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Jeg skal allerførst beklage rigtigt meget, hvis jeg ikke har svaret på mails. Syste-
met har kastet mails ud i ”out-of-space” og torsdag i denne uge kom der pludselig 

386 ulæste mails i mailboksen. Jeg vil forsøge at læse og svare så hurtigt som  mu-
ligt. 

 
Herunder følger diverse nyheder/opfordringer til klubberne og parrene: 
 

 
Tilmeldingssystemet og partnerskift/stop 

 
Tilmeldingssystemet er blevet opdateret i løbet af sommeren og vi vil i den kommende sæ-
son forsøge at lave point– og ranglister i systemet. Alle har mulighed for at se listerne på 

www.tilmeld-dans.dk. De vil dog i det første år stadig også blive lavet manuelt. 
Det er vigtigt at klubberne skiller parrene ad i tilmeldingssystemet, når et par stopper eller 

finder nye partnere. Ligeledes er det stadig vigtigt at give turneringsudvalget besked, når et 
par splitter eller stopper, således vi kan rette det i WDSF’s system. 
Husk nu at følge vores retningslinjer, det gør det hele lettere for os alle.  Altså frameld par 

som ikke danser mere, kontakt os så vi kan få parret ”skilt” i wdsf’s system. 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 ID-kort 
 

Der er kommet ny procedure for ansøgning om ID-kort. Det hele foregår nu elektronisk. Man 
går ind på https://www.worlddancesport.org under atleter og her kan man oprette ansøg-
ningen. Det betyder at man ikke mere skal sende noget med post til DS. Vi skal så ind i sy-

stemet og godkende ansøgningerne. 
Alle der har et ID-kort har fået en mail fra WDSF om at kortene nu bliver elektroniske. Har 

du ikke fået denne mail, så gå ind og tjek om din mailadresse er rigtig. Dette er vigtigt, da 
det er via den mail man fornyer sit kort, så er din mailadresse forkert, får du ikke linket. Er 

dette tilfældet så skriv til TU og vi sender dig et link. 
 
Kommende DM’er i standard/latin og kombi 

 
HUSK som altid er det kun tilladt at danse i en række/en kategori ved DM’erne; eneste und-

tagelse er for ynglinge og voksne i international række, der kan stille op i egen række og 
U/21. 
 

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 deltager i en turnering 
i udlandet. Dette gælder for alle danseformer.  Seniordansere skal meddele det til BU-

udvalget. 
Hvis par fra debutant– og nationalrække deltager i udenlandske turneringer, så skal man 

huske at det skal matche det man deltager i ved danske turneringer. 



Sponsorer 

 
Alle danseres sponsorkontrakter skal sendes til godkendelse i TU og vi vil gerne takke alle 

par for det positive arbejde i løbet af året omkring dette. Husk det ved nye sponsorer eller 
fornyelse af kontrakterne. Der er naturligvis fuldstændig tavshedspligt fra udvalgets side. 
 

NY turneringskalender 
 

Ved at vende turneringsåret, håber vi at der ikke skal flyttes turneringer i det kommende 
kalenderår.  
Vi skal i samarbejde med eliteudvalget have drøftet, hvorledes vores turneringsreglement 

skal tilpasses dette. På tegnebrættet er pt at man stadig skal danse 2 ranglister i henholdvis 
standard og latin, samt for kombiparrene 1 standard, 1 latin og 1 kombi for at kunne delta-

ge i DM - her tæller året 2018 til DM’erne 2019. Hvordan vi gør i 18 er endnu ikke fastlagt. 
 
Rock’n roll 

 
Afvikling af rækkerne i rock’n roll er ændret, så det er tilpasset alle andre rækker - dette 

betyder at der kun danses en 1. runde. Det vil for de voksne sportspar betyde at, såfremt 
der er mindre end 7 par danses der direkte finale med basic sammen med de andre rækkers 

1. runde og basic sammen med deres finale. 
 
Alternative danseformer 

 
Husk at det i andre danseformer at stille op for forskellige klubber. Dette betyder at du må 

stille op for en klub i Rock’n roll, men stille op for en anden i de andre stilarter. 
Det er i samråd med breddeudvalget, besluttet at lægge Rockformation i mølposen, da det 
ikke i løbet af de sidste år er lykkedes at øge antallet af klubber, som har deltaget i denne 

kategori. Man kan i stedet stille op i showdance med sit hold.  
Der har været opfordinger på discoformation - vi vil opfordre de klubber der har dette til li-

geledes at stille op under showdance. 
Turneringerne i rock’n roll, hip-hop, disco , cheer og show afholdes på følgende datoer: 
10 dec.17 - jysk/fynsk og 1. point, 13 jan. 2. point, 24 marts 3. point, 14 april 4.point og 

26. maj DM 
 

Vi glæder os til at se jer til efterårets turneringer 
 
11.11 DM Latin i Kulturcenter Limfjord 

25.11 DM Standard i Lyngby Hallen 
26.11 DM Kombi og grandprix for ynglinge/voksne og seniorer 

10.12 Jysk-Fynsk mesterskab i standard/latin/rock’n roll m.m. - dette er samtidig  
  1. pointturnering. BEMÆRK dette er en søndag. 
 

 
 

På turneringsudvalgets vegne 
 
Katja Mikkelsen, 

Formand for turneringsudvalget 

 


