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T1

2016.1

ALLMÄNT

Denna reglementsdel gäller tillsammans med den generella delen som tävlingsreglemente för danserna inom VO Dans Tiodans. Hänvisningar till den generella delen ges i förekommande fall i början av
varje kapitel.

T2

DOMARE

Se även kapitel 3 i den generella delen.

T2.1

Antal domare

Tävling skall dömas av ett udda antal domare. Rekryteringsklass regelgrupp RG4 kan dömas av en
domare.

T2.1.1

Nationellt Mästerskap och GP-Tävling

Nationellt Mästerskap och GP-Tävling skall dömas av minst fem domare.
Vid sådan Tävling skall majoriteten vara utländska domare. Vid Nationellt Mästerskap med fem domare får dock endast en domare vara svensk, om antalet domare är sju är det tillåtet med två
svenska.

T2.1.2

Nationell Tävling

Nationell Tävling skall dömas av minst tre domare. En tävling som innehåller A-klass skall dock dömas
av minst fem domare.

T2.2

Domarbehörighet

Domare med utbildning i antingen standard eller latin och med examen på bronsnivå i WDSF teknik
eller Associate examen, och som tävlat i A-klass i den andra grenen får döma R-klass.
Domare med utbildning i både standard och latin och med examen på bronsnivå i WDSF teknik eller
Associate examen får döma B-klass.
Domare med utbildning i både standard och latin och med examen på silvernivå i WDSF teknik eller
Licentiate examen får döma A-klass och internationellt.

T3

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Se även kapitel 4 i den generella delen.

T3.1

Tävlingsdeltagare

I hög licensklass skall paret bestå av personer av olika kön.
Det är tillåtet att vid samma Tävling dansa med olika partner, dock endast i olika grenar.

T3.2

Reklam på tävlingsdräkt

Reklam får endast förekomma i högsta klass i åldersgrupperna, Senior, Adult och Youth. Den får inte
vara stötande eller strida mot idrottens grundidé.
2

Den får högst ha storleken 40 cm /sponsor från högst fyra sponsorer varav tre på herrens tävlingsdräkt och en på damens tävlingsdräkt.

T3.3

Nummerlapp

Herren i varje par skall på tävlingsdräktens rygg ha en nummerlapp med texten väl synlig.
Reklam på nummerlappen får ej vikas undan.
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2016.1

TÄVLINGSARRANGEMANG

Se även kapitel 5 i den generella delen.

T4.1

Antal par till final

Till finalomgången skall normalt sex par tas ut. Undantag från detta får endast beslutas av Tävlingskontrollanten.

T4.2

Mästerskapstävlingar

T4.2.1

Nationella Mästerskap

Nationellt mästerskap arrangeras för att kora Svensk Mästare och Svensk Juniormästare i Standard,
Latin respektive Tiodans. Samtliga mästerskap är öppna för par i klasserna A och B i åldersgrupper
enligt nedan.
Tävlingen om Svenskt Mästerskap är öppen för par tillhörande åldersgrupperna Senior och Adult. Par
i Youth A har rätt att delta i tävlingen om Svenskt Mästerskap. Svensk Mästare blir den som vinner i
tävlingen om Svenskt Mästerskap.
Tävlingen om Svenskt Juniormästerskap är öppen för par tillhörande åldersgruppen Youth samt Junior
klass A. Svensk Juniormästare blir den som vinner i tävlingen om Svenskt Juniormästerskap.

T4.2.2

Distriktsmästerskap

Distriktsmästerskap är öppna för klasserna A och B i aktuell åldersgrupp enligt nedan.
Distriktsmästerskapet är öppet för par tillhörande åldersgruppen Senior, Adult, och Youth. Distriktsmästare blir den som vinner Distriktsmästerskapet.
Juniordistriktsmästerskapet är öppet för par tillhörande åldersgruppen Youth eller Junior. Juniordistriktsmästare blir den som vinner Juniordistriktsmästerskapet.

T4.3

GP-Tävling

Tävling med GP-status arrangeras i högsta klass i Senior, Adult, Youth och Junior.

