
Interimistiska regler för "Nya Formation"

Revision 2022-12-08.
 
DSF provar "Nya formation", som är en ny form av formationsdans inom BRR avsedd att göra det 
möjligt för grupper av dansare, särskilt yngre, att tävla och visa upp sin dans i grupp.

Här hittar du det föreslagna reglementet som också används under alla provtävlingar. Texten är skriven 
så som den kan tänkas bli när den införs i reglementet, därav har kapitelnumreringen ersatts med X.

Så länge dessa interrimistiska regler gäller så är endast R-klasserna öppna.

X FORMATION

X.1 Grundidé

Formation är en tävlingsgren då flera dansare tävlar ihop som en grupp. Gruppen bildar olika 
mönster och formationer med synkroniserade och harmoniserande rörelser. Rörelser och steg får 
fritt hämtas från BRR-danserna, Standard/Latin-danserna eller annan dans där man tydligt ser 
dansstilen. (Tex. Disco, Street, Linedance).

X.2 Grundsteg

Gruppen väljer grundsteg med hänsyn till den valda danstilen och skall väl harmonisera med 
musiken.

X.3 Karaktär

En Formation består av 6 till 20 personer varav max 16 personer får vara aktiva samtidigt. Det är 
tillåtet att byta in olika personer mellan olika omgångar. Bildandet av olika mönster, formationer, är 
ett huvuddrag i Formation. Sådana mönster är tex. linjer, diagonaler och cirklar. Viktiga honnörsord 
för Formationens genomförande skall vara:

• Linjer och exakthet i de olika mönstren

• Väl varierade mönster och formationer

• Smidiga och oväntade ombildningar av formationen

• Tempofylld och starkt publikinriktad

• Musikanpassning

• Idé, originalitet och koreografi

X.4 Figurbegränsningar, Showfigurer och Figurvariationer

Helt fritt.

X.5 Akrobatikbegränsningar

Akrobatik tillåten i begränsad omfattning, se klassindelning. För definition ej akrobatik se punkten 
10.3 i Tävlingsreglementet. Akrobatiken särbedöms ej.



X.6 Klassindelning och heatlängd

Formation kan dansas i barn, ungdom, junior- eller vuxenklass. Programlängden ska vara minst 1,5 
min och högst 4 min, inklusive in- och utmarsch. Bedömning börjar när första personen sätter foten 
på dansgolvet. Det är åldern på den äldsta i gruppen som avgör vilken klass gruppen hamnar i.

X.7 Klädesbestämmelser

Fri tävlingsklädsel. Inget som gruppen har på sig/med sig in på tävlingsgolvet får medvetet tas av, 
kastas iväg eller lämnas kvar där.

X.8 Musik

Tempot är valfritt. Musiken ska väl stämma överens med dansstilen.
Formation dansas till egen musik, en formation åt gången.

KLASSINDELNING
När DSF finner det nödvändigt, kan de klasser som finns nedan öppnas respektive stängas. Öppning
respektive stängning måste meddelas samtliga medlemsföreningar senast tre månader i förväg. Om 
Barnklass inte öppnats i grenen får Barn delta i Ungdomsklass.

Regelgrupp RG1 RG2 RG3 RG4 RG5

Klasser FVS FVB FJB FUB FVR

FVA FJA FJR

FUR

FBR

Tempo T/min Fritt Fritt Fritt Fritt Fritt

Heat 1,5 min / 1,5 min / 1,5 min / 1,5 min / 1,5 min /

4 min 4 min 4 min 4 min 4 min

Tillåten akro

AR1 AR21) AR3 Akrobatik ej tillåten V & J AR3

Övriga Ej

Licenskrav Hög Hög Hög Hög Låg

Alla klasser dansar till egen musik i alla omgångar.
1) Om VB är högsta öppna klass är AR 1 godkänt för RG 2
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