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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 12-13 april 2008.
Mer information, fullmakter m m kommer i DSF-Nytt november.
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m m)
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundet tillhanda senast den
1 februari 2008. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt
röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorganen. Förslag från röstberättigad
föreningsmedlem skall insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess
utlåtande.

Påminnelse om Svenska Danssportförbundets utvecklingsstipendium
Det finns fortfarande tid att ansöka om medel ur Svenska Danssportförbundets
utvecklingsstipendium. Detta kan sökas av alla föreningar och distriktsförbund som tillhör DSF.
Ansökan skall vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 februari 2008. Den skall göras på
en speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida www.danssport.org, under rubriken Kansli
-> Dokumentbank -> Utvecklingsstipendium. Ansökan skall avse något av nedanstående
ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet

VO Juridik
Förbundsstyrelsen har beslutat om ändringar i tävlingsreglementet och
tävlingsbestämmelserna. Dessa ändringar gäller fr o m 1 februari 2008. Se bifogad
bilaga.

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

Maribor Open 14-16 dec, sista anmälningsdag 7 dec
IDSF International Open Latin 12-13 jan i Madrid
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Kansli
Licenser 2008
I mitten av november kommer aviseringslistorna med årets licensierade dansare att skickas ut
till föreningarna. På de listorna ska de som inte förnyar sin licens strykas och eventuella adressändringar på övriga göras. Listan skickas sedan in tillsammans med betalning till kansliet.
Namnunderskrifter behövs INTE på de licenser som ansöks via aviseringslistan. Denna lista
kan bara skickas in en (1) gång till kansliet.
Mer information finns som bilaga till detta nummer av DSF-Nytt. Frågor kring licensförfarandet
skickas till licens@danssport.se

.

Övrigt
Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-nytt:
Tävling
Utbildning
Ö Pepparkaksbuggen 1 dec
Ö Christmas Cup 8 dec

Idrottshuset, 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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Förnyelse av licenser
Det är nu åter dags att förnya era föreningsmedlemmars tävlingslicenser.
För att få det att fungera ännu smidigare så har vi sedan förra året förändrat rutinen med
antidoningsförsäkran för de vars licenser förnyas med ifylld aviseringslista.
Antidopning
Som bekant har Riksidrottsförbundet för tre år sedan infört nya bestämmelser mot dopning.
Dessa överensstämmer i allt väsentligt med den internationellt gällande WADC (World Anti
Doping Code). Alla förbund inom RF, alltså även DSF har förbundit sig att följa dessa
bestämmelser.
Alla licensierade dansare måste alltså känna till vad som gäller i detta avseende. Det är
dansarens förening som har ansvaret för att sprida informationen lokalt och att övertyga sig om
att alla berörda har förstått vad bestämmelserna innebär. Någon ansvarig i föreningen bör
därför finnas som skaffat sig tillgång till RF:s antidopningsbestämmelser och studerat
dessa noggrant. Bestämmelserna kan hämtas på RF:s hemsida. Där kommer de också att
hållas uppdaterade om det beslutas om ändringar. Innan nya licensansökningar sänds in till
förbundet skall dessa dansare informeras.
Observera särskilt vad som gäller för personer som regelbundet tar medicin som finns
på listan för icke godkända preparat, diabetiker, astmatiker m. fl. Hur informationen lämnas
avgörs lokalt. Det är dock med säkerhet otillräckligt att endast uppmana de berörda att själva
läsa igenom bestämmelserna. Genomgången skall ske i mer aktiv form. När genomgången
klarats av skall alla berörda med sin namnteckning intyga att de blivit informerade och att de
förstått innebörden.
Aviseringslistor
Bifogat med detta brev finner ni aviseringslistor för förnyelser av licenser för de dansare i er
förening som innehaft tävlingslicens under 2007. Vi ber er stryka de personer som ej skall ha
licens under det kommande året. På aviseringslistan kan ni även ange ändringar av licenstyp.
Kontrollera även persondata och rätta på listan om dessa är felaktiga. För de personer vars
licenser förnyas genom insändande av aviseringslistan behövs inte någon ny
antidopningsförsäkran då dessa redan finns på kansliet.
Om förnyelse av licens görs senare än vid återsändandet av aviseringslistan skall
blanketten för licensansökan med påskrifter användas.
OBS! Aviseringslistan kan endast sändas in en (1) gång. Därefter krävs ny
licensansökan.
Betalning
Vid betalning av licenser var noggrann med att skriva vilka licensansökningar det gäller eller om
det gäller aviseringslistan.
OBS! Alla betalningar för licenser skall numera betalas till Svenska Danssportförbundets
nya plusgirokonto 160 68 22-3 för licensbetalningar.
För att förenkla för kansliet ber vi er göra separata betalningar för licenser på aviseringslistan
och de som söks med den nya blanketten för licensansökningar.
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Om betalningen ej stämmer överens med summan som skall betalas kommer samtliga
licenser på ansökan/aviseringslistan att vara ogiltiga då vi ej kan särskilja vilken licens
som betalning ej är korrekt för.
OBS! Endas betalningar från föreningar och en betalning per aviseringslista accepteras.
Rutin på kansliet
Om licensansökan inkommer och ej är komplett ifylld kommer vårt kansli ha som mål att denna
returneras med vändande post och ansökningarna kommer då inte att vara giltiga förrän
komplett ifylld ansökan kommer in.
Om betalning saknas eller ej stämmer överens med det som skall betalas enligt
licensansökningarna eller aviseringslistan avser kansliet att inom en vecka sända er brev om
detta. Observera då att licenserna ej är giltiga förrän korrekt betalning är Svenska
Danssportförbundet tillhanda.
För att licenserna skall bli klara i god tid innan första tävlingen ber vi er skicka in aviseringslistor
och nya licensansökningar senast den 1 januari 2008.
Kansliets förhoppning är då att alla licenslistor med giltiga licenser kan sändas ut till
föreningarna runt den 15 januari.
Alla information från förbundet sänds på den E-post adress ni anger på aviseringslistan.
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Ändringar i tävlingsreglemente och tävlingsbestämmelser

