April 2006

VID SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
den 8-9 april 2006 valdes följande styrelse för Svenska Danssportförbundet:
Ordförande:
Ledamöter:

Ulf Gustafsson
Per-Olof Larsson
Kerstin Karlsson
Jan Lund-Jensen
Lars Granström
Georg Andrésen
Björn Lundqvist

(nyval 1 år)
(1 år kvar)
(1 år kvar)
(1 år kvar)
(omval 2 år)
(omval 2 år)
(nyval 2 år)

Suppleanter:

Zuzana Cortova
Hans Ogfeldt
Jonny Svensson

(nyval 1 år)
(nyval 1 år)
(nyval 1 år)

Förtjänsttecken
Följande personer har tilldelats förbundets förtjänsttecken:
Gunilla Andersson
Bert-Ove Karlsson
Kenneth Adolfsson
Renata Helenson
Kajsa Westin

Silver
Brons
Brons
Brons
Brons

Majgun Drupe Johansson

Brons

VO Juridik
Förbundsstyrelsen har beslutat om ett antal ändringar i tävlingsreglementet och
tävlingsbestämmelserna. Samtliga dessa ändringar kommer att träda i kraft den 1
augusti 2006. Nya gällande versioner av både reglemente och bestämmelser
kommer snarast att läggas ut på hemsidan. De flesta ändringarna har anknytning till
bytet av tävlingssystem i tiodans. Det finns också några ändringar i reglementet som
berör BRR-grenarna.
För reglementet gäller följande ändringar.
A) Det klarställs tydligare att det är föreningens ansvar att rätt typ av licens söks. Om
föreningen lämnar oriktiga uppgifter kan den enskilde dansaren drabbas. Det införs
därför också en straffavgift för oriktiga uppgifter.

DSF-Nytt april 2006

2.3
Tävlingslicens
---Medlemsförening skall beställa licenser för berörda dansare på avsedd blankett och
licensen gäller per kalenderår. Det åligger föreningen att ansvara för att rätt typ
av licens söks, och innehas, av de tävlande medlemmarna. Felande förening
kan ådömas straffavgift.
B) Vid sammanslagning av klasser måste hänsyn alltid tas till de olika begränsningar
som finns i fråga om akrobatik mm.
3.5.3
Sammanslagning av klasser
Om två eller fler par/trior/lag anmält sig i utannonserade klasser skall de ha rätt att
tävla. Om få par/trior anmält sig till utannonserad klass, kan sammanslagning ske
med andra klasser i samma regelgrupp och med samma tävlingsregler.
C) Nytt tävlingssystem i tiodans. Hela avsnitt 6.3 (och därmed även 6.3.1) skrivs om.
6.3
Regelgrupp
Klasser

Standard
Danser

Latin
Danser

Licenskrav

Standard, Latin och Tiodans
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

SA
VA
JA
UA
BA
Modern vals
Tango
Wienervals
Slowfox
Quickstep
Samba
Cha-Cha-Cha
Rumba
Paso doble
Jive
Hög

SB
VB
JB
UB
BB
Modern vals
Tango
Wienervals
Slowfox
Quickstep
Samba
Cha-Cha-Cha
Rumba
Paso doble
Jive
Hög

