3 turneringer. 

 

Præmiering:  

Solo/duo:samtlige  A-finale dansere præmieres med medaljer til placeringerne 1, 2 og 3. Alle 

dansere skal have diplom. Al præmiering/diplomer skal foregå på gulvet/podiet. 

 Hold: Et diplom tilhvert hold, derudover en medalje til placeringerne 1, 2 og 3 i A-finalen. Alle hold 

får diplomer.  

 Præmieringen begynder bagfra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS / DISCO/FREESTYLE SOLO & DUO 
 

Turneringer: 

 Arrangeres af DS. 

 DS´ s  regler er gældende. 

Deltagere:  

Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS. 

  



Deltager man I flere kategorier ved turneringen kan man ikke forvente der tages højde for 

dette I tidsplanen. 

         Registrering:   

Registrering af dansere sker ved DS’s turneringsudvalg (se hjemmesiden sportsdans.dk). 

Turneringsår går fra1. septemer til 31. august.  

Registrering sker på den officielle registreringsblanket, senest 1. oktober, efter -registrering 

senest 3 uger inden turneringsafholdelse. 

Husk at anvende klubskifteblanket. Ved klubskifte inden for turneringsåret er der 60 dages 

karantæne. Hvis dette ikke overholdes kan evt. point fratageseller DM placering 

diskvalifiseres. 

Aldersklasser:  

Solo: 

Minibørn under 8 år 

Børn 1. ikke fyldt 10 år inden årets udgang (1. jan.) 

 Børn 2. ikke fyldt 12 år inden årets udgang (1. jan.) 

 Junior 1. ikke fyldt 14 år inden årets udgang (1. jan.) 

 Junior 2. ikke fyldt 16 år inden årets udgang (1. jan.) 

 Ynglinge ikke fyldt 19 år inden årets udgang (1. jan.) 

 Voksne fyldt 19 år inden årets udgang (1. jan.) 

 

Ved duo: Følger den ældste danser. (Bemærk dette) 

 . 

Påklædningsbestemmelser: 

Tøjet skal dække brystområdet, samt fra hoftekant til toppen af hoftebenet. (Hipster).  

 Der må ikke anvendes rekvisitter, ligesom der ikke må ændres på påklædning under dansen. 

F.eks. afførelse af forskellige tøjdele. 

 Det er ikke tilladt at bære nogen form for smykker. Disse skal enten fjernes eller dækkes med 

plaster, af sikkerhedsmæssige grunde. 

 Endv. er DS´s regler for reklame/sponsor på tøj gældende. 

 Deltagernummer skal tilstræbes at bæres på ryggen.  

 

   

Musik:  

solo/duo: 33 – 35 takter pr. minut = 132 – 140 BMP (beats per minut) 

 Puljelængde:  ca. 1½ min. 

 

 

Bedømmelse:  

Der skal være min. 3 dommere. 

 I indledende runder anvendes karaktererne 1 – 5, med 1 som bedste karakter.. 

 I finale placeres parrene 1, 2, 3, 4, 5, 6 (7-8). 

 

Disco/Free style stilen: 



Stilen er glad og frisk. Bevægelserne er hurtige og markante og ønskes “færdigudført”. (strakte 

arme osv.) Dansen skal afspejle glæden ved at bevæge sig til musik.. 

Akrobatik/løft er ikke tilladt, dog tillades split, hop, spagat samt gulvøvelser. Figurer, hvor 

kroppen drejer om sin egen længde-akse f.eks vejrmølle, flick flack, håndstand o. lign. er ikke 

tilladt. 

 

Som dommer lægges der vægt på: 

 Musikforståelse og brug af musikken 

 Teknik – balance, kropskontrol m.m. 

 Evnen til at kombinere arme og ben-bevægelser 

  “Flow” i dansen. (dansen er flydende og kontinuerlig og i harmoni med musikken) 

 Koreografi 

 Udstråling og præsentation 

Der foretrækkes varierende trin og bevægelser og få gentagelser.  

 Ved duo dømmes der endvidere efter synkronitet. 

  

Præmiering:   

Solo/duo:samtlige  A-finale dansere præmieres med medaljer til placeringerne 1, 2 og 3. Alle 

dansere skal have diplom. Al præmiering/diplomer skal foregå på gulvet/podiet. 

                Præmieringen begynder bagfra. 

 

   

 

Afvikling:  

Min. 2 runder. 

 Solodansere max 7 dansere i hver pulje. Finaler max 8 personer 

 Duo max. 7  par i hver pulje. 

 DM/SM og JFM afvikles med semifinale og nedskæring 

                        Krav for deltagelse ved DM for solo/duo:  

Man skal deltage i min 3 turneringer.  

SM og JFM tæller som en turnering. 

 

 

 

  



DS / SHOWDANCE FOR HOLD 
 
Turneringer:  
  Arrangeres af DS. 
  DS´ s regler er gældende. 

 

Deltagere: 

 Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS. 

Deltager man i flere kategorier ved turneringen kan man ikke forvente der tages højde for 

dette i tidsplanen. 

Man kan ikke deltage på forskellige hold indenfor samme aldersklasse. 

 

Registrering: 

  Registrering af dansere/hold sker ved DS’s turneringsudvalg (se hjemmesiden sportsdans.dk). 

Turneringsår går fra 1. septemer til 31. august.  

Registrering sker i det officielle registreringssystem, senest 1. oktober, efterregistrering senest 

3 uger inden turneringsafholdelse. 

Husk at anvende klubskifteblanket. Ved klubskifte inden for turneringsåret er der 60 dages 

karantæne. Hvis dette ikke overholdes kan evt. point eller DM fratages.   

Der må være 40% udskiftning /forøgelse på et hold i løbet af sæsonen.  

Ved registrering gives holdet et sigende navn, der også bruges ved tilmelding til turnering. 

Navnet må ikke ændres i turneringsåret.  

