
Giggl ing P latypus 

TÄVLINGS-
DANS

InformationInformationInformation

omomom

VÅREN 2023



ALLMÄNT OM
TÄVLINGS-
VERKSAMHETEN
Wendlas Dansstudio är ansluten till
Sveriges Dansorganisation (SDO) som
är en sammanslutning av dansskolor
från hela Sverige. 
Tävlingsverksamheten inom SDO heter
Swedish Dance League (SDL) och
består av tävlingskoncepten Rising Star,
Challenger och Master. Två gånger per
år arrangeras dessutom tävlingar i
samtliga discipliner för alla klasser,
Mega Dance WKND på hösten och SM i
Dans på våren. 

Som ny tävlingsdansare startar
man i bronsklass i sin
åldersgrupp, på de tävlingar som
kallas Rising Star. De tävlingarna
är uppdelade i fyra olika ligor i
Sverige utifrån dansskolans
geografiska plats. 
I Östersund tillhör vi Liga 4
tillsammans med dansskolor i
Sundsvall, Söderhamn, Mora och
Gävle. 



DISCIPLINER
Disco och Engelsk Freestyle
Slow
Hiphop
Konstnärligt (Jazz, Show & Modernt)

Hos Wendlas erbjuder vi tävlingsdans i
disciplinerna

Man kan tävla solo, duo, grupp (3-7
dansare) eller formation (8 eller fler
dansare). 

För att få representera Wendlas på
tävlingar ska man delta i minst en kurs
(förutom tävlingsträning) i den dansstil
man vill tävla i.

TÄVLINGS-
KOREOGRAFI
Man skapar själv sin tävlingskoreografi
som ska vara 1 minut lång. Det är oftast
fritt fram att ta steg och kombinationer
från de danser som lärs ut på de
vanliga lektionerna i disco, jazz, slow
och street, men stäm av med aktuell
ledare för säkerhets skull om du lånar
kombinationer längre än 2 åttor.

Tränaren hjälper till med regelverk, tips
och teknik under tävlingsträningarna.
Dansare i barnklass (5-12 år) får en hel
tävlingsdans på träningarna.



Tävlingar äger rum i sporthallar, där hallen är delad i två delar, A och B golv.

Det är upp till 13 dansare på varje golv samtidigt. Man dansar sin dans i en
minut till den låt som spelas. I disco och hiphop är musikens tempo bestämt i
förväg utifrån vilken klass man tävlar i. 
Tre domare på varje golv sätter X på de dansare som de vill skicka vidare till
nästa rond. Man måste få X av minst två domare för att gå vidare.

De som inte går vidare första ronden, får dansa Andra chansen. Går man inte
vidare efter Andra chansen, har man åkt ur tävlingen. 
Utslagsronderna pågår tills det är 5 - 7 dansare kvar som får dansa final.

De bäst placerade i varje klass får uppflyttningspoäng. 
Hur många poäng som delas ut i klassen beror på antalet startande. 
När man fått två poäng går man upp i Silverklass. 
Totalt finns upp till 6 klassnivåer beroende på disciplin: brons, silver, guld, star,
superstar och champion

DOMARNAS BEDÖMNINGSKRITERIER
Takt
Teknisk kvalitet/Musikalisk tolkning/Framförande/Utnyttjande av yta.
Variation i koreografi/Karaktär /Partnerskap (vid duo el grupp)

1.
2.
3.



KLÄDER PÅ TÄVLING

Dansskolan måste alltid ha minst en lagledare på tävlingar. Lagledaren har koll
på allt som händer på och kring dansgolvet, dvs lagledarmöten,
nummerlappar, startordning, regelverk, när vem ska vara var, resultat osv.
Vi försöker också alltid ha med minst en tränare på tävling för att peppa och ge
feedback utifrån prestationen på dansgolvet.

Viktigast är att dansaren har på sig
kläder som hen kan röra sig obehindrat i
och som syns bra på tävlingsgolvet.
Byst, stuss och höfter ska vara helt täckt
av tyg som inte är genomskinligt eller
hudfärgat. 
I bronsklass (solo/duo) är det inte tillåtet
med glitter, lack eller skinn. Smink är inte
tillåtet i barnklass (t o m 12 år). 

FÖRÄLDRAR PÅ TÄVLINGAR

LAGLEDARES ROLL PÅ TÄVLINGAR

Betalar entré och sitter på publikläktaren. 
Lagledaren har ingen möjlighet att ta hand om dansare utanför tävlingsgolvet,
därför krävs att en vuxen tar ansvar för varje barn/ungdom under 16 år. (Alla
behöver alltså inte ha med förälder, det funkar fint att komma överens med
annan vuxen att den ansvarar för ens barn.) 



