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Definitioner. 
 I turneringsreglementet indgår følgende betegnelser:   

• STILARTER: Sammensætning af danse pr. turneringsområde 

• KATEGORIER: Den aldersmæssige opdeling af dansere 

• KLASSER: Den niveaumæssige opdeling af turneringer 

• RÆKKER: Den niveaumæssige opdeling af dansere ved en given turnering 

• PULJER: En gruppe af dansepar / dansere, der i en given dans er på gulvet samtidig. Opdeling af 

par/dansere inden for en runde:   

• RUNDE: En afviklingssektion i et turneringsforløb f.eks. 1. runde, 2. runde, kvartfinale osv. 

• TURNERINGSÅR: Fra 1. januar til 31. december.  

  

§ 1. Amatørbestemmelser.  
I turneringer, der afholdes af eller godkendes af Danmarks Sportsdanserforbund (DS), må kun deltage 

amatører, jvf. amatørbestemmelser for DS. Dog kan der til de enkelte turneringer, herunder mesterskaber 

oprettes særskilte rækker for professional division.   

§ 2. Deltagelse i turneringer.  
Alle DS-turneringer undtaget Danmarks Mesterskaberne (DM), er åbne turneringer. Krav for deltagelse i 

DM-turneringer eller WDSF turneringer er; par eller danser har et registreret medlemskab af en forening 

under DS samt dansk statsborgerskab til mindst en i parret.  

Stk. 2 Udenlandsk partner 
Par, hvori den ene part ikke er dansk statsborger og som ønsker at repræsentere Danmark, skal for at 

kunne deltage i DM´er eller WDSF turneringer underskrive en erklæring over for DS herom. 

Stk. 3 Turneringsdeltagelse 
Medlemmer af en klub/forening under DS som er turneringsdansere, må kun deltage i de af DS 

arrangerede eller godkendte turneringer. 

 

Stk. 3.1 Godkendte turneringer 
Nationale turneringer, nationale mesterskaber, subkontinentale mesterskaber uanset forbund er 

godkendte turneringer, ligesom private arrangerede turneringer er det. 

Stk. 4 Ranglisteturneringer 
Ranglisteturneringer er åbne turneringer, hvorfor alle kan deltage uanset nationalitet, samt tilknyttet 

forbund, kun par opfyldende §. 23 vil blive ranglisteførte 

 

Stk. 5 WDSF turneringsdeltagelse 
Par, der ikke figurerer på DS’s Ranglister, må ikke deltage i WDSF’s turneringer, VM’er, EM’er eller 

Subcontinentale mesterskaber eller andre internationale turneringer. Par der ikke opfylder dette krav 

, vil indtil deltagelse i DS ranglisteturnering eller DM, få deres WDSF licens suspenderet. Nydannede 

par kan søge om dispensation til DS via egen forening.  
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§ 3. Foreningsbestemmelser. 
I reglementet for den enkelte danseart defineredes turneringsåret, hvor en danser / et par kun kan 

repræsentere én forening under DS.  

Stk. 2 Foreningsskifte 

Par / danser, der efter ansøgning skifter til en anden forening under DS i turneringsåret, og som 

samtidig opretholder samme adresse / by, får 60 dages karantæne. 

Dog er klubskifte der finder sted i tidsrummet efter sidste officielle DS-turnering i turneringsåret til 

første officielle DS-turnering i næste turneringsår, ikke omfattet af karantæne.  

Stk.3 Ansøgning af foreningsskifte 
Administration vedr. klub / foreningsskift.  Såfremt en danser / et par ønsker at skifte klub / forening 

skal følgende procedure følges:  

– Den nye klub / forening er parret / danseren behjælpelig med at udfylde blanketten til Klub / 

foreningsskift med de relevante oplysninger. (Blanketten kan downloades fra DS's hjemmeside).  

– Blanketten sendes elektronisk af den nye klub til den "gamle" klub/forening, samt kopi til DS 

Turneringsansvarlige vedr. klub/foreningsskift.  

– Den "gamle" klub/forening skal med sin accept (underskrift eller via elektronisk post) bekræfte, at 

parret / danseren som forlader klubben/foreningen ikke har nogle udeståender.  

– Såfremt den "gamle" klub/forening ikke har gjort skriftlige, relevante og berettiget indsigelser eller 

reageret over for DS-Turneringsansvarlige inden for 14 dage, betragtes klub/foreningsskiftet 

godkendt fra den "gamle" klub/forenings side. 

– De evt. 60 dages karantæneperiode beregnes fra den dato, hvor anmodningen om 

klub/foreningsskifte til den "nye" klub/forening er modtaget af DS-Turneringsansvarlige (på 

blanketten anførte e-mail). Dog skal alle mellemværender med den gamle klub af økonomisk 

karakter være afsluttet, før parret / danseren må deltage i DS turneringer igen. DS-

Turneringsansvarlige træffer endelig afgørelse i eventuel tvist.  

§ 4. Alder og niveauinddeling. 

Stk. 1 Niveaudeling. 

 

Ved DS turneringer konkurrerer DS turneringsdansere i tre (3) klasser: 

A. International 

B. National 

C. Debutant 
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Stk. 2 Aldersopdeling.  

Alderskategorier ved DS turneringer følger kalenderåret. Kategorien bestemmes ud fra den ældste i 

parret der ikke må overskride den nedenfor angivne alder i turneringsåret. 

 

KATEGORI  ALDER 

MINIBØRN  Ikke fyldt 8 år inden årets udgang. 

BØRN I   Ikke fyldt l0 år inden årets udgang. 

BØRN II   Ikke fyldt l2 år inden årets udgang. 

JUNIOR I  Ikke fyldt l4 år inden årets udgang. 

JUNIOR II  Ikke fyldt l6 år inden årets udgang. 

YNGLINGE  Ikke fyldt l9 år inden årets udgang. 

U21   Fyldt 16 år men ikke fyldt 21 år inden årets udgang 

VOKSNE   Fyldt 19 år inden årets udgang 

SENIOR I  Fyldt 30 år og mindst en i parret 35 år inden årets udgang 

SENIOR II  Fyldt 40 år og mindst en i parret 45 år inden årets udgang 

SENIOR III  Fyldt 50 år og mindst en i parret 55 år inden årets udgang 

SENIOR IV  Fyldt 60 år og mindst en i parret 65 år inden årets udgang 

 

Stk. 3 Sammenlægning af rækker. 

I debutant- og national-klasse er børne-, junior- og senior- rækkerne som udgangspunkt sammenlagt 

og præmieres samlet. Hvis der i en af de sammenlagte rækker er tilmeldt mere end 6 par, kan 

turneringslederen vælge at opdele rækken i alderskategorier (fx Børn Debutant til Børn 1 Debutant 

og Børn 2 Debutant) og præmiere disse separat. 

Øvrige rækker skal sammenlægges som illustreret nedenfor, hvis der er tilmeldt mindre end 3 par i 

en af rækkerne. Rækker skal sammenlægges med nærmeste alderskategori og skal så vidt det er 

muligt undgås sammenlægning på tværs af hovedgrupper (dvs. børn, junior, senior) med undtagelse 

af ynglinge og voksne, der kan sammenlægges med hinanden. Se nedenstående skema: 
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Aldersklasser Mulighed for sammenlægning 

Minibørn Minibørn Børn 1 Børn 

Børn I Børn 
Børn II Børn 2 

Junior I Junior  

Junior II 

Ynglinge Ynglinge/Voksne 
Voksne 

Senior I Senior 1 Senior 
Senior II 
Senior III Senior 3 
Senior IV 

 

Stk. 4 Hjemhørende række.  

