
Elitekalender – Danmarks Sportsdanserforbund 

DS koordinering af tilmeldinger, hotelbooking, rejse og billetter til WDSF turneringer 

WDSF Rejseprojekt – 2. halvår 2015 
 
 
Vi har som de seneste år opdelt vore prioriterede WDSF turneringer i tre kategorier: 

1. Åbne WDSF festivaler ifm WDSF mesterskaber for Yng/U21/Voksne hvor ED/EU (primært 
SC) helt sikkert er til stede. 

2. Største åbne WDSF festivaler hvor ED/EU (primært SC) helt sikkert er til stede 
3. Andre åbne WDSF festivaler hvor ED/EU (primært SC) måske er til stede 

 
ED tilbyder følgende service for DS par i forbindelse med disse turneringer: 

 Guidning ift tilmeldinger (normalt via de enkelte turnerings egen online system) 

 Guidning/rådgivning ifm hotelbooking, såfremt man – så vidt det er muligt – ønsker at bo 
sammen med ”dansker gruppen” 

 Evt guidning/rådgivning ifm rejsen til/fra turneringen 

 Evt koordinering af billetter til turneringen, såfremt man – så vidt det er muligt – ønsker at 
sidde sammen med ”dansker gruppen” 

 
 
Ad 1: 
I denne kategori kan vi pt henlægge opmærksomheden på følgende turneringer i Europa i 2. halvår 
2015: 

 10-11. oktober: Chisinau, Moldova (incl Yng VM Latin samt Jun2 VM standard).  

 31. oktober-1.november: Riga, Letland (incl U21 VM 10 danse). 

 20-22.november: Austrian Open, Wien, Østrig (incl VM Latin).  

 28-29. november: Kiev, Ukraine (incl Yng VM 10 danse). 

 5-6. december: Vilnius, Litauen (incl VM standard). 
 
Generelt kan præcis turneringsprogram for disse ovennævnte WDSF festivaller (ifm WDSF 
mesterskaber) oplyses senere – eller undersøges på for-/efterspørgsel. 
 
 
 
Ad 2: 
I denne kategori har vi pt kun udvalgt denne turnering her i 2015: 

 11-15. august: German Open, Stuttgart, Tyskland (incl Grand Slam i såvel standard som 
latin) – se mere her: http://www.goc-stuttgart.de/start_e.html 

 
 
 
 
 

http://www.goc-stuttgart.de/start_e.html
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Ad 3: 
I denne kategori har vi foreløbig udvalgt følgende turneringer i 2. halvår 2015: 
 

 3-5. juli: Dance Comp Wuppertal, Tyskland. Se mere her: 
http://www.dancecomp.de/index_eng.html 

 4-6. september: Prague Open, Prag, Tjekkiet. Se mere her: http://pragueopen.com/prague-
open-dance-festival-2014/ 

 23-25. oktober: Russia Open, Moskva, Rusland (incl Grand Slam i såvel standard som latin).  

 5-6. december: Spanish Open, Salou. Mere info følger 

 12-13. december: Christmas Dance Festival, Oslo. Mere info følger 

 18-20. december: Baltic Grand Prix, Riga, Letland. (incl NEC 2015 samt Jun2 VM latin). Se 
mere her: http://www.balticgp.lv/ 

 
 
 
 
 
Såfremt et DS par ønsker at deltage i én eller flere af ovennævnte åbne turneringer, skal man – i 
god tid inden den pågældende turnering – rette henvendelse til sportschefen pr email 
sportschef@sportsdans.dk. 
 

 

 
23.04.2015/Henrik Larsen 
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