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§§ Juridiska kommittén §§
De nya klädbestämmelserna för tiodans
De nya klädbestämmelserna har som bekant v ållat en del diskussion. Det ligger givetvis i
b åde TK Tiodans och juridiska kommitténs intresse att vi skall ha s å gott samförst ånd som
möjligt mellan alla parter när det gäller tävlingsföreskrifter. Alla som har seriösa förslag till
ändringar i de nya bestämmelserna inbjuds därför att skriftligt komma in med dessa senast
den 1 april 2001. De b åda kommittéerna är beredda att sedan göra en översyn av
bestämmelserna baserad p å de inkomna synpunkterna. När Ni formulerar Era förslag bör Ni
tänka p å att avsikten med de nya bestämmelserna är internationell anpassning.

Förändringar/skrivfel i tävlingsreglementet 2001-01-01 BRR-disciplinerna
Vissa av förändringarna i Tävlingsreglementet 2001-01-01, vad avser klass- och åldersflytt i
BRR-disciplinerna, är olyckliga. Vi ber om ursäkt för de olägenheter detta kan ha åsamkat
n ågon dansare.
För att åtgärda felaktigheterna har TK BRR och juridiska kommittén för avsikt att ändra
reglementet med ett formellt ikraftträdande per 1/8 2001 s å att klassflyttning/ åldersflyttning
samt deltagande p å URM blir enligt nedan. För de klasser som inte nämns i tabellen kommer
inga förändringar att ske.
D å vissa av felaktigheterna inte bör gälla under första halv året 2001, har TK BRR och
juridiska kommittén beslutat att nedanstående regler gäller omg ående
. För de par/trio som
klassflyttat efter årsskiftet, se texten under tabellen.
Vi återkommer med den exakta reglementestexten i ett senare nummer av DSF-Nytt.

Regelförändringar
För BRR-disciplinerna kommer uppflyttning till högre klass och åldersflyttning att bli enligt
nedanst ående tabell. OBS! Om klassen som paret/trion skall flytta till är stängd flyttar
paret/trion som tidigare till närmast högre klass utan uppflyttningspoäng (up).
Dessutom kommer följande att gälla för flytt till högre klass,
1) i samtliga BRR-discipliner d å paret/trion flyttar fr ån barn till ungdom samt,
2) i Jitterbug/Lindy Hop, Rock’n’roll och Boogie Woogie d å paret/trion flyttar fr ån
ungdom till junior,
att detta f år göras tidigast d å paret har erh ållit 6 up och senast d å paret har erh ållit 12 up.
För discipliner med akro kommer dock TK BRR att vara generös med dispenser, om paren
vill stanna i klassen.
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Klass
BE
BD

Åldersflytt
UE (utan up)
UD (utan up)

BC
BR
UE
UD
UC
UR
UN
UI

UD (utan up)
UR/UN (utan up)
JD (utan up)
JD (utan up)
JD (med up)
JR (utan up)
JR (utan up)
JN (utan up)

Klassflytt
UD (utan up) (gäller
Dubbelbugg)
UD (utan up) (gäller Bugg)
UR/UN (utan up)
JR (utan up)
JN (utan up)

De par/trion som uppn ått sex uppflyttningspoäng p å de tävlingar som arrangerats under
januari-februari (eller tidigare) och har klassflyttat efter 2000-12-31 kan välja att flytta enligt
tävlingsreglementet daterat 2001-01-01 eller att klassflytta enligt tabellen. Om paret/trion
redan har flyttat till ny klass, kan de änd å välja att klassflytta enligt tabellen om de vill. Detta
val skall i s å fall göras senast 2001-03-02.
Dessutom kommer par/trio som klassflyttar fr ån högsta ungdomsklass till juniorklass enligt
7.2 att valfritt f å delta i endera URM eller JSM.
Tiodans
Ett beklagligt skrivfel har upptäckts i reglementet 5.2. Ett par åldersklasser överlappar
varandra. Rätt text skall vara:
U2 Ungdom 2 Junior II fr.o.m. 14 år
gällande.

t.o.m. 15 år. Denna nya text är omedelbart

Rösträtt vid DFS:s förbundsmöte
Nedanst ående förening var av misstag inte registrerad som röstberättigad vid DSF:s
förbundsmöte i den lista som skickades ut med DSF-nytt i december:
Söder åsens DK

Tävlingskommittén Tiodans
GP-status p å Baltic Cup
Observera att Vuxna A-klass i Standard och Latin p å Baltic cup 010310-11 har GP-status.
Detta framg år inte tydligt p å den tidigare utskickade inbjudan.

Ändring i tävlingskalendern 2001
Vid IDSF-tävlingen i Gävle den 22 september kommer klassen Vuxna Standard att utg å.
Klasserna Junior A och Ungdom A Standard kvarst år. Klassen Vuxna A Standard flyttas till
tävlingen i Solna den 13 oktober. Vid denna tävling tillkommer även klassen Senior A
Standard.

Tävlingskommittén BRR
Blankett för Tävlingsanmälan BRR
Tävlingskontrollanterna godkänner endast av DSF godkänd blankett och wordfil vid
tävlingsanmälan BRR. Används annan blankett godtas ej anmälan. Samtliga fält ska vara
ifyllda. Inscannad blankett godkännes ej. Vid e-post ska det komma ett OK fr ån
tävlingskontrollanten. Kommer det ej är anmälan ej mottagen.
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Fel postgironummer
P å inbjudan till EBBAQUPPEN 010303 st år fel postgironummer angivet.
Rätt nummer är: 488 455 7-2.

Anmälan till tävling 2001-04-28
Anmälningar till B åkbuggen 010428 skall skickas till Mark Dalling, Lovisagatan 14A,
554 72 Jönköping och inte till Claes Andersson som det st år p å inbjudan. Mer information om
tävlingen finns p å DZV:s hemsida www.danzvett.nu

Internationellt
Inbjudningar som kommit till kansliet:
Stjernemesterskapet 2001, 18 mars, Stavanger Norge Anmälan senast 17 februari
Rock´n´Roll World Cup, Youth/Juniors, 31 mars, Ljubljana Slovenien Anmälan senast 5 mars
IDSF Int Open Latin, Junior/Vuxen, 7 april, Evry Frankrike Anmälan senast 24 mars
Int. Senior Open Standard, 7 april, Evry Frankrike Anmälan senast 24 mars
Boogie Woogie World Cup, 21 april, Lyon Frankrike Anmälan senast 6 april
Junckers Int. Galla 2001, Youth under 21, 21 april, Århus Danmark Anmälan senast 15 mars
BeNeLux Championships, RR, Ungdom/Junior, 5 maj, Rijen Holland Anmälan senast 15 april
BeNeLux Championships, BW, Junior/Vuxen, 5 maj, Rijen Holland Anmälan senast 15 april

` Övrigt `
Licenslista
Bifogat med detta DSF-nytt finns en lista över de dansare i er förening som har licens.
Medtagna är alla licenser som är registrerade t o m 2001-02-06. Denna lista tas med till
tävlingar och kan uppvisas vid en ev licenskontroll. Listan gäller istället för kopia av licens.
Listan f år kopieras, dock m åste DSF:s stämpel samt underskrift vara väl synlig.

Bilagor till DSF-Nytt februari
ð Hallsbergs Trofén 31/3
ð Alemana Cup 21/4
ð Scheelebuggen 12/5

ð UL1, 24-25/3 Ume å
ð Licenslista per 010206
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