Minimum 5 personer på et hold 

 

Aldersklasser:  
 

 Der danses i flg aldersklasser:  

Minibørn: Ikke fyldt 8 år inden årets udgang (1. Januar) 

Børn :  Fyldt 8 og ikke fyldt 12 år inden årets udgang (1. Januar) 

Junior :  Fyldt 12 og ikke fyldt 17 år inden årets udgang (1. Januar) 

 Voksne: Fyldt 17 år inden årets udgang (1. januar) 

 

 

Minimum 5 personer på et hold, der er ikke noget maksimum, men bemærk gulvstørrelsen er 

min (13x13 m). Alle på holdet skal kunne danse og holde sig inden for dansegulvet. 

 

Er mere end 1 person over holdets aldersgrænse rykkes holdet op i næste alderskategori. 

Påklædningsbestemmelser: 

 Tøjet skal dække brystområdet, samt fra hoftekant til toppen af hoftebenet (hipster)  

 Der må gerne anvendes rekvisitter.  

 Det er ikke tilladt at bære nogen form for smykker. Disse skal enten fjernes eller dækkes med 

plaster, af sikkerhedsmæssige grunde. 

 Endvidere er DS´s regler for reklame/sponsor på tøj gældende. 



   

Musik:  

 

Puljelængde:  2 min +/- 5 sekunder 

  

Holdene medbringer egen musik som afleveres til musikbordet. Musikken skal afleveres i 1 

eksemplarer på CD af en holdleder 30 min. før start. Musikken skal være færdigmixet på 

forhånd og må kun indeholde det musik som det enkelte hold skal bruge. 

Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte. 

Musikken skal lægges på holdets registrering, således at vi ikke risikerer at musikken ikke kan 

afspilles.  

  

 Musikvalg/genre er fri. 

 

Musikken bedes uploaded på tilmeldingssystemet. 

 

Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte. 

 

Bedømmelse:  

Der skal være min. 3 dommere 
Dommerne skal være afskærmet og placeet på et højere niveau, således at rækker, linjer m.m. 
bedre kan bedømmes. 
 

 I indledende runder anvendes karaktererne 1 – 5, med 1 som bedste karakter. 
              I finale placeres holdene 1, 2, 3, 4, 5, 6 (7 -8). 
              

Kriterier for Showdance: 

Showdance skal præsenteres som et show. 
Dansen skal have et tema 
Musik, kustomer og trin skal vise temaet 
Musikvalg, stil og tøj er op til det enkelte hold. 
 

Som dommer lægges der vægt på:  

 Tema 

Kreativitet og fantasi 

Koreografi 

Sværhedsgraden vægtes højt 

Musikforståelse og brug af musikken  

 Teknik – balance, kropskontrol m.m. 

 Udstråling og præsentation 

Underholdningsværdi for et publikum 

Der foretrækkes varierende trin og bevægelser og opstillinger og få gentagelser.  

Tabes rekvisitter sker der et fradrag. 

 
Afvikling: Inden holdet går på gulvet, skal en fra holdet gå ind med nummeret holdt foran sig, således at 

dommerne tydeligt kan se hvad nummer holdet har. 

 

Indledende runde og rækkeinddeling med efterfølgende finaler i hver række. 

  

 Hold max. 1 hold på gulvet ad gangen 

 



 

 
 
 

Krav for deltagelse ved DM for Hold: 

Der føres pointlister ved turneringerne og de 12  hold med flest antal point udtages til DM. 

Dette udregnes ved at holdenes samlede sum, deles med antallet af mulige turneringer  

JFM og SM medregnes som turnering med pointgivning. 

 

DM, SM og JFM afvikles med semifinale og nedskæring  

 

Man skal have opnået point ved deltagelse i pointturneringerne for at blive udtaget til DM og 

minimum have deltaget i 3 turneringer. 

 

  

Præmiering:  

 Hold: 

 Et diplom til hvert hold, derudover en medalje til placeringerne 1, 2 og 3 i A-finalen. Alle hold får 

diplomer.  

 Præmieringen begynder bagfra 

 

 

 

 

 

  



BOOGIE regler, ikke aktiv 
 

JITTERBUG 
Jitterbug danses under DS's officielle turneringssystem, hvori følgende arrangementer indgår: 

 

 Danmarksmesterskaber (DM) 

 

 Ranglisteturneringer (RL) 

 

 Regionsmesterskab (SM, JFM) 

 

 Ved tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses med følgende regulativ anvendes DS's til enhver tid 

gældende reglement for Rock´n Roll. 

 

 

 Aldersgrupper/kategorier: 
 
 Børn I  8-10 år 

 Børn II  10-12 år 

 Junior I   12-14 år. 

 Junior II  14-16 år 

 Ynglinge   16-18 år 

 Voksne  18-40 år 

 Senior  Fyldt 35 år (herren) 

 Oldies  Fyldt 48 år (herren) 

 

 

 Såfremt kriterierne overholdes står det et par frit, hvornår oprykning fra voksne til senior eller fra 
senior til Oldies sker. 

 
 I tilfælde af få tilmeldte par slås en række sammen med nærmeste øvre aldersgruppe 
 

 Alders indelingen følger kalenderåret, kategorien bestemmes ud fra den ældste i parret, der ikke 
må overskride den ovenfor angivne alder inden 1. januar i kalenderåret. 

 

 

 Kategorier/danse:  
 
 Børn I og II :   1min. i 44 bpm.. 
 
 Junior I, II og Oldies:  1 min. i 46 bpm.  
 
 Ynglinge/Voksne/Senior :  1 min. i 48 bpm.  

Puljer: 
 
 For børn og junior gælder følgende : Pulje størrelser max. 6 par, i finalen undtagelsesvis 7 par. 

 

 For voksne gælder følgende: 3 bedste par i A-finale med solorunder, de 3 øvrige i B-finale i én 

pulje. 

 

 

Slettet: , ikke aktiv



 Runder: 
 
 Der danses indledende runde. 6 bedst placerede par går direkte til semifinale, øvrige par danser 

opsamlingsrunde. Her findes yderligere 6 par til semifinalen.  