Förbundsstyrelsen har beslutat om ändringar i ovanstående dokument. Dessa ändringar
kommer att gälla från och med den 1 februari 2008. Nedan ges en sammanfattning av
ändringarna. De kompletta justerade dokumenten kommer inom kort att finnas
tillgängliga på hemsidan. Du hittar dem under Tävling => Handledningar.
Reglementet

A) 2.2 i reglementet har förtydligats när det gäller vilka utländska dansare som får
delta på svensk tävling.

2.2

Rätt att delta

/…/
Andra dansare får delta om de har giltig licens eller annan auktorisation från sitt lands
nationella förbund och om detta är anslutet till motsvarande internationella förbund
som DSF. IDSF. Dessa dansare får dock inte delta i mästerskapstävlingar.
B) Avsnitt 2.6.3 gällande mästerskapstävlingar har formulerats om.

2.6.3

SM/URM

/…/
Om SM, JSM och URM genomförs i samband med en tvådagarstävling används
första dagen till uttagningar. Dessa räknas inte som tillhörande
mästerskapstävlingen. Om SM, JSM eller URM genomförs under endast en dag
räknas dock klassen i sin helhet som mästerskap. Då SM, JSM, URM genomförs
som en tvådagarstävling används första dagen till uttagningar.
/…/
SM, JSM och URM har GP-status.
SM JSM och URM ger ej uppflyttningspoäng.
/…/
C) Avsnitt 3.5.3 har förtydligats

3.5.3

Sammanslagning av klasser

/…/
Om endast ett par/en trio är berett att starta i en klass, genomförs ingen Tävling i denna
klass om inte sammanslagning kan ske med närmaste klasser i samma regelgrupp.
/…/
D) Avsnitt 3.8 har förtydligats och kompletterats

3.8

Protest

Protest under pågående Tävling skall lämnas skriftligt till Tävlingskontrollanten av
lagledare. Protestavgiften skall bifogas.
Protesten skall framföras snarast möjligt.
/…/
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E) Avsnitt 7.1 har skrivits om

7.1

Start i rätt klass

Par/trio där ingen tävlat tidigare, startar i lägsta öppna klass i aktuell åldersgrupp.
Par/trio där dansarna är klassade i samma regelgrupp startar i klass i aktuell
åldersgrupp i denna regelgrupp.
Par som är klassade i olika regelgrupper i Standard och Latin startar i Tiodans i den
högsta av dessa regelgrupper.
Par/trio där dansarna är klassade i olika regelgrupper eller om den/de nya i paret/trion ej
tävlat tidigare, startar i aktuell åldersgrupp 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.
Om ingen klass i aktuell åldersgrupp är öppen i regelgruppen, startar paret/trion i
närmast lägre öppna klass i aktuell åldersgrupp.
I regelgrupper där det finns flera öppna klasser i aktuell åldersgrupp startar
paret/trion i:
• första hand i högsta klassen i aktuell regelgrupp om någon av dansarna i
paret/trion är klassad i högre regelgrupp.
• andra hand i klassen som paret av egen kraft har klassflyttat till i aktuell
regelgrupp.
• tredje hand lägsta klassen i aktuell regelgrupp.
I Bugg och Dubbelbugg, regelgrupp 4, 5 och 6, startar det nya paret i följande klasser:
När den högsta
klass som någon i
paret tävlat i är:
VD
JC
JD
UB
UC
UD
BC
BD

