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4 1.4 Tävlingssystemet • Beroende på resultat och antal deltagare 

i varje klass tilldelas de tävlande poäng 
och när ett visst antal poäng samlats 
flyttas dansaren/dansarna automatiskt till 
nästa klass. Läs mer om poängsystemet 
i avsnittet med samma namn. 

5 1.4 Andra chansen • Andra Chansen innebär att den fjärdedel 
dansare som inte kvalificeras från första 
rundan får en andra kvalificeringschans. 

12 1.19 Representationsbyte • I duo, par, grupper och formationer 
måste samtliga medlemmar representera 
samma licensutgivare.  

30 3.3 Engelsk Freestyle 
Solo 

• Antal dansare på golvet ska vara 15 vid 
helgolv, samtliga klasser. Gäller ej i final 
champion första 30 sek. 

31 3.3 Engelsk Freestyle 
Duo 

• Antal duos på golvet ska vara 8 vid 
helgolv, samtliga klasser. Gäller ej i final 
champion första 30 sek. 

35 3.4 Slow Solo • Antal dansare på golvet ska vara 15 vid 
helgolv i guld och championklass. Gäller 
ej i final champion första 45 sek. 

 
36 

3.4 Slow Duo • Antal duos på golvet ska vara 8 vid 
helgolv i guld och championklass. Gäller 
ej i final champion första 45 sek. 

106 9.1 Följande moment är 
tillåtna i Jazz: 

• Begränsad akrobatik, en kroppsdel ska 
vidröra golvet hela tiden eller så ska 
dansaren som utför akrobatiken stöttas 
av en partner i duo/grupp/formation. 
Akrobatik måste vara i harmoni med idén 
eller temat och får aldrig dominera. 

105 9.1 Övrigt • Musiken får vara instrumental men ska 
inledas och avslutas med ett tydligt ljud 
(beep) 



 

11 1.18 Licensvillkor Vid tecknande av en Tävlingslicens godkänns nedanvillkor. 
Giltighetstid och försäkring 
Licens tecknas via en behörig licensutgivare (dansskola). 
Licens löses kalenderårsvis och är giltig perioden 1 januari 
till 31 december. I det fall en Licensutgivare upphör, går i 
konkurs eller mister sin behörighet att ge ut licenser är 
licenstagaren fri att lösa licens hos annan Licensutgivare. 
Licenstagaren får i detta fall betala ny licensavgift. 
Eventuella ekonomiska anspråk på den gamla 
licensutgivaren ställs direkt till denna eller dess konkursbo. 
Licenstagare är försäkrade, aktuell information om 
försäkring finns på SDL:s hemsida. 

Licenstagarens skyldigheter 

• Licenstagaren förbinder sig att vara väl förtrogen 
med, och att följa vid var tid aktuell version av 
Boken för Tävlande, samt att rätta sig efter beslut 
tagna av SDL:s Styrelse, SDL:s Sektioner, 
Tävlingskontrollant eller annan person som SDL:s 
styrelse har delegerat beslutanderätt i specifik 
fråga till. 

• Licenstagare ska delta i licensutgivarens 
undervisningsverksamhet i sådan omfattning att 
licensutgivaren har kontroll och inflytande 
på licenstagarens tävlingsprestation, koreografi 
och förberedelser. 

• Om licenstagaren är aktiv som tävlande och 
samtidigt undervisar i dans ska hen minst ha 10 
kompetenspoäng. 

• Licenstagare får inte bära landslagsoverall eller 
andra plagg under tävlingen där det framgår att 
hen är, eller har varit, medlem i svenska 
landslaget. 

• Tävlingsdräkten får bära reklam för ett företag. 
Reklamen får inte överskrida 8 x 2.5 cm i storlek. 
På tävlingskläderna får det inte framgå vilken 
licensutgivare den tävlande representerar. 

Inbetalning 
När du har betalt din licens granskas din ansökan av din 
dansskola och av SDL. 
Inbetalning av licens- och anmälningsavgifter görs till SDL 
med ditt personliga OCR-nummer som talar om vem du är. 
De avgifter som förfaller först kommer att dras först. 
Licensavgift som krävs för att få starta påen tävling 
kommer att dras innan anmälningsavgiften. 
Betalningsvillkor tävlingslicens 
För att få starta på SDL -tävlingar måste du inneha giltig 
licens utfärdad av behörig dansskola. Har du inte tidigare 
tävlat kan du ansöka om en kostnadsfri licens som du kan 
använda på din första tävling inom SDL. 
Anmälningsavgiften måste fortfarande erläggas i vanlig 
ordning. Om du ansöker om en licens men inte utnyttjar 
den kommer SDL inte att kräva dig 
på betalning. Däremot återbetalas inga redan erlagda 



 

licensavgifteräven om licensen inte utnyttjas. 
Betalningsvillkor anmälningsavgifter 
Anmälningar till tävlingar blir bindande i samma ögonblick 
som de signeras av dansskolan. Bindande anmälningar 
ska alltid betalas, även om licenstagaren inte startar 
på tävlingen. Detta gäller även vid exempelvis sjukdom. 
Om licenstagaren är anmäld och har betalt 
anmälningsavgift till en tävling men flyttats upp till en högre 
klass som inte erbjuds på den aktuella tävlingen ska 
licenstagarens dansskola snarast, dock senast dagen före 
tävlingen, kontakta sekretariatet för aktuell tävling för att 
få anmälningsavgiften tillgodo på dansarens konto i 
dans.se. Efteranmälningsavgift utgår automatiskt om 
tävlingsanmälan signeras av dansskolan först efter att den 
ordinarie anmälningstiden för dansskolan gått ut. 
Om licenstagaren anmälts av annan person än 
licenstagaren själv eller dess målsman och detta skett utan 
att licenstagaren/målsman informerats eller trots att 
licenstagaren/målsman motsatt sig anmälan så ska SDL 
skriftligen informeras om detta. Beroende 
på omständigheterna kan då SDL avstå kravet 
på anmälningsavgift eller besluta att anmälningsavgiften 
istället ska betalas av den som gjort anmälan. 
Tillgodohavande 
Om du betalat en större summa än vad som krävs får du 
ett tillgodohavande som kan användas till framtida licens- 
och anmälningsavgifter inom SDL. Om du slutar att tävla 
kan du begära återbetalning av ditt tillgodohavande. SDL 
tar en administrativ avgift på 200 kr för utbetalningen. 
Tillgodohavandet måste alltså överstiga 200 kr för att 
utbetalning ska ske. 
Om du inte förnyar din licens kommer eventuellt 
kvarvarande tillgodohavande att förverkas ett år efter att 
din licens löpt ut. 
Lagring i databas och publik presentation i olika 
medier 
Licenstagaren sparas i en databas. Dina personuppgifter 
kommer att vara tillgängliga för SDL samt den dansskola 
som du tävlar för. 
Ditt namn och åldersgrupptillhörighet kommer att framgå i 
resultatlistor och andra publika dokument. Dokument och 
sammanställningar kan bland annat presenteras 
på Internet och i tryck. 
Publicering av foton och rörlig media 
SDL och/eller dess tävlingsarrangörer har rätt att publicera 
foton och rörlig media från tävlingsarrangemang. 
Licenstagaren kan ej begära ersättning för detta. 
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