 

 I semifinalen krydses 6 par til finalen, hvor parrene placeres 1-6 (1-3 i voksne A og B-finale). 

 

 I voksenes A-finale danses solorunder.  

 

 

 Musik : 
 
 Musikken bestemmes udelukkende af arrangørerne. 

 

 

 Bedømmelse : 
 
 Pige/pigepar ligestilles med dreng/pigepar. 

 

 Dansen bedømmes generelt som ved Rock´n Roll, dog bruges der ikke international 

dommerseddel. 

 

 

DS  CHEER FOR HOLD 
 

Turneringer:  

Arrangeres af DS.  

 DS´ s regler er gældende. 

 

Deltagere:  

Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS 

Man kan ikke deltage på to forskellige hold indenfor samme aldesklasser. 

 

         Registrering:  

Registrering af dansere/hold sker ved DS’s turneringsudvalg (se hjemmesiden sportsdans.dk). 

Turneringsår går fra1. septemer til 31. august.  

Registrering sker på den officielle registreringsblanket, senest 1. oktober, efter -registrering 

senest 3 uger inden turneringsafholdelse. 

Der må være 40% udskiftning /forøgelse på et hold i løbet af sæsonen.  

Ved registrering gives holdet et sigende navn, der også bruges ved tilmelding til turnering. 

Navnet må ikke ændres i turneringsåret.  

Minimum 5 personer på et hold 

 

Aldersklasser:   

Slettet: / DRRU



Der danses i fire aldersklasser: Minibørn under 8 år 

Børn: 8 – under 12 år. 

    Ungdom:  12- 16 år. 

    Voksne: over 16 år. 

  

  Der må være kun være 1 person på holdet, der er over aldersgrænsen, dog højst 1 

aldersklasse fra (børnedanser må ikke danse på voksenholdet.)  

 

Hold størrelse:   

Et hold består af min. 5 personer. Der er ikke noget maksimum, men bemærk gulvstørrelsen 

13x13 m. Holdet skal starte inden for arealet og må ikke træde udenfor de 13x13 i showet. 

 

 

Kriterier for cheer:  

 Cheerleader rutinen skal opbygges af stunt (løft), kast og pyramider, cheer spring, 

springgymnastik, cheerdans og råb. 

 

Obligatoriske elementer:  

 Skal udføres af hele holdet på samme tid eller i ripple (kanon), undtaget er dog stunt og 

springgymnastik. 

 1 cheer råb/chant (uden musik), stunt, pyramider eller kast, cheer dance, cheer spring (split, 

herkie, hurdle, pike ect.) elementer fra springgymnastik. 

 Efter indløb skal alle udøvere indtage en fast stillestående position og undgå bevægelse før 

musik/show starter. 

 Der må ikke startes i stunt. Hvilket betyder, at der ikke må bygges noget op før musik eller råb 

begynder. Man må gerne stille sig klar til stunt og starte med dette efter start af musik eller 

råb, men alle skal have min. ét ben på gulvet ved start. 

 Cheer råb må ikke indspilles i musikken. 

 Det er ikke tilladt at lave stunt, der er over 2½ mand høj og max 3 lag for voksne og 2 lag for 

ungdom og børn. 

 Diverse props (flag, banner, megafoner, stole m.v.) må ikke efterlade noget på gulvet, der 

kræver rengøring. 

 Det er tilladt at bruge spottere på gulvet 

 

Musik:  

 Puljelængde 3,00 min. +,- 5 sek. 

 

 Holdene medbringer egen musik som afleveres til musikbordet. Musikken skal afleveres i 2 

eksemplarer påCD  af en holdleder 30 min. før start. Musikken skal være færdigmixet på 

forhånd. Der skal afleveres 2 eksemplarer pr. hold og der må kun være det musik på som det 

enkelte hold skal bruge. 

Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte. 

 



Påklædningsbestemmelser: 

 Fri påklædning, tøjet skal dække brystområdet, samt fra hoftekant til toppen af hoftebenet. Der 

ikke må ændres på påklædningen under dansen. F.eks. afførelse af forskellige tøjdele.Der må 

gerne anvendes rekvisitter. 

 Det er ikke tilladt at bære nogen form for smykker. Disse skal enten fjernes eller dækkes med 

plaster, af sikkerhedsmæssige grunde. 

 Endvidere er DS’s regler for reklame/sponsor på tøj gældende. 

 

                              

  

 

 

Bedømmelse:  

 Der skal være min. 3 dommere. Dommerne placeres på et højere niveau, således at rækker, 

linjer m.m. bedre kan bedømmes. Afskærmet fra publikum. 

 

 I indledende runder anvendes karaktererne 1 – 5, med 1 som bedste karakter. I finale placeres 

holdene 1 – 6 

 

Dommerne skal lægge vægt på: 

- Kreativitet og fantasi 
- Underholdningsværdi for et publikum 
- Musikforståelse og brug af musikken 
- Udstråling og præsentation 
- Teknik – balance, kropskontrol m.m. 
- Evnen til at kombinere arme og ben bevægelser 
- Koreografi 
- Brugen af hele gulvet 
- Sværhedsgraden vægtes højt 
- Stunts vægtes højt i ungdom og voksne 

 

 Der foretrækkes varierende trin og bevægelse og få gentagelser 

 

Afvikling:  

Inden holdet går på gulvet, skal en fra holdet gå ind med nummeret holdt foran sig, således at 

dommerne tydeligt kan se hvad nummer holdet har. 

 

Indledende runde og rækkeinddeling med efterfølgende finaler i hver række.  

 max. 1 hold på gulvet af gangen. 

 Der føres ranglister ved turneringerne og de 12  hold med bedst antal point  udtages til DM. 

Dette udregnes ved at holdenes samlede sum, deles med antallet af mulige turneringer (her 

regnes JF og SM ikke med). DM afvikles med nedskærning. 

