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1. Allmän beskrivning
Svenska Danssportförbundet, DSF, har skapat vissa grenspecifika verksamhetsområden som
ansvarar för all administration, utveckling, utbildning inom den nationella grenverksamheten och för
svensk representation i internationell tävlingsverksamhet samt förbundets landslag och elitsatsning
inom respektive grupp av danser.

2. Kommittén för Standard och Latin
Kommittén Standard och Latin, S&L, har det totala ansvaret för verksamhetsområdet Standard och
Latin i sportdansformen.

3. Organisation
Kommittén Standard och Latin består av minst 6 personer. Samtliga personer är utsedda
av DSF:s Förbundsstyrelse.
•
•

Kommittéordförande
5 kommittéledamöter

En kontaktperson (ledamot eller suppleant i Förbundsstyrelsen) ska utses av Förbundsstyrelsen och
ska agera kontakt mellan Förbundsstyrelsen och Kommittén Standard och Latin.
Kommittén Standard och Latin kan inom sig utse en vice ordförande.
Kommittén Standard och Latin består av olika arbetsgrupper som bedriver varsin specifik del av
verksamhetsområdet Standard och Latin. Varje kommittéledamot är ansvarig för varsin arbetsgrupp.
Varje arbetsgrupp har möte 1 gång per månad. I samband med mötet lämnas även en rapport med
beslutsunderlag för samtliga beslut som arbetsgruppen behöver. Arbetsgruppen har ej egen
beslutanderätt.
Kommittén Standard och Latin rapporterar 1 gång per månad till Förbundsstyrelsen kring det som sker
i Verksamhetsområdet Standard och Latin. I samband med rapporten inlämnas även underlag till
beslut i de ärenden där Förbundsstyrelsen behöver ta beslut.

4. Ansvarsområden
Kommittén Standard och Latin ansvarar för att bedriva allt inom sitt verksamhetsområde Standard och
Latin utifrån de mandat de fått från Förbundsstyrelsen godkänd verksamhetsplan.
Kommittén Standard och Latin har ansvar för samarbete inom samtliga av Förbundsstyrelses utsedda
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Samarbetsområden (SO) genom att utse en representant till att delta i respektive aktuell
samarbetsgrupp.
Kommittén Standard och Latin har ansvar för att upprätta och behålla kontakt med de internationella
organisationer där DSF är medlem i, kring allt som berör standard och latin.

5. Arbetsgrupper
Kommittén Standard och Latin består av fem olika arbetsgrupper. De är:
1.
2.
3.
4.
5.

Tävlingsgruppen
Tränar- och domargruppen
Team Sweden, SL
Mediagruppen
Föreningsgruppen

Samtliga medlemmar inom en arbetsgrupp utses av Kommittén Standard och Latin.
Arbetsgrupperna får sitt uppdrag från Kommittén Standard och Latin gällande att ta ansvar för
ett specifikt område inom Verksamhetsområdet Standard och Latin.

5.1.

Tävlingsgruppen

Tävlingsverksamheten inom Verksamhetsområdet Standard och Latin omfattar Standard- och
Latindanser inom samtliga former; solo, duo och parformer (blandad, samkönad samt
pardans). Tävlingsgruppen har ansvar för all organisation som är kopplad till följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.2.

Tävlingskalender
Tävlingssanktion
Tävlingsorganisation – och struktur
Genomförandet av tävling
Tävlingsregler
Tävlingsbestämmelser
Tävlingssekretariat och deras utbildning
Uppflyttningspoäng
Samarbete med Vote4dans
Samarbete med dans.se
Samarbete inom gemensam SM projektgrupp
Koordinera ovan nämnda och samarbeta med kansliet
Koordinera med samordningsområdet Tekniska

Tränar- och domargruppen

Denna grupp har ansvar för all organisation i sakfrågor angående tränare och domare inom Standard
och Latin. Detta omfattar:
•
•
•
•

