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Detta ramverk är det ramar som gäller på samtliga utbildningar inom DSF. Utbildarna är bunda att
följa innehållet och du som går en utbildning kan förvänta dig att få det innehåll som presenteras i
detta dokument.
OBS! Under 2013 så kommer det under en övergångsfas ej vara helt möjligt att tillgodose allt i detta
dokument då det kommer ta ett tag att helt ersätta det gamla systemet med detta.

Grundutbildning Föreningsfunktionär
Målgrupp
Nya styrelseledamöter, representanter för
nystartade föreningar. Lagledare, blivande:
tävlingsorganisatörer, sekretariatsansvariga,
tävlingsadministratörer, och
tävlingsledare/tävlingskontrollanter

Innehåll
DSF:s organisation och historik,
DSF:s stadgar och några viktiga krav
på föreningsstadgar.
försäkringar, arbetsgivaravgifter och
skatter som berör föreningar samt
STIM/SAMI, SISU och hur man
hanterar dopingreglerna.
swingweb (översiktligt)
tävlingsreglemente och
tävlingsbestämmelser,
lagledarens uppgifter före under och
efter tävling,
tävlingsledaren/tävlingskontrollantens
uppgifter,
genomgång av tidschema,
par/heat,
antal par vidare,
resultaträkning,
skating,
omdans,
doping,
ranking,
sjukvård mm samt
erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Mål
Få en grundlig koll över DSF:s idé, verksamhet och
grundläggande regelverk samt andra
organisationer, samhällskrav etc. som
påverkar DSF:s och danssportföreningens
verksamhet för att därigenom bättre kunna
verka som ledare inom danssporten. Få kännedom om
tävlingsreglemente och tävlingsbestämmelser och annat
som en lagledare kommer eller kan komma i
kontakt med på tävling.

Efter utbildningen
Uppfyllt målen enligt ovan samt
behörighet att gå vidare i
utbildningstrappan.

Krav
Inga

Kurstid
2 dagar, 20 studietimmar á 45 minuter

Förkunskaper
Inga

Tävlingsorganisatör
Målgrupp
Blivande tävlingsorganisatörer,
sekretariatsansvariga,
tävlingsadministratörer,
tävlingsledare/kontrollanter och andra
tävlingsfunktionärer

Innehåll
sanktion/ansökan om tävling,
planering av en tävling samt
organisation och genomförandet av en
tävling, Swingweb.

Mål
Att kunna organisera och arrangera en
danstävling

Efter utbildningen
Uppfyllt målen enligt ovan samt
behörighet att gå vidare i
utbildningstrappan.

Krav
Grundutbildning föreningsfunktionär

Kurstid
1 dag 10 studietimmar á 45 minuter

Förkunskaper
Bör ha varit på danstävlingar.

Sekretariat
Målgrupp
Blivande räknare på egen tävling,
sekretariatsansvarig, tävlingsadministratörer och
tävlingsledare/kontrollanter

Innehåll
Tävlingsreglementet samt
sekretariatshandledningen och
organisation av sekretariatsarbetet

Mål
Att kunna räkna alla klasser och discipliner
inom BRR samt veta hur sekretariatsarbetet
organiseras.

Efter utbildningen
Uppfyllt målen enligt ovan samt
behörighet att gå vidare i
utbildningstrappan.

Krav
Grundutbildning funktionär

Kurstid
2 dagar, 20 studietimmar á 45 min

Förkunskaper
Inga för att ingå i räknelag på egen tävling,
tilltänkta sekretariatsansvariga bör ha
genomgått grundutbildning funktionär
samt tävlingsorganisatörskurs

Tävlingsledare
Målgrupp
Blivande Tävlingsledare, tävlingskontrollanter.

Innehåll
Swingweb
ta emot och kontrollera anmälningar
samt sortera dessa,
göra klassindelningar,
upprätta startlista respektive tid-schema
samt göra resultatlista

Mål
Kunna administrera tävlingsanmälningar,
från anmälan till resultat samt upprätta
tidschema.

Efter utbildningen
Uppfyllt målen enligt ovan samt
behörighet att gå vidare i
utbildningstrappan

Krav
Grundläggande föreningsfunktionär,
tävlingsorganisatör samt sekretariat

Kurstid
2 dagar, 20 studietimmar á 45 minuter

Förkunskaper
Varit sekretariatsansvarig, tävlingsorganisatör på
tävling eller ha motsvarande kunskaper samt datorvana.