Turnering gennemføres kun for rækker, hvori der er tilmeldt mindst 3 hold. 

 



Præmiering:   

Hold: Diplom til hold i finalen, derudover en personlig præmie til placeringerne 1,2 og 3 i A-

finalen. Alle hold får diplomer.  

 

               Præmiering sker bagfra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCK’N ROLL FORMATION 
 

Turneringer:  
  Arrangeres af DS. 
  DS’ regler er gældende. 

 

Deltagere:  

Dansere, der er medlem af en forening/klub under DS. 

Deltager man i flere kategorier ved turneringen kan man ikke forvente der tages højde for 

dette i tidsplanen. 

Registrering:              Registrering af dansere/hold sker ved DS’s turneringsudvalg (se hjemmesiden sportsdans.dk) 

              Turneringsåret går fra 1. September til 31. August. 

Registrering sker i det officielle registreringssystem senest 1, Oktober, efterregistrering senest 

3 uger inden tunreringsafholdelse. 

Husk at anvende klubskifteblanket. 

Ved klubskifte inden for turneringsåret er der 60 dages karantæne. 

Hvis dette ikke overholdes kan evt. point eller DM fratages. 

Der må være 40 % udskiftning/forøgelse på et hold i løbet af sæsonen. 

Minimum 4 og max 8 par pr formation. 

Man kan ikke deltage i mere end en formation. 

 

 

Registrering:  

Registrering af dansere i formation sker ved DS’s turneringsudvalg. Registrering følger DS’s 

turneringsår, der går fra 1. septemer til 31. august.  

Ved registrering gives formation et navn, der også bruges ved tilmelding til turneringer. 



                               Der må kun finde max. 40% udskiftning /forøgelse på en formation løbet af sæsonen. 

Registrering sker på den officielle registreringsblanket, senest 1. oktober, efter registrering 

senest 3 uger inden turneringsafholdelse.  

 

Aldersklasser:  

Der dansen i 1 aldersklasse kaldet ”Rock’n Roll Formation”. 

 Gulvstørrelse: minimum 12 x 12 meter 

 

Påklædningsbestemmelser: 

 Frit, dog skal DS tøjbestemmelser overholdes. D.v.s. tøjet skal dække brystområdet, samt fra 

hoftekant til toppen af hoftebenet.  Der må gerne anvendes rekvisitter. 

 Endvidere er DS´s regler for reklame/sponsor på tøj gældende. 

   

Musik:  

Puljelængde:  2:45 – 3:00 min 

 

 Formationen medbringer egen musik som afleveres til musikbordet. Musikken skal afleveres i 

1 eksemplar på enten CD  af en holdleder 30 min. før start. Musikken skal være færdigmixet på 

forhånd og må kun indeholde det musik som det enkelte hold skal bruge. 

Holdleder meddeler hvor holdet står placeret, når deres musik skal starte. 

Musikken skal lægges på holdets registrering, således at vi ikee risikerer at musikken ikke kan 

afspilles.  

 Musikvalg/genre er fri, dog skal den overvejende del af musikken være Rock’n Roll 

 Musikken bedes uploadet på tilmeldingssystemet. 

Bedømmelse:  

Der skal være min. 3 dommere.  

 

 Der anvendes karaktererne 1 – 6, med 1 som bedste karakter. 

I finale placeres holdene 1, 2, 3, 4, 5, 6  

Kriterier for Formations Rock: 

 Formations Rock skal præsenteres som en showdans. 

Musikvalg, stil og tøj er op til den enkelte formation, dog skal den overvejende del af musikken 

være Rock’n Roll. 

En formationsdans skal som minimum indeholde 12 Rock’n Roll grundtrin (Kick-Ball Chance-

Kick-Kick), og må ikke indeholde AKRO-elementer. 

Der må ikke anvendes rekvisitter. 

 

Som dommer lægges der vægt på: 

 Underholdningsværdi for et publikum 

 Musikforståelse og brug af musikken  

 Udstråling og præsentation 

 Teknik – balance, kropskontrol m.m. 



 Evnen til at kombinere arme og ben-bevægelser 

 Koreografi 

 Brugen af hele gulvet 

 Sværhedsgraden vægtes højt 

  

 

 

Afvikling:  

Inden holdet går på gulvet, skal en fra holdet gå ind med nummeret holdt foran sig, således at 

dommerne tydeligt kan se hvad nummer holdet har. 

 

Indledende runde og rækkeinddeling med efterfølgende finaler i hver række.  

 max. 1 formation på gulvet af gangen. 

Krav for deltagelse ved DM for Hold:                          

 Der føres pointlister ved turneringerne og de 12 formationer med flest antal point  udtages 

til   DM. Dette udregnes ved at holdenes samlede sum, deles med antallet af mulige 

turneringer. 

 JFM og SM medregnes som turnering med pointgivning. 

  

 DM, SM og FJM afvikles med semifinale og nedskæring. 

 

 Man skal have opnået point ved deltagelse i pointturneringerne for at blive udtaget til DM og 

minimum have deltaget i 3 turneringer. 

 

Præmiering:  

Et diplom til hver formation, derudover en medalje til placeringerne 1,2 og 3 i A-finalen.  

Alle hold får diplomer.  

Al præmiering/diplomer skal foregå på gulvet/podiet. 

Præmiering begynder bagfra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Turneringsguide 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Sportsdanserforbunds 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Indledning. 
 

Dette kapitel er tænkt som en hjælp til nye klubber/foreninger, der for første gang skal arrangere en turnering. 
Den vil indeholde de fleste oplysninger, der er brug for, og vi håber, den vil blive til stor hjælp fremover. Skulle 
der være emner, som skal med i mappen, er alle velkomne til at rette henvendelse til turneringsudvalget. E-
mailadresser findes på hjemmesiden (www.sportsdans.org) 
Held og lykke med brug af mappen til kommende turneringer.  
 