SC
VC
JC
UC
BC
Modern vals
Slowfox
Quickstep

SR
VR
JR
UR
BR
Modern vals
Slowfox
Quickstep

Cha-Cha-Cha
Rumba
Jive

Cha-Cha-Cha
Rumba
Jive

Hög

Låg

Regelgrupp fyra omfattar rekryteringsklasser. Dansarna kan fritt välja att delta i
en- eller tvådanstävlingar som anordnas samtidigt med de reguljära
tävlingarna.
D) Förtydligande angående val av regelgrupp
7.1
Start i rätt klass
----Par/trio där dansarna är klassade i olika regelgrupper eller om den/de nya i
paret/trion ej tävlat tidigare, startar i regelgruppen närmast under den högsta
regelgrupp som någon av paret/trion är klassat i. Om den aktuella regelgruppen är
stängd, startar paret/trion i närmast lägre öppna regelgrupp.
I tiodansgrenarna har par rätt att fritt välja mellan att starta i regelgrupp 3 eller
regelgrupp 4.
-----
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E) Ändrat krav på antal uppflyttningspoäng. Denna ändring gäller som synes endast
tiodansgrenarna och införs med anledning av övergången till nytt tävlingssystem
7.2
Uppflyttning till högre klass
Ny klasstillhörighet erhålles vid följande tillfällen:
• I BRR-grenarna då ett par/trio fått sammanlagt sex uppflyttningspoäng
• I tiodansgrenarna i regelgrupp 2 – 3 då ett par fått sammanlagt nio
uppflyttningspoäng.
• då dansaren avser att starta i en högre klass än sin klasstillhörighet. Den nya
klasstillhörigheten gäller från det ögonblick då dansaren går in på golvet för att
tävla i den nya klassen.
I tiodansgrenarna har par rätt att fritt välja när de vill flytta från regelgrupp 4 till
regelgrupp 3.
F) Komplettering och förtydliganden angående tilldelning av uppflyttningspoäng. Alla
regler som gäller uppflyttningspoäng har flyttats till avsnitt 7 i reglementet, och därför
finns nu endast hänvisningar kvar under avsnitt 2. Viss ändring är också gjord
beroende på övergången till nytt tävlingssystem. Dessutom har ett förtydligande förts
in angående vad som gäller för tilldelning av uppflyttningspoäng då par
diskvalificerats. Tabellen med poängfördelning har fått ändrad numrering.
7.5
Uppflyttningspoäng
Uppflyttningspoängen tillhör paret/trion.
Uppflyttningspoäng utdelas vid Tävling enligt punkterna 2.7, 2.8 och 2.9.

7.5.1

GP-tävlingar och övriga öppna tävlingar, tilldelning av uppflyttningspoäng

Uppflyttningspoäng ges till samtliga klasser utom A och Internationell i
regelgrupp 1 samt regelgrupp 4 i tiodans.

7.5.2 Slutna tävlingar, tilldelning av uppflyttningspoäng
Ger uppflyttningspoäng endast om samtliga föreningar inom ett distrikt eller
samtliga föreningar inom flera distrikt har inbjudits. Totalt skall tävlingen
omfatta minst sex föreningar med aktiva dansare i någon av de aktuella
grenarna. Uppflyttningspoäng delas vid sluten Tävling endast ut i samtliga
klasser i regelgrupp 4, 5 och 6 samt Nationell klass, dock ej A, B och
Internationella klasser. Uppflyttningspoäng delas inte heller ut till regelgrupp 4
i tiodans.
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7.5.3

Tilldelning av uppflyttningspoäng

Par/trio som inte tillhör Medlemsförening samt diskvalificerat par/trio räknas med
både bland startande och vid tilldelning av uppflyttningspoäng. Sådant par/trio får
dock inte tillgodoräkna sig sina uppflyttningspoäng.
Deltagande

Antal par/trior som

antal par/trior i
klassen

antal par/trior som
får
uppflyttningspoäng

3–4
5–6
7 – 10
11 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 59
60 – 79
80 – 99
100 eller fler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Antal erhållna uppflyttningspoäng för placering

1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3

2

3

4

5

osv

1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
osv
osv
osv
osv

Ändringar i Tävlingsbestämmelserna:
I samband med att tävlingssystemet för tiodans ändras så har hela avsnitten 1 och 2 i
tävlingsbestämmelserna skrivits om. Bilagorna, som ju avser klädregler, är därför helt
omskrivna. Inga andra ändringar har gjorts. Nedan redovisas båda de omskrivna
avsnitten och bilagorna i sin helhet.
1
1.1

TIODANS, FIGURER
Standard

1.1.1

Godkända Teknikböcker

Basicfigurer enligt 1.1.3 skall vara hämtade ur senaste upplagan* av
•
Ballroom Dancing (10:e uppl) by Alex Moore
•
The Ballroom Technique ISTD
•
Technique of Ballroom Dancing IDTA
•
The Viennese Waltz by Harry Smith-Hampshire
•
Viennese Waltz ISTD
British Dance Councils Rule Book (senaste utgåva avseende 1 januari 2006 t.o.m. 31
december 2008) skall dessutom gälla för tillkommande teknik. Denna bok uppdateras
med två års mellanrum.
* När senaste upplagan träder ikraft publiceras i DSF-nytt enligt Tävlingsreglementet
punkt 11.
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1.1.2

Allmänna föreskrifter

De i litteraturen ovan angivna ”preceeds and follows” skall följas.