Tävlingskontrollant
Målgrupp
Blivande tävlingskontrollanter (tidigare
tävlingsledare)

Innehåll
Tävlingsreglemente,
tävlingsbestämmelser,
protester,
praktikfall från tävlingar samt
problemlösningar.

Mål
Kunna ta huvudansvaret på en tävling.

Efter utbildningen
Uppfyllt målen enligt ovan samt
bli godkänd tävlingsledare
efter examination

Krav
Grundläggande funktionär,
tävlingsorganisatör, sekretariat.

Kurstid
1 dag, 10 studietimmar á 45 minuter

Förkunskaper
Varit sekretariatsansvarig vid ett antal
Tävlingar.

Intro till bedömning i BRR-danser
Målgrupp
Alla som vill få insikt i hur man som domare
använder sina kunskaper/värderingar om BRR‐
danser.

Innehåll
Förstå samt tillämpa tävlingsregler,
bedömningsregler och bedömningshandledningen.
Praktiska bedömning från video samt mycket
diskuterande runt begreppet att värdera BRR‐danser.

Mål
Att för så många som möjligt öka förståelsen för hur en
domare dömer.
Att ge de som vill börja utbilda sig till domare en grund
att starta från.

Efter utbildningen
Efter man har gått de 2 kurserna
• Domarkurs
• Intro till Akro i Swingdanser
Kan de som på kursen visar intresse och fallenhet
för att vilja/kunna bli domare få ett tillstånd att börja
sidodöma. Ansök hos VOBRR

Krav
Inga

Kurstid
2 dagar, 20 studietimmar á 45 min

Förkunskaper
Ett stort intresse för våra BRR‐danser. Ju fler BRR‐
danser du har kännedom om ju bättre kommer du att
kunna tillgodogöra dig denna kurs.

Intro till akrobatik i BRR-danser
Målgrupp
Du som vill lära dig de akrobatikregler
som används inom BRR-danserna
(domare, tränare, lagledare samt övriga
intresserade)

Innehåll
akrobatikregler,
säkerhetsnivåer,
olika typer av grepp,
hur möjligheterna förändras i
dubbelbugg samt
avgöra om akrobatikfigurer är korrekt
utförda enligt given säkerhetsnivå. från
video / ”live”.

Mål
Kunna förstå och tillämpa de olika
förekommande säkerhetsnivåer (SN) som
används inom BRR-danserna

Efter utbildningen
Kunna avgöra om akrobatiska figurer är
korrekt utförda i en given säkerhetsnivå

Krav
Intresse att lära sig akrobatikreglerna.

Kurstid
1 dag, 10 studietimmar á 45 minuter

Förkunskaper
Inga.

Musikansvarig
Målgrupp
Du som ska vara musikansvarig på en större
danstävling inom BRR.

Innehåll
Reglementet
Tempo och längd
Musiklära
Planera din musik
Rättvist spelande
Dansarnas egna musik
Olika typer av tävlingsformer

Mål
Kunna förstå olika musikstilar, reglemente, och andra
regler som styr hur musik får spelas på en tävling.

Efter utbildningen
Kunna planera och vara musikansvarig på en större
danstävling.

Krav
Inga

Kurstid
1 dag, 10 studietimmar á 45 minuter

Förkunskaper
Varit på en danstävling.

Grönt ljus för föreningar
Målgrupp
Förening som vill bli ”Grönt Ljust” certifierade inom
DSF. Inriktad för både styrelse, tränare och
kursledare som vill hjälpa att forma en förening.

Innehåll
DSF’s Utbildningsmodell
Danssporten vill
Utbildning
Organisation och kontinuitet
Hur hanterar man barn och ungdomar ur ett
föreningsperspektiv.

Mål
Förstå vad som krävs av en förening för att kunna
arbeta långsiktigt med barn och ungdomar (även vuxna)

Efter utbildningen
Blir Grönt ljus certiferad förening efter ansökan till
förbundet med redovisning av vidtagna åtgärder.

Krav
Inga

Kurstid
2 dagar, 15 studietimmar á 45 minuter

Förkunskaper
Inga.