Hvordan får klubberne/foreningerne turneringer. 
Hvert år udbyder Danmarks Sportsdanserforbund (DS) turneringer, som kan søges gennem de to regioner DSV 

og DSØ, og er gældende for alle klubber/foreninger, der er medlem af en region. 

 

Hvilke krav stilles der. 
Klubber/foreninger, der søger, skal starte med at arrangere regionale/rangliste turneringer og kan derefter 

søge om at få tildelt unions mesterskaber, danske mesterskaber og internationale turneringer. 

Der stilles samtidig krav om, at en passende hal er til rådighed. 

Indbydelser til turneringer skal først sendes til turneringslederen og ligeledes til DS-TU for godkendelse (se 

turneringsreglementet), og herefter lægges indbydelse på nettet til rådighed for DS’s foreninger/klubber. For 

eksempel på indbydelse se bilag 5. 

 

Hvem kan deltage ved turneringer. 
 Ved regionale- og områdemesterskaber er det par fra egen region, der kan deltage. 

I nationale (ranglister og DM) kan par fra hele Danmark deltage. 

Udenlandske par, der danser på dansk licens, må også deltage i ovennævnte turneringer på nær DM. 

Et krav for alle par er et medlemskab af en klub/forening under DS, og at parret er registreret på den officielle 

parliste, som opdateres af et medlem af turneringsudvalget. 

 

Tilskudsmuligheder. 
I forbindelse med afholdelse af DM afregnes de udenlandske dommeres transportomkostninger med DS. 

Til alle andre turneringerne sender DS tilskuddet direkte til regionerne. 

De har forskellige ordninger for at yde tilskud: 

DSØ giver tilskuddet til den arrangerende klub/forening. 

DSV giver et tilskud – se kapitel 15 og 16 

Klubberne/foreningerne kan også søge kommuner, fonde og sponsorer om tilskud til turneringerne. Disse 

muligheder er meget forskellige, afhængig af hvor i landet, man bor. 

  



 

Økonomi. 
 

Der bør udarbejdes et fornuftigt budget forud for stævnet, så man ikke kommer ud for overraskelser efter 

stævnet. Da budgettet skal bruges der hvor der eventuelt søges om tilskud og over for sponsorer, er det 

meget vigtigt, at det er så realistisk som muligt. 

Programmer kan være en stor post på budgettet, men der findes firmaer, der påtager sig at lave dem, hvis 

klubben/foreningen ikke selv vil stå for udarbejdelsen. Ligeledes kan udsmykning af hallen også være 

bekostelig. Så derfor ”et godt budget - er et godt arbejdsredskab”. Se bilag 4 

 

TV dækning. 
TV dækning ved turneringer kan være en god ting, da det kan hjælpe med til at tegne sponsorkontrakter. 
Klubber/foreninger skal kontakte DS inden der tegnes TV kontrakt, da DS har forhandlingsretten, og der kan 
være andre, der har rettighederne til at optage og sende fra danseturneringer. 
 

Tildeling af officials. 
Når en klub/forening har fået tildelt en turnering, får den ligeledes tildelt en turneringsleder. 

Turneringslederen er en vigtig person, som klubben/foreningen kan og skal bruge før, under og efter 

turneringen.  

Klubberne/foreningerne kan fremsætte ønske om, hvem de vil have som turneringsleder til deres 

arrangementer til regionerne. Turneringsudvalget (DS-TU) skal herefter godkende ønskerne. 

Turneringslederen laver en tidsplan for turneringen. Planen sendes klubben/foreningen til de personer, der er 

involveret i afvikling af stævnet. Parnavne og antal af par med nummerering skal være turneringslederen i 

hænde senest 14 dage før turneringsdatoen. 

Der skal benyttes officials, der blandt andet skal hjælpe turneringslederen; chefberegner og beregnere (se 

Turneringsreglementet). 

Turneringsleder skal sikre sig, om klubben har uddannet beregnere ellers påhviler det turneringslederen 

Til turneringer skal der også bruges dommere, der udtages af DS-TU til standard/latin og til Rock’n Roll  af  

Dansk Rock’n Roll Union. Navnene og adresserne på dommerne sendes til klubber/foreninger i god tid før 

turneringen. Dommerne bliver også offentliggjort på www.sportsdans.org. 

Ved de fleste turneringer vil der også anvendes en basicdommer, der har til opgave at se efter om danserne 

overtræder reglerne om stofbegrænsning. Jævnfør kapitel 8. 

Der kan i enkelte tilfælde også være ”blinddommere”/aspiranter til stede. Det er dommere under uddannelse 

og skal behandles på lige fod med andre dommere (undtagen ved aflønning). 

Musikken er en vigtig del af et stævne, og der bør man sikre sig at takter, musikvalg og anlæg er af høj 

kvalitet. 

Der skal også benyttes speaker/e ved stævnet, han/hun bør være en, der kender til miljøet og har en klar og 

tydelig stemmeføring, samt en god situationsfornemmelse. Aflønning aftales med klub/forening.  

Aflønning af turneringsleder, chefberegner, beregnere og dommere kan findes i en skrivelse, der findes i 

turneringsreglementet, se (bilag 2). Aflønning af musikken og speaker aftales i hvert enkelt tilfælde. Både 

musik og speaker skal have en indbydelse i lighed med de ovennævnte. 

Aspiranter skal intet honorar have, men en passende behandling i lighed med, hvad de øvrige dommere og 

officials får i løbet af dagen.  

 



 

Praktiske ting ved stævnet. 
 

Tidsplanen (gerne i stort format) for dagens forløb er meget vigtig og bør ophænges centralt i hallen eller i 
turneringsprogrammet, så deltagere og publikum let kan følge med. 
Da PC’er og musik skal bruge en del strøm, bør de være på hver sin gruppe strømudtag, hvis det er muligt. 
DS-TU råder over et antal PC’er, som klubberne/foreningerne kan benytte ved turneringerne. 
Papir til turneringen (PC’er) har turneringslederen med, betales af foreningen. 
Rygnumre skal nu overholde A5 størrelse (se turneringsreglementet). 
Der henvises til skema (bilag 2) ”Klar til turnering”.  
Ved DM’er, dog ikke DM hold, bruges DS’s gulv. 
Gulvets størrelse skal opfylde kravet fra turneringsreglementet. Ved DM’er og ranglisteturneringer skal gulvet 
minimum have et areal på 325 m2. 
 