Ethvert DS turneringspar har en hjemhørende række. Ved start af et nyt turneringsår vælges parrets 

hjemhørende række ved tilmelding til første DS turnering. Som udgangspunkt er parret hjemhørende 

i samme klasse som de tidligere har danset. Nydannede par tilmeldes ud fra den klasse danserne i 

parret tidligere har deltaget i. Hvis danserne har deltaget i forskellige klasser skal danserne som 

minimum deltage om beskrevet i nedenstående skema:  

 

Stk. 5 Skift af hjemhørende klasse. 

I løbet af turneringsåret har ethvert par mulighed at skifte deres hjemhørende række til en højere 

klasse. Skift af klasse er bindende fremadrettet og der er kun mulighed for nedrykning hvis en af 

betingelserne i §4 stk. 7 ”Mulighed for nedrykning” gør sig gældende. 

Stk. 6 Tvungen oprykning. 

Hvis et par i debutant eller national klasse i løbet af forrige turneringsår har vundet to (2) DS 

ranglister og/eller DM’er i deres hjemhørende række, skal parret oprykke i højere klasse i næste 

turneringsår. Undtaget er dog par som rykker op i højere alderskategori. 

Damens klasse 
 
 

Herrens klasse 

Debutant National International 

Debutant Debutant National National 

National National National International 

International National International International 
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Stk. 6.1 Betingelse 

Der skal minimum være 5 par registeret i respektive række i turneringsåret før tvungen 

oprykning kan ske. 

Stk. 7 Mulighed for nedrykning. 

Hvis et par ikke har kvalificeret sig til A-finalen ved nogen DS ranglister eller DM’er i hjemhørende 

række i nogen discipliner i løbet af forrige turneringsår, har parret mulighed for at rykke ned i 

nærmeste lavere klasse i næste turneringsår. 

Par har desuden mulighed for at rykke ned i nærmeste lavere klasse i forbindelse med skift af 

alderskategori. I begge tilfælde er det frivilligt om parret ønsker dette. 

Stk. 8 Mulighed for ekstra række. 

Par i debutant-klassen og national-klasse har mulighed for at deltage i samme alderskategori, men i 

nærmeste højere klasse som ekstra række ved DS turneringer. 

Par i International-klasse har mulighed for at deltage i nærmeste højere alderskategori i samme 

klasse som ekstra række. 

Stk. 9. Fairplay reglen. 

Ethvert par skal deltage i den række hvor de får mest mulig konkurrence og må ikke bevidst tilmelde 

sig svagere klasse eller spekulere i antal deltagende turneringer for at undgå tvungen oprykning. I 

sådanne tilfælde har turneringsafdelingen mulighed for at diktere hjemhørende række for et par 

med øjeblikkelig varsel. 

§ 5. Turneringsdanse Standard / Latin. 
Som turneringsdanse i Standard / Latin ved Ranglisteturneringer og DM’er anvendes følgende danse. 

1:  Ekstradans. Dvs. danse hvor deltagelse er frivillig og par placeres/præmieres separat fra de øvrige danse. 

2: Dans med stofbegræsning, se §X ”Stofbegrænsning”. 

3: Dans hvor kun grundfigurer er tilladt, se ”Stofbegrænsning Reglement”. 

 STANDARD LATIN 
 V T W SF Q SB CC RB PD JV Sl. JV 

DEBUTANT            

Minibørn 2      2     

Børn X    X  X    X 

Junior X X   X  X X   X 

Ynglinge X X  1(
X) 

X 1(X
) 

X X  X  

Voksen X X  1(
X) 

X 1(X
) 

X X  X  

Senior X 1(X
) 

  X  X    X 

NATIONAL            

Minibørn X    1(X
) 

 X    1(X) 

Børn X (X)   X  X (X)  X  

Junior X X  (X) X (X) X X  X  
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Ynglinge X X (X) X X X X X (X) X  

Voksen X X X X X X X X X X  

Senior X X  (X) X  X X  X  

INTERNATIONAL            

Børn I X X  (X) X (X) X X  X  

Børn II X X  (X) X (X) X X  X  

Junior I X X X X X X X X X X  

Junior II X X X X X X X X X X  

Ynglinge X X X X X X X X X X  

Voksen X X X X X X X X X X  

Senior X X X X X X X X X X  

§ 6. Musikkens Tempi Standard / Latin. 
Musikken ved turneringer skal spilles i følgende tempi:   

 DANS TAKT PR. MINUT METRONOME 

Standard 

Vals 28 – 30 84 – 90 

Tango 31 – 33 124 – 132 

Wienervals 58 – 60 174 – 180 

Slowfox 28 – 30 112 – 120 

Quickstep 50 – 52 200 – 208 

Latin 

Samba 50 – 52 100 – 104 

Cha-Cha 30 – 32 120 – 128 

Rumba 25 – 27 100 – 108 

Pasodoble 60 – 62 120 – 124 

Jive 42 – 44 168 - 176 

Slow Jive 40-41 160-164 

 

§ 7. Musikkens Varighed Standard / Latin. 

Stk. 1 Puljevarighed  

Puljevarighed er minimum 90 sekunder og maksimum 120 sekunder.  

Stk. 2 Pasodoble 
Musik til pasodoble skal have pasodoble-musikkens kendetegn og være baseret på ”Spanish Gypsy 
Dance” med tydelige highlights. Pasodoble spilles til 2. highlight i alle rækker, og kan spilles til 3. 
highlight i finalen til ynglinge og voksen international række. 

Stk. 3 Musikken 

Musikken skal ved alle turneringer være spilleklar mindst 30 minutter før annonceret start på 

turneringen. 
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§ 8. Påklædningsbestemmelser. 
- Se yderligere reglement ”Påklædningsregler”, hvor der er beskrevet uddybende retningslinier. 

 

Stk. 1 Alle debutantrækker, samt børn og minibørn i national klasse. 

For alle dansere i debutant, samt minibørn og børnerækkerne i national klasse gælder følgende 

påklædningsbestemmelser: 

Damen: 
• Fri påklædning. Der henstilles til at damens påklædning er almindelig, pænt tøj, 

frem for specialsyet dansekjole. Alle farver er tilladt. 

• Pailletter, fjer, rhinestene, perler, glimmer, skinnende stof er ikke tilladt. 

• Badedragt-zone skal være dækket. 

Herren: 

• Lange benklæder i sort eller mørkeblå. 

• Skjorte, rullekravebluse, vest og t-shirt i alle farver er tilladt. 

• Evt. slips eller butterfly i alle farver er tilladt. 

• Skærf, Jakke eller Kjole & hvidt er ikke tilladt. 

 
Make-up & smykker: 
I alle børnerækker er makeup og smykker ikke tilladt. I øvrige debutantrækker er naturlig 
makeup og hverdags-smykker tilladt. 

 

Stk. 2 Nationale rækker (undtaget børn). 

I alle nationale rækker, undtaget børnerækken, gælder følgende påklædningsregler: 

Damen: 

• Fri påklædning. 

• Badedragt-zone skal være dækket. 