Utbildning/ fortbildning tränare
Utbildning/ fortbildning domare
Organisation av domare/ tränare kongresser
Kvalitetssäkring av domare och behörigheten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svensk domaruttagning till internationella tävlingar
Uttagning av domare till nationella tävlingar
Att samarbeta med föreningar och distrikt för att anordna utbildningar inom standard och
latin
Att översätta utländska tränarutbildningar till svenska diplom
Att hålla kontakt med utländska/ internationella domare och tränare inom ramen för
utbildning/ fortbildning.
Att agera kontakt med WDSF, WADF i sakfrågor angående standard och latin.
Anpassning/ uppdatering av DSF:s utbildningar för att tillmötesgå DSF/RF krav
Att samarbeta med kansliet för uppdatering
Ingå i Samordningsområdet Utbildning
Ingå i Samordningsområdet Internationellt

Tränar- och domargruppen har ansvar för tränar- och domarutbildningar. Dessa ska omfatta
Standard- och Latindanser inom samtliga former, solo, duo och parformer (blandad, samkönad samt
pardans).
Utgångspunkten för denna arbetsgrupp är att alla tekniker beaktas som lika och därmed att de tre
huvudteknikböckerna (WDSF, IDTA och ISTD) inom både Standard och Latin gäller inom DSF.

5.3.

Team Sweden, SL

Team Sweden, Standard och Latin, SL är den arbetsgrupp som har hand om landslaget,
internationell representation och elitsatsning.
Alla dansare som tillhör A-klass och kan tävla utomlands ingår i elitsatsningen per automatik.
DSF ska ta hand om alla A-klasspar som tävlar internationellt oavsett vilken typ av internationell tävling
paret väljer att tävla i. De tre högsta paren på rankingen inom Standard, Latin och Tiodans per
åldersklass ingår utöver elitsatsningen i landslaget som satsar på representation i större internationella
tävlingar såsom NM, EM och VM.
Inget landslag för dansare under 12 år.
Denna grupp har ansvar för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rankingen inom Standard, Latin och Tiodans
Organisation av landslagsträning
Organisation av representationsträning
Samarbeta med landslaget inom andra grenar för att samarbeta med
grenöverskridande träningar
Genomföra uttagning till NM/EM/VM
Uttagning av landslagstränare som följer med till NM/EM/VM
Samordning av grupprepresentation på två internationella tävlingar
Samarbeta med par och klubbar för att stimulera bättre lokal träning för par
Hjälpa representationspar i planering – och strukturering av deras årliga kalender och
träningsmål
Samarbeta med kansliet
Hålla kontakt med föräldrar till dansare som är under 18 år
Delta i Samarbetsområdet Team Sweden, DSF
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5.4.

Mediagruppen

Mediagruppen, i samarbete med VO MKK, ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.5.

Kontakt med DansTV.se
Instagram
Facebook
Standard, Latin och Tiodans promotion
Schemaläggning av streaming av tävlingar
Ge stöd och hjälp till A-klasspar kring deras användning av sociala medier
Årsboken
Samarbeta med Verksamhetsområdet Marknad och Kommunikation kring marknadsföring
Samarbeta med kansliet

Föreningsgrupp

Föreningsgruppen ansvarar för:
•
•
•
•
•

Vara ”the first point of contact” för DSF:s föreningar som vill ha hjälp med frågor som rör
Standard, Latin och Tiodans
Hjälpa föreningar att komma igång med en ny verksamhet inom Standard,
Latin och Tiodans
Samarbeta med kansliet
Samarbeta med distrikt angående frågor inom Standard, Latin och Tiodans
Arbeta för att utveckla och ta fram en kursledarutbildning i 3 steg, i social dans

6. Kansli
Kansliet stödjer i mån av tid Verksamhetsområdet Standard och Latin i sin verksamhet genom att
utföra diverse administrativa funktioner och koordineringsuppdrag åt kommittén och arbetsgruppen
för Standard och Latin.
Kommittén Standard och Latin och tillhörande arbetsgrupper ska förse kansliet med all information de
behöver för att bedriva en servicetjänst gentemot DSF-anknutna medlemsföreningar, dansare,
tränare och domare.

7. Uppföljning
Instruktionen utvärderas årligen av Förbundsstyrelsen. Kommittén Standard och Latin har därför
ansvaret att följa upp alla tagna beslut och se till att detta rapporteras till Förbundsstyrelsen.
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