Man kan evt. bruge en projektor til puljemix. 
 
Som en del af udsmykningen skal der ved DM være DS’s flag, samt ved internationale turneringer endvidere 
WDSF’s flag. Disse flag udlånes ved henvendelse til DS kontor. 
 

Rygnumre 
 
Det er vigtigt at rygnummeret har en størrelse på A5 – hertil kan lægges 20% til evt. sponsor 
 
 

Pokaler og medaljer. 
 
Til mesterskabsstævner; DM Standard, DM Latin og DM Hold uddeles medaljer fra Danmarks Idrætsforbund 
(gælder kun i voksenrækken – kontakt DS-TU). I alle rækker udleveres medaljerne af DS.  
Der findes vandrepokal til voksen Latin i forbindelse med DM, samt pokaler til alle talentrækker i standard og 
latin (DS-TU er ansvarlig) 
 
Ved de Jysk/Fynsk og Sjællands mesterskaberne leverer DSØ eller DSV medaljer. Endvidere kan der udleveres 
pokaler, ansvar DSV/DSØ. Endvidere udleveres pokaler til de alternative mesterskaber – ansvar DS. 

 
Efter turneringen 

 
Turneringslederen sørger for at turneringslederrapporten sendes til turneringsledere og DS-TU og at 
resultaterne sendes til DS-TU for offentliggørelse på Internettet. 
Basicdommeren sørger for, at eventuelle påtaler/advarsler bliver indberettet. 
Klubben/foreningen skal også huske at betale KODA afgifter, hvis det er påkrævet.  

 
 

Internationale turneringer 

 
Ved internationale turneringer er nogle af reglerne anderledes, da der her gælder WDSF’s regler. 
Her er tale om EM og VM, samt åbne turneringer arrangeret under WDSF (eks. Copenhagen Open, 
Århus Open m. fl.). Reglerne kan rekvireres gennem DS, hvis det bliver nødvendigt. 
 
Det må forventes, at dommere fra udlandet i forbindelse med internationale turneringer ankommer 
dagen før og først rejser dagen efter. 

 
 
 

  



Følgende bilag er med: 
 

1. Forslag til behandling af officials 
2. Honorering/godtgørelse til officials. 
3. Klar til turnering. 
4. Turneringsbudget. 
5. Eksempel til proposition (indbydelse). 

 

 

 

  



Bilag 1 

 

Bilag 1, Forslag til ”behandling” af officials: 
 

Arrangørerne skal i god tid skriftlig orientere dommere og officials om: 

1. Start og beregnet sluttid for turneringen 

2. Mødetid for dommere og officials (afregning sker efter den forlangte mødetid) 

3. Påklædning (f.eks. pæn påklædning om dag - festpåklædning aften) 

4. Forplejning af dommere og officials på turneringsdagen 

5. Udregnet dommerhonorar og rejsegodtgørelse. 

 

I forbindelse med rejsegodtgørelse til danske dommere, anbefales det at forespørge hos DSB (evt. 

www.rejseplanen.dk), så man undgår diskussion. 

Med hensyn til forplejning bør man tænke på, at nogle af dommerne måske har skullet tidlig hjemmefra, og 

således måske ikke har fået andet end morgenmad.  

Derfor anbefaler turneringsudvalget at der ved ankomst beværtes med kaffe/te + 

oste/rullepølse/spegepølsemad eller lign..  

Under turneringen kan det anbefales, at der sættes frisk frugt på dommerbordet - der kan jo være langt fra kl. 

12.30 til kl. 17.30.  

I pausen kan det anbefales, at man ikke serverer smørrebrød, men i stedet bestiller en lille varm ret (dagens 

ret). Kan i de fleste tilfælde klares for samme udgift som for smørrebrødet - og det "mætter" mere, ligesom 

det ofte er således, at de, der kommer sidst til bordet, ikke kan vælge mellem flere stykker smørrebrød. 

Ligeledes skal man ved valg af mad tænke på, at danske dommere ofte har et par timers kørsel hjem. 

  

DM: 

Hvis det er et DM, er der jo også udenlandske dommere. Disse kommer efter turneringen hjem til et hotel, 

hvor der ikke er mulighed for at bestille mad, da køkkenet er lukket. Ligeledes er mange udlændinge jo 

skeptiske over for dansk rugbrød. 

I forbindelse med DM bør arrangører være opmærksomme på, at det må påregnes, at de udenlandske 

dommere ankommer dagen før turneringsdagen og først rejser dagen efter turneringsdagen. Det vil sige, at 

man skal påregne hotelophold for dommerne fra fredag aften til søndag morgen. 

Ved DM bør klubben have en engelsktalende "dommerkontakt". Det kan være en god ide at skrive et velkomstbrev 

til de udenlandske dommere, hvori man nævner hvorledes man har tænkt sig, turneringen skal forløbe, navnet på 

dommerkontakten samt hvornår og af hvem, deres honorar m.v. vil blive afregnet. 

 

Hvis man mangler hjælp til udkast til breve til udenlandske dommere er man velkommen til at kontakte DSV. 

  



 

Bilag 2, Retningslinier for afregning med dommere og øvrige officials 
Denne information er for at sikre, at man som stævnearrangør er opmærksomme på gældende regler omkring 

honorering/godtgørelse, m.v. af diverse officials. 

På turneringsdagen afregnes med danske dommere  efter følgende regler: 

Honorar:  

Grundbeløb Kr. 300.- samt Kr. 60.- pr. påbegyndt time, dog max. Kr. 900.-. 

