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Turneringsudvalget har i samarbejde med DSV og DSØ brugt foråret og sommeren 
til at ændre i turneringsreglementet, de væsentligste ændringer er: 

 Ny niveaudeling - således at rækkerne fremover er inddelt i debutant, national 
og international. 

 Formålet er at give vores talentpar en mulighed for at rykke op, uden at skulle 
konkurrere med nogle af verdens bedste par. Der er ligeledes mulighed for nu-

værende sportspar at danse nationalrække indtil man føler sig klar til at blande 
sig med eliten. 

 Dette betyder, at alle par skal vælge ny række inden 3. rangliste og at klubber-
ne skal genplacere deres par. 

 Parrene skal deltage i den række, hvor de får mest mulig konkurrence.  

 Der er lavet en oversigt over danse med stofbegrænsning, samt danse hvor kun 
grundfigurer er tilladt. 

 Påklædningsbestemmelserne er ændret for alle debutantrækker, samt minibørn 
og børn i nationalklasse - for øvrige rækker følges wdsf’s påklædningsregler. 

 I efteråret vil dette være en prøve, så vi kan se om der er uhensigtsmæssighe-
der vi skal have rettet inden det nye turneringsår. 

 

Læs i øvrigt udsendte ændringer til turneringsreglementet pr 01.08.2016. 

 

Tilmeldingssystemet 

Tilmeldingssystemet er i øjeblikket ved at blive opdateret på de nye tiltag og vi hå-

ber at det vil være klar i løbet af de næste 14 dage. Henrik Ravn har haft travlt og er 
i øjeblikket ved at programmere i systemet, således at dette kan bruges fuldt ud til 

opdatering af ranglister. Det er derfor meget vigtigt ved partnerskifte/partnerstop at 
klubberne får fjernet parrene fra systemet. 

Vi har opdelt seniorparrene i senior 1, 2, 3 og 4 - men selvfølgelig kan vi lave fejl, så 

klubberne bedes tjekke om deres par er placeret rigtigt. 

For de alternative danse, så oprykkes de pr. 1. august og al uploaded musik bliver 

slettet. 

 

Deltagelse i udenlandske turneringer 

Deltagelse i udenlandske turneringer: Rigtig mange klubber husker at meddele når 

deres par deltager i udenlandske turneringer - vi mangler bare at få de sidste med. 

HUSK send en mail til TU, når du deltaer i en turnering i udlandet. Dette gælder for 

alle danseformer.  Seniordansere skal meddele det til BU-udvalget. 

 



Turneringskalenderen 

Der er udarbejdet tu-kalender for 2017 - samtidig vil tu i årene frem forsøge at tur-
neringer ligger fast på de weekender, hvor de er placeret i 17; således at man ved 

at 3. weekend i januar der er turnering. Dette skulle også gerne resultere i at vi ikke 
skal flytte turneringer i løbet af året. 

 

Partnerskift/stop 

Husk nu at følge vores retningslinier, det gør det hele lettere for os alle.  Altså fra-
meld par som ikke danser mere, kontakt os så vi kan få parret ”skilt” i wdsf’s sy-

stem. Vi prøver nogle gange at trylle når et par ønsker at danse en wdsf-turnering 
og ikke er sat sammen, men det lykkes ikke altid. 

 

WDSF-kort 

Det er klublederen, der har ansvaret for, at deres dansere får WDSF id-kort, når 
danserne tilmeldes internationale turneringer. Jeg vil derfor gerne opfordre til at 

man sætter sig ind i procedurerne og assisterer danserne med at bliver registret i 

WDSF og får et id-kort. Er du som klubleder i tvivl, så kontakt Bodil Falkenberg på 
bodil_falkenberg@hotmail.com - ligeledes skal papirerne sendes til Bodil Falkenberg, 

Fasanvænget 80, 2791 Dragør. 

For registrering i WRRC, da kontakt formanden. 

 

Sponsorer 

Alle danseres sponsorkontrakter skal sendes til godkendelse i TU - desværre oplever 
vi ikke at få alle, så derfor en opfordring om at få dem godkendt nu. 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer til de sidste turneringer i år: 

10. september 3. rangliste  latin , samt kombi for børn og junior i Lyngby  

17. september 3. rangliste standard, samt kombi for yngelige og voksne i Struer 

01. oktober  DM i standard Horsens 

02. oktober DM i kombi, samt grandprix for ynglige og voksne Horsens 

08. oktober DM i latin Lyngby 

10. december Jysk/Fynsk i rock’n roll, disco, show m.m. i Struer 

 

 

På turneringsudvalgets vegne 

 

Katja Mikkelsen, 

Formand for turneringsudvalget 