 Herren: 

• Lange benklæder i farverne midnight-blue eller sort 

• I standard: Skjorte med slips eller butterfly, samt evt. vest er tilladt i alle 

alderskategorier. Jakke, Kjole & Hvidt er tilladt i ynglinge og voksne-rækkerne. 

Farverne sort eller midnight-blue er tilladt, samt hvid skjorte. 

• I latin: Skjorte eller rullekravebluse / T-shirt i farverne sort, hvid, midnight-blue 

eller samme farve som damens kjole. 

Stk. 3 Internationale rækker. 
Alle rækker i international klasse følger WDSFs tøjreglement. 
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Stk. 4 Deltagernummer 

Deltagernummer bæres på herrens ryg. 

Stk. 5 Deltagernummerets størrelse 

Ryg nummeret størrelse skal som udgangspunkt være 21x 15 cm. og må ikke ombukkes 

• Ved påtrykning af sponsor navn og / eller logo må dette højst udgøre 20 % af ryg 

nummeret 

• Numre med påtrykt navn / logo må ikke ombukkes, således at navn / logo ikke længere 

er synligt 

• Såfremt en påtale for manglende efterlevelse af §8, stk. 5, ikke efterkommes, kan parret 

diskvalificeres. Det er turneringsleder i samarbejde med DS turneringsansvarlige, der 

beslutter og eksekverer diskvalifikation. Er DS turneringsansvarlige ikke tilstede kan 

turneringsleder diskvalificere uden anden konferering. 

Se endvidere særskilt Påklædningsreglement 

§ 9. Dommersammensætning. 

 Total antal 
dømmende 
dommere 

 Nationale 
Dommere 

Udenlandske 
Dommere 

Basic 
Dommer* 

Lokalturneringer 5 Fordeling 4 - 5 0 - 1 1 

Ranglisteturneringer 7 Fordeling 4 - 7 0 - 3 1 

DM **      

Standard / latin 7 Fordeling 2 5 1 

Hold 7 Fordeling 3 4  

  *) Basic Dommer er inkl. i ”Total antal dømmende dommere) 

**)Samme dommer må ikke anvendes 2 år i træk. 

§ 10. Pulje- og gulvstørrelse ved DS turneringer. 
Puljer: 

Antallet af par i en pulje bør max. være 12. 

Gulvstørrelse: 

Der skal være minimum 25 m2 gulvareal pr. par og dansegulvet skal være rektangulært. 

Herudover er min. Gulvstørrelse: 

• Lokalturneringer 250 m2  

• Ranglisteturneringer  300 m2 

• DM  300 m2 
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§ 11. Puljeinddeling og beregnerlister. 
Puljeinddeling: 

Mixning kan finde sted i alle runder. 

Liste over puljefordelingen bør hænges op før hver runde på et for parrene let tilgængeligt sted. 

 

Beregnerlister: 

Ved manuelle beregningslister føres 2 sæt beregnerlister, som skal sammenholdes, inden resultatet 

offentliggøres.  

Ved anvendelse af elektronisk bedømmelse føres et sæt beregnerlister   

X-markeringslister, m.m., samt resultater bør i videst muligt omfang offentliggøres straks efter 

turneringens afslutning.  

§ 12.  Karakterer. 
Ved manuel bedømmelse anvendes karaktererne X - 0 med X som bedste karakter.   

Ved rækkeopdeling anvendes dog karaktererne l - 2 - 3 med l som bedste karakter.  

Ved elektronisk bedømmelse anvendes alene 0-X  

 § 13.  Antal par i finaler. 

Finaler skal fortrinsvis bestå af 6 par. Hvis beregnerlisterne efter semifinalen viser, at 2 par står fuldstændig 

lige på 6. pladsen, kan turneringslederen bestemme, hvorvidt finalen skal bestå af 5 eller 7 par eller om der 

skal danses omdans. Er der tilmeldt 7 eller færre par i den pågældende række, danses der finale med 7 par.  

§ 14. Bekendtgørelse af vinderen. 
Ved bekendtgørelse af resultatet bør vinderen udråbes først og derefter de følgende placeringer, 

alternativt kan det gøres omvendt. 
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§ 15. Præmiering. 

Stk. 1 Præmiering er følgende:  

• Medalje 

o Gives til danser / begge dansere i parret 

• Pokal  

o Gives til parret 

▪ Er tiltænkt anerkendelse til Klubbrug 

• Diplom 

o Gives til danser / begge dansere i parret 

• Gave 

o Gives til danser / begge dansere i parret 

Stk. 2 Minimumspræmiering 

 

Stk. 2.1 Debutant række 

Lokalturneringer  

Præmiering til samtlige par i den gren turneringen afholdes i, med medaljer til 1-3 

(medaljer kan også gives til de øvrige placeringer. Enkeltdanse præmieres parrene 

med diplomer. 

 

Ranglisteturneringer 

Præmiering til samtlige par i den gren turneringen afholdes i, med medaljer til 1-3 

(medaljer kan også gives til de øvrige placeringer). Enkeltdanse præmieres parrene 

med diplomer 

DM 

Præmiering til samtlige par i den gren turneringen afholdes i, med medaljer til 1-3 

(medaljer kan også gives til de øvrige placeringer). Enkeltdanse præmieres parrene 

med diplomer 

Stk. 2.2 National række 

Lokalturneringer  

Præmiering til samtlige par i den gren turneringen afholdes i, med medaljer til 1-3 

(medaljer kan også gives til de øvrige placeringer). I den anden gren samt 

enkeltdanse præmieres parrene med diplomer. 

Ranglisteturneringer 

Præmiering til samtlige par i den gren turneringen afholdes i, med medaljer til 1-3 

(medaljer kan også gives til de øvrige placeringer). Enkeltdanse præmieres parrene 

med diplomer. 
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DM 

Præmiering til samtlige par i den gren turneringen afholdes i, med medaljer til 1-3 

(medaljer kan også gives til de øvrige placeringer). Enkeltdanse præmieres parrene 

med diplomer. 

Stk. 2.3 International række 

Lokalturneringer  

Kategorierne: 

Børn I, Børn II, Junior I, Junior II præmieres samtlige finalepar i A-finalen. Enkeltdanse 

præmieres parrene med diplomer. 

Øvrige kategorier: 

Præmier til mindst 1.-3. plads. i A-finalen. 

Ranglisteturneringer 

Kategorierne: 

Børn I, Børn II, Junior I, Junior II præmieres samtlige finalepar i A-finalen. Enkeltdanse 

præmieres parrene med diplomer. 

Øvrige kategorier: 

Præmier til mindst 1.-3. plads. i A-finalen. 

DM 

Individuelt DM  

Kategorierne: 

Børn I, Børn II, Junior I, Junior II præmieres samtlige finalepar. I kategorierne hvor 

enkeltdanse afvikles præmieres parrene med diplomer. 

Øvrige kategorier: 

Præmier til mindst 1.-3. plads. i A-finalen. 

Gældende alle Kategorier: 

Vinderparret (Danmarksmesteren) i hver kategori i A-finalen modtager 1 pokal 

Særlig præmiering: 

Kategori: 

DIF - godkendte mesterskaber modtager vinderen DIF's mesterskabsmedalje i.h.t 

DIF's regler. (Bedste række – Amatør) 
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DM-hold 

3 bedst placerede hold får medaljer. 

Placeringerne fra 1.-3. plads får derudover en Pokal. 

