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Nyt fra bestyrelsesmødet 
 

DS’s bestyrelse besluttede ved bestyrelsesmødet i december 2017, at de gældende regler 
fro boblergruppen fremadrettet er gældende for samtlige DS støttede par. Dette gøres for at 
ensrette reglerne for støttegrupper dvs. TD-atleter, elitegruppe-, bobler– og kraftcenterpar. 

Reglerne er som følger: 
 

 At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter (incl. KC) i fuldt omfang, og at evt. 
afbud kun sker efter forudgående aftale med Sportschefen. 

 At man løbende holder Sportschefen orienteret om evt. ændringer/udfordringer ift. Par-

rets karriere og satsning. 
 At man udelukkende repræsenterer DS eller en DS-klub ifm. Turneringer—nationale og 

internationalt. 
 At man udelukkende promoverer (sociale medier, presse m.v.) egne resultater opnået i 

DS eller WDSF. 

Disse regler træder i kraft for samtlige par pr. 01.01.2018. 
 

Deltagelse i DM’erne 2018 
 

For at kunne deltage i DM’erne i foråret 2018, skal man have danset 1. rangliste i den kate-
gori man ønsker at stille op i - altså latin, standard og kombi. 
 

For at kunne stille op til DM’erne i 2019 skal man have danset 2 ranglister i standard og latin 
- for kombiparrende dog kun 1 turnering i standard, latin og kombi efter DM’erne 2018 - alt-

så evt 1 i efteråret 2018 og 1 i foråret 2019. 
 
Tilmeldingssystemet og partnerskift/stop 

 
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 
du usikker på om din mail er rigtig, så skriv til TU og vi kan gå ind og rette den. 



WDSF-kort forsat… 

 
Da det nu er hurtigt at forny eller lave et nyt wdsf-kort, så godkender vi ikke ansøgninger 

på wdsf, før vi an se parrene i vores eget tilmeldingssystem. Da det jo ikke er tilladt at dan-
se en WDSF-turnering før man har danset en rangliste. 
 

 
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 turne-

ring 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. 
 
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. 
 
 

Vi glæder os til at se jer til turneringerne 2018 
 

 
 
 

På turneringsudvalgets vegne 
 

Katja Mikkelsen, 
Formand for turneringsudvalget 

 


