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Formål: At skabe en individuel turneringsform i DSV, hvor dansere kan turnere med 
jævnbyrdige fra egen region. 

 DSV forsøger at fordele de forskellige turneringer over hele DSV' s område. 
 
Definition:  Åben turnering for alle dansere, der er medlemmer af en DS-forening i region Vest. 
 
Danse:  Der benyttes A-Danse 
 Gældende for alle aldersklasser. Det er ikke tilladt for arrangørerne, at afholde stævner 

som enkeltdanseturnering. 
 

Kategori: Alle kategorier. Såfremt der er få par tilmeldt, kan rækker slås sammen - fortrinsvis 
som følger: 

 Børn 1 & 2, Junior 1 & 2, Ynglinge & Voksne. 
 
Afvikling: Redance, således at alle parrene er på gulvet mindst 2 gange. Alle runder bedømmes. 

Puljestørrelse max. 8 par. 
 
Præmier: Frit for foreningerne. I børnerækken kan man dog benytte de såkaldte DSV medaljer.. 
 
Påklædning: Drenge & Piger: 
 Jrf. WDSF’s tøjregler – dansk oversættelse med fortolkninger. 
  

Generelt for alle rækker: 
 I rene pigepar skal begge partnere være iklædt pigetøj. 
 
Stofbegrænsning: 
 

 Med hensyn til stofbegrænsning henvises til DS turneringsreglement Kapitel 8. 
 

 
Op- & Nedrykning: 
 
 Talentpar kan frit rykke tilbage til talentrækken efter deltagelse i DSV turnering. 
 
 
Musik: Det er vigtigt med taktfast musik i børnerækkerne.  
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Turneringsreglement 

 for talentturneringer under  
DS- Vest. 

 
 
 

1. Formål:  
At skabe en individuel turneringsform i DSV, hvor dansere kan turnere med 
jævnbyrdige fra egen region. 
En turneringsform, hvor dansere kan få kendskab til konkurrencedans på en god og 
fornøjelig måde. 
Vigtigt at danserne trives i et fællesskab – finder det sjovt at være til turnering, og 
derved bliver gjort interesserede i konkurrencedans. 
 

2. Definition:  
Åben turnering for alle talentdansere, der er medlem af en DS-forening i region Vest. 
 

3. Danse: 
 Børn 1 og 2:  
Vals og Quickstep & Cha Cha og Jive. 
Der danses hver gang både en standard og en latin sektion. 
 
Junior 1 og 2, Ynglinge & Voksne: Danser  
kun den sektion, som den pågældende regionsturnering afholdes i – d.v.s. enten standard 
eller latin. 
Standard: 3 danse – Vals –Tango og Quickstep 
Latin: 3 danse : Cha cha – Rumba – Jive. 
 
For alle aldersklasser gælder: Det er ikke tilladt arrangørerne at afholde stævner som 
enkeltdanseturneringer. 
 

4. Kategori:  
Alle kategorier. Såfremt der er få par tilmeldt, kan rækker slås sammen fortrinsvis som 
følger: 
Børn 1 & 2 
Junior 1 & 2 
Ynglinge & Voksne 
 

5. Afvikling:  
Rækkeopdeling. Alle par skal minimum 2 gange på gulvet. Alle runder skal bedømmes.  
 

6. Præmier: Præmier til samtlige finalister. I Børn 1 & 2 præmieres hver sektion separat- 
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kun præmie i A(M)rækken – i øvrige rækker benyttes diplomer ( udkast kan fås hos 
DSV’s formand)  
 

7. Påklædning: 
 
Drenge:  
Alle aldersklasser: Fri påklædning. 
 
Piger: 
Børn 1 & 2: Fri påklædning. Turneringskjoler skal overholde WDSF’ tøjreglement 
(dansk oversættelse med fortolkninger) for samme aldersklasse.  
Hvide ankelsokker er obligatorisk ved turneringskjoler. 
Make up og Pynt på tøj / i hår er ikke tilladt. 
 
