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REGELÄNDRINGAR HÖSTEN 2018 
 
Boken för tävlande 
 
Disciplin Kategori Ändring 

Allmänt Lagledare 1.11 
Sid 8 

Lagledaren ansvarar för att varje Licensutgivare har 
sjukvårdsmaterial. Arrangören är inte ansvarig att 
tillhandahålla till exempel plåster, liniment och dylikt. 
Licensutgivaren är ansvarig för att dess lagledare 
har plåster, förband, liniment och dylikt.  
 

Disco Disco 
koreografi 
Sid 17 

I Brons, Silver, Guld och Star är steg där dansaren 
sparkar bakom sin egen kropp inte tillåtna, med 
undantag för grupp och formation. 
I duo är det heller inte tillåtet att utföra steg där den 
ena dansaren hoppar över den andra. 
 

Disco Disco solo 
Sid 20 

I disco solo Championklass, ändras utförandet från 
1 min till 30 sekunder i den första 
presentationsdansen. 
 

Disco Disco duo 
Sid 21 

I disco duo Championklass, ändras utförandet från 
1 min till 30 sekunder i den första 
presentationsdansen. 
 

Disco Disco Sid 21 I Superstarklassens andra minut är det inte tillåtet 
att utföra steg där den ena dansaren hoppar över 
den andra. 
 

Disco Disco Sid 21 I den första presentationen (30 sekunder) och  
i den sista minuten i championklass, är det inte 
tillåtet att utföra steg där den ena dansaren hoppar 
över den andra. 
 

Disco Disco 
Freestyle 
Sid 26 
 

I Disco Freestyle ändras utförandet i den första 
presentationen från 20 sekunder  till 30 sekunder. 
Gäller från brons till championklass. 

Pardans Latin- 
amerikanska 
danser 
Sid 54-55 

Utförandet ändras från 1.30 min till 1 minut i 
samtliga klasser, brons-guldklass. Undantag är 
Pasodoble som alltid spelas till andra highlight. 
 

Pardans Latin 
Sid 54-55 

I Bronsklass erbjuds endast Chacha och Jive som 
en-dans. Rumba och Samba blir Öppen klass, 
öppna för Brons-Silver 
 



 

Pardans 
 
 

Standard 
Sid 60 

I Bronsklass erbjuds endast Vals och Quickstep 
som en-dans. Tango och Foxtrot blir Öppen klass 
öppna för Brons-Silver. 

Artistic 
Ballroom 

Champion 
Sid 79 

Vid upp till 3 deltagare i en direktfinal dansar alla 
tillsammans 1+1 minut. 

Artistic 
Danceshow 

Sid 89 I normal och semi dansas endast 1 minut.  
I Final dansas hela programmet. 

Konstnärlig 
dans på SM 
 

Jazz  
Sid.103 

Ålders- och klassindelning  
Åldersuppflyttning sker från 1 januari. Klasser med färre än 5 
deltagare slås ihop med närliggande åldersklass. Minikids och 
Vuxna II slås inte ihop med annan åldersgrupp. SM-klasser 
kan inte slås ihop. Uppflyttning i Champion, från barn till junior 
och från junior- till vuxenklass, kan ske sex månader innan 
årsskiftet. Tävlande kan då ranka sig i den högre 
åldersklassen. Uppflyttningen är frivillig och permanent. 
Undantaget är internationell representation. I åldersgruppen 
Vuxna II måste samtliga tävlande fylla minst 30 år 
innevarande kalenderår. Att tillhöra åldersgrupp Vuxna II är 
valfritt för tävlande. Vid fler än tre dansare av manligt kön som 
deltar i Solo i högsta klass ska klassen delas i pojk- respektive 
flickklass. På SM delas alltid klassen i pojk- respektive 
flickklass. 
 