1.1.2 Tillåtna figurer
Följande figurer är tillåtna i C-klass:
Modern Vals
Slowfoxtrot
1 RF Closed
1 Quarter Turn to Right
Change
2 LF Closed
2 Quarter Turn to Left
Change
3 Natural Turn
3 Natural Turn och med
Hesitation
4 Reverse Turn
4 Chasse Reverse Turn
5 Natural Spin
5 Natural Spin Turn
Turn
6 Whisk
6 Progressive Chasse

Quickstep
1 Feather Step
2 Reverse Turn
3 Three Step
4 Natural Turn
5 Change of Direction
6 Closed Impetus and Feather
Finish

7 Chasse from PP 7 Forward Lock and Back
Lock
8 Heel Pull
B-klass tävlar med valfria basicfigurer.
A-klass tävlar med valfria figurer, oinskränkt.

1.2

1.2.1

Latin

Godkända Teknikböcker

Basicfigurer enligt 1.2.3 skall vara hämtade ur senaste upplagan* av
•
The Laird Technique of Latin Dancing IDTA
•
Technique of Latin Dancing, Supplement IDTA
•
Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Samba, Paso Doble ISTD
British Dance Councils Rule Book (senaste utgåva avseende 1 januari 2006 t.o.m. 31
december 2008) skall dessutom gälla för tillkommande teknik. Denna bok uppdateras
med två års mellanrum.
* När senaste upplagan träder ikraft publiceras i DSF-nytt enligt Tävlingsreglementet
punkt 11.

1.2.2

Allmänna föreskrifter

De i litteraturen ovan angivna ”preceeds and follows” skall följas.
Bumpspins och höga backkicks är förbjudna av säkerhetsskäl.
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1.2.3

Tillåtna figurer

Följande figurer är tillåtna i C-klass:
Cha-cha-cha
Rumba
1 Closed and Open
1 Closed and Open
Basic Movement
Basic Movement
2 New York to L and R 2 New York to L and R
3 Spot Turn to L and R 3 Spot Turn to L and R
4 Fan
4 Hand to Hand to L
and R
5 Alemana
5 Progressive Walks
Forwards and
Backwards
6 Hockey Stick
6 Fan
7 Three Cha Cha
7 Alemana
Cha’s
8 Hand to Hand
8 Hockey Stick

Jive
1 Basic in Place
2 Basic in Fallaway
3 Fallaway Throwaway
4 Link
5 Change of Places L to R

6 Change of Places R to L
7 Change of Hands Behind
Back
8 American Spin

B-klass tävlar med valfria basicfigurer.
A-klass tävlar med valfria figurer, oinskränkt.

2

TIODANS KLÄDESBESTÄMMELSER

Dessa klädregler gäller alla tävlingar som sanktionerats av DSF. Grundtanken med
reglerna är att tävlingsdräkten i möjligaste mån skall fylla kraven på stil och god
smak. En kontrollant har därför rätt att anmärka på en tävlingsdräkt även om den inte
enligt bokstaven strider mot nedanstående regler.
DSF har rätten att göra specifika eller generella ändringar eller tillägg samt tillåta
undantag vid vissa tävlingar.
2.1
Sanktioner
En dansare som bryter mot dessa bestämmelser och varnas av kontrollanten måste
anpassa klädseln. Ohörsamhet medför avstängning från aktuell tävling efter beslut av
tävlingskontrollanten.
DSF kan utfärda ytterligare sanktioner inklusive avstängning från tävlingar i de fall då
upprepade brott mot reglerna förekommer. Sådana fall hanteras enligt
tävlingsreglementets punkt 9.
2.2
Generella regler
1. Klänningarna måste vara karaktäristiska för varje gren (Standard respektive
Latin).
2. Klänningarna måste täcka dansarnas intima delar (intimområdet)
3. Klänningar och smink måste anpassas efter dansarnas ålder och nivå.
4. Det är inte tillåtet att använda religiösa symboler som smycken eller dekoration
på kläder (detta gäller inte personliga smycken).
5. Kontrollanten kan be dansaren att avlägsna ett smycke eller ett klädesplagg om
det utsätter dansaren eller andra dansare för fara.
6. Det är tillåtet att dansa i klänningar/dräkter for lägre nivåer.
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2.3
Generella begränsningar
Kvinnliga dansare
Tanga- och stringtrosor är inte tillåtna.
Hudfärgade trosor är inte tillåtna.
Brösten måste vara täckta. Avståndet mellan BH-kuporna måste vara mindre
än 5 cm.
HL (höftlinjen se sidan 21) skall bilda en rak horisontell linje, hela bakdelen skall
vara täckt.
Avståndet på sidan mellan HL och TL måste vara mer än 5 cm.
Kvinnliga och manliga dansare
IO (intimområde se sidan 21) måste täckas av icke transparent material eller
transparenta material som fodras med icke transparent material. Om hudfärgat
material används måste det vara täckt av dekorationer.
Upprullade ärmar är inte tillåtna
2.4
Förklaring av begrepp
Grundmaterial – skapar klänningens karaktär
med glittrande inslag (metall, glitter, paljetter)
utan glittrande inslag
Dekoration – allt som sätts fast på grundmaterial, hår, hud:
med glittrande inslag (strasstenar, paljetter, pärlor av olika slag)
utan glittrande inslag (fjädrar, blommor, rosetter, fransar, spets, band)
Slipsnålar, knappar, manschettknappar, skärpspännen anses inte vara dekorationer.
Smink – inkluderar allt ansiktssmink, fejkad solbränna, lösnaglar och lösögonfransar
Dekorationssmycke
Smycke som är designat som tillbehör till en klänning
2.5
Barn och Ungdom I rekryteringsklass
Flickor – Latin och Standard
Enkel kjol eller klänning
Regler för material, färger, smink, dekorationer etc desamma som för Barn C-A klass
Även i övrigt samma begränsningar som för Barn C-A klass
Pojkar - Latin och Standard
Mörka enfärgade byxor (ej jeans) och vit skjorta.
Regler för material, färger, smink, dekorationer etc desamma som för Barn C-A klass.
Även i övrigt samma begränsningar som för Barn C-A klass
2.6