Junior 1 & 2, Ynglinge/ Voksne: 
Fri påklædning. Turneringskjoler skal overholde WDSF’ tøjreglement (Dansk 
oversættelse med fortolkninger).  
Pynt på tøj / i hår er ikke tilladt i junior 1. 
 

8. Stofbegrænsning: 
Gældende trin- og figurbegrænsning for aldersklasserne skal overholdes. 
Det indskærpes, at – uanset aldersklasse – bør der ikke anvendes for avanceret 
variationsmateriale. Det tilstræbes, at danserne, i de rækker hvor der ikke er 
begrænsninger, danser så ”basicpræget” som muligt. 
 

9. Op - & Nedrykning: 
Der er fri op & nedrykning til og fra DSV –regionsturneringer. Såfremt man vælger at 
rykke op til en ranglisteturnering / DM, er der ikke længere mulighed for nedrykning i 
samme sæson i den pågældende kategori. 
 
Særregler: 
 

10. Musik: 
Det er vigtigt med taktfast musik. Speaker kan hjælpe parrene i gang, såfremt dette 
skønnes nødvendigt. 
I Børn 1 må takten i Jive sættes til 42. 
 

11. Hjælpere: 
Hvis talentdanseren danser med hjælper, skal hjælperen bære tøj efter gældende 
talentregler. 
Danseren, der skal bedømmes, skal bære parrets nummer. 
Hjælperen skal bære et ”H”. 
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Der skal overfor dommerne gøres opmærksom på, at der er en hjælper i parret. 
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Turneringsreglement 
 for Rekrutteringsturneringer under  

DS- Vest. 
 

 
 
 
 

1. Formål:  
At skabe en individuel turneringsform i DSV, hvor rekrutteringsdansere kan turnere 
med jævnbyrdige fra egen region. 
En turneringsform, hvor dansere kan få kendskab til konkurrencedans på en god og 
fornøjelig måde. 
Vigtigt at danserne trives i et fællesskab – finder det sjovt at være til turnering, og 
derved bliver gjort interesserede i konkurrencedans. 
 

2. Definition:  
Åben turnering for alle rekrutteringsdansere, der er medlem af en DS-forening i region 
Vest. 
Ved rekrutteringsdansere menes nybegyndere, hvor det er 1.sæson som 
turneringsdanser. 
Gælder hver part både herre og dame. 
 

3. Danse: 
Børn 1 og 2: 
Standard: Vals og Quickstep 
Latin: Cha-cha og Jive 
 
Junior 1 og 2, Ynglinge : 
Standard: 2 danse – Vals - Quickstep 
Latin: 2 danse – Cha cha –Jive. 
 
For alle aldersklasser gælder: Det er ikke tilladt arrangørerne at afholde stævner som 
enkeltdanseturneringer. 

 
4. Kategori:  

Alle kategorier. Såfremt der er få par tilmeldt, kan rækker slås sammen fortrinsvis som 
følger: 
Børn 1 & 2 
Junior 1 & 2 
Ynglinge & Voksne 
 

Formateret: Dansk
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Såfremt der ikke er tilmeldt tilstrækkelig antal fra rekrutteringsrækken, danses sammen 
med Talent – og begynderne. Præmieres herefter særskilt 

 
5. Afvikling:  

Rækkeopdeling. Alle par skal minimum 2 gange på gulvet. Alle runder skal bedømmes.  
 

6. Præmier:  
DSV – medaljer til samtlige finalister i A(M) rækken -  i øvrige rækker benyttes 
diplomer. 
Hvis rækker bliver slået sammen, præmieres hver række. 
 
 

7. Påklædning: 
 
Drenge:  
Alle aldersklasser: Fri påklædning. 
 
Piger: 
Børn 1 & 2: Fri påklædning – dog skal DS påklædningsbestemmelser benyttes, såfremt 
der er tale om turneringskjoler.. 
Make up og pynt på tøj / i hår er ikke tilladt. 
 
Junior 1 & 2, Ynglinge: Fri påklædning, dog skal DS påklædningsbestemmelser 
benyttes, såfremt der er tale om turneringskjole. 
Pynt på tøj / i hår er ikke tilladt i junior 1. 
 