Konstnärlig 
dans på SM 
 

Modern 
Sid 109-110 
 

Ålders- och klassindelning  
Åldersuppflyttning sker från 1 januari. Klasser med färre än 5 
deltagare slås ihop med närliggande åldersklass. Minikids och 
Vuxna II slås inte ihop med annan åldersgrupp. SM-klasser 
kan inte slås ihop. Uppflyttning i Champion, från barn till junior 
och från junior- till vuxenklass, kan ske sex månader innan 
årsskiftet. Tävlande kan då ranka sig i den högre 
åldersklassen. Uppflyttningen är frivillig och permanent. 
Undantaget är internationell representation. I åldersgruppen 
Vuxna II måste samtliga tävlande fylla minst 30 år 
innevarande kalenderår. Att tillhöra åldersgrupp Vuxna II är 
valfritt för tävlande. Vid fler än tre dansare av manligt kön som 
deltar i Solo i högsta klass ska klassen delas i pojk- respektive 
flickklass. På SM delas alltid klassen i pojk- respektive 
flickklass. 
 

Konstnärlig 
dans på SM 
 

Show 
Sid 114-115 

Ålders- och klassindelning  
Åldersuppflyttning sker från 1 januari. Klasser med färre än 5 
deltagare slås ihop med närliggande åldersklass. Minikids och 
Vuxna II slås inte ihop med annan åldersgrupp. SM-klasser 
kan inte slås ihop. Uppflyttning i Champion, från barn till junior 
och från junior- till vuxenklass, kan ske sex månader innan 
årsskiftet. Tävlande kan då ranka sig i den högre 
åldersklassen. Uppflyttningen är frivillig och permanent. 
Undantaget är internationell representation. I åldersgruppen 
Vuxna II måste samtliga tävlande fylla minst 30 år 
innevarande kalenderår. Att tillhöra åldersgrupp Vuxna II är 
valfritt för tävlande. Vid fler än tre dansare av manligt kön som 
deltar i Solo i högsta klass ska klassen delas i pojk- respektive 
flickklass. På SM delas alltid klassen i pojk- respektive 
flickklass. 

 



 

 
REGELÄNDRINGAR HÖSTEN 2018 
 
Boken för arrangörer 
 
 
Att söka 
sanktion för 
tävling 

1.3 
Sid 3 

Licensierad dansskola och Rekommenderad 
dansskola kan ansöka om sanktion för att 
arrangera en danstävling. Sanktion för att 
arrangera tävling söks genom att fylla i ansökan 
som finns tillgänglig via dans.se. Datum är redan 
fastställda för respektive tävling.  

Krav på 
tävlingsarenan 

Antal personer 
i lokalen 1.5 
Sid 4 
 

Lokalen måste rymma tävlande och publik för 
minst: 
Rising Star: 1000 personer 
Challenger Disco/Konstnärligt 1500 personer 
Challenger Disco/Pardans 1000 personer 
Challenger Hiphop/Slow /EFS 1000 personer  
Challenger Hiphop/Disco 1500 personer 
Masters Hiphop 1000 personer 
Masters Disco 1200 personer 

Antal sittplatser som krävs: 
Rising Star: minst 500 sittplatser 
Challenger Disco/Konstnärligt minst 800 sittplatser 
Challenger Disco/Pardans minst 600 sittplatser 
Challenger Hiphop/Slow /EFS minst 500 sittplatser 
Challenger Hiphop/Disco minst 800 sittplatser 
Masters Hiphop minst 500 sittplatser 
Masters Disco minst 600 sittplatser 

På Challenger och Masters ska träningsyta finnas om minst 
100 kvm. 

Mästerskaps-
bestämmelser 

5.5 SM i 
Pardans 
Sid 7 

I SM-klass deltar endast Champion.  
Svenska mästare utses i åldersgruppen vuxna. 
Svenska juniormästare utses i åldersgruppen 
junior. 

Betalning av 
anmälningsavgift 
till arrangör  

 

7 
Sid 8 

Alla tävlingar får motsvarande 500 
anmälningsavgifter. Efteranmälningsavgiften 
tillfaller varje enskild arrangör. Eventuellt överskott 
(alltså summan av anmälningsavgifter som 
överstiger 500 på varje enskild tävling) fördelas 
mellan samtliga arrangörer 

 
 


