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Allmänt
Vi i Öresunds Dansförening tycker att tävlingsverksamheten är viktig. Genom att ha aktiva
tävlingsdansare, på alla nivåer, så hjälper vi till att sprida dansglädjen och sporra andra
medlemmar i föreningen till att vilja utveckla sitt dansande.
Vi vill med detta dokument klargöra hur Öresunds Dansförening kan stötta våra tävlingsdansare
och vad vi då förväntar oss av dem.
Kostnader:
ÖDF betalar licenskostnad för hela året samt anmälningsavgifter för 12 tävlingar/år. Deltar man
i fler tävlingar får man i slutet av året ett besked på hur mycket man är skyldig föreningen.
Deltar man i färre tävlingar kan man inte flytta över dessa till nästa år.
Vad kräver föreningen av tävlingsdansarna?
För att vi skall kunna stå för ovanstående kostnader vill vi att följande följs:
Man skall tävla på minst 2 tävlingar / år.
Man skall uppvisa gott föredöme på och utanför dansgolvet.
Man skall försöka ställa upp vid olika evenemang där föreningen är inblandad exv.
tävlingar, ”Dans på stranden”, uppvisningar mm.
 Vi uppskattar om man ställer upp som hjälpdansare på våra ordinarie kurser.
 Vi uppskattar om man använder föreningens tävlingsdress vid inmarscher exv. i
samband med tävlingar.




Om man inte tävlat på minst två tävlingar under året kan man mot slutet av året bli
ersättningsskyldig för tävlingslicensen, samt dessutom kunna bli nekad licens efter kommande
år. Beslut om detta tas av styrelsen.
Anmälan till tävling
I dans.se hittar man information om alla tävlingar som är på gång. Det är även här man anmäler
sig till tävlingarna. Här finns även angivet när anmälan ska vara gjord.
När anmälan har stängts för tävlande kan det ibland vara möjligt till efteranmälan. Kontakta då
klubbens tävlingsansvarig för att få hjälp. Ev. extra avgift för efteranmälan kommer föreningen
att fakturera tävlande. Vid särskilda omständigheter kan styrelsen besluta att föreningen står för
den extra avgiften.
Avanmälan från tävling
Om man måste avanmäla sig från någon tävling så kan man göra detta så länge som anmälan
fortfarande är öppen. När anmälan stängts måste man kontakta tävlingsansvarig. Är
anmälningsavgiften för tävlingen betald kan man bli ersättningsskyldig för anmälningsavgiften.
I de fall där avanmälan sker pga. sjukdom, ändrade familjeförhållanden, arbete eller
klassförflyttning, som gör att man inte får delta i tävlingen står föreningen för kostnaden.
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Tävlingsdansarnas ansvar
Det är tävlingsdansarens eget ansvar att kontrollera vilka tävlingar man kan delta i samt anmäla
sig till dessa via dans.se. Vidare så skall de tävlande hålla kontroll på att de uppgifter som finns
inlagda i dans.se är korrekta, exv. klasser och U-poäng.
Om det finns fel i dans.se ska detta rapporteras till tävlingsansvarig.
Tävlingsdansarna skall även hålla sig uppdaterade vad gäller de antidopingregler som finns.
Dessa regler finns publicerade på förbundets hemsida samt på Riksidrottsförbundets hemsida.
Tar man dopingklassade läkemedel kan dispens krävas. Läs mer om dispensförfarande på
Riksidrottsförbundets sidor om Antidoping.
Publicering av Deltagarlistor, Resultatlistor samt Bilder
ÖDF kan komma att publicera Deltagarlistor inför kommande tävlingar, samt Resultatlistor
med placeringar i genomförda tävlingar. Dessa listor hämtas automatiskt från dans.se och kan
komma att publiceras på ÖDF’s hemsida.
I samband med med tävling kan lagbilder samt individuella bilder komma att tas.
Dessa kan publiceras dels på ÖDF’s hemsida, samt i ÖDF’s Facebook grupp.
Vill man inte vara med på bild skall detta meddelas till den lagledare som är på plats för
tävlingen.
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