
 
 

DANMARKSMESTERSKAB (DM) FOR HOLD 2019 - SENIOR 

 

Definition:  Åben turnering for hold bestående af dansere fra DS-foreninger. 

Et hold består af 3 par fra samme forening. En forening - der ikke selv har nok par til at stille 
et hold i en given kategori – må efter gensidig aftale låne et par hos en anden klub. Holdet vil 
repræsentere førstnævnte klub (hvoraf 2 ud af 3 par kommer fra). 

Formål: At skabe en turnering hvor danserne ser bort fra deres personlige resultater, men tilgodeser 
et godt klubresultat og fællesskab. 

Holdsam- 

mensætning:  På tværs af rækker og National/International rækker. Hvert hold består af 3 par. 

Samme forening kan stille med flere hold. 

En klub som ikke selv har nok par til at stille et hold i en given kategori – må efter gensidig 
aftale låne et par hos en anden klub. Holdet vil repræsentere førstnævnte klub (hvoraf 2 ud 
af 3 par kommer fra). 

Tilmelding: Tilmelding af parrene som 1. - 2. og 3. par sker ud fra foreningens egen tildeling. 

Afvikling: Indledende runder med rækkeopdeling. Ved bedømmelse af indledende runder anvendes 
karaktererne fra 1 til 5 med 1 som bedste, medens ved bedømmelse af finaler anvendes 
placeringer inden for hhv. 1., 2. og 3. parrene fra 1 til antallet af par i den pågældende 
finalerunde med efterfølgende skating for at finde parrenes samlede, endelig placering. 
Holdets placering findes dernæst efter reglerne for finalerne i DM Kombineret. 

Ved turneringen danser 3. parrene først, derefter 2. parrene og til sidst 1. parrene. 

I Senior rækken danses som følger: 

1. par danser 5 danse 

2. par danser 4 danse 

3. par danser 3 danse 

Pulje størrelse max. 8. 

Dommere: 3 danske dommere 

 

Kategori 1. par 2. par 3. par 
Senior V-T-W-S-Q V-T-S-Q V-T-Q 

 



 
 

 

 

Særregler: 

Uden dispensation kan par deltage i nærmest højere aldersklasse. 

Par registreret i DS som Talent-par kan deltage på lige fod med Eliteparrene 
uden deres Talent-status ændres. 

Påklædning: Påklædning er fri, men dog gerne ensartet. 

Indmarch: Alle hold marcherer ind og ud til marchmusik. 

Under hele turneringen er der stillet 3 stole frem på gulvet til hvert hold, der 
er på gulvet. Hver deltager på de hold, som besætter 1., 2. og 3. pladsen i de 
enkelte alderskategorier, tildeles DS-medaljer og hvert af de 3 hold modtager 
en pokal til ejendom. 

Ved bekendtgørelse af resultatet følges princippet i §14, hvorefter 
vinderholdet præsenteres først og dernæst de efterfølgende hold-placeringer 
efter tur 