Beroende på
ålderstillhörigh
et startar paret
i:
VD/JD/UD/BC
VD/JD/UC/BC
VD/JD/UD/BD
VD/JD/UC/BC
VD/JD/UD/BC
VD/JD/UE/BD
VD/JD/UE/BD
VD/JD/UE/BE

I Tiodansgrenarna har par rätt att fritt välja mellan att starta i regelgrupp 3 eller
regelgrupp 4.
F) Avsnitt 8.2 har kompletterats med detaljerade regler för tilldelning av ranking
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8.2

BRR-grenarna

Rankingen baseras på resultaten från de tre bästa placeringarna i de fem senast
arrangerade Tävlingarna i respektive gren.
a) Placeringen i de tre bästa Tävlingarna adderas. Paret med lägsta totalsumma
rankas som etta.
b) Om två par har samma totalsumma prioriteras det par som fått bästa inbördes
placering vid parens senaste möte.
c) Om tre par har samma totalsumma avgörs ordningsföljden av placeringen på
den sista av de tre rankinggrundande tävlingarna.

G) För att ge utökad valfrihet för val av danser i en- och tvådanstävlingar i tiodans
har avsnitt 6.3 ändrats.

6.3

Standard, Latin och Tiodans

Regelgrupp
Klasser

Standard
Danser

Latin
Danser

Licenskrav

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
Tango
Wienervals
Slowfox
Quickstep
Samba
Cha-Cha-Cha
Rumba
Paso doble
Jive
Låg

Cha-Cha-Cha
Rumba
Jive

Hög

Regelgrupp fyra omfattar rekryteringsklasser. I denna regelgrupp kan dansarna fritt
välja att delta i en- eller tvådanstävlingar som anordnas. Danserna i dessa
tävlingar kan väljas fritt bland ovan angivna danser i regelgruppen. Dansarna kan
fritt välja att delta i en- eller tvådanstävlingar som anordnas samtidigt med de reguljära
tävlingarna.

Bestämmelserna

Ändringarna i bestämmelserna avser bara klädregler för tiodans.
De kan indelas i två huvudgrupper. Den första gruppen avser att förenkla reglerna för
rekryteringsklasserna i alla åldersgrupper. Den andra gruppen ändringar avser att
sammanföra tävlingsklasser och samordna reglerna för dessa. Detta innebär att mycket
text kommer att ”flyttas runt” och att då redogöra i detalj för ändringarna blir
svåröverskådligt. Nedan redovisas mer framträdande ändringar.
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A) Rekryteringsklasser förs samman under 2.5 som därefter delas upp i Barn och
”Övriga åldersgrupper”

2.5 Rekryteringsklasser (regelgrupp 4)
2.5.1 Barn
Flickor – Latin och Standard
Enkel kjol eller klänning
För vägledning i övrigt se 2.6.1 nedan
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.
För vägledning i övrigt se 2.6.1 nedan
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

2.5.2 Övriga åldersgrupper
Damer – Latin och Standard

Enkel kjol eller klänning
För vägledning i övrigt se 2.6.1 nedan
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
Herrar – Latin och Standard

Mörka byxor (ej jeans) och vit skjorta. Mörka skor
För vägledning i övrigt se 2.6.1 nedan
Regler för material, färger, dekoration, smink, etc, desamma som för Ungdom Senior Cklass.
Även i övrigt samma begränsningar som för Ungdom – Senior C – klass
B) Klasserna C – A
Avsnitt 2.6 i bestämmelserna kommer nu att omfatta alla övriga klasser och indelas i
fyra separata delar. Den första delen avser barn. Samma regler kommer alltså nu att
gälla för barn oavsett vilken klass man dansar i.

2.6.1 C – A – klass Barn
Flickor – Latin och Standard

Klänning/Kjol
- Svart kjol med vit blus, eller T-shirt
- Enkel enfärgad klänning med trosor i samma färg
- Body (gymnastikdräkt) med fastsydd kjol
/…/
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Skor
Skor, endast med blockklack inte högre än 3,5 cm eller cuban heel inte högre än 1,5
tum (3,8 cm). Korta vita sockor eller hudfärgade strumpbyxor är tillåtna. Nätstrumpor är
ej tillåtet.
Make Up/Hår och Smycken
Make up, glitterspray, dekorationssmycken är ej tillåtet.
Enkel dekoration i håret t ex en liten blomma är dock tillåtet.
--------Avsnitten 2.6.2 och 2.6.3 avhandlar alltså C-klass respektive B-klass för alla
åldersgrupper utom Barn. Som ovan nämnts blir det inte överskådligt att redovisa
ändringar i detalj eftersom mycket text har placerats om. Den kompletta texten kommer
som nämnts ovan att inom kort finnas på hemsidan.
Avsnitt 2.6.4 avhandlar A-klass. Här har inga ändringar gjorts (utom att rubriken
ändrats)
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