
  INFO TIL TURNERINGSDANSERE 

Sæson 15: 2020-2021 
Hej turneringsdanser! 
Velkommen til endnu en spændende, hyggelig, sjov og lærerig sæson hos VM Dans. Vi glæder os til at arbejde med jer i den nye sæson og ser frem til, 
sammen med jer, at skabe en fantastisk stemning på holdene og store fremskridt med jeres dans. 
Vi har samlet nogle oplysninger på denne informationsseddel, som vil kunne hjælpe jer med de praktiske ting. Har I spørgsmål, bedes I rette 
henvendelse til Anders Koch på turneringer@vmdans.dk. 
 

Enetimer 
Enetimer bookes hos den enkelte instruktør og betales ligeledes direkte til instruktøren.  
Har I ikke tidligere haft enetimer, kan I kontakte Anders Koch på info@vmdans.dk og få hjælp til at skabe kontakten til den instruktør, som I ønsker at 
få enetime hos. Der kan bookes enetimer hos samtlige instruktører, undtagen Mads Vad. 
 

Booking af lokale til fritræning 
Ønsker I at fritræne i VM Dans’ lokaler, er dette muligt uden for åbningstid. Fritræning er gratis, hvis I går på minimum 2 sportsdanserhold om ugen.  
I kan booke lokale i receptionen eller på info@vmdans.dk. Dette skal gøres senest dagen før kl. 12.00 eller senest torsdag kl. 12.00, hvis det drejer sig 
om timer om fredagen eller i weekenden. 
For at komme ind på danseskolen har I brug for en kode til døren. Denne fås i receptionen på VM Dans. Kodeafgiften er DKK 500 pr. år (fra 1. 
september til 1. september). Når I får koden, skal I underskrive et dokument (værge hvis eleven er under 18 år). I den forbindelse får I også en 
gennemgang af, hvordan man kommer ind/ud, og hvordan man lukker danseskolen, hvis man er den sidste, der går. Husk at meddele os, hvis I ikke 
længere ønsker at bruge koden, således at I ikke får en ny opkrævning året efter.  Vi gør opmærksom på, at der kun er begrænset antal koder. 
 

Sociale medier 
VM Dans vil elske at kunne lægge indhold på de sociale medier fra de turneringer, som vores dansere er ude til. Vores repræsentant ved de forskellige 
turneringer er med for at hjælpe danserne bedst muligt på dagen og for at se, hvordan de tager sig ud på gulvet, så der kan arbejdes videre ud fra det i 
træningslokalet. 
Det er derfor ikke repræsentantens opgave at lægge indhold på de sociale medier fra dagen. 
Vi vil i den anledning være glade for, hvis I tagger VM Dans på jeres stories, opslag m.m. fra turneringsdagen, så vi har mulighed for at dele det på vores 
platforme. 
 

Facebook 
VM Dans har en Facebookgruppe, som er god at melde sig ind i, hvis man gerne vil have en reminder om tilmeldinger, invitationer, tidsplaner, info om 
workshops m.m. Facebookgruppen hedder ”VM Dans Information om turneringer”. På Facebook vil information om turneringer kun være at finde i 
denne gruppe. Du kan dog også se informationerne på www.vmdans.dk - se nedenstående. 
 

Information om turneringer 
Husk, at du selv skal følge med i, hvor og hvornår der er turneringer og sidste tilmeldingsdato på VM Dans’ hjemmeside eller i Facebookgruppen. 
På VM Dans’ hjemmeside finder du informationer om turneringer her: 

- Gå ind på hjemmesiden, www.vmdans.dk. 
- Klik på punktet ”Info til sportsdansere” øverst på siden. 
- Rul ned til punktet "Gode råd og info til turneringer". 

Her finder du relevant information vedrørende turneringer. Hvis du måtte have spørgsmål, kan du spørge din instruktør på holdet eller sende en mail 
på turneringer@vmdans.dk. 
 

Oprettelse som turneringsdanser hos DDD 
Har du aldrig været til turnering før, skal du oprettes som turneringsdanser både i vores system samt i DDD's system. 
  
Det gør du på følgende måde: 

- Gå ind på hjemmesiden, www.vmdans.dk 
- Klik på punktet "info til sportsdansere" øverst på siden. 
- Rul ned til punktet "tilmelding til turneringer". 
- Tryk på "følg vejledningen" under punkt 1, hvis du skal oprettes i DDD's system. 
- Tryk herefter på "udfyld formular" under punkt 3 for at oprette dig i VM Dans' system.  

Hvis du/I har danset turneringer før, men for en anden danseskole, skal du sende en mail til turneringer@vmdans.dk, hvor vi vil ændre dig/jer i  DDD's 
system, således at du/I nu danser for VM Dans. Du skal dog stadig huske at oprette dig/jer i VM Dans' system, hvilket du gør ved at udfylde formularen 
under punkt 3 i afsnittet "Har du derimod aldrig været med før?”. 
 

Tilmelding til turneringer 
Du kan tilmelde dig turneringer på følgende måde: 

- Gå ind på hjemmesiden, www.vmdans.dk 
- Klik på punktet "info til sportsdansere" øverst på siden. 
- Rul ned til punktet "tilmelding til turneringer".  