Ungdom II, Junior, Vuxen och Senior rekryteringsklass

Damer – Latin och Standard

Enkel kjol eller klänning
Regler för material, färger, smink, dekorationer etc desamma som för Ungdom –
Senior C – klass.
Även i övrigt samma begränsningar som för Ungdom – Senior C – klass
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Herrar – Latin och Standard

Mörka byxor (ej jeans) och vit skjorta
Mörka skor
Regler för material, färger, dekoration, smink, etc, desamma som för Ungdom Senior
C-klass.
Även i övrigt samma begränsningar som för Ungdom – Senior C – klass
2.7

Barn C – A-klass

Flickor – Latin och Standard

Klänning/Kjol
- Svart kjol med vit blus, eller T-shirt
- Enkel enfärgad klänning med trosor
- Body (gymnastikdräkt) med fastsydd kjol
Kjolen/Klänningen skall vara enkelt utförd, se bilaga 1 för tillåten design.
Grundmaterial
Grundmaterial med glittrande inslag är ej tillåtet.
Om stretchspets används så skall den vara fodrad med ett icke transparent material i
samma färg.
Färger
Alla färger är tillåtna förutom hudfärgat.
Dekorationer
Dekorationer är ej tillåtet.
Skor
Skor, endast med blockklack inte högre än 3,5 cm. Korta vita sockor eller hudfärgade
strumpbyxor är tillåtna. Nätstrumpor är ej tillåtet.
Make Up/Hår och Smycken
Make up, hårprydnader, glitterspray, dekorationssmycken är ej tillåtet.
Pojkar – Latin och Standard

Endast svarta byxor, hälla under skon är tillåtet.
Vit långärmad skjorta av standardsnitt. Blanka eller mönstrade material ej tillåtet.
För tillåten design – se bilaga 1.
Svart slips eller fluga är obligatoriskt.
Grundmaterial
Grundmaterial med glittrande inslag är ej tillåtet.
Dekorationer
Dekorationer är ej tillåtna.
Skor
Svarta skor i läder eller lack med max 2,5 cm klackhöjd.
Svarta strumpor måste användas.
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Make Up/Hår och Smycken
Make up och smycken är ej tillåtet. Kortklippt hår rekommenderas. Om håret är långt
skall det vara samlat i en hästsvans.
2.8
Ungdom, Junior, Vuxna och Senior C – klass (3 danser basic)
Damer – Latin

