
INDBYDELSE TIL DM 

Kategorier: Break, hip hop solo/duo og hold, showdance hold, disco solo/duo og rock’n roll. 

Dato Lørdag 25. maj 2019

Sted: HERMANS TIVOLI FRIHEDEN, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus

Start tid: kl. 10.00; dørene åbnes kl. 9.00, Se tidsplan på www.sportsdans.dk 

Stævneleder: René Brix

Rygnumre: Afhentes senest 30 min før starttid

Musik: Al musik skal indsendes til renebrix1@gmail.com senest d. 15. maj 
Medbring backup på usb med tydelig angivelse af holdnavn og kategori

Tilmelding: Gennem egen forening senest den 7. maj 2019 via DS’s tilmeldingssystem på 
www.tilmeld-dans.dk

I break, show og hip hop kan du tilmelde dig uden at være medlem af DS, nogen forening eller 
andet, ved blot at sende en mail til renebrix1@gmail.com med kategori, navn, køn og fødselsdag på 
danser. I break er der 2 alderskategorier: Børn (årgang 2006 og yngre), ungdom (2005, 2004 og 
2003, 2002 og 2001). I hip hop hold og show hold er der 3 alderskategorier: over 17 år, under 17 år og 
under 12 år. I solo og duo er der u. 8 år, u. 10 år, u.12, u. 14, u. 16, u. 19 og over 19 år. (ikke fyldt inden 
årets udgang, i duo følges den ældste danser)

Tilmeldingsgebyr på 100 kr. pr. person pr. kategori (50 kr for DS-dansere). Dog max 150 kr. pr. 
person (100 kr for DS-dansere) indsættes på konto-nr.  9004-1120036749. Ingen refusion v/afbud. 
Husk at oplyse klubrepræsentant på dagen.  Ved break tilmelding samt tilmelding for 
dansere uden for DS: skriv navn fødselsdag og år samt disciplin. Betaling senest 6. maj 2019. 
Husk! Reference som oplyses når I sender en mail til renebrix1@gmail.com

Eftertilmelding: Såfremt eftertilmeldingen bliver accepteret vil tilmeldingsgebyret blive tillagt kr. 100,- pr. deltager pr. 
kategori. 

Afbud: renebrix1@gmail.com eller mobil 26272274

Entré: Voksne: 150,- kr. 
Børn u/ 10 år:  100,- kr. 
Børn under 3 år gratis
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