
På Malins Dansskola kan du även tävla i olika dansstilar!

Att tävlingsdansa är roligt för både elever och föräldrar! Det är superroliga dagar fyllda av
glädje, skratt och kramar. Tävlingsdansa kan ALLA göra!

Dansskolan tar emot tävlingselever från 8 år och uppåt! Man kan tävla själv (solo), med en
kompis (duo), eller med 5-7 kompisar (grupp)!

För att få tävla måste man dansa på dansskolan, man behöver dansa den dansstil man vill
tävla i. Gör man detta kan man mejla till dansskolan, eller skriva till oss på instagram, och
säga att man vill börja tävla, så kommer vi höra av oss till er!

Vi erbjuder dessutom coachning i elevens tävlingsdans vilket går att anmäla sig till på vår
hemsida. Vi ger även privatlektioner till tävlingsdansare. Privatlektioner är ett av de bästa
sätten att verkligen få ut all hjälp man kan av sin lärare. Nybörjare får sina
tävlingskoreografier på en privatlektion. Men privatlektionerna används även flitigt av elever
på högre nivå! Det kan vara bra att få hjälp mer på djupet under terminen, och därför är
privatlektioner en väldigt bra utfyllnad till tävlingscoachningen. PRISER PÅ
PRIVATLEKTIONER?

Det följer alltid med en tävlingscoach på tävlingarna som har koll på läget, men det är
givetvis kul om föräldrar vill komma och kolla också!

Vi på Malins Dansskola tävlar just nu i Hiphop, disco och Artistic Ballroom.

När man fått ett okej från oss behöver man skaffa ett konto på dans.se. Där behöver man
ansöka om en tävlingslicens för sdo och Malins Dansskola, denna behöver förnyas varje år.
Det är även på dans.se man anmäler sig till tävlingarna.

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss på
info@malinsdansskola.se

HUR GÅR EN TÄVLING TILL?

Eleverna tävlar i olika klasser och åldersgrupper. Man tävlar alltid med jämnåriga, men om
det är få anmälda till tävlingen kan man slås ihop med närliggande åldersklass.
Åldersindelningen ser ut såhär.

De olika nivåerna är brons, silver, guld, star, superstar och champion. Man börjar alltid i
brons.
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Eleverna samlar poäng för att ta sig till en högre klass (där svårighetsgraden är högre).
Beroende på resultat och antal deltagare i varje klass
tilldelas dansarna poäng. När ett visst antal poäng samlats flyttas dansaren automatiskt upp
till nästa klass.

Tävlingarna brukar ligga ca två-tre timmar bort från Göteborg. Ibland mer, ibland mindre. Vi
försöker ofta samåka eller hyra en buss så alla kan åka tillsammans. Det följer alltid med en
lagledare på tävlingarna.

På