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1 Team Sweden
Team Sweden,SLT (Standard, Latin och Tiodans) är Svenska Danssportförbundets namn gällande
sin elit- och landslagssatsning i Standard dans, Latinamerikans dans och Tiodans.
Team Sweden, SLT vill skapa en rättvis, öppen och en så bred elitsatsning som möjligt. Team Sweden,
SLT vill skapa ett engagemang där det ska finnas en stolthet över att få representera och tillhöra
A-klassen i Sverige.

2 Organisation Team Sweden SLT
Team Sweden SLT består av en arbetsgrupp av minst 3 personer. De hanterar allt gällande landslag
och elitsatsning.
Följande ansvarsområden finns i arbetsgruppen:
•
•
•
•
•

Landslagskapten för Team Sweden, SLT (Larsa SinClair)
Landslagstränare (Gustaf Lundin)
Administration (Valentina Rudenock)
Administration support (Anita Teeling)
Landslagscoach (Sofie Ragnar)

Denna grupp har ansvaret för att organisera och administrera det som har med Team Sweden, SLT
att göra.

2.1 Kontakt med Team Sweden, SLT
Vid frågor om Elitsatsning och Internationella tävlingar, är det den förening du är knuten till som ska
sköta kontakten med Team Sweden, SLT.
Vid frågor om Landslag, ranking och träningsläger, är det du själv som sköter kontakten med Team
Sweden, SLT.
Alla frågor och funderingar kring detta mejlas till Landslagskapten larsa.sinclair@danssport.org

2.2 Arbetsområden
Team Sweden, SLT är uppdelat i 3 arbetsområden
•
•
•

Landslag
Elitsatsning
Internationell satsning

2.3 Åldersfördelning
Inom varje landslag finns det 4 åldersfördelningar.
• Junior 14–15 år
• Youth I (16–18 år), Youth II (19–20 år)
• Adult 19 år • Senior 35+ år
Team Sweden SLT för dansare
Uppdaterad 2020-05-20

3

Internationellt, gällande landslaget för Youth finns en alternativ ålderskategori där klassen Youth är
16–18 år och klassen Under 21 är 16–20 år.
Team Sweden SLT bedriver endast ett landslag för Youth för båda dessa ålderskategorier, men
skickar par att representera på EM och VM i båda klasserna.

2.4 Antal par i landslaget
Maximalt 3 par tas ut som landslagsmedlemmar inom varje gren samt i alla åldersgrupper.
Första paret som blir uttaget åker som första representant
Andra paret som blir uttaget åker som andra representant
Om 3 par tas ut så är Tredje paret reservpar ifall sjukdom eller skada uppstår hos något av
representationsparen.
Team Sweden SLT skall i första hand se till att representation finns gällande Standard dans,
Latinamerikansk dans och Tiodans i åldersgrupperna Youth I och Adult.
Team Sweden SLT har som mål att även ha representation i övriga åldersgrupper, detta sker dock
på parens egna bekostnad.

2.5 Uttagning till landslaget
Uttagningen till landslaget är baserat på DSF:s ranking gällande A-klasspar i Standard dans,
Latinamerikansk dans samt Tiodans. Rankingen sammanställs efter varje genomförd Grand Prix-tävling
(GP) av Team Sweden, SLT. Uttagning av Youth II par baseras på Vuxenrankingen.
Maximalt de tre högst rankade paren i slutet av varje säsong inom varje gren och åldersgrupp blir
uttagen till landslaget. Det betyder att det blir två olika landslag varje år:
•
•

Vårens uttagning blir landslaget till höstens säsong.
Höstens uttagning blir landslaget till vårens säsong.

Ingen som är rankad under 3:e plats kan bli uttagen till EM och VM. Landslagskapten har dock mandat
att göra undantag då par har slutat tävla, separerat eller väljer att inte delta.