Enkel klänning med trosor i samma färg som kjolen eller svarta.
Klänningen får vara kortare fram än bak, dock skall framdelen inte vara kortare än
ned till halva låret.
Tillåtna halsringningar se bilaga 1.
Volanger, högst två rader, i nederkanten är tillåtet.
Ärmar skall vara fastsydda, handskar är ej tillåtet.
Grundmaterial
Grundmaterial med glittrande inslag är ej tillåtet.
Transparenta material är ej tillåtna.
Kombinationer av olika material i samma färg är tillåtet.
Färger
Hudfärgat är ej tillåtet.
Kombinationer av färger är tillåtet.
Dekorationer
Dekorationer är ej tillåtet.
Skor
Ungdom I: skor med en klackhöjd på max 5 cm.
Övriga inga restriktioner.
Nätstrumpor ej tillåtet.
Hår/Make Up/Smycken
Återhållsamhet med make up. Make up är ej tillåtet i Ungdom I.
Dekorationssmycken utan glittrande inslag är tillåtet.
Damer - Standard

Enkel enfärgad klänning eller kjol med top. Två underkjolar är tillåtna. Fisklina i
nederkanten på kjolen är tillåten.
Tillåtna halsringningar se bilaga 1
Löst hängande dekorationer, t ex slöjor eller band är ej tillåtet. Ärmar skall vara
fastsydda.
Handskar är ej tillåtet.
Grundmaterial, färger, dekorationer, skor, hår/smycken och make up – se
under Damer latin i samma klass.
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Herrar – Latin

Svarta byxor.
Enfärgad skjorta/top svart eller vit med lång ärm.
Stora manschetter eller upprullade ärmar är ej tillåtet.
Skjortan/toppen skall vara instoppad i byxan.
Material
Genomskinliga material är ej tillåtet.
Grundmaterial med glittrande inslag är ej tillåtet.
Färger
Hudfärgat är ej tillåtet.
Dekorationer
Dekorationer är ej tillåtet
Slipsnål, manschettknappar, bältesspänne är tillåtet.
Skor
Svarta skor
Svarta strumpor måste användas.
Hår/Make Up
Kortklippt hår rekommenderas. Om håret är långt skall det vara samlat i en svans.
Make up ej tillåten i Junior I.
Herrar – Standard

Svarta eller midnattsblå byxor med vit långärmad skjorta och svart slips. Junior I
endast svarta byxor.
Svart eller midnattsblå väst. Fluga är också tillåtet.
Grundmaterial, färger, dekorationer, skor, hår och make up, se reglerna ovan för latin
i samma klass.
2.9
Basic)

Ungdom I och I, Junior, Vuxna, Senior B – klass (5 danser

Damer – Latin

Valfri tävlingsdräkt med trosor i samma färg. För regler och design, se bilaga 2.
Material
Grundmaterial med glittereffekter, paljetter, metallic etc är ej tillåtet.
Färger
Hudfärgat är ej tillåtet.
Dekorationer
Glittriga dekorationer är ej tillåtet.
Dekorationer utan glittereffekter är tillåtet.
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Skor
Ungdom 1 skor med en max klackhöjd på 5 cm.
Hår/Make Up/Smycken
Alltför utstuderad frisyr och make up bör undvikas.
Dekorationssmycken med glitter är ej tillåtet. Dekorationssmycken utan glitter är
tillåtet.
Damer – Standard

Valfri tävlingsdräkt enligt design och regler, se bilaga 2
Slits högst upp till nedanför knät.
För material, färger, dekorationer, skor, hår/make up och smycken se regler för Latin
ovan samma klass.
Herrar-Latin

Svarta eller midnattsblå byxor (inga transparenta material är tillåtna).
Skjorta/Top: Skjorta eller top med lång ärm. Alla färger är tillåtna dock icke hudfärgat.
Manschetter och upprullade ärmar är ej tillåtet.
Skjortan eller topen skall vara nedstoppad i byxorna.
Transparent material kan användas som dekoration men inte som grundläggande
material och andelen sådant material får ej överstiga 25 %.
Skjortan får vara öppen till slutet av bröstbenet.
Det är tillåtet att använda slips, fluga eller scarf som matchar byxor eller överdel.
Scarfen skall vara knuten och instoppad i skjortan.
Kombinationer av olika material i samma färg är tillåtet, dock inga paljetter eller
metalliserade material.
Dekorationer
Inga dekorationer är tillåtna.
Skor
Inga förbehåll
Hår/Smycken
Kortklippt hår rekommenderas. Om håret är långt skall det vara samlat i en svans.
Herrar-Standard

Svart eller midnattsblå kavaj eller frack med tillbehör.
Alternativt svarta eller midnattsblå byxor med väst.
I övrigt se regler för standard A-klass
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2.10

