
 

 

Danmarks Sportsdanserforbund inviterer til 
DM Standard, DM Latin, DM Kombineret, Grandprix 

Standard og Latin 
 

Dato: Lørdag den 3. og søndag den 4. oktober 2020 
Sted: Savvaerket, Søren Nymarksvej 8A, 8270 Aarhus 
Arrangører: Danmarks Sportsdanserforbund og Silkeborg IF Dans 

Starttider: Lørdag: Starttid: 13.00 - Dørene åbnes kl. 12.00 
Søndag: Starttid: kl. 11.00 -  Dørene åbnes kl. 10.00 

Endelig tidsplan lægges på Sportsdans.dk snarest muligt. Grundet COVID-19 restriktioner forbeholder DS sig 
retten til at ændre i fordeling af afviklingen af de enkelte kategorier i forhold til offentliggjort turneringskalender.  

Deltagelse: Ingen kvalifikationskrav - Åben for alle dansere i Danmark, uanset tilhørsforhold og nationalitet 

  

Rækker: Afholdes iflg. DS turneringsreglement  

Turneringsleder: Katja Mikkelsen 

Stævneleder: TBA 

Tilmelding: Gennem egen forening senest den 24. september 2020 på www.tilmeld-dans.dk 

Par ikke medlem af DS forening kan tilmelde sig via tu@sportsdans.dk  
 
Tilmeldings gebyr pr. kategori for debutant & national kr. 100,- pr. par, international & PD kr. 200,- pr. par. 

Betaling skal ske senest den 24. september 2020, og skal indbetales til bank konto 9225 4577978501 
(Ingen refusion ved afbud) 

Eftertilmelding: Såfremt eftertilmelding accepteres vil eftertilmeldingsgebyret være 100,- pr. par, plus det normale 

tilmeldingsgebyr. 

Afbud: Pr. mail til kasserer@sportsdans.dk  

Efter tirsdag den 29. september pr. mail og til Katja Mikkelsen på mobil 23458417 

Billetter: System er ved at blive sat op. Kan bestilles fra tirsdag d. 15. september 2020 – Link til billetbestilling vil blive 
offenliggjort på www.sportsdans.dk, samt Danmarks Sportsdanserforbunds Facebook side. 
– Ønskes pladser sammen skal billetter bestilles på samme tid / i samme bestilling – Mere info den 15. september 

Forplejning: Der vil blive mulighed for forudbestilling af mad. Yderligere oplysninger offentliggøres senere på nettet. 

På gensyn til nogle dejlige dansedage lørdag den 3. og søndag den 4. oktober 2020 
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