
 
 

Tävlingsavgifter 2023 
 
(Fastställda 2022-09-29) 
 
Licensavgifter  
Låg licens 100 kr, hög licens 400 kr. 
Vid uppgradering från låg till hög licens under kalenderår betalas mellanskillnaden. 
 
Byte av föreningsrepresentation vid halvårsskifte = 
Administrationsavgift 200 kr 
 
Maximal anmälningsavgift på tävling 
350 kr per dansare på SM (500 kr om anmälan gäller mer än en (1) dansgren) 
2 000 kr per lag för SM i Lag 
150 kr per dansare på R-tävling 
250 kr per dansare på övriga tävlingar (400 kr om anmälan gäller mer än en (1) 
dansgren, vilket för Tiodans innebär att maximal avgift i GP-tävling blir 400 kr om man 
ställer upp både i Latin & Standard). 
(Avgifterna gäller ej internationella tävlingar i Sverige). 
 
Sanktions- och Arrangörsavgifter för Tävling (oförändrad) 
 

Tävling Sanktionsavgift Arrangörsavgift 3 

Liten R-tävling (<= 30 
deltagare) 1 

0 kr 0% 

R-tävling 500 kr 20%  
DM 2 500 kr 20% 
N-tävling (Nationell) 1 500 kr 20% 
GP  2 000 kr 20% 
SM Enligt separat avtal Enligt separat avtal 

  
1. Liten R-tävling får man arrangeras utan kostnad på samtliga N- och GP-tävlingar som 

tillägg (t.ex. Barnklassen i pausen för att kunna ge dem mer möjlighet att tävla). Liten R-
tävling söker man speciell sanktion för (max 30 deltagare). Får även arrangeras som 
enskild tävling. 

2. DM kan arrangeras tillsammans med R-tävling eller N-tävling (Ej GP). Avgiften bestäms då 
av om det är en R-tävling eller N-tävling. 

3. Procent av inbetalda anmälningsavgifter. 

  
  



 
 
 
 
Särskild administrativ tävlingsavgift (oförändrad) 
Vid önskemål om uppläggning av tävling i Dans.se som inte är en tävlingsform inom DSF, 
tas en administrativ avgift ut om 500 kr/tävling. Om detta inte ingår i befintlig plan för 
uppdatering. 
 
Protestavgift (oförändrad) 
500 kr (hela beloppet återbetalas vid bifall av protesten) 
 
Inställd tävling 
(vid annan anledning än för få anmälda dansare, enligt respektive VO Dans bedömning) 
SM 20 000 kr 
GP 7 500 kr 
DM 5 000 kr 
N-tävling 5 000 kr  
R-tävling 1 000 kr 
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