Ungdom I och II Junior, Vuxna, Senior A – klass

Damer – Latin och Standard

Se bilaga 2 och 3, för förtydliganden se inledning av klädesbestämmelserna.
Herrar - Latin och Standard

Se bilaga 2 och 3, för förtydliganden se inledning av klädesbestämmelserna.
I bilagorna 1 – 3 används följande förkortningar:
IR = Inga restriktioner – det finns inga restriktioner på detta område
IT = Icke tillåtet
ET = Endast tillåtet
IO = Intimområde.
KO = Karaktärsområde: det område som ger dräkten dess karaktär. (Transparenta
material är tillåtna i dessa områden, alla färger är tillåtna.)
HL = Höftlinje: trosornas högsta del (hur lågt skurna de får vara)
TL = Troslinje: trosornas lägsta del (hur högt skurna de får vara)
bakifrån – hela stjärten är täckt.
framifrån – följer linjen som skapas mellan lår och kropp när benet flexas
LÄ = Långa ärmar – längd till handleden
Färger

-

Endast svart (E)
Svart (S) – betyder svart och midnattsblå
Vit (V)
Hudfärg (H) – samma som dansarens egen hudfärg under tävling (med
brunkräm etc.)
Hudfärg med dekoration (HmD)
Alla färger (F) – alla färger inklusive blandade färger
Alla färger utom hudfärg (FuH)
En färg utom hudfärg (F1uH)

Bilaga 1
Flickans kläder
A. Urringningar – tillåtna skärningar, övriga IT:
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B.

Ärmar – tillåtna skärningar, övriga - IT:

C.

Kjolar:
Släta eller plisserade, bestående av minimum 1 till maximum 3 halvcirklar – ET, en
enkel cirkelformad underkjol är tillåten, större underkjol – IT.
Volanger på kjol eller underkjol, bandkantning eller fisklina i kjolens nederkant – IT.
Kjolens får inte sluta högre upp än 10 cm ovanför knäet och inte längre ner än precis
under knäskålen.
Tillåtna skärningar, övriga – IT

-

Exempel:

Pojkens kläder
Skjorta:
Slät, vit långärmad skjorta- ET
Glansigt eller mönstrat material – IT, bomull eller bomull/polyester är att föredra
stora manschetter
Upprullade ärmar - IT.
Skjortan måste vara instoppad i byxorna.
Svart slips eller fluga är obligatoriskt i standard och latin
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Bilaga 2
1. DANSKLÄDER – ENDAST TILLÅTET
Partner
Gren

Herre

Dam

ST

LA
V LÄ skjorta
ES byxor
ES slips/fluga

ST
V blus
gymnastik-dräkt
eller T-shirt
ES kjol

enkel
F1uH
klänning +
trosor

Barn
Alla
klasser

Skärningar och detaljer – se bilaga 1
W LÄ skjorta
ES väst
ES byxor
V/ES slips/fluga

LA
F1uH
gymnastikd
räkt med
fastsydd
kjol i
samma
färg

Skärningar och detaljer – se bilaga 1

V/ES LÄ top/skjorta Tävlingsdräkt
ES väst –opt.
Ungdom –FuH
ES byxor
Övriga – F

Tävlingsdräkt
Ungdom–FuH
Övriga – F

Ungdom

Junior
Vuxen
Senior

S kostym S frack
(S byxor (S byxor
S kavaj
S frack
V skjorta
V
S slips)
waistcoat
V
frackskjo
rta
V fluga)
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F top/skjorta
FuH byxor

Top och underdel
får ej bestå av
endast bikini
tvådelad klänning IT

Bilaga 3
2. DEKORATIONER, GLITTRANDE INSLAG
Partner
Gren

Herre
ST

LA

Barn
Alla former av dekorationer –IT
Grundmaterial med glittrande
inslag - IT

Ungdom

Junior- Senior

Dam
ST
LA
Alla former av dekorationer –IT
Grundmaterial med glittrande inslag IT
Dekorationer med glittrande inslag –IT
(utan glittrande inslag tillåtet).
Grundmaterial med glittrande inslag IT
IR