     Rejseudgifter: 

Beløb for tog på Business Class T/R mellem hjemby og stævneby. Afregning efter kilometer takst (efter 

statens takster.) ydes kun i tilfælde af, at tog ikke kører (f.eks. dommere i lokalområde). 

Såfremt dommeren ikke kan være i sin hjemby, ved brug af offentlige transportmidler (dog ikke fly), 

inden midnat, samme dag som turneringen er afholdt, skal arrangøren stille hotelværelse til rådighed. 

Dog afregnes alternative dommere altid med kørepenge. 

 

På turneringsdagen afregnes med udenlandske dommere (i forbindelse med DM) efter følgende regler, 

ifølge skrivelse der udgår fra DS kontor til udenlandske forbund / dommere: 

Honorar: 

 DKR  1.000,00 

Rejseudgifter: 

 Transport (betales af DS) 

Hotel og forplejning: 

 Overnatning med morgenmad og forplejning i 2 dage / nætter. 

 

På turneringsdagen afregnes med turneringslederen efter følgende regler: 

Nationale turneringer: 

Grundbeløb Kr. 300.- samt Kr. 60.- pr. påbegyndt time. 

Transport godtgørelse afregnes med kørepenge (Statens takst). 

 

Internationale -& WDSF turneringer: 

Som ved nationale turneringer + 600 kr. pr. dag til klargøring. Ved turneringer der strækker sig over 

flere dage, beregnes hver dag som én turnering. 

 

På turneringsdagen afregnes med Chefberegner efter følgende regler: 

Nationale turneringer: 

Grundbeløb Kr. 200.- samt Kr. 60.- pr. påbegyndt time, hvis stævnet strækker sig ud over 3 timer 

Transport godtgørelse afregnes med kørepenge (statens takst). 

 

Internationale -& WDSF turneringer: 

Som ved nationale turneringer + 600 kr. pr. dag til klargøring. Ved turneringer der strækker sig over 

flere dage, beregnes hver dag som én turnering. 

 



     På turneringsdagen afregnes med beregnere efter følgende regler: 

 Ved nationale, såvel som internationale turneringer afregnes med kr. 60,- pr. påbegyndt time. 

Transport godtgøres med kørepenge (statens takst). 

 

      På turneringsdagen afregnes med alternative og rock dommere efter følgende regler: 

Honorar:  

Grundbeløb Kr. 300.- samt Kr. 60.- pr. påbegyndt time. 

Rejseudgifter: 

Afregning efter statens kilometertakst. 

 

Fællesregler: 

Ved turneringer der strækker sig over flere dage, beregnes hver dag som én turnering. 

 

Det bør tilstræbes, at afregning med diverse officials er foretaget inden turneringens afslutning. 

 



Bilag 3 

Bilag 3, Klar til turnering. 

Vedlagt findes forslag til  checklister til brug ved diverse turneringer. Der kan selvfølgelig tages fra 

og lægges til efter behov. 

Pos.nr. Personale til stævne Opgave Ansv. Status Dato Bem. 

1            

1.1   Turneringsleder         

1.2   Stævneleder         

1.3   Speaker           

1.4   Chefberegner         

1.5   Beregner         

1.6   Sekretariatsleder - ad hoc funktioner         

1,7   Læge/Førstehjælp         

             

2.0   Forberedelse før stævne          

2.1   Hal           

2.1.1   Kontrakt med hallen          

2.1.2   Gulvlægning/gulvfolk         

2.1.3   Lys til stævnet         

2.1.4   Omklædningsrum         

2.1.5   Skilte til omklædningsrum         

2.1.6   Garderobeforhold         

2.1.7   Dommerbespisning         

2.1.8   Bespisning af hjælpere         

2.1.9   Kontrollører         

2.1.10   Lån af flag         

2.1.11   Hjælpermøde         

2.1.12   Hjælperliste         

              

2.2   Invitationsskrivelser til          

2.2.1   Invitationsskrivelser til klubber         

2.2.2   Udsendelse af invitationsskrivelser         

2.2.3   Dommere gennem forbund         

2.2.4   Dommere direkte         



Pos.nr. Personale til stævne Opgave Ansv. Status Dato Bem. 

2.2.5   Deltagergebyr         

2.2.6   Tilmeldinger          

2.2.7   Registreringer         

             

2.3   Hotelreservation         

2.3.1   Navneliste til hotel         

2.3.2   Transport til og fra hotel dommere         

2.3.3   Busaftale         

2.4   Arrangementer         

2.4.1   Åbningsceremoni dag 1         

2.4.2   Åbningsceremoni  dag 2         

2.4.3   Teammatch         

2.4.4   Show          

             

3.   Kreativ forberedelse         

3.1   Musik         

3.1.2   Opvisningsmusik         

3.1.3   Opvisningsmusik         

3.1.4   Opvisningsmusik         

3.1.5   Planlægning af Specielle effekter         

             

3.2   Stævne og turneringsplan         

3.2.1   Tidsplan         

3.2.2   Finale danse         

3.2.3   Sejrsceremoni         

3.2.4   Præmieoverrækkelse         

             

3.3   Præmier         

3.3.1   Sponsorer til finalerne         

3.3.2   Indkøb af præmier (7 par)         

3.3.3   Blomsterbuketter         

             

3.4   Beslutning om specielle invitationer         



Pos.nr. Personale til stævne Opgave Ansv. Status Dato Bem. 

