
 

 
ERRATA 
 
Boken för Tävlande 
 
Följande ändringar är gjorda i Boken för Tävlande: 
 
Sidan Rubrik Stycke och rad Text 

 
5 Andra 

chansen SM 
samt grupp 

Andra chansen Lägg till text i stycket Andra chansen 
 
Andra Chansen innebär att tävlande den 1/4 som inte 
kvalificeras från första rundan får en 
andra kvalificeringschans. 
På Rising Star tillämpas Andra Chansen i samtliga discipliner. 
”Dock ej i grupp”. 
På Challenger och Masterstävlingar tillämpas Andra Chansen 
i subdisciplinerna Disco, 
Engelsk Freestyle, Slow och Hiphop kategori Solo och Duo, i 
klasserna Brons, Silver, Guld och Star. ”Dock ej i grupp”. 
”Under SM tävlingar tillämpas aldrig andra chansen.” 
 

6 Dubbel avgift 1.6 
Tävlingsanmälan 
och licensansökan 

Texten ”Efteranmälningar beläggs med dubbel avgift i de fall 
arrangören godkänner anmälan.” 
 
Ändras till ”Efteranmälningar beläggs med 200kr i extra 
avgift i de fall arrangören godkänner anmälan.” 
  

18 Disco  
solo och duo 

Åldersmatris 
Brons-Starklass 
 

Ändra ”Barn 1 8-9 år och Barn 2 10-11 år”  
Till ”Barn 1 -8 år, Barn 2 -9 år, barn 3 -10 år, Barn 4 -11 år” 

22 Disco grupp Utförandematris 
 

I utförande matrisen disco grupp silverklass. 
Ändra ”136 bpm” till ”140 bpm” 
 

30 Engelsk 
Freestyle 
solo och duo 
 

Åldersmatris 
Brons-Guldklass 
 
 

Ändra ”Barn 1 8-9 år och Barn 2 10-11 år”  
Till ”Barn 1 -8 år, Barn 2 -9 år, barn 3 -10 år, Barn 4 -11 år” 

30 Engelsk 
Freestyle 
solo och duo 
 

Åldersmatris 
Championklass 
 
 

Ändra Championklass till att enbart gälla 
”Barn”, ”junior”, ”vuxna” 

35 Slow 
solo och duo 

Åldersmatris 
Brons-Guldklass 

Ändra ”Barn 1 8-9 år och Barn 2 10-11 år”  
Till ”Barn 1 -8 år, Barn 2 -9 år, barn 3 -10 år, Barn 4 -11 år” 
 

35 
 

Slow 
solo och duo 

Åldersmatris 
Championklass 

Ändra Championklass till att enbart gälla 
”Barn”, ”junior”, ”vuxna” 
 

39 Hiphop 
Solo 

Åldersmatris 
Brons-Guldklass 
 

Ändra ”Barn 1 8-9 år och Barn 2 10-11 år”  
Till ”Barn 1 -8 år, Barn 2 -9 år, barn 3 -10 år, Barn 4 -11 år” 
 

40 Hiphop 
Duo 

Åldersmatris 
 

Ändra ”Barn 1 8-9 år och Barn 2 10-11 år”  
Till ”Barn 1 -8 år, Barn 2 -9 år, barn 3 -10 år, Barn 4 -11 år” 
 

 
 
 
 
 



 

 
46 Battle Utförandematris 

Battle 
Ny text och illustration under utförande matris i Battle 
Battlen genomförs enligt schemat nedan. 
Siffrorna i åttondelsfinalerna avser dansarnas placering i 
uttagningen. Om två eller flera dansare hamnar på samma 
antal kryss i uttagningarna slumpas placeringen inbördes 
mellan dessa dansare. 
 

 
 

64 Swing Tempo i 
utförandematrisen 
 

Tempot ändrat från t/minut till bpm 
 
Medium: 40-42 t/m = 160-168 bpm 
Slow: 28-32 t/m = 112-128 bpm 
Extra quick:48-52 t/m =  192-208 bpm 
 

67 Bugg I utförandematrisen 
för Bugg Guldklass 

Texten i matrisen ändras från:  
 
” Medium 41-42 t/minut” till:  
”Quick 164-168 bpm” 
 

67-68 Bugg Tempo i 
utförandematrisen 
 

Tempot ändrat från t/minut till bpm 
 
Medium: 37-39 t/m = 148-156 bpm 
Slow: 30-31 t/m = 120-124 bpm 
Quick: 41-42 t/m = 164-168 bpm 
Slow: 30-31 t/m = 120-124 bpm 
Medium: 37-39 t/m = 148-156 bpm 
Extra quick: 43-44 t/m = 174-176 bpm 
 

71-72 Caribbean Tempo i 
utförandematrisen 
 

Tempot ändrat från t/minut till bpm 
 
Salsa: 50-52 t/m = 200-208 bpm 
Bachata: 28-32 t/m = 112-128 bpm 
Merengue: 30-42 t/m = 120-168 bpm 
Salsa: 50-52 t/m = 200-208 bpm 
Bachata: 28-32 t/m = 112-128 bpm 
Merengue: 38-42 t/m = 152-168 bpm 
 
 



 

102 Jazz Klädsel Klädsel Intimområden såsom byst, stuss och höfter ska vara 
helt täckt av tyg. Genomskinligt är inte tillåtet. Hudfärgat tyg 
eller det som ämnar likna hudfärg är tillåtet enbart i junior och 
vuxenklass. Dock är det inte tillåtet att ha enbart hudfärgad 
BH och trosor. Se nedan illustration. 
 

 
108 Modern 

 
Klädsel Klädsel Intimområden såsom byst, stuss och höfter ska vara 

helt täckt av tyg. Genomskinligt är inte tillåtet. Hudfärgat tyg 
eller det som ämnar likna hudfärg är tillåtet enbart i junior och 
vuxenklass. Dock är det inte tillåtet att ha enbart hudfärgad 
BH och trosor. Se nedan illustration. 

 
 

113 Show Klädsel Efter text om ”Karaktär” och ”Bedämningskriterier” ska 
klädillustration samt följande text läggas till: 
Klädsel  
Intimområden såsom byst, stuss och höfter ska vara helt täckt 
av tyg. Genomskinligt är inte tillåtet. Hudfärgat tyg eller det 
som ämnar likna hudfärg är tillåtet enbart i junior och 
vuxenklass. Dock är det inte tillåtet att ha enbart hudfärgad 
BH och trosor. Se nedan illustration 
 
Övrigt  
I barnklass ska sminkning vara återhållsam. Det är inte tillåtet 
att byta tävlingsdräkt under pågående tävling. 

 



 

 