8. Stofbegrænsning: 
Gældende trin- og figurbegrænsning for aldersklasserne skal overholdes. 
Det indskærpes, at – uanset aldersklasse – bør der ikke anvendes for avanceret 
variationsmateriale. Det tilstræbes, at danserne, i de rækker hvor der ikke er 
begrænsninger, danser så ”basicpræget” som muligt. 

 
9. Op - & Nedrykning: 

 
Der er fri oprykning til DSV –talent række 
 
Det er ikke muligt at rykke tilbage fra talent til begynderrække. 
 

 
 
Særregler: 
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10. Musik: 
Det er vigtigt med taktfast musik. Speaker kan hjælpe parrene i gang, såfremt dette 
skønnes nødvendigt. 
I Børn 1 må takten i Jive sættes til 42. 
 

11. Hjælpere: 
Hvis begynderdanseren danser med hjælper, skal hjælperen bære tøj efter gældende 
talentregler. 
Danseren, der skal bedømmes, skal bære parrets nummer. 
Hjælperen skal bære et ”H”. 
Der skal overfor dommerne gøres opmærksom på, at der er en hjælper i parret. 
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Danse ved DSV turneringer. 
 
 

Talentturneringer:  
Ved talentturneringer dansen Børn 1 og 2 både standard og latin. Øvrige grupper danser samme 
kategori af danse som DSV turneringen afholdes i ( standard eller latin ). 
Dog benyttes ved en eventuel Cup i forbindelse med Jysk / Fynsk Mesterskab – kun standard 
ved mesterskabet i Standard og kun latin ved mesterskabet i Latin. 
 
NB. Der må ikke afholdes turnering i enkelt danse. 

 
 
Rekruttering(Begynder) - Standard: 

Børn 1 Børn 2 Junior 1 Junior 2 Ynglinge Voksne 
V -Q V –Q V - Q V - Q V - Q V - Q 

 
 

Rekruttering (Begynder) - Latin: 
Børn 1 Børn 2 Junior 1 Junior 2 Ynglinge Voksne 
C -J C– J C - J C- J C - J C - J 

 
 

Talent - Standard: 
Børn 1 Børn 2 Junior 1 Junior 2 Ynglinge Voksne 
V -Q V - Q V -  Q V - T - Q V -T- Q V - T- Q 

 
 

Talent - Latin: 
Børn 1 Børn 2 Junior 1 Junior 2 Ynglinge Voksne 
C - J C - J C - J C- R - J C - R - J  C - R - J 

 
 

DSV turneringsrække Standard: 
Børn 1 Børn 2 

 

Junior 1 Junior 2 
 

Ynglinge 
 

Voksne 
 

V-Q V-T-Q V-T-S-Q V-T-W-S-Q V-T-W-S-Q V-T-W-S-Q 
 

DSV turneringsrække Latin: 
Børn 1 Børn 2 Junior 1 Junior 2 Ynglinge Voksne 
C-J C-R-J S-C-R-J S-C-R-P-J S-C-R-P-J S-C-R-P-J 

 
 

DSV turneringsrække Kombineret: 
Børn 1 Børn 2 Junior 1 Junior 2 Ynglinge Voksne 
V-Q V-T-Q V-T-S-Q  V-T-W-S-Q- V-T-W-S-Q- V-T-W-S-Q- 
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C-J C-R-J S-C-R-J S-C-R-P-J S-C-R-P-J S-C-R-P-J 
 
 
 

Med hensyn til stofbegrænsning henvises til DS turneringsreglement Kapitel 8. 
 
Med hensyn til tøjregler :  DSV turneringsrække følger DS Turneringsreglement Kapitel 7. 

15. 
 
Rekrutteringsrækken: 
Drenge:   
Alle aldersklasser:  Fri påklædning. Se dog DS regler – kap. 7-15. 
 
Piger: 
 Børn 1 og 2: Dagligdags tøj. Kjole må ikke ligne turneringskjole. 
 Pynt i tøj eller på hår er ikke tilladt. 
 