3.4.1   Reservation af billetter         

3.4.2   Billetter til dommerne         

3.4.3   Banket deltagelse         

             

3.5   Design af specielt logo for stævne         

3.5.1   Udarbejdelse af brevpapir         

3.5.2   Udarbejdelse af forside program         

3.5.3   Udarbejdelse af plakat         

3.5.4   Bagtæppedekoration         

3.5.5   Udsmykning af hal           

3.5.6   Hjælpere til udsmykning         

3.5.7   Sponsorer til udsmykning         

             

3.6   Program design         

3.6.1   Trykning herunder farver         

3.6.2   Annoncering herunder priser         

3.6.3   Layout/tekst         

3.6.4    Velkomstartikel         

3.6.5   Deadline annoncer         

3.6.6   Deadline indhold         

3.6.7   Deadline trykning         

             

3.7   Annoncering         

3.7.1   Dagspressen/ pressemeddelelser         

3.7.2   Ugepressen/ pressemeddelelser          

3.7.3   Anden annoncering         

3.7.4   Plakater         

3.7.5   Plakater Trykning         

3.7.6   Ophængning af plakater         

3.7.7   Direct mail         

3.7.8   TV- dækning         

             

3.8   Billetter         



Pos.nr. Personale til stævne Opgave Ansv. Status Dato Bem. 

3.8.1   Priser         

3.8.2   Bomærke/tekst         

3.8.3   Trykning/kontrol         

3.8.4   Fribilletter         

3.8.5   Æresgæster         

3.8.6   Udlændinge         

3.8.7   Andre herunder pressen         

             

             

3.9   Billetsalg         

3.9.1   DS foreninger         

3.9.2   Billetnet         

3.9.3   Bureauer         

3.9.4   Sponsorer         

3.9.5   Ved indgangen         

             

4.1   Sponsorer         

4.1.1   Aftale om  antallet af sponsorer         

4.1.2   Aftale med den enkelte sponsor         

4.1.3   Skriftlig aftale med sponsorer          

   Salg af anparter         

             

5   Stævneafvikling         

5.1   Stævnesekretariat          

5.1.1   Kontrol af rygnumre         

5.1.2   Sikkerhedsnåle         

5.1.3   Uddeling af rygnumre         

5.1.4   Dommerpiger/instruks         

5.1.5   Påklædning /evt. sponsorer         

5.1.6   Officielsskilte         

5.1.7   Skilte til hjælpere         

5.1.8   Omklædningsrum         

5.1.9   Puljeoversigt for dansere        



Pos.nr. Personale til stævne Opgave Ansv. Status Dato Bem. 

             

5.2   Modtagelse af dansere og dommere         

5.2.3   Modtagelse af dommere         

5.2.7   Attacheret dommere før turneringen         

5.2.9   Attacheret dommere under turneringen         

5.2.11   Attacheret pressen         

5.2.12   Attacheret gæster         

5.3   Beregnere         

5.3.1   Modtagelse af beregner          

5.3.2   Instruktion af beregner         

5.3.3   attachering af beregner         

             

5.4   Turneringsledelse         

5.4.1   Instruks fra turneringsleder         

5.4.2   Medhjælper for turneringsleder         

             

6.1   Ærespræmier / spec. Arrangementer         

6.1.1   Specielle gaver fra kommunen         

6.2.2   Overrækkelse          

6.2.3   Andet i denne forbindelse         

             

6.3   Økonomisk styring         

6.3.1   Valg af ansvarlig stævnekasserer         

6.3.2   Opstilling af budget         

6.3.5   Fakturering af annoncer         

6.3.6   Fakturering af sponsorer         

6.3.8   Ansøgning om momsfritagelse         

6.3.9   Ansøgning Idrætsfonden         

 



Bilag 4 

Bilag 4,  Idegrundlag til Turneringsbudget / regnskab. 
Forening / Klub navn: Sportsdanserforeningen Hopla 

Turnering:  

Sted:  Dato:  

Indtægter: Budget  Regnskab: Bemærkninger 

Entré   antal á ? kr.     

Programmer á ? kr.     

Reklame / annoncer     

Øvrige indtægter     

Diverse tilskud     

     

Indtægter i alt:     

 

Udgifter: Budget  Regnskab: Bemærkninger 

Dommere / officials     

Halleje     

Præmier     

Udsmykning     

Musik     

Lys     

Fortæring     

Porto m.v.     

Tryk af Programmer     

Transport udgifter     

Øvrige udgifter     

     

Udgifter i alt:     

 

Overskud / Underskud:     

 

I dette budget / regnskab kan med fordel referere til punkterne i checklisten, for således at gøre det mere 

overskueligt. 



Bilag 5.  

 

Bilag 5, Eksempel til proposition (indbydelse). 

 

1. Ranglisteturnering i Standarddanse  

   - Latinturnering for ynglinge/voksne sport 

   - Talentturnering i standarddanse 

 

Arrangør: 
Dannelsen af Anderledes Nærkontakt i Sport (D.A.N.S.) 

Sted, dato, startstidspunkt: Krumspringhallen, Danstrup, 30. februar 2008 

Kategorier, discipliner og danse:  

Talentrækker: 

Minibørn                        VC     

Børn 1                       VQ     

Børn 2                        VQ  (T) 
Junior 1                      VQ  (T) 

Junior2, ynglinge, voksne  VTQ   

Par Talent 1  VQ  

Par Talent 2  VTQ (S) 

Senior Talent  VTSQ (W) 

 

Sportsrækker:   
Børn 1   VTQ 

Børn 2:   VTSQ 

Junior 1&2, ynglinge, voksne VTWSQ 

Senior I / II, Senior III / IV VTWSQ 

Ynglinge/voksne  SCRPJ (kun for par specialiseret i Latin) 

 

Turneringsleder: 
D. Anseglad 

Stævneleder og kontaktperson til dommere: 
K. Ontakt (evt. tlf. 87 65 43 21) 

Tilmelding og tilmeldingsfrist: 

Gennem egen forening til K. Ontakt, Krumspringhallen, Danstrup.  

E-mail: k.ontakt@dansemand.dk, senest 31. januar 2008.  

Tilmeldingsgebyret på 25 kr. pr person vedlægges i check eller sættes ind på konto: 1234 43219876. 

Husk at notere klubnavn. 

 

Afbudstelefonnummer: 
Afbud på dagen tlf. 87 65 43 21. 

(Evt. priser på billetter, bord og telefonnummer for bordbestilling) 