2.6 Krav för att vara med i landslaget
För att få representera Sverige i landslaget gäller följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paret skall vara medlemmar i en förening anknuten till Svenska Danssportförbundet.
Paret skall ha en aktiv tävlingslicens från Svenska Danssportförbundet.
Paret skall hålla sig kvar på DSF:s ranking under deras landslagsperiod.
Paret skall ha en World Dance Sport Federation-licens under perioden som de är
med i landslaget.
Paret skall tävla i minst 2st öppna internationella tävlingar under sin
landslagsperiod.
Paret ska i samband med representation även delta på annan WDSF tävling
om sådan arrangeras i samband med Mästerskapet.
Paret skall delta i planerad landslagsträning under sin landslagsperiod.
Paret skall delta i elitsatsningens aktiviteter under sin landslagsperiod.
Paret skall följa DSF, RF samt WDSF:s koder för etik, moral och antidopning.
Som medlem i landslaget är det obligatorisk att delta på vårt svenskamästerskap i respektive
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•

landslagkategori, endast giltig frånvaro kommer att accepteras.
Landslagspar som inte lever upp till uppsatta krav förlorar sin plats i landslaget samt förlorar
chansen att bli uttagen till nästkommande landslagsperiod.

OBSERVERA:
Om paren inte lever upp till satta krav tappar de sin plats i landslaget och sin möjlighet till
representation. Däremot har förbundskaptenen ansvaret att hjälpa paret med en utvärdering och
planering inför kommande period.

2.7 Landslagsträning
Under varje landslagsperiod finns det olika satsningar som görs för att stödja de uttagna dansparen
inför sin representation.
Varje par tränar med sina egna tränare i samverkan med sin medlemsförening. Representant för
Team Sweden SLT
finns tillgänglig för att stödja och stötta både paren och deras tränare under denna period. Det finns
en utöver det en obligatorisk centralt organiserad träningsverksamhet per landslagsperiod - ett
landslagsläger.

2.8 Landslagsläger
Team Sweden SLT anordnar 1 st. landslagsläger per år, genomförs enligt godkänd budget för aktuell
12-månaders period i samtliga för Team Sweden SLT:s aktuella dansstilar.
I början av varje landslagsperiod kommer alla par att få en utvärdering av sin dansfärdighet samt hjälp
med sin träningsplanering. Detta genomförs av deras egna tränare i samråd med landslagets tränare.
•
•
•

Under landslagsperioden finns Landslagskaptenen till förfogande med rådgivning och stöd.
Varje par får välja sina egna externa tränare utanför ramen av landslagets aktiviteter.
Träningen på landslagslägret genomförs av tränare som är utsedda av Team Sweden SLT.
(Parens egna tränare är inte kopplade till landslagsträningen. Däremot har de möjlighet att
observera träningen på plats.)

2.9 Kommunikation i landslaget
All aktuell kommunikation med par i landslaget sköts av Landslagskapten
larsa.sinclair@danssport.org .
Kontaktinformation delas ut vid uttagningen som sker senast 1 månad innan landslagsperioden börjar.
Övrig kommunikation med paret sker via parets Förening.
Aktuell information mailas till paret på, av paret, angiven email-adress samt till parets förening.

3 Elitsatsning
Team Sweden SLT vill satsa på dansparen i A-klass genom en särskild elitsatsning.
Arbetsgruppen Team Sweden, SLT:s elitsatsning gäller samtliga par som befinner sig i A-klassen
– oavsett ålder.
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”Varje dansare inom A-klass är en potentiell svensk-, europeisk-och världsmästare. Varje Aklassdansare är även en potentiell framtida tränare och domare.”

3.1 Deltagare
Med hänsyn till att samtliga A-klass par har rätt att tävla utomlands kommer elitsatsningen att
omfatta samtliga dessa par i Standard dans, Latinamerikans dans samt Tiodans oavsett ålder
inkluderande paren uttagna till landslaget.

