
Bilag – besluttede punkter 
B1. Flytning af DM til 3. oktober 2020 
DM flyttes til 3/10, hvor vi med større sandsynlighed kan gennemføre arrangementet under mere 
normale omstændigheder. Datoen 3/10 giver mest muligt forberedelsestid til alle mesterskabspar. 
 
B2. Kompensation for rangliste-point 
For at gøre det fair for alle par, samt de par som havde regnet med at deltage og modtage point til 
et DM der først var planlagt i marts-måned, foreslås det at tildele alle par administrativt det 
samme antal point som parrets sidst-dansede rangliste turnering som kompensation for DM indtil 
et nyt DM er afholdt. Det vil fortsat være de to bedste karakterer ud af de tre sidste turneringer 
(inkl. de administrativt tildelte point) der vil være gældende. I tilfælde af pointlighed vil det være 
dansede point i 2020 der vil vægte højst, da det er bedst udtryk for parrenes aktuelle niveau ift. 
hinanden. 
 
B3. Udtagelser til mesterskaber i 2020 
1. Udtagelser til mesterskaber i august, september og oktober 2020 

- Ranglisten udregnes på baggrund af de 2 bedste resultater af de sidste 3 turneringer. I 
voksen: 3. rangliste, 4. rangliste + tildelte point fra senest dansede rangliste (I alle junior 2 
og ynglinge + voksne 10-dans på baggrund af 2 x 4. rangliste). 
 
Eksempel 1: Voksen-række i standard og latin 
3. rang. 4. rang. DM-kompensation I alt 

24 22 22 46 

 

3. rang. 4. rang. DM-kompensation I alt 

22 0 22 44 

 
             Eksempel 2: Junior 2, Ynglinge + Voksen 10-dans 

4. rang. DM-kompensation I alt 

19 19 38 

 
- Herudover vil udtagelser foretages som turneringsregelment foreskriver: Det er de 

forsvarende danske mestre fra 2019 som udtages som 1. par. Herudover udtages det 
bedste par på ranglisten som 2. par i standard og latin. 

- I det tilfælde at der ikke er en dansk mester (fx hvis parret er stoppet eller har skiftet 
partner/række) vil det være det par med flest point på ranglisten, der udtages som 1. par 
(det næstbedste par som 2. par). 

 
2. Udtagelser til mesterskaber i november og december 2020 

- Som normalt: Vinderen af DM fundet d. 3/10 som 1. par, vinderen af ranglisten som 2. par.  
- Administrative point givet som DM-kompensation overskrives med dansede point fra DM. 

(Par som ikke deltager i DM 3/10 vil derfor have 0 point for DM i stedet for deres DM-
kompensation efter afholdelsen af DM). 

 
 



C1. Udtagelse af par til mesterskaber hvis DM aflyses 
I tilfælde af DM ikke kan afholdes i oktober, aflyses mesterskabet i 2020. I så fald udtages parrene 
på baggrund af reglerne beskrevet i pkt. B3.1 for resten af året. 
 
D1. Supplerende udtagelse til landsholdet 
Alle par (inkl. nydannede par) indkaldes til skype-møde med sportschefer/elitedrift hurtigst muligt 
vedr. planer og målsætning for 2020 og 2021. Ud fra et helhedsindryk af planer/målsætning, samt 
tidligere resultater (evt. tidligere individuelle resultater af danserne i nydannede par), gives 
elitedriften mandat til at fordele de resterende pladser på landsholdet, så alle har mulighed for at 
deltage på næstkommende landholdssamling (og i rette grupper). Der dispenseres derved fra 
elitestrategien: 1) Supplerende udtagelser efter DM, 2) Nydannede par skal vise internationalt 
potentiale. 
 
D2. Tilbagebetaling af egenbetaling og/eller overførsel til 2021 
Såfremt elitedriften ikke mener at kunne afholde alle budgetterede aktiviteter i 2020, kan 
elitedriften beslutte at tilbagebetale en del af egenbetalingen eller overføre restende budget til 
2021. Ligeledes vil bruttogruppe, elite og verdensklasse atleter kunne overføre ubrugte 
aktivitetspenge til 2021. Dette kræver dog forudgående dialog/forhandling, samt godkendelse af 
TD, hvilket EU tager kontakt til TD omkring. 
 
D3. Præcisering af udtagelsesfrist 
Udtagelsesfristen præciseres. Par udtages 26 dage før et mesterskab, fremfor den nuværende 
formulering (1 måned) som er mere varierende og kan skabe forvirring. Valget af 26 dage er for at 
undgå tvivlsspørgsmål i tilfælde af mesterskaber der afholdes præcist  1 måned el. 4 uger efter en 
rangliste. I så fald vil ranglisten altid tælle med. Dette vil ikke kun være gældende for i år, men 
fremadrettet. 
 

BILAG 1: DATOER PÅ MESTERSKABER PT. 
Såfremt DM’et flyttes til 3. oktober kan par udtages som følger: 

- Grøn: alle par kan udtages med det samme  
- Gul: alle par kan udtages efter 12/9  
- Blå: alle par kan udtages efter 3/10 
- Grå: 1. par kan udtages 3/10, 2. par efter 7/11 

 

 
August 

 
Fortsat ukendte datoer: 

- EM Voksne Standard 
- EM Voksne Latin 
- EM Ynglinge Standard 
- EM Ynglinge Latin 

 

29/8 EM Voksne 10-dans – Aarhus, Denmark 

 
September 

12/9 Rangliste Standard + Kombi Børn/Jun 

12/9 VM Ynglinge Latin – Chengdu, China 

19/9 VM Voksne 10-dans – Bratislava, Slovakia 

 
Oktober 

3/10 FORSLAG TIL EVT NY DATO FOR DM 

18/10 EM PD Latin – Chisinau, Moldova 

24/10 VM Ynglinge Standard – Moscow, Russia 



31/10 VM Junior 2 Latin – Yerevan, Armenia 

 
November 

7/11 Rangliste Latin + Kombi Yng/Voksen 

14/11 VM Junior 2 Standard – Rishon Le Zion, Israel 

21/11 VM Voksne Standard – Vienna, Austria 

 
December 

5/12 VM Voksne Latin – Guadalajara, Spain 

19/12 VM Ynglinge 10-dans – Moscow, Russia 

 