TÄVLINGAR
VÅREN 2023
11 mars Rättvik – Rising Star Liga 4

29 april  Söderhamn – Rising Star Liga 4

17-21 maj Eskilstuna - SM i Dans 2023 
 För samtliga discipliner och klasser
(man måste ha tävlat på minst en
tävling innan man får delta på SM)

8-9 juli Gävle – Rising Star för alla ligor i
hela Sverige

Beroende på intresse kanske vi även
deltar på följande tävlingar för dansare
i högre klasser:

25 februari Linköping – Master i Disco –
Starklass och uppåt
18 mars Sandviken  – Challenger – Eng
Freestyle och Slow, silverklass och uppåt
25 mars Kungsör – Konstnärligt -
Solodans från silverklass samt duo eller
grupp från bronsklass
22 april Falun – Master i Disco –
Starklass och uppåt
06 maj Borlänge – Challenger – Eng
Freestyle och Slow, silverklass och uppåt



TÄVLINGSTRÄNING
Vårterminen 2023 är träningarna
förlagda på följande tider:

Disco 8 - 12 år Söndagar 16.30
Disco 13+ år Söndagar 16.00
Slow, Konstnärliga stilar, Hiphop
Söndagar kl 18.00
Tävlingsteknik 8-12 år Måndagar 18.00
Tävlingsteknik 13+ år Söndagar 17.00

PRIVATLEKTIONER
Vill man ha hjälp att få en
skräddarsydd tävlingskoreografi, kan
man boka in privatlektioner med Elise
eller Mathilde. Dessa bokas direkt med
ledaren och kostar 350 kr/timme. 

Man kan också ta privatlektioner av
andra skäl än att få koreografi, t ex för
anpassad styrka/stretch eller för att
träna extra på tekniska moment.



Terminsavgift från 1 550 kr/termin (tävlingsträning + danskurs i aktuell
dansstil). Max terminsavgift är 2150 kr, då ingår obegränsat antal kurser.
Avgift för tävlingsdans 650 kr/termin för att täcka studions kostnader på
tävlingar. I extraavgiften ingår tillgång till salar på studion ett par timmar i
veckan för att träna själv utan ledare.
Tävlingslicens 400 kr/kalenderår. Betalas till SDO via dans.se. 
Anmälningsavgift 320 kr/tävling. Betalas till SDO via dans.se
Resor och ev logi i samband med tävlingar.
Tävlingsdräkt. (Vårt råd är att inte lägga pengar på dräkt i bronsklass –
snygga träningskläder räcker fint, men stäm av med ledaren innan så att
kläderna följer regelverket.)
Eventuella privatlektioner á 350 kr/timme

RESOR OCH BOENDE PÅ TÄVLINGAR
Eftersom vi bor där vi bor är det oftast en bit för oss att åka på tävlingar. Vi har
testat lite olika varianter (hyrt buss, delat buss med Danskompaniet,
gemensamma tågbokningar etc), men har konstaterat att det är mest praktiskt
för de flesta att varje tävlande själv ordnar resa och boende. 
I vår facebookgrupp kan man dock alltid ta upp frågan om samåkning.



WEBBSIDOR ATT HA
KOLL PÅ 
dans.se  För att skaffa licens, anmäla till
tävling, se tävlingsinfo mm.
swedishdanceleague.se SDO´s tävlingssida.
Här finns tävlingsregler, kalendarium mm
vote4dance.com Tidsscheman för tävling,
resultat, domarmarkörer mm

Facebookgruppen ”Wendlas Dansstudio
Tävling”  Här sker all kommunikation mellan
tävlande, tränare, föräldrar och lagledare. 

HUR GÖR JAG FÖR ATT BÖRJA
TÄVLA?

1._Anmäl dig till tävlingsträning och minst en danskurs i aktuell disciplin på
wendlas.se

2. Ha dialog med tränaren om när det är dags att åka på första tävlingen. Man
ska ha en färdig dans som man kan och vara redo för tävlingsgolvet. 

3. a) Skapa användarkonto i dansarens namn på dans.se.
    b) Ansök om tävlingslicens hos Wendlas på dans.se. Gratis provlicens första
___tävlingen, därefter 400 kr/kalenderår.
    c) Anmäl till tävling och betala anmälningsavgift på dans.se senast en
___månad innan tävlingen äger rum.

4. Gå med i FB-gruppen ”Wendlas Dansstudio Tävling” (Här får gärna både
dansaren och alla dansarens föräldrar gå med)

http://www.dans.se/
http://swedishdanceleague.se/
https://vote4dance.com/home


VÅR TÄVLINGS-
KOMMITTÉ 
Elise Kristiansson - tävlingstränare i
disco, slow, konstnärligt och hiphop. 

Mathilde Hallkvist - tävlingstränare i
disco.

Ella Suorra - kursledare i disco och aktiv
tävlingsdansare.

Sandra Kristiansson - kursledare i jazz,
lagledare samt administrativt ansvarig
för tävlingsverksamheten.

Wendla Karlsson - kursledare i jazz och
verksamhetsansvarig för Wendlas
Dansstudio

VÄLKOMMEN 
TILL VÅRT
TÄVLINGSGÄNG!