Stk. 3 Vandre Pokaler: 

Ynglinge: 

 Standard 

 Latin 

 Kombi 

Voksen: 

Standard 

Latin 

Senior I: 

Standard 

Senior II: 

Standard 

PD -Voksen: 

Standard 

Latin 

DS leverer pokaler, samt medaljer til 1.-3. pladsen i alle rækker. 

§ 16. Tilmelding til turneringer. 
Tilmelding til turneringer skal ske via egen forening, der sørger for registrering i TMS systemet inden for 

den tidsramme, der er fastsat i den udsendte indbydelse.  

Stk. 2 Gældende for Ranglisteturneringer 

Par der ikke er medlem af forening under DS kontakter turneringsleder for respektive 

turnering (Se indbydelse) for registrering indenfor tilmeldingsfrist. 

§ 17. Turneringskalender. 
DS-Turneringsafdeling tilsender senest 15. juni alle klubber turneringskalenderen for det kommende 

turneringsår indeholdende forslag til datoer for de enkelte ranglisteturneringer og DM, samt datoer for 

kendte EM og VM samt større internationale turneringer.   

Klubberne tilkendegiver senest 10. august hvilke turneringstyper og datoer til ranglisteturneringerne og 

DM, de ønsker at afholde påført tillige med evt. kommentarer.  

DS-Turneringsafdeling tilsender herefter senest 1. september DS bestyrelse det første forslag til 

turneringsplan for det næstfølgende turneringsår.  DS-Bestyrelse kan kommentere forslaget frem til 10. 

september, hvorefter DS-Turneringsafdeling fastlægger den endelige turneringsplan for det næstfølgende 

turneringsår og udsender denne til afholdende klubber senest den 20. september, hvor den ligeledes 

offentliggøres på DS hjemmeside.  

DS-Turneringsafdeling sørger for, at et eksemplar af kalenderen på DS hjemmeside løbende opdateres.  
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§ 18. Indbydelse (propositioner) til turneringer. 
Propositioner (indbydelse) for alle turneringer, undtagen lokalturneringer for egne par, samt de i stk. 3 

nævnte turneringer skal senest 2 måneder før turneringsdatoen - fremsendes til DS-Turneringsansvarlige 

for godkendelse. Propositioner skal bl.a. indeholde oplysning om:  

1. Overskrift 

a. Turneringstype 

b. Navn på turnering 

i. Skal afspejle afholdelsessted (Afholdende klub bestemmer navnet) 
ii. Eliteklub afholdelse af ranglister/turneringer i samarbejde med 

kommunerne (Navn afspejles af dette og ens navn hvert år) 
2. Arrangør. 

3. Sted, dato og starttidspunkt. 

4. Kategorier, discipliner og danse.   

5. Turneringsleder. 

6. Tilmeldingsfrist.  

7. Afbuds telefonnummer  

Stk. 2 Private og lokalturneringer 

Private og lokalturneringer må ikke arrangeres på DS officielle turneringsdatoer. Dog kan 

lokalturneringer afvikles efter godkendelse af DS-Turneringsansvarlige på samme dato som en 

ranglisteturnering forudsat afviklingen er i samme halkompleks.  

Stk. 3 Godkendelse af indbydelse 

Såfremt foreningen ikke har hørt fra DS-Turneringsansvarlige inden 8 dage, betragtes turneringens 

formaliteter som værende i orden.   

Stk. 4 Deltagerliste 

Turneringsleder sender umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb besked til turneringsarrangør om, 

hvornår turneringen er klar til download.  

Stk. 5 Udeblivelsesgebyr ved DS turneringer:    

For par, som ikke rettidigt meddeler turneringsleder/arrangerende forening, at de ikke ønsker at 

deltage i en turnering, som parret er tilmeldt, opkræves et udeblivelsesgebyr på kr. 100,00.  

Beløbet opkræves parret via parrets egen klub/forening af den arrangerende klub. Såfremt beløbet 

ikke er indbetalt inden næste turnering, kan parret nægtes adgang til at stille op i denne.  

Ved rettidigt afbud gælder følgende:  

- Par, som er tilmeldt en turnering, men som alligevel ikke ønsker at deltage, skal inden 24 timer før 

turneringens start meddele turneringsledelsen/arrangerende klub/forening dette.  

- Ved pludselig opstået sygdom hos én af deltagerne i parret, der bevirker at parret ikke kan stille op 

til pågældende turnering, skal turneringsledelsen/arrangerende klub/forening, have besked min. 2 

timer før turneringens start.  

Stk. 6 Eftertilmeldingsgebyr 

Såfremt et par tilmeldes en turnering efter sidste rettidige tilmeldingsfrist, betaler klubben DKK 

100,00 i eftertilmeldingsgebyr.  
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§ 19. Radio- og TV-aftaler. 
Alle aftaler med radio- og TV-indslag eller transmission træffes af DS-Bestyrelse.   

§ 20. Dispensationer.  
Dispensationer vedrørende turneringsreglementet kan kun meddeles af DS-Turneringsansvarlige eller DS-

Bestyrelse ved høring efter konferering med DS-Turneringsansvarlige. 

Stk. 2 Indsigelse 

Eventuelle protester indsendes af foreningen til DS samtidig indsættes kr. 500,- på DS-konto. Bliver 

protesten taget til følge, vil gebyret blive refunderet foreningen, i modsat fald tilfalder beløbet DS.   

Rækkefølgen for behandling af protester er følgende:  DS-Turneringsansvarlige - DS Bestyrelse - DS 

Appeludvalg.  

Stk. 3 Klub-/Foreningsrepræsentant under turnering 

Ved enhver DS turnering skal der være én klub/foreningsrepræsentant. Denne repræsentant skal 

være navngivet overfor arrangør, turneringsledelsen og basicdommer inden turneringens start. Det 

er kun den navngivne repræsentant der kan / må rette henvendelse til turneringsledelsen og vise 

versa.  

Stk. 4 Overtrædelse af turneringsreglement 

Ved overtrædelse af turneringsreglementet, henvises der til Vedtægterne for DS.    

§ 20.1.  Ikrafttrædelses dato for WDSF regler som bruges i DS’s Turneringsreglement:  
Turneringsreglement hvad angår WDSF regler (f.eks. tøjregler, aldersgrænser o. lign.) skal være gældende i 

DS efter samme dato, hvor de vedtages til ikrafttrædelse i WDSF. Dog kan ændringer for tøjbestemmelser 

for nationale danske turneringer først træde i kraft ved et dansk turneringsår begyndelse. Det bør 

tilstræbes, at der sker en oversættelse af reglerne til dansk, hurtigst muligt efter udgivelsen.  

Såfremt WDSF ændringer vil have en uheldig/utilsigtet indflydelse på de danske Rangliste- og DM -

turneringer, kan DS-Turneringsafdeling - senest 1 måned efter vedtagelsen i WDSF – beslutte at udsætte 

indførelsen af ændringen til den har været diskuteret i DS bestyrelse. I så fald skal DS-Turneringsansvarlige 

uden ophold meddele sin beslutning til alle bestyrelsesmedlemmer.  

 

§ 21. INTERNATIONALE TURNERINGER. 
Generelle regler.   

Stk. 1 Definition af WDSF turneringer. 