T5

ÅLDERSGRUPPER

B
J
Y
A
S

Barn
Junior
Youth
Adult
Senior

fr.o.m. 12 år
fr.o.m. 16 år
fr.o.m. 19 år
fr.o.m. 35 år

t.o.m. 11 år (kallas internationellt Juvenile)
t.o.m. 15 år
t.o.m. 18 år

Åldern på den äldsta i paret avgör vilken åldersgrupp paret skall tillhöra. All åldersbestämning sker per
kalenderår.
Youth A-par kan tävla i både AA och YA (dock i Nationellt Mästerskap i endast en av dem, se T4.2.2).
Junior A-par kan tävla i både JA och YA (dock i Nationellt Mästerskap i endast en av dem, se T4.2.2).

T5.1

Åldersflyttning

Vid åldersflyttning flyttar paret till nästa åldersgrupp i samma regelgrupp, och uppflyttningspoäng behålls.
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2016.1

KLASSINDELNING

Regelgrupp
Klasser

Standard
Danser

Latin
Danser

Licenskrav

RG1
RG2
RG3
SA
SB
SC
AA
AB
AC
YA
YB
YC
JA
JB
JC
BA
BB
BC
Modern vals
Modern vals
Wienervals
Modern Vals
Tango
Slowfox
Slowfox
Slowfox
Tango
Quickstep
Quickstep
Quickstep
Samba
Samba
Cha-Cha
Cha-cha
Cha-Cha
Rumba
Rumba
Rumba
Paso doble
Jive
Jive
Jive
Hög
Hög
Hög

RG4
SR
AR
YR
JR
BR

Tre danser

Tre danser

Låg

Klasserna i regelgrupp 4 är rekryteringsklasser Tävling sker i en dans. Vid varje tävlingstillfälle erbjuds
sex danser, tre latin och tre standard. Urvalet av danser växlas årsvis. Paren kan välja fritt hur många
danser man vill starta i.

T6.1

Tid, tempo och musik

I alla rundor i Tävlingen skall danserna ha en varaktighet av minst en och en halv minut och högst två
minuter. För Wienervals och Jive gäller dock att de skall dansas minimum en minut och dock högst en
och en halv minut. En Paso Doble skall som minimum spelas till andra highlight och som maximum till
tredje. Det är dock tillåtet för tävlingsledare eller tävlingskontrollant att förlänga tiden ytterligare för
danserna om det anses befogat för att bedömningen skall bli rättvis.
Tempot skall vara det som är aktuellt enligt senaste information från WDSF. Beträffande ändring, se
kapitel 11 i den generella delen
Musiken skall avspegla dansernas karaktär.

T6.2

Solodanser

Då systemet med solodanser används i tiodanstävlingar (kombinationen av alla tio danser) så skall
endast en solodans dansas i finalen för Latinavdelningen och en i Standardavdelningen. Detta gäller
inte separata tävlingar i Latin och Standard då två solodanser skall genomföras.

T7

KLASSTILLHÖRIGHET

Se även kapitel 7 i den generella delen.
Par kan tillhöra olika klasser i olika grenar.

T7.1






Start i rätt klass

Par där ingen tävlat tidigare, startar i lägsta klass i aktuell åldersgrupp.
Par där dansarna är klassade i samma regelgrupp startar i klass i aktuell åldersgrupp i denna
regelgrupp.
Dansare som tävlat högre än i rekryteringsklass får inte starta i rekryteringsklass.
Par som är klassade i olika regelgrupper i Standard och Latin startar i Tiodans i den högsta av
dessa regelgrupper.
Ett nybildat par där dansarna tillhör olika regelgrupper eller den ena inte tävlat tidigare får ansöka
hos förbundet om placering i regelgrupp.
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2016.1

Uppflyttning till högre klass

Ny klasstillhörighet erhålls vid följande tillfällen:
 Ett par flyttar från C-klass då det fått sex uppflyttningspoäng
 Ett par flyttar från B-klass då det fått nio uppflyttningspoäng
 I R-klassen förekommer inga uppflyttningspoäng. Paren flyttar efter samråd med sin klubb/tränare
upp till C-klass efter eget val.
Den nya klasstillhörigheten gäller från det ögonblick då dansaren går in på golvet för att tävla i den
nya klassen.
Paret börjar i högre klass utan uppflyttningspoäng.

