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Som oplyst i sidste TU-Nyt blev turneringsreglementet ændret i efteråret. Ordningen 
skulle evalueres efter sidste turnering. Vi ændrer ikke på selve dansene, men på tøj-

reglementet. 

 

Tøjreglement 

Reglerne for tøj ændres, internationalrække følger WDSF’s reglement. For debutan– 

og nationaltrække er der fri påklædning, det anbefales at have almindeligt pænt tøj 
på eller følge wdsf-reglememt, for at mindske udgifterne. Hvis man som national 

danser ønsker at  deltage i internationalrække, skal wdsf tøjreglement overholdes. 

 

Tilmeldingssystemet 

Tilmeldingssystemet er igen ved  at blive opdateret og vi håber at det vil være klar i 

løbet af de næste 14 dage. Henrik Ravn har haft travlt og er i øjeblikket ved at pro-
grammere i systemet, således at dette kan bruges fuldt ud til opdatering af rangli-

ster. Det er derfor meget vigtigt ved partnerskifte/partnerstop at klubberne får fjer-
net 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. Det betyder dog ikke at 

rækkerne danser hver for sig, i almindelige rangliste turneringer kun ved DM’erne. 

 

Deltagelse i udenlandske turneringer 

Rigtig mange klubber husker at meddele når deres par deltager i udenlandske turne-

ringer - vi mangler bare at få de sidste med. HUSK send en mail til TU, når du delta-
ger i en turnering i udlandet. Dette gælder for alle danseformer.  Seniordansere skal 

meddele det til BU-udvalget. 

 

Partnerskift/stop 

Husk nu at følge vores retningslinjer, 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, og det lykkes desværre 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 bo-

dil_falkenberg@hotmail.com - ligeledes skal papirerne sendes til Bodil Falkenberg, 



Fornyelse af WDSF-kort: 

HUSK at tjekke datoen for dit ID-kort - fornyelse skal igangsættes minimum 5 må-
neder før udløbsdato. 

 

Sponsorer 

Alle danseres sponsorkontrakter skal sendes til godkendelse i TU og vi vil gerne tak-
ke alle par for det positive arbejde i efteråret omkring dette. Husk det ved nye spon-

sorer. 

 

Andre danseformer 

Det er nu muligt i andre danseformer at stille op for forskellige klubber. Dette bety-

der at du må stille op for en klub i Rock’n roll og Rockformation, men stille op for en 
anden i de andre stilarter. 

 

 

Vi glæder os til at se jer til forårets turneringer: 

07.01: 1. pointturnering i Struer 

21.01: 1. rangliste standard + kombi for børn og junior i Sakskøbing 

04.02: 2. pointturnering i Struer 

16-18.02: Copenhagen Open i Tivolikongrescenter 

25.02: 1. rangliste i latin + kombi for ynglinge og voksne i Århus 

11.03: 3. pointturnering i Skive 

25.03: 2. rangliste i standard i Midtjylland 

22.04: 2. rangliste i latin på Møn 

22.04: 4. pointturnering i Struer 

20.05: DM i rock’n roll i Århus 

 

På turneringsudvalgets vegne 

 

Katja Mikkelsen, 

Formand for turneringsudvalget 

 