Som Internationale turneringer (WDSF turneringer) betragtes følgende arrangementer:   

a) Verdensmesterskaber 

b) Europamesterskaber 

c) Del - europæiske mesterskaber (herunder Nordeuropæisk Mesterskab) 

d) World Cup, Europa Cup samt World Ranking 

e) Internationale invitationsturneringer 

f) Landskampe 

g) Internationale formationsmesterskaber 

h) Andre internationale hold- eller formationsturneringer, der går via DS 
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Stk. 2 Regelsæt der benyttes. 

Ved internationale turneringer, der afholdes i Danmark, skal WDSF og DS regler og 

reglementer for internationale amatørturneringer følges.   

Stk. 2.1 Dommere 

Ved internationale turneringer skal WDSF regler om benyttelse af 

amatørdommere følges de til enhver tid gældende regler annonceret på WDSF 

hjemmeside (www.worlddancesport.org) 

Stk. 2.2 Chairman 

Ved WDSF turneringer er WDSF's Chairman øverste myndighed. WDSF´s 

Chairman støttes af dansk Turneringsleder.  

Stk. 3.  Internationale turneringer i Danmark. 

DS arrangerer eller lader arrangere alle internationale turneringer, der skal finde sted i 

Danmark.   

Arrangeres et internationalt stævne af andre end DS, skal alle forhold vedrørende 

arrangementet godkendes af forbundet.   

Stk. 3.1 Ansøgning vedr. afholdelse af WDSF turnering 

Ansøgninger vedr. afholdelse af WDSF turneringer skal være DS-Bestyrelse i hænde 

senest 3 måneder før ønske om afholdelse. 

Stk. 4 Invitationer til Internationale turneringer. 

Invitationer til deltagelse i internationale turneringer skal godkendes og uddeles af DS.   

Stk. 5 Rejser til udenlandske Internationale Mesterskaber. 

Tildeling og forvaltning af rejser til udlandet ledes på DS vegne af DS Elitedrift. 

Stk. 5.1 Udtagelse 

Såfremt der ikke blandt de 6 første par på DS Rangliste kan findes det fornødne antal 

par til at sende ud, pga. aldersmæssige eller andre problemer, udsendes der kun ét 

par i den pågældende kategori.  

Stk. 6 Afvisning af invitationer til internationale turneringer 

DS-Elitedrift har ret til at afslå invitationer, for hvilke rejsevilkårene anses for at være 

uacceptable.  

Stk. 7 Tidsfrist for accept af tildelt rejse. 

Elitedriften udtager par til lukkede mesterskaber og cups.  

Parrene udtages senest 29 dage før et mesterskab. Alle nationale pointgivende turneringer 

op til denne dato tæller med i forhold til udtagelse, og såfremt arrangørens tidsfrist for 

tilmeldelse tillader dette.” 

Det påhviler ethvert par, så hurtigt som muligt, at meddele DS-Elitedrift, som forestår rejse 

tildelingen, om det kan acceptere en tilbudt rejse. 

http://www.worlddancesport.org/
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Stk.7.1 Betænkningstid 

Betænkningstiden er normalt 3 dage fra tilbuddets modtagelse. Hensynet til 

arrangøren kan dog nødvendiggør, at der fastsættes en kortere tidsfrist.   

Stk. 7.2 Bortfald af tilbud 

Har parret ikke svaret inden fristens udløb, betragtes tilbuddet som 

bortfaldet.   

Stk. 8 Bindende accept af tildelt invitation. 

Når et par har accepteret en invitation, er accepten almindeligvis bindende, og parret kan 

derfor ikke i stedet forlange en anden rejse, som senere måtte indgå til DS.   

DS-Elitedrift kan dog dispensere herfra, såfremt det anses for at være absolut i forbundets 

interesse. 

§ 21.1. SPECIELLE REGLER. 
Verdens,- Europa - og deleuropæiske mesterskaber, World Cup og Europa Cup.  

Stk. 1. Deltagelse af danske dansere ved internationale mesterskaber. 

Ved de individuelle Verdens, - Europa - og deleuropæiske mesterskaber, World Cup og 

Europa Cup skal Danmark så vidt muligt være repræsenteret, og helst med det maksimalt 

tilladte antal deltagere.  

Stk. 1.1.Udtagelse 

Til Verdens,- Europa, - og deleuropæiske mesterskaber (IDSF mesterskaber) udtages 

par (Junior 2, ynglinge, voksne, senior I) efter følgende regler: 

Stk. 1.2. Udtagelseskrav 

Det er de bedste par på landsholdet, der udtages efter gældende regler baseret på 

deres placering til DM og på den danske rangliste. Par der ikke er del af landsholdet 

kan ikke repræsentere Danmark og DS ved mesterskaber og cups. 

Stk. 1.3 Udtagelseskriterier: 

Invitation og/eller mesterskab bestemmer om der udtages 1 eller 2 par afsted til den 

enkelte turnering.   

• Regerende Danmarksmesteren udsendes som Danmarks førstepar. 

Udtages der to par: 

• Nr. 1 på ranglisten udsendes som Danmarks andet par, såfremt der er tale om et 

andet par end Danmarksmesteren. 

• Er regerende Danmarksmester og nr. 1 på ranglisten det samme par udsendes 

nr. 2 på ranglisten. 

• Er der nogen af disse par, som der ikke kan deltage grundet skader eller 

manglende tilmelding inden deadline tilgår invitationen til næste par på 

ranglisten. Kravene bliver præciseret i brevet med invitationen af parrene. 
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• Er der lighed i point på ranglisten er det resultatet fra den sidst dansede 

rangliste turnering, som er afgørende. 

• Alle par skal i forbindelse med en evt. udsendelse til et mesterskab forinden 

have underskrevet yde-yde aftale og efterleve denne for minimum indeværende 

og det kommende turneringsår (kalenderår).  

Stk. 1.4 Udtagelse udenfor nævnte 

For andre kategorier end de i stk. 1,. og stk. 1.1. nævnte, udtages parrene på 

baggrund af resultaterne i de seneste afholdte RL turneringer i standard og latin   

  Stk. 2 Internationale invitationsturneringer.  

Stk. 2.1 Deltagelse af danske dansere ved internationale turneringer 

Grundlaget for enhver rejse tildeling er de til enhver tid gældende DS-

ranglister, alt efter den pågældende turnerings karakter.  

Stk. 2.2 Krav fra arrangør 

Såfremt arrangøren udtrykkelig stiller krav om "showdans" i latin, hvor 

invitationen ellers vedrører en standardturnering eller omvendt, skal det par 

spørges, som er bedst kvalificeret til deltagelse i den pågældende turnering, 

og som samtidig ligger højest i den disciplin, som "showdansen" vedrører.   

Stk. 2.3 Opvisning/show arrangementer i udlandet 

Intet DS par må give opvisning / show ved arrangementer i udlandet, hvis 

arrangementet ikke er godkendt af arrangørlandets WDSF-medlem.  Enhver 

invitation skal forelægges DS-Bestyrelse.   

Stk. 3 Fordeling af invitationer. 

Rejseinvitationer skal fordeles hurtigst muligt, efter at de er indgået til DS. Afholdes der 

imidlertid en ranglisteturnering, der vedrører den omhandlende disciplin, mindst 2 måneder 

inden en turneringsudtagelse skal finde sted, skal resultatet af denne medregnes, før rejsen 

uddeles, såfremt tilmeldingsfristen tillader det.   