T7.3

Uppflyttningspoäng

Uppflyttningspoäng tillhör paret.
Uppflyttningspoäng ges endast i C- och B-klass.

T8

RANKING

Se även kapitel 8 i den generella delen.
Ranking görs endast med hänsyn taget till svenska par. Den markering de annars skulle ha haft lämnas öppen. Här gäller dock följande undantag:

Par som startat i Nationellt Mästerskap och som flyttas upp till högsta klass i åldersgruppen enligt
regeln i 5.2.2 (i generella delen) får markering.

Youth- och Juniorpar som i enlighet med T4.2.1 tävlar i högre klass får markering förutsatt att
paret var anmält till klassen.

T8.1

Uträkning Latin och Standard

Rankingen baseras på resultaten från de två bästa placeringarna i de tre senast arrangerade Tävlingarna i respektive gren i Latin och Standard.
a)
b)
c)

Placeringen i de två bästa Tävlingarna adderas. Paret med lägsta totalsumma rankas som etta.
Om två par har samma totalsumma prioriteras det par som fått bästa inbördes placering vid parens senaste möte.
Om tre par har samma totalsumma avgörs ordningsföljden av placeringen på den sista av de tre
rankinggrundande tävlingarna.

T8.2

Uträkning Tiodans

Rankingen baseras på resultaten från de två bästa placeringarna i de tre senast arrangerade Tävlingarna i vardera Standard och Latin.
a)
b)

c)

Placeringarna i de två bästa Tävlingarna i vardera Standard och Latin adderas. Därefter adderas
summorna i vardera Standard och Latin. Paret med lägsta totalsumma rankas som etta osv.
Om par har samma totalsumma prioriteras det par som fått bästa inbördes placering vid parens
senaste möte i vardera Standard och Latin. Om paren trots detta inte går att särskilja prioriteras
det par som fått bästa inbördes placering vid parens näst senaste möte i vardera Standard och
Latin, osv.
Placering i Tävlingarna skall beräknas som om endast Tiodanspar deltagit.

T8.3

Rankingkompensation då GP-Tävlingen avser Tiodans

Par som representerar Sverige vid VM eller EM och därför inte kan delta i en svensk GP-Tävling som
arrangeras samtidigt får rankingkompensation enligt kapitel 8.1. Avser GP-tävlingen Tiodans gäller
följande:
Representerande par får samma platssiffra som den rankingplacering de har i vardera grenen Standard och Latin i Tiodansrankingen.
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Vinnaren av vardera grenen Standard och Latin får normalt platssiffra 1. Om två par eller fler representerar Sverige och dessa även är rankade 1 och 2 osv i någon gren får vinnaren av denna gren
platssiffra 2, tvåan får placeringen 3 osv.

T9

FIGURER

T9.1

Standard

T9.1.1

Godkända Teknikböcker

Vilka böcker som är godkända framgår av förteckning som finns i dokumentbanken på DSF:s hemsida.

T9.1.2

Allmänna föreskrifter

De i litteraturen ovan angivna ”preceeds and follows” skall följas.
Inga lyft är tillåtna. Med lyft avses ett moment i dansen då endera parten, med den andres hjälp, har
båda fötterna lyfta från golvet.

T9.1.3

Tillåtna figurer

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

T9.2

Latin

T9.2.1

Godkända Teknikböcker

Vilka böcker som är godkända framgår av förteckning som finns i dokumentbanken på DSF:s hemsida.

T9.2.2

Allmänna föreskrifter

De i litteraturen ovan angivna ”preceeds and follows” skall följas.
Inga lyft är tillåtna. Med lyft avses ett moment i dansen då endera parten, med den andres hjälp, har
båda fötterna lyfta från golvet.
Bumpspins och höga backkicks är förbjudna av säkerhetsskäl.

T9.2.3

Tillåtna figurer

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

T10

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.

T10.1

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.
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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.

T10.2
1.
2.
3.
4.