3.2 Elitsatsningsträning och struktur
Elitsatsningsträning sker i samband med 4 utvalda Grand Prix tävlingar per år. De är geografiskt
utspridda för att passa de flesta par:
Dessa träningar sker på söndagen efter utannonserad tävling och gäller både i Standard dans,
Latinamerikansk dans samt Tiodans med både utländska och svenska tränare.

4 Elitsatsningstillfällen
Inför varje säsong i samband med presentation av tävlingskalender utlyses tillfällen för Elitträning.
Paren har själva ansvar att anmäla sig till den angivne kontaktpersonen, med undantag av de par som
ingår i landslaget som redan är automatiskt anmälda.

5 Internationell satsning
Team Sweden SLT vill ge svenska dansare en gruppkänsla, en medvetenhet att de
representerar Sverige när de tävlar utomlands samt möjlighet att tävla internationellt med stöd
från Svenska Danssportförbundet.
Team Sweden, SLT har ansvar att koordinera deltagandet för alla internationellt tävlande par i
samtliga åldersgrupper inom A-klass.
Paret är själv ansvarig för att anmäla sig till Internationella tävlingar. För att ansöka om sanktion från
Team Sweden SLT (obligatoriskt) måste parets förening kontakta larsa.sinclair@danssport.org

5.1 Allmänna riktlinjer för internationell satsning
•
•
•

DSF-par inom A-klass har friheten att tävla internationellt på samtliga tävlingar.
Detta oavsett tävlingsorganisatör.
DSF par som tävlar internationellt måste informera båda sin förening och Team
Sweden, SLT om deltagande senast 2 veckor i förväg för att få sanktion.
Det är inte tillåtet att tävla internationellt om deltagandet förhindrar deltagandet på en
Grand Prix-tävling, eller SM-tävling i Sverige. Undantag ges endast till par som
representerar Sverige vid EM eller VM i anslutning till aktuellt datum.

Team Sweden SLT för dansare
Uppdaterad 2020-05-20

6

•

Om ett par tävlar på andra tävlingar än DSF:s tävlingar samma dag som DSF arrangerar en
tävling, kan paret komma att få sin egen ranking nollställd.

5.2 Landslagscoach på internationell tävling
Team Sweden SLT har som mål att utse en landslagscoach (lagledare) för de par som tävlar
internationellt. I en situation där ingen ledare från Team Sweden SLT kan åka, kan en
landslagscoach nomineras från Tränare- och domarkommittén i Standard och Latin.
•
•
•
•

Det finns alltid en medföljande landslagscoach till EM och VM för paren i Youth I under 18 år.
Det finns alltid en landslagscoach med för Adult till EM och VM i mån av budget.
Det finns ingen landslagscoach med för Senior till EM och VM.
Det finns alltid en landslagscoach med för North Européan Championship oavsett ålder.

6 Bidrag
Alla bidrag är baserade på budgeten, godkänd av Danssportförbundets styrelse. Team Sweden SLT har
som mål att följa nedan bidragssystem.
•
•

Alla nationella landslagsträningar bekostas av DSF.
Paren i Junior och Senior får inget bidrag till sina externa träningar då förbundets budget skall
fokusera på Youth I och Adult som RF har som officiella mästerskapsklasser.
• Par i klassen Youth I (16–18 år) och Adult får träningsbidrag baserat på sin plats på
rankingen under uttagningen.
• Målet är att alla par som åker till EM och VM i Youth I och Adult får sina resor betalda.
• 1: a Par i Youth I och Adult får alltid sina resor betalda.
• Par i Junior, Youth II eller Senior får ej sina resor till EM och VM betalda.
• För att kunna få ta del av träningsbidrag är kravet att man tackar ja till en landslagsplats i
kommande landslagsperiod.
• Landslagspar som inte lever upp till uppsatta krav, förlorar sin plats i landslaget. Med
detta blir paret återbetalningsskyldig av utbetalat träningsbidrag för aktuell
landslagsperiod.
• Ett landslagspar som förlora sin plats i landslaget kan bli återbetalningsskyldig för
kostnader som Team Sweden, SLT har betalt i samband med representationer som paret
har deltagit i under aktuell landslagsperiod.
De par som inte får bidrag kan ansöka om ekonomiskt stöd till Team Sweden SLT.
Om ett par slutar tävla eller separerar under sin landslagsperiod och ej genomfört sin representation
blir de återbetalningsskyldiga av de träningsbidrag som Team Sweden SLT har sponsrat dem med.

