Maj 2009

VO JURIDIK
Ändringar i tävlingsbestämmelser
Förbundsstyrelsen har beslutat om ändringar i tävlingsbestämmelserna. Ändringarna
kommer att gälla från den 1 september 2009. Se bifogad bilaga.

INTERNATIONELLT
Internationella tävlingsinbjudningar:
- RnR Main och BW Junior, Main och Senior, Rimini 27/6
- IDSF Open Standard och Latin, Kina 13/9
- IDSF Hong Kong Open, Kina 20/9, sista anm.dag 10/8
- IDSF Helsinki Open, Helsingfors 14-15/11

UTBILDNING
Nu är det hög tid att planera höstens utbildningar. Prata med utbildningsansvarig i
klubben eller distriktet om vilken/vilka utbildningar det finns behov av i just Din klubb.
Är något oklart, tag kontakt med DSF’s kansli

VO DANS BRR
SM i BRR avgörs nästa år i Stockholm med Ebba DK som arrangör. Arrangör för
lag-SM 2009 är i stort sett klart och kommer inom kort att publiceras på
www.danssport.se.

ÖVRIGT
Kansliet meddelar
DSF kansli kommer att hålla stängt under veckorna 29-30.
Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan
föregående DSF-nytt:
Tävlingar
- Stingbuggen + Amatör 12/9
- Stinsenbuggen 19/9
- Borås GP 26/9
- Boråsbuggen 27/9
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Bilaga
Ändringar i Tävlingsbestämmelserna
Baserat på önskemål från verksamhetsområde Tiodans har förbundsstyrelsen
beslutat om nedanstående ändringar i tävlingsbestämmelserna. Ändringarna gäller
från den 1 september 2009.
A) Klargörande av vissa dräktbestämmelser för rekryteringsklass

Den tidigare texten har medfört en del tolkningsproblem. Dessutom har restriktioner
mot väst och make up införts.
Bestämmelserna avsnitt 2.5.1 och 2.5.2 har kompletterats och ändrats enligt nedan.

2.5.1 Barn
Flickor – Latin och Standard

Enkel kjol eller klänning.
För vägledning i övrigt se 2.6.1 nedan.
Kjolen/klänningen skall vara enkelt utförd, se bilaga 1 för tillåten design.
Make-up/Hår och Smycken
Make-up, glitterspray, dekorationssmycken är inte tillåtet.
Pojkar - Latin och Standard

Mörka enfärgade byxor (ej jeans) och vit skjorta. Väst är inte tillåten.
För vägledning i övrigt se 2.6.1 nedan.

2.5.2 Övriga åldersgrupper
Damer – Latin och Standard

Enkel kjol eller klänning.
För vägledning i övrigt se 2.6.1 nedan.
Kjolen/klänningen skall vara enkelt utförd, se bilaga 1 för tillåten design.
Make-up/Hår och Smycken
Glitterspray, dekorationssmycken är inte tillåtet.
Alltför utstuderad frisyr och make-up bör undvikas.
Herrar – Latin och Standard

Mörka byxor (ej jeans) och vit skjorta. Mörka skor. Väst är inte tillåten.
För vägledning i övrigt se 2.6.1 nedan
B) Klargörande av vissa dräktbestämmelser för övriga klasser

Den tidigare texten har medfört en del tolkningsproblem. Dessutom har det visat sig
att barn ytterst sällan använder svart kjol.
Bestämmelserna avsnitt 2.6.1 och 2.6.2 har kompletterats och ändrats enligt nedan.
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2.6.1 C – A – klass Barn
Flickor – Latin och Standard

Klänning/Kjol
- Svart kjol med vit blus, eller T-shirt
- Enfärgad kjol med blus eller top
- Enkel enfärgad klänning med trosor i samma färg
- Body (gymnastikdräkt) med fastsydd kjol
/…/
Färger
Alla färger är tillåtna förutom hudfärgat. Plaggen skall dock, enligt ovan, vara
enfärgade.
/…/
För att få full överensstämmelse i allt underlag så har mindre delar av texten på
bilaga 2 justerats enligt nedan.
Partne
Herre
Dam
r
Gren
ST
LA
ST
LA
enkel
F1uH
F1uH
V LÄ skjorta
V blus
gymnastikdr
klänning +
ES byxor
gymnastikäkt med
trosor
ES slips/fluga
dräkt eller Tfastsydd kjol
shirt
i samma
ES blus och
färg
Barn
kjol
Alla
Enkel F1uH
Klasse
kjol med blus
r
eller top
C–A
klass

Skärningar och detaljer – se bilaga 1

Skärningar och detaljer – se bilaga 1

2.6.2 C och B – klass alla åldersgrupper utom barn
/…/
Damer - Standard

Tävlingsdräkt
Valfri tävlingsdräkt enligt design och regler, se bilaga 2.
Löst hängande tyg, fäst i klänning, på armar, hals eller annan del av kroppen, är inte
tillåtet i C-klass.
/…/
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C) Justering av förklaring på sid 18 i bestämmelserna

Förklaringarna på sid 18 i bestämmelserna har justerats enligt nedan (redaktionell
ändring).
I bilagorna 1 – 3 används följande förkortningar:
/…/
Färger

Endast svart (E)
Endast svart (ES)
Svart (S) – betyder svart och midnattsblå
/…/

Adress och telefonnummer
Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta
Telefon 08 683 30 22
Telefontid måndag – fredag 10.00 – 12.00
Fax 08 724 60 42
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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