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INFORMATION/ TÄVLINGSINFORMATION
INFORMATION FÖR TÄVLINGSDANSARE OCH FÖRÄLDRAR I FÖRENINGEN
M&M DANCETEAM
Medlemsavgift till föreningen M&M Danceteam
Varje år så ska varje tävlingsdansare betala in en medlemsavgift på 200 kronor till M&M
Danceteam, detta är för att vi är en förening.
Medlemsavgiften för varje dansare till föreningen som kostar 200 kronor.
Medlemsavgiften som kommer in till föreningen går till tävlingsdansarna
Detta är exempel på vad medlemsavgiften går till:
• Subventionerade priser på klubboveraller
• Billigare bussresor till tävlingar
• Workshops
• Aktiviteter
• Gemensam resa till något roligt resmål
• m.m
Om tävlingsdansaren är under 18 år, måste du som målsman vara stödmedlem.
Det kostar 100 kronor/person att vara stödmedlem.
Det går även bra att vara medlem som förälder/syskon/släkt för att stötta sina dansare. Att
vara stödmedlem innebära att ni får vara med vid det subventionerade bussresorna till
tävlingarna om plats finns.
Styrelsemedlemar är avgiftsbefriade.
Medlemsavgiften är årsvis från 1 januari till 31 december och betalas/sätts in på
BG konto nr: 821 – 4017 senast den 28/2 Skriv namn på vilka betalningen avser!
Om man kommer in senare i året som tävlingsdansare i föreningen så betalas
medlemsavgiften in för att man ska kunna ta del av det subventionerade resorna m.m
Tävlingslicens SDL
Alla dansare som tävlar ska lösa tävlingslicens i början av varje år på dans.se. Om man
aldrig tävlat löser man en provlicens och den är gratis 1 tävling. Alla licenser söker man på
dans.se. Vid nästa tävling så måste man ansöka om full licens som kostar 400 kronor.
Anmälan och startavgift till tävlingar
Anmälan till varje tävling görs på dans.se.
Startavgiften betalas in via bankgiro eller med kort.
Anmälan godkänns först när betalning gjorts.
Sista datum för anmälan finns angivet på varje tävling som man kan anmäla sig till på
dans.se. Efter anmälan har skett så skickas anmälan till danskolans ägare som godkänner
anmälan efter att ni har betalat.
Startavgiften sker som betalning till dans.se, information om bankgironummer och OCR
nummer finns på era egna sidor på dans.se.
När ni betalat så ser ni i dans.se att ni fått ett grönt B efter er anmälan
Om det är ett gult E efter anmälan så betyder det att det saknas betalning.
Viktigt: Ha för vana att betala in startavgiften samtidigt som ni anmäler er så att dansskolan
kan godkänna er anmälan.
OBS!! Det är jätteviktigt att ni ofta går in på dans.se och SDL:S hemsida för att uppdatera er
vad som är på gång och att ni inte missar sista anmälningsdag inför varje tävling.

2

Startavgift
Startavgiften till tävlingar är 300 kr, om ni betalar in mer än 300 kr så sparas dessa
överskjutande pengar till nästa tävling. På era tävlingssidor på dans.se ser ni hur mycket
pengar ni betalat in och hur mycket ni har kvar.
Olika sorters tävlingar inom SDL
Rising Star Tävlingar
Vi tillhör Liga 4. På Rising Star Tävlingarna kan man delta i följande discipliner:
Disco: Brons-Guld
Hiphop: Brons-Guld
Disco Freestyle: Brons-Silver
Ballroom: Brons
Artistic Ballroom: Brons
Slow/EF: Brons
Masters Tävlingar
Denna tävling är för star-, superstar- & champion klass. Här tävlar samtliga dansare på
samma tävling.
Det finns två olika varianter på Masterstävlingar, där den ena varianten är för discodansare
och den andra för hiphopdansare.
1. Master Disco
Disco: star, superstar & champion
Disco Freestyle: champion
2. Master Hiphop
Hiphop: star, superstar & champion
Battle: Alla kan delta oavsett klass och ålder.
Electric Boggie: Är man i Starklass i Hiphop solo eller duo så kan man tävla EB solo & Duo.
Challenger Tävlingar
Slow– Alla klasser
Engelsk Freestyle– Alla klasser
Konstnärlig dans– Alla klasser
Artistic Ballroom– Alla klasser
Pardans– Alla klasser
Svenska Mästerskap i dans
Svenska Mästerskap kommer hållas i samtliga grenar och klasser gemensamt. SM kommer
anordnas en gång per år under Kristi Himmelsfärd, och pågå i fyra dagar.
Mega Dance WKND
Här får alla tävlingsdansdiscipliner och alla klasser vara med! Mega Dance Weekend
erbjuder även en möjlighet för den som inte har SDO licens att tävla.
För fullständiga tävlingsregler se SDL´s hemsida http://swedishdanceleague.se/regler/

Hör gärna av er om ni har frågor! Mvh /M&M Danceteam Uppdaterad 2020-01-14