6.1 Träningskläder
Team Sweden, SLT kommer att tillhandahålla två olika träningsoveraller:
-

Landslagsjacka gällande landslaget (utdelas av Danssportförbundet)
Team Sweden Träningsoverall eller Hoodie, finns tillgänglig för samtliga A-klass par gällande
internationella tävlingar (paret köper den själv via Team Sweden SLT)

Vid landslagsrepresentation ska landslagsoverallen används.
Vid internationell representation ska Team Swedens träningsoverall användas istället för egen eller
klubbens träningsoverall.
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Kläderna köps via http://www.srnorrtalje.se/category/dsf
Landslaget får en kod för att få landslagsjackan utan kostnad.

6.2 Resor
Gällande resor har Team Sweden SLT ett samarbete med Riksidrottsförbundets (RF) resebyrå.
Samtliga par samt medföljande representant som skall representera Sverige utomlands måste boka
via deras resebyrå. Undantag att använda det bokningssystemet kan ges där paren har ansvar att
bekosta sin egen resa.
Information kring bokningar tillhandahålls av Team Sweden, SLT larsa.sinclair@danssport.org
För reseersättning ska DSF:s reseräkning fyllas i så detaljerat som möjligt och skickas, senast en månad
efter tävling, till kansli@danssport.se

7 Vid tävlingar
Vid representation nationellt eller internationellt gäller god sportslig anda och professionellt
uppträdande. Sunt förnuft räcker långt.
Kom alltid i tid och ha kontakt med Landslagscoachen under resa och tävling.
Ni reser som representanter för Sverige - notera att ingen alkohol får förtäras eller rökning ske i
landslagsoverall eller Team Swedens overall.

8 Antidoping
Den som tävlar i Danssport och tar någon form av medicin måste kontrollera att läkemedlet är tillåtet.
Om läkemedlet inte är tillåtet så finns det ett dispenssystem som tillkommit för att idrottsutövare,
som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
Dispensförfarandet är sekretessbelagt och utövaren ansöker själv hos RF
För Danssportförbundet gäller i dagsläget följande indelning för nationellt tävlande:
-

Utövare i A-klass i Adult/Senior respektive gren ansöker om Ordinär dispens.
Övriga utövare omfattas av en Generell dispens.
Om man ska tävla på en internationell tävling krävs Internationell dispens oavsett klass.

Dessa ansökningar görs på Riksidrottsförbundets hemsida.
Se till att du alltid har ett godkänt läkarintyg med dig på tävlingar.
Kontakta kansli@danssport.se om du har frågor.
På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du information och listor gällande Antidoping samt
Dopinglistor.

9 Krishantering
Svenska Danssportförbundet ansvarar för att hänvisningar till RF:s krishanteringsplan finns tillgängligt
för dess medlemmar.
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Befinner du dig utomlands på någon tävling och något händer kontaktar du Förbundskapten eller
någon annan från Team Sweden, SLT för att få vidare hjälp. Detta om du blivit bestulen, tappat
pass/visum eller det uppstår liknande situationer. Dessa kontakter får du vid godkänd sanktion för
tävlingen.
När det gäller kränkningar, mobbning, övergrepp eller andra situationer med liknade karaktär ska alla
dansare alltid känna sig omhändertagna och veta att DSF och Team Sweden, SLT finns tillhands för dem.
För dig som dansare kontaktar du i första hand din förening, annars finns alltid någon inom DSF eller
Team Sweden SLT tillhands.
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