 Junior 1 – 2 og Ynglinge: Dagligdags tøj. Kjole må ikke ligne turneringskjole. 
 Pynt i tøj eller på hår er ikke tilladt i Junior 1. 
 Hvide ankelsokker er obligatoriske. 
 
Talentrækken:  
Børn 1 og 2   Fri påklædning. Se dog DS regler kap. 7-15. 
Ved brug af turneringskjole skal kjolen overholde de for alderen gældende regler i DS 
turneringsreglement.  
Pynt på tøj eller i hår er ikke tilladt.  
Hvide ankelsokker er obligatoriske. 
 
Junior 1 & 2 – Ynglinge & Voksne:  
Fri påklædning.  
Ved turneringskjole skal reglerne i turneringsreglementet overholdes. Pynt på tøj og i hår er ikke 

tilladt i Junior 1. 
 
Generelt for alle rækker: I rene pige par skal begge partnere være iklædt pigetøj. 
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 TILSKUDSMULIGHEDER I DSV – ikke gældende fra 2010. 
 
 

1. Underskudsgaranti: 
 

Hvordan:  Underskudsgarantien skal søges senest 1 måned før turneringen - ved indsendelse 
af budget over turneringen sammen med ansøgning om underskudsdækning. 

 
Såfremt turneringen giver underskud, indsendes endeligt regnskab sammen med kopi af bilag 
snarest efter turneringen - og senest 1 måned efter.  
 
Man kan ikke få tilskud til f.eks. Cd’er/ plader eller lignende, der kan genbruges.  
 
Alle indtægter skal medtages, det gælder bl.a. sponsor indtægter, salg af annoncer i 
programmer, salg af programmer m.v. 
 
Der kan højest fås dækning, der svarer til det af  turneringstilskud DS yder til regionerne - p.t.: 
regionsturnering: kr. 5.000,00 og ranglister: kr. 5.000,00. 
 
Jysk/Fynsk mesterskaber betragtes i denne sammenhæng som regionsturnering, dog 
udbetales til pynt af sal kr. 1.000,00 uden dokumentation. 
 
Danmarksmesterskaber i standard , latin og 10-dans: Her udgør turneringstilskuddet 
det fra DS modtagne p.t.  kr. 10.000,00, der udbetales uden ansøgning og dokumentation. 
 
DM-Hold  turneringstilskuddet er lig med det fra DS modtagne p.t. 5.000,00 kr., der ligeledes 
udbetales uden ansøgning og dokumentation. 
 
I den forbindelse, kan der ikke søges tilskud til lys, idet tilskuddet forudsætter blandt andet at 
lys og DS-gulv bruges. 
 

 
2. Tilskud til lys over gulv. 
 

For at få den bedste effekt af dansernes optræden på gulvet, har DS- V  besluttet at yde tilskud 
til ekstra lys over gulvet. 
 
Der kan mod ansøgning ydes et tilskud på indtil kr. 1.000,00, når der er lysanlæg om gulv, 
der kræves ikke dokumentation for udgift. 
 
Ansøgningen skal indsendes senest 1 måned før turneringen.  
 
Tilskud til lys + underskudsgaranti kan ikke overstige, hvad DSV modtager fra DS. 
 
Som nævnt ovenfor ydes der ikke tilskud til lys ved nævnte DM’er. 
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TILSKUDSMULIGHEDER I DSV. 
 
 
1. Tilskud: 

 
DSV giver til alle rangliste turneringer i std/la et fast tilskud på kr. 3.000,- 
Tilskuddet overføres til den afholdende forening mod indsendelse af ansøgning til DSV’s 
kasserer, senest 14 dage før turnerings dagen. 

 
2. Underskudsgaranti: 

 
Som følge af ovenstående regel, kan man ikke længere ansøge om underskuds garanti hos 
DSV. 

 
3. Tilskud til lys over gulv: 

 
Som følge af  - pkt. 1. Tilskud  kan man ikke længere ansøge om tilskud til lys over gulv 
Dette er indeholdt i tilskuddet i – Pkt. 1.   
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