Generella regler

Klänningarna måste vara karaktäristiska för varje gren (Standard respektive Latin).
Klänningarna måste täcka dansarnas intima delar (intimområdet)
Klänningar och smink måste anpassas efter dansarnas ålder och nivå.
Det är inte tillåtet att använda religiösa symboler som smycken eller dekoration på kläder (detta
gäller inte personliga smycken). Kontrollanten kan be dansaren att avlägsna ett smycke eller ett
klädesplagg om det utsätter dansaren eller andra dansare för fara.

Det är tillåtet att dansa i klänningar/dräkter for lägre nivåer.

T10.3

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 bilaga 2) skall bilda en rak horisontell linje, hela bakdelen skall vara täckt.
Avståndet på sidan mellan HL och TL (troslinjen, se bilaga 2) måste vara mer än 5 cm.
Kvinnliga och manliga dansare
IO (intimområdet, se bilaga 2) 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

T10.4

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, spetsapplikation, 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

T10.5

Rekryteringsklass

Damer/Flickor – Latin och Standard
Klänning/Kjol
- Enkel klänning
- Body (gymnastikdräkt) kjol
Kjolen/Klänningen skall vara enkelt utförd.
Grundmaterial
Grundmaterial med glittrande inslag är ej tillåtet.
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Färger
Alla färger är tillåtna förutom hudfärgat.
Dekorationer
Dekorationer är ej tillåtet.
Skor
Dansskor rekommenderas. Gymnastikskor (skor med gummisula) skall undvikas
Makeup/Hår och Smycken
Makeup, glitterspray, dekorationssmycken är ej tillåtet.
Enkel dekoration i håret t ex en liten blomma tillåtet.

Pojkar – Latin och Standard
Endast svarta byxor.
Vit långärmad skjorta av standardsnitt. Blanka eller mönstrade material ej tillåtet.
Svart slips eller fluga.
Grundmaterial
Grundmaterial med glittrande inslag är ej tillåtet.
Dekorationer
Dekorationer är ej tillåtna.
Skor
Dansskor rekommenderas. Gymnastikskor ej tillåtet.
Makeup/Hår och Smycken
Makeup och smycken är ej tillåtet. Kortklippt hår rekommenderas. Om håret är långt skall det vara
samlat i en hästsvans.

T10.6

Övriga klasser

T10.6.1

Barn alla klasser

Flickor – Latin och Standard
Klänning/Kjol
- Enkel enfärgad klänning med trosor i samma färg
- 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 eller cuban heel inte högre än 1,5 tum (3,8 cm). Korta vita sockor eller
hudfärgade strumpbyxor är tillåtna. Nätstrumpor är ej tillåtet.
Makeup/Hår och Smycken
Makeup, glitterspray, dekorationssmycken är ej tillåtet.
Enkel dekoration i håret t ex en liten blomma 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.
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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 (1 tum) klackhöjd.
Svarta strumpor måste användas.
Makeup/Hår och Smycken
Makeup och smycken är ej tillåtet. Kortklippt hår rekommenderas. Om håret är långt skall det vara
samlat i en hästsvans.

T10.6.2

C- och B – klass alla åldersgrupper utom barn

Damer – Latin
Tävlingsdräkt
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.
Skor
Inga förbehåll
Hår/Makeup/Smycken
Alltför utstuderad frisyr och makeup bör undvikas.
Dekorationssmycken med glitter är ej tillåtet. Dekorationssmycken utan glitter är tillåtet.

Damer - Standard
Tävlingsdräkt
Valfri tävlingsdräkt enligt design och regler, se bilaga 2.
Slits högst upp till knät.
För material, färger, dekorationer, skor, hår/makeup och smycken se regler ovan för Latin samma
klass.

Herrar – Latin
Byxor
Svarta eller midnattsblå byxor (inga transparenta material är tillåtna).
Skjorta, överdel
Skjorta eller top med lång ärm. Alla färger utom hudfärgat är tillåtna.
Stora manschetter eller upprullade ärmar är ej tillåtet.
Transparent material kan användas som dekoration men inte som grundläggande material och andelen sådant material får ej överstiga 25%
Det är tillåtet att använda slips, fluga eller scarf som matchar byxor eller överdel. Scarfen skall vara
knuten och instoppad i skjortan
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Kombinationer av olika material i samma färg är tillåtet, dock inga paljetter eller metalliserade material.
Dekorationer
Inga dekorationer, utöver slipsnål, manschettknappar, bältespänne och transparent material enligt
ovan, är tillåtna.
Skor
Inga förbehåll.
Svarta strumpor måste användas.
Hår/Smycken
Kortklippt hår rekommenderas. Om håret är långt skall det vara samlat i en svans.