 
Vær opmærksom på om det er en officiel DDD-turnering eller en privat turnering, du vil tilmeldes. 
Det er vigtigt, at I overholder tilmeldingsfristen til en turnering. Vi accepterer ingen eftertilmeldinger. 
Tilmeldingsfristen til en turnering er ofte 3-4 uger før turneringsdagen. I kan se sidste frist for tilmelding til turnering på invitationen. Denne frist er VM 
Dans' frist for indsendelse til turneringslederen, og jeres tilmeldingsfrist er derfor altid 3 dage før den dato, som fremgår på invitationen. 
Ved privatturneringer må tilmelding aldrig ske direkte til turneringsleder, men kun gennem VM Dans’ system. Ved officielle DDD-turneringer sker 
tilmelding altid gennem DDD’s system, der er linket til under punktet ”Tilmelding til turnering”. 
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Annullering af tilmelding til en turnering 
Er I forhindrede i at deltage i en turnering, I er tilmeldt, skal I huske at annullere tilmeldingen senest ugen før. Dette skal ske på  
turneringer@vmdans.dk .  
Udebliver I fra en turnering, vil I blive opkrævet DKK 50,00.-, svarende til det beløb, som vi bliver opkrævet fra DDD. 
 

Rækker og oprykning 
Når man har danset sin første officielle DDD-turnering, har man lov til at deltage i begynderrækken i 360 dage fra turneringsdagen. Man må selvfølgelig 
gerne rykke op i næste række ’’Rekruttering’’ før, men det er op til en selv i samarbejde med ens instruktør. Ved de andre rækker: rekruttering, talent, 
konkurrence osv. rykker man op efter placering eller point, alt efter om det er standard/latin eller disco/hiphop. Reglerne for oprykning er specificeret 
på vores hjemmeside under ’’info til sportsdansere’’.  
 

Tidsplaner til turneringer 
Tidsplaner udkommer ca. 1 uge før turneringsdagen, og du kan både finde tidsplanerne på vores Facebookgruppe "VM Dans information om 
turneringer" samt på vores hjemmeside på følgende måde: 
  

- Gå ind på hjemmesiden www.vmdans.dk 
- Klik på punktet "info til sportsdansere" øverst på siden. 
- Rul ned til punktet "Gode råd og info til turneringer". 
- Klik på "se invitationer og tidsplaner". 

 

Gode råd på turneringsdagen 
Husk at møde i god tid. Turneringsarrangøren må starte turneringen 30 min. før planlagt tidspunkt, hvis de er foran tidsplanen. 
 

Under selve turneringen 
Der vil som udgangspunkt altid være en repræsentant fra VM Dans til stede ved alle officielle DDD-turneringer. Derfor bedes alle spørgsmål på dagen 
henvendes til repræsentanten, som er den eneste, der har tilladelse til at henvende sig hos officials og beregnere. Der kan forekomme små private 
turneringer, hvor der ikke er VM Dans-repræsentanter tilstede. Her må man gerne henvende sig til officials som forældre/danser. 
 
Husk 4 sikkerhedsnåle, saks og plastiklomme til dit nummer. Dette skal placeres foran på låret (disco og hip hop) eller på herrens ryg (standard/latin).  
Husk følgende: 

- Varm godt op, inden du går på gulvet. Husk at hoppe og få pulsen op, så du ikke mister pusten. 
- Hør godt efter dit nummer og skynd dig ind på gulvet, når det bliver nævnt. Få evt. mor eller far til at hjælpe. 
- Gå pænt ind på gulvet og pænt ud igen.  
- Vær klar senest 2 kategorier før din egen. 
- Dans udenom dine konkurrenter. 
- Man snakker ikke grimt om andre. Der er altid en, der lytter bagved. Udvis god sportsånd. 
- Start og dans i takt. Start, så snart du kan høre takten. 
- Smil og kig op. Husk, at man danser for dommerne og publikum. 
- Man tygger ikke tyggegummi.  
- Giv dig selv 100% fra start til slut, også når du går ind og ud fra gulvet. 
- Hep på hinanden. 
- Klap til præmieoverrækkelsen, når der bliver sagt Aarhus V (VM Dans). 

 

Afvikling af turneringer 
- Præsentationsrunden er den runde hvor dommerne danner sig et førstehåndsindtryk. Man danser ca. 30 sek., så dommerne kan se, hvor 

højt niveauet er i denne kategori.  
- første runde (standard/latin: alle danse) er den første runde, hvor man får karakterer. Det er ud fra disse karakterer, man bliver inddelt i 

rækker. Den bedste række hedder altid Mesterrækken, derefter hedder de A-række,B-række osv. Hvis der fx er 24 dansere i ”Børn 2 
rækken”, bliver danserne delt op i to rækker. Man deler således, at der ca. er 12 dansere /par i hver række. 

- Semifinale: her danser hver række om at komme i de respektive finaler. Ca. halvdelen kommer i finalen, mens den anden halvdel desværre 
ikke skal danse igen. 

- Finale. Alle, der er i finalen, får en præmie. Husk, at der er en finale i hver række. (Mesterrækken, A-række,B-række etc) 
- Der kan forekomme omdans, som er ud over disse runder. Der kan også forekomme direkte udtagelse til finalen, hvor der ikke er så mange 

par. 
 
Og HUSK så lige, at den, der bliver verdensmester, er den, der har prøvet at tabe flest gange. Det er ALDRIG pinligt at tabe. Det er en del af at være en 
vinder! Tag en tabt kamp med oprejst pande og beslut dig for at træne endnu mere til næste turnering. Alle taber nogle gange. Hos VM Dans græder vi 
ikke! 
 
Vigtigst af alt: Vi skal være gode ved hinanden! Det man giver får man altid igen! 
 