§ 21.2. Landskampe.  

Stk. 1 Udtagelse af landshold. 

Landsholdet udtages efter den gældende rangliste.   

Stk. 2 Valg af disciplin. 

Skal landskampen danses særskilt i 2 discipliner, udtages et par i den disciplin, hvor det ligger 

bedst placeret. Ligger et par lige højt placeret i begge discipliner, afgør DS, i hvilken disciplin 

parret starter.   

Stk. 3 Udtagelse af Kombi landshold. 

Skal landskampen danses over 10 danse og ligger 2 par lige i konkurrencen om at komme på 

holdet, er den sidst afholdte ranglisteturnering afgørende for, hvilket af parrene som 

udtages.   
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§ 21.3. Øvrige regler.  

Stk. 1 Udtagelsesturnering. 

Ved landskampe såvel som vigtige individuelle turneringer for par som ikke umiddelbart kan 

udtages fra en kategori på ranglisten, afholdes en udtagelsesturnering.   

Stk. 2 Invitationer på navn. 

Invitationer på navn må ifølge DS regler ikke forekomme.   

Stk. 3 Formationshold. 

Formationshold udtages efter regler fastsat af Turneringsafdelingen.   

Stk. 4 Holdinvitationer. 

I tilfælde, hvor en invitation omfatter et hold, skal DS-bestyrelse i samarbejde med DS 

Sportschef udtage hold, med mindre der er tale om privatinvitationer til holdkampe.  

§ 22. NATIONALE REGLER.  

Stk. 1 Definitionen af DS-turneringer. 

Som DS-turneringer betragtes alle åbne turneringer, der arrangeres af eller for DS eller 

lokalforeninger.   

Stk. 2 DS officielle turneringssystem. 

I DS’ officielle turneringssystem indgår følgende arrangementer:   

LOKALTURNERINGER (LT) 

OMRÅDEMESTERSKABER (JM/FM - SM)  

RANGLISTETURNERINGER  (RL)   

DANMARKSMESTERSKABER (DM)   

Stk. 2.1 Turneringerne opdeles i 3 klasser. (A / B / C – turneringer)  

Oversigt over samtlige turneringer: 

LANDSPLAN   

A - turneringer: 

2 x  RL standard Fri tilmelding 

2 x  RL latin Fri tilmelding 

2 x  RL kombineret Fri tilmelding 

1 x DM standard Se kvalifikationskrav 

1 x DM latin Se kvalifikationskrav 

1 x DM kombineret Se kvalifikationskrav 

A/B - turneringer:  

1 x DM for hold Fri tilmelding.   
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Stk. 3 Kvalifikationskrav til DM. 

Stk 3.1 Debutant række 

• Fri tilmelding til DM. 

Stk. 3.2 National række 

• Fri tilmelding til DM. 

Stk. 3.3 International række 

 

Junior 2, Ynglinge, Voksne og Senior I  
Par i disse kategorier skal opfylde følgende krav for at være kvalificeret til at 

deltage i DM: 

 

DM Standard: 

Parret skal have deltaget i 2 standard rangliste turneringer 

DM Latin: 

Parret skal have deltaget i 2 latin rangliste turneringer 

 

DM Kombineret: 

Parret skal have deltaget i mindst 1 af årets kombineret rangliste 

turneringer, 1 af årets standard rangliste turneringer og 1 af årets latin 

rangliste turneringer 

Stk. 3.4 Øvrige kategorier 

Øvrige kategorier har fri tilmelding 

 

Stk. 4 Dispensationer fra DM-kvalifikationskrav:  

a) Påbudt skolegang/skolerejse, eller påbudt jobmæssige forhold 

b) Sygdom hos en i parret - dokumenteret med lægeerklæring 

c) Akut indlæggelse, dødsfald eller begravelse i nærmeste familie 

d) Øvrige personlige forhold herunder eventuelle forpligtelser i eget land 

e) Udtaget af DS-Elitedrift til deltagelse i officielt WDSF mesterskab (EM, VM), officiel 

WDSF Cup (World Cup eller Europa Cup) eller officielle internationale Games indbudt 

via WDSF 

f) Eget bryllup eller egen konfirmation 

g) Andre sportslige forhold. 

 

En dispensation skal søges via egen klub til DS-Turneringsansvarlige. DS-

Turneringsansvarlige behandler ”i samråd med DS sportschef/DS-Elitedrift”, og besvarer 

ansøgning til ansøgende klub. 

Stk. 4.1 Nydannede par: 

Nydannede par har fri tilmelding til DM. Et nydannet par er dannet i indeværende 

turneringsår, og har ikke nødvendigvis deltaget i en rangliste. Eller kommer fra andet 

forbund og har ikke tidligere deltaget i en DS turnering. 

Stk. 4.2 Eventuelle protester skal følge proceduren i § 20., stk. 1  
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Stk. 4.3 Områdemesterskaber 

OMRÅDEMESTERSKABER.  

SM (Sjællands  Mesterskaber) 

JM (Jyske Mesterskaber)  

 =Jysk/Fynsk Mesterskab 

FM (Fyns Mesterskaber)  

 

Afholdes efter DS bestemmelser.  

A - turneringer: 

1 x turnering i standard fri tilmelding 

1 x turnering i latin  fri tilmelding  

 LOKALTURNERINGER: 

B/C - turneringer:  

Antal turneringer m.v. aftales pr. sæson med DS-Turneringsansvarlige  

§ 22.1. AFVIKLINGSPRINCIPPER:   

Stk. 1 Direkte nedskæring:  

I hver runde nedskæres (udgår) et forud bestemt antal par pr. kategori, ca. 25%, når ikke andet er 

opgivet.  

Uanset antal deltagende par i en kategori nedskæres til ca. 18 par i anden runde.  

Stk. 2 Rækkeopdeling:  

I første runde opdeles parrene i et antal rækker ud fra parrenes indbyrdes dansemæssige niveau.   

Som betegnelse for rækkerne anvendes bogstaverne A, B, C  

Der kan tillades rækkestørrelser på op til 12 par. Der skal dog altid foretages rækkeopdeling for 

kategorier med mere end 12 par.   

Såfremt 1. runde kun udgør en præsentationsrunde (uden bedømmelse) bør rækken mixes med en 

anden kategori, således at runden ikke kommer til at fremstå som en finale.  

Ved DM-hold foretages der rækkeopdeling for kategorier med mere end 7 hold.  
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§ 22.1.a. Turneringer på landsplan. 

Stk. 1 RANGLISTETURNERING (RL) 

Definition: 

Jf. § 2., stk. 4 

Ranglisteturneringer er åbne turneringer, hvorfor alle kan deltage anset 

nationalitet, samt uanset tilknyttet forbund, kun par opfyldende §. 23 vil blive 

ranglisteførte 

Formål:  At skabe en individuel turnering på landsbasis, hvor de bedste dansere viser 

deres stabilitet og udvikling gennem sæsonen 

Klassifikation:  A  

Kategori: Standard, Latin og Kombi.  

Specialiserede ynglinge/voksen-par tilbydes ligeledes at deltage ved 

ranglisteturneringer i den modsatte gren (standardpar i ynglinge/voksen 

tilbydes deltagelse ved rangliste turneringer i latin og modsat).  

Senior I/II og Senior III/IV kan tilbydes deltagelse i standard ved 

ranglisteturneringer i latin og kombineret.  

Tilmelding: Fri tilmelding.  

Afvikling: Rygnummer skal være afhentet senest 30 minutter før turneringsstart 

- Turneringsleder kan give dispensation fra denne regel 

Fælles indmarch ved turneringsstart for ALLE kategorier 

For Ranglisteførte kategorier: 

Junior 2, Ynglinge, Voksne & Senior I/II: 

• Ved standard og latin turneringer, opdeling i rækker A, B og C 

• Ved kombineret, direkte nedskæring 

a) Nedskæring: 30-18-12-6 

b) Pulje størrelse på max. 12 par for ranglisteførte kategorier 

c) Semifinaler danses i 2 puljer 

d) Der afvikles B-finaler for alle rækker 

Dog ikke ved DM-kombineret 

e) Intro-dans ved finalen er ikke tilladt  

 

For ikke ranglisteførte kategorier: 

Børn 1 & 2, Junior 1, U 21 og Senior III/IV. 

• Ved Standard og latin turneringer, opdeling i rækker A, B og C. 

• Ved Kombineret turneringer, direkte nedskæringer, som ved 

ranglisteførte turneringer. 

a) Pulje størrelse på max. 12 par 
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Generelt for alle kategorier: Såfremt 1. runde kun udgør en præsentationsrunde bør rækken mixes 

med en anden kategori.  

Særregel: Det vil være muligt at lave Rising Star turneringer, hvor verdens 1 – 50 ikke 

kan deltage  

 Stk. 2 OMRÅDEMESTERSKABER (JM/FM - SM). 

Definition: Områdemesterskab for DS-medlemmer.  

Formål:  At skabe en individuel turnering, hvor alle klasser kan deltage.   

Klassifikation: Efter aftale med DS-Turneringsansvarlige 

Kategori: Alle. 

Afvikling: Efter aftale med DS-Turneringsansvarlige 

Særregler: Antal danse pr. kategori bestemmes af klassifikation.  

 

Stk. 3 LOKALTURNERINGER (LT)  

Definition: Turneringer primært for DS-medlemmer, på Debutant og Nationale niveau.  

Afholdes af DS klub  

Formål:  At skabe individuelle turneringer, hvor par og / eller solodansere udenfor 

eliten kan turnere mod jævnbyrdige.  

Klassifikation: B og C.   

Kategori: Alle.   

Afvikling: Efter aftale med DS-Turneringsansvarlige  

 

Stk. 4 DANMARKSMESTERSKABER (DM) (Omfatter ikke DM for hold) 

Definition: Turnering for alle par under DS. 

§ 22., Stk. 3. skal være opfyldt. 

Formål:  At skabe en individuel turnering på landsbasis, hvor de bedste dansere kan 

vise deres evner til på en given dato at yde deres bedste.   

At blandt de deltagende par, at finde bedste, næstbedste og tredjebedste par 

pr. kategori. De Rangliste førte kategorier tildeles point.  

Klassifikation: A   

Kategori: Alle  

Afvikling: Rygnummer skal være afhentet senest 30 minutter før turneringsstart 

- Turneringsleder kan give dispensation fra denne regel inden turneringsstart 
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Fælles indmarch ved turneringsstart for ALLE kategorier 

- Turneringsleder kan give dispensation fra denne regel inden turneringsstart 

Ved standard og latin turneringer, Opdeling i rækker A, B og C i alle 

alderskategorier. 

Voksen finale følges WDSF’s regler for enkeltdanse ved 

mesterskabsturneringer jfr. WDSF Competition Rules; Rules for Adjudication, 

pkt. 5.  

Enkeltdansene følger de af WDSF officielle enkeltdanse.  

Ved kombineret, direkte nedskæring.  

a) Nedskæring: 30-18-12-6 - DM-Kombineret dog 24-12-6.   

b) Pulje størrelse på max. 12 par for ranglisteførte kategorier 

c) Semifinaler danses i 2 puljer 

d) Der afvikles B-finaler for voksne. 

e) Enkeltdansene følger de af WDSF officielle enkeltdanse 

Særregler: Ved DM-kombineret danses der i samtlige kategorier lige mange standard og 

latin danse 

Det vil være muligt i forbindelse med DM, at lave Grand Prix Turnering i 

modsat stilart, der afholdes DM for. 

Det vil være muligt at lave Rising Star turneringer, hvor verdens 1 – 50 ikke 

kan deltage  

 

Stk. 5 DANMARKSMESTERSKAB (DM) FOR HOLD 

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

Et hold består af 3 par fra samme forening.   

Formål:  At skabe en turnering hvor danserne ser bort fra deres personlige resultater, 

men tilgodeser et godt klubresultat og fællesskab.   

Klassifikation: A for voksen rækken 

B for øvrige kategorier   

Kategori: Alle, såfremt der i kategorien er tilmeldt mindst 3 hold. Der kan dog i særlige 

tilfælde dispenseres herfra.  

Hvert hold består af 3 par.  

Tilmelding: Tilmelding af parrene som 1. - 2. og 3. par sker ud fra indbyrdes placering på 

Ranglisten i rækker, hvor en sådan føres; bedst placerede par tilmeldes som 1. 

par. 

Bedst placerede par i Børn 1 - 2 og Junior 1 ved sidst afholdte rangliste- eller 

DM- turnering i kombineret, er 1 par, o.s.v.  
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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 h.h.v. 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.  

Børn rækkerne danses kombineret.  

Ynglinge- og voksenrækken slås sammen til én række: Ynglinge/Voksen, og 

vinderen af denne række udråbes som officiel Dansk Mester for hold og får 

tildelt DIF’s mesterskabs plaketter. Parrene til denne række kan frit udtages 

imellem den pågældende klubs ynglinge- og voksen par  

Junior rækkerne holdsammensættes på samme måde som Ynglinge/Voksen 

rækken:  

1. par danser standard, 2. par danser latin og 3. par danser kombineret 

I junior 2 danses der som nu 5 danse pr. kategori og i Junior 1 danses der som 

nu 4 danse pr. kategori (V-T-S-Q og S-C-R-J)  

Såfremt der er mindre end 3 hold i en af de 3 rækker – kan man slå dem 

sammen. 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).  

I Ynglinge, Voksen og Junior rækken danses følgende:  

1 par Standard 

1 par Latin 

1 par Kombineret  

   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. 
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Danse:  Børn og Junior lige antal standard – og latindanse.  

 Kategori 1. Par 2. Par 3. Par 

Børn I V-Q-C-J V-Q-C-J V-Q-C-J 

Børn II V-T-Q-C-R-J V-T-Q-C-R-J V-T-Q-C-R-J 

Junior I V-T-S-Q S-C-R-J V-T-S-Q-S-C-R-J 

Junior II V-T-W-S-Q S-C-R-P-J V-T-W-S-Q-S-C-R-P-J 

Ynglinge / Voksen V-T-W-S-Q S-C-R-P-J V-T-W-S-Q-S-C-R-P-J 

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

  

Særregler: Uden dispensation kan par deltage i nærmest højere aldersklasse, seniorer 

kan deltage i voksenrækken. 

Par registreret i DS som National-par kan deltage på lige fod med 

International-parrene uden deres National-status ændres.  

Påklædning: Fri påklædning, men dog gerne ensartet.  

Indmarch og opstilling: 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.  

Præmiering: 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. 

 

Hver deltager på de resterende hold i finalen modtager en præmie eller 

medalje. 

Den arrangerende klub afgør om der også skal gives præmier til deltagerne på 

de 3 første hold.   

Bekendtgørelse af 

vinderen: Ved bekendtgørelse af resultatet følges princippet i §14  

Indmarch show: Klubberne skal tilbydes mulighed for at præsentere deres deltagende hold ved 

en indmarch og/eller show inden afviklingen af selve holdturneringen.   

Klubberne/foreninger afgør selv, om de ønsker at deltage i 

show/konkurrencen og kun dansere, der er tilmeldt DM-hold må deltage i 

dette show.  

Den arrangerende klub sammensætter selv et dommerpanel til dette show.  

Dog må dommerpanelet ikke bestå af officials, som er indbudt som officials 

ved selve DM-hold turneringen.  

Der skal være præmie til den bedste klub. 

Tilmelding til deltagelse i indmarch show/konkurrencen skal ske samtidig som 

den øvrige deltagelse til DM-hold.   
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§ 22.2.  Andre turneringer.  
Andre turneringer afvikles efter arrangørens nærmere bestemmelser, idet det bemærkes, at invitationer til 

udenlandske par eller hold altid skal formidles via DS.  

§ 22.3 Tilmeldingsgebyr til Rangliste & DM-turneringer. 
For hver deltager i Ranglisteturneringer og DM’er skal deltagernes klub ved tilmeldingen betale et 

tilmeldingsgebyr 100,- kr. pr. deltager, dvs. 200,- kr. pr. par til den arrangerende klub eller DS. 

Maximum 200,- kr.  pr. danser ved deltagelse i flere kategorier eller aldersklasser. 

§ 23. RANGLISTER.  

Stk. 1 Rangliste 

Føres kun for par, der opfylder §2, Stk. 1 og Stk. 2 

Stk. 2 Ranglisteførte kategorier. 

Der føres ranglister for følgende kategorier: Junior 2, Ynglinge, Voksen, Senior I og Senior II. 

Ranglisterne føres efter reglerne i § 23., Stk. 3 og Stk. 4 

Stk. 3 Ranglisteførte turneringer. 

Til ranglisten tæller Ranglisterne i Standard, Latin og Kombineret, samt DM standard, DM latin, DM 

kombineret. 

Stk. 4 Føring af ranglisten. 

Ranglisten udskrives som en liste på baggrund af de 3 sidst afholdte turneringer i hver kategori, dog 

tæller kun de 2 bedste af et pars placeringer med. For Voksne føres rangliste rullende, andre 

aldersgrupper føres rangliste pr. turneringsår. 

• Dvs., at de 1 dårligste resultater af de 3 turneringer udgår 

I kombineret gælder 2 ud af de 3 sidste turneringer.  

Ved enhver udtagelse af danske par til internationale begivenheder med afsæt i den danske 

rangliste, er det de 2 bedste af de sidste 3 dansede turneringer der er gældende for udtagelsen. 

Ved pointlighed er det sidste turnering der er afgørende.   

Stk. 4.2 Pointtildeling 

Vinderen af en turnering tildeles 24 point, nr. 2 tildeles 23 point, nr. 3 tildeles 22 point, etc. 

nr. 24 tildeles 1 point.  

Er man forhindret i deltagelse i en ranglisteturnering som følge af at repræsentere Danmark 

via udtagelse til VM, EM eller internationale Cups, tildeles man samme antal point som i sidst 

dansede turnering.  

Dansede point tæller højere end tildelte.   

Disse tildelte point falder væk igen samtidig med at den næstfølgende tællende turnering 

(Rangliste eller DM) i samme kategori er danset. 
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Stk. 4.3 Føring af Rangliste 

Der føres ranglister i hhv. Standard, Latin og Kombineret for kategorierne Junior 2, Ynglinge, 

Voksne, Senior I og Senior II. 

o Ranglisten for de voksne og senior er rullende fra sæson til sæson 

o Junior 2 og Ynglinge følger ranglisterne kalenderåret, dog er ranglisterne fra sidste 

sæson gældende indtil 1. Rangliste i turneringsåret i de enkelte kategorier er danset i 

det nye år.  

Stk. 4.4 Pointlighed på Rangliste 

Ligger 2 eller flere par lige på ranglisten, er sidst afholdte turnering afgørende for parrets 

placering. 

Stk. 4.5 Pointtildeling ved samme placering 

Opnår 2 eller flere par samme placering i en turnering, får alle par tildelt det antal points, 

som indbyrdes højeste placering giver.  

Stk. 4.6. Nulstilling af point 

Ved partnerskifte, eller når DS modtager meddelelse om, at parret ikke mere deltager/ 

danner par, udgår de hidtil opnåede resultater og point fra ranglisten, samt parrets navn 

slettes på ranglisten.  

Stk. 4.7. Offentliggørelse af resultater 

Turneringslederen skal umiddelbart efter en turnerings afholdelse og senest indenfor 24 

timer sørge for, at resultaterne sendes til webmaster, som klargjort fil. Webmaster sørger 

herefter for, at resultaterne bliver offentliggjort på DS’s hjemmeside, senest 24 timer efter 

modtagelsen. 

o Turneringslederen skal ligeledes sørge for, at resultater af turneringen, samt 

Turneringslederrapporten, sendes til DS-Turneringsansvarlige som fil, senest 36 

timer efter turneringens afslutning.  

o I forbindelse med internationale turneringer sendes resultaterne ligeledes til 

WDSF’ Sportsdirektør, iflg. nærmere aftale mellem turneringslederen og Non-

Voting Chairman, hurtigst muligt efter turneringen.  

 

Stk. 4.8. Føring af Rangliste 

Alle ranglister/resultater skal føres af DS-Turneringsafdeling og sørger for offentliggørelse af 

disse på DS’s hjemmeside.  
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§ 24. POKALVINDER.  
Vandrepokal til den samlede rangliste vinder i hver aldersklasse - Startende ved turneringsåret 2021 

Stk. 2 Kåring 
Kåres ved årsskiftet (Sidste Ranglisteturnering i efteråret for hver stilart) 

Pokalvinder kåres i Standard, Latin og Kombi. 

 

Stk. 3 Betingelse for deltagelse 

Parret skal have deltaget i alle Ranglisteturneringer og DM inden for den enkelte stilart i 

turneringsåret. Skal opfylde §2, Stk. 1 og Stk. 2 

 

Stk. 4 Alderskategorier og klasser med Pokalvinder 

Stk. 4.1 Klasser 

• Debutant 

• National 

• International række 

Stk. 4.2 Alderskategorier 

• Alle aldersklasser 

§ 25. REGISTRERING AF PAR / DANSER.  
Regler for registrering af par / dansere under DS. 

Samtlige turneringsdansere (alle kategorier og discipliner) under DS skal registreres.  

Stk. 2 Klub-/ Foreningsskift og Partnerskifte/stop 

Ved klub/ forenings skift og ved partnerskift/partnerstop skal dette ligeledes meddeles DS-

Turneringsansvarlige.  

Stk. 3 Nydannede par 

Deltagelse ved turneringer af nyregistrerede par.    

Fri tilmelding til Ranglister. Se endvidere § 22. Stk. 4.1 for deltagelse i DM´er. 

Deltagelse i Internationale Turnering, se § 2. Stk. 5 