Herrar – Standard
Svarta eller midnattsblå byxor med vit långärmad skjorta och svart slips.
Svart eller midnattsblå väst. Fluga är också tillåtet.
Grundmaterial, färger, dekorationer, skor, hår och make up, se reglerna ovan för latin i samma klass.

T10.6.3

A – klass alla åldersgrupper utom barn

Damer – Latin och Standard
Se bilaga 2 och 3 samt för förtydliganden, se T10.4.

Herrar - Latin och Standard
Se bilaga 2 och 3, för förtydliganden, se T10.4.

I bilagorna 1 – 3 används följande förkortningar:
IR
IT
ET
IO
KO
HL
TL

LÄ

Inga restriktioner – det finns inga restriktioner på detta område
Icke tillåtet
Endast tillåtet
Intimområde.
Karaktärsområde: det område som ger dräkten dess karaktär. (Transparenta material är tilllåtna i dessa områden, alla färger är tillåtna.)
Höftlinje: trosornas högsta del (hur lågt skurna de får vara)
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
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)

2016-mm-dd
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Bilaga 1
Flickans kläder

A.

Urringningar – tillåtna skärningar, övriga IT:

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.
- Svart slips eller fluga är obligatoriskt i standard och latin

2016-mm-dd
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Bilaga 2
1. DANSKLÄDER – ENDAST TILLÅTET

Partner
Gren

Herre
ST

LA
V LÄ skjorta
ES byxor
ES slips/fluga

Barn
Alla
klasser

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

V/ES LÄ top/skjorta
ES väst –opt.
ES byxor

Dam
ST
LA
V blus gymnastik- enkel F1uH F1uH gymdräkt eller T-shirt klänning + nastikdräkt
ES kjol
trosor
med fastsydd kjol i
samma
färg

Skärningar och detaljer – se bilaga 1
Tävlingsdräkt
Ungdom –FuH
Övriga – F

Tävlingsdräkt
Ungdom–FuH
Övriga – F

Ungdom

S kostym
(S byxor
S kavaj
V skjorta
S slips)

S frack
(S byxor
S frack
V waistcoat
V frackskjorta
V fluga)

F top/skjorta
FuH byxor

tvådelad klänning IT

Junior
Vuxen
Senior

2016-mm-dd
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Bilaga 3 (avser A-klass, alla åldersgrupper)
2. DEKORATIONER, GLITTRANDE INSLAG

Partner
Gren
Barn
Ungdom I

Herre
ST

LA

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

Ungdom II- 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

Herre
ST

LA

Klacken får vara max 2,5 cm hög
Svarta strumpor måste användas

Barn

Ungdom I

Skor: IR
Svarta strumpor måste användas

Dam
ST
LA
Klack: blockklack, får vara max 3,5 cm hög
Färgade korta sockor är tillåtna
Strumpbyxor: endast hudfärg, nät - IT
Klack: får max vara 5 cm hög
korta sockor är tillåtna
Strumpbyxor: nät - IT

Ungdom II-Senior

IR
4. HÅR

Partner
Gren

Herre
ST

LA

Barn
Ungdom I

Om håret är långt måste det vara
uppsatt i hästsvans

Dam
ST
LA
Dekorationer och färgad hårspray - IT
Dekorationer med glittrande inslag och
färgad hårspray – IT
(utan glittrande inslag tillåtet)

Ungdom II - Senior

IR
5. SMINK

Partner
Gren

Herre
ST

Dam
LA

ST

Barn och Ungdom I

Smink - IT

Ungdom II - Senior

IR

LA

6. DEKORATIONSSMYCKEN (ej personliga smycken)

Partner
Gren

Herre
ST

Dam
LA

ST

Barn

Dekorationssmycken - IT

Ungdom I

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

Ungdom II - Senior

IR

2016-mm-dd
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