3. SKOR, SOCKOR, STRUMPBYXOR
Partner
Gren
Barn

Ungdom I

Herre

Dam
ST
LA
Klack: blockklack, får vara max 3,5 cm
Klacken får vara max 2,5 cm hög
hög
Svarta strumpor måste användas
Färgade korta sockor är tillåtna
Strumpbyxor: endast hudfärg, nät - IT
Klack: får max vara 5 cm hög
korta sockor är tillåtna
Skor: IR
Strumpbyxor: nät - IT
Svarta strumpor måste användas
ST

LA

Ungdom II-Senior

IR

4. HÅR
Partner
Gren
Barn
Ungdom I

Herre
ST

Dam
LA

ST
LA
Dekorationer och färgad hårspray - IT
Dekorationer med glittrande inslag och
färgad hårspray – IT
Om håret är långt måste det vara
(utan
glittrande inslag tillåtet)
uppsatt i hästsvans

Ungdom II Senior

IR

5. SMINK
Partner
Gren
Barn och Ungdom
I
Ungdom II Senior
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Herre
ST

Dam
LA

ST
Smink - IT
IR

LA

6. DEKORATIONSSMYCKEN (ej personliga smycken)
Partner
Gren

Herre
ST

Dam
LA

Barn

ST

LA

Dekorationssmycken - IT
Dekorationssmycken med glittrande inslag - IT
(utan glittrande inslag tillåtet)

Ungdom I
Ungdom II Senior

IR

Årsredovisningar
Det nyligen avslutade förbundsmötet beslutade, som tidigare antytts, att föreningarnas
årsredovisningar skall vara inne tidigare än förut. Nu gäller att redovisningen skall vara
inne senast den 30 juni.
Den skall som vanligt omfatta:
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Resultatrapport
Balansrapport
Revisionsberättelse
För de föreningar som har annat verksamhetsår än kalenderår gäller att redovisningen skall
sändas in snarast möjligt efter föreningsårsmötet, dock senast sex månader efter årsmötet.

Årsavgift och statistik
Förbundsmötet beslutade också om senaste ”leveransdag” för statistik och årsavgift. Nytt
datum för detta är senast den 1 mars.
I år sändes aviseringsblanketten ut ovanligt sent. Ovanstående nya leveransdag har alltså
varit omöjlig att klara för många föreningar. Ingen kommer att klandras för detta. Skicka in
avgiften och statistiken snarast möjligt, dock senast den 1 juli
När det gäller avgiften har det förekommit en del frågor om det nya musiktillägget. Observera
att detta gäller inte bara medlemmar som i strikt mening är tävlingsdansare. Deltagare i
kurser och verksamheter som syftar till att värva nya medlemmar och intressera dessa för
dans i motions- och tävlingsform kan också räknas in i kvoten. Det är endast klart
kommersiellt inriktad verksamhet som fortfarande faller utanför ”avgiftstillägget”.

Hör gärna av er till Juridiska Kommittén om ni har frågor om avtalet.

VO BRR
VO Dans BRR söker arrangör till Lag-SM 2006. Observera att datumet för
tävlingen är ändrat till den 9 december 2006.

Kansliet informerar
Information om WRRCs nya registreringsprocess finns nu på vår hemsida,
www.danssport.se. Se även www.wrrc.org.

DSF-Nytt april 2006

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan det senaste numret av DSF-nytt:
•
•
•
•
•
•

Slovenian Open 6-7 maj Latin och Standard i Slovenien
Swiss Masters Rock’n’Roll 6 maj I Bern, Schweiz, sista anm.dag 6/5
European B-Class Rock’n’Roll 3 juni i Ste Maxime, Frankrike, sista anm.dag 20/5
IDSF Open Juniors II and Youth 3-4 juni i Berlin, Tyskland, sista anm.dag 28/5
IDSF VM Junior II Latin 8 juli I Barcelona, Spanien, sista anm.dag 20/5
IDSF World Cup Latin 26 augusti i Singapore, sista anm.dag 30/6

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som publicerats på hemsidan sedan
föregående DSF-nytt:
Tävlingar
- KatrineholmsCupen 6 maj
- Stinsenbuggen 9 sep
- Trossöbuggen 16 sep
- Borås GP 23 sep
- Knallebuggen 24 sep

Utbildningar
- Grundl Funktionär 10 juni Kolbäck
- Basblock 1 10 juni Kolbäck
- Basblock 2 KL 11 juni Kolbäck
- Tävlingsorganisatör 11 juni Kolbäck

Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 FARSTA
Tel. 08-683 30 22
Telefontid: måndag – fredag 10.00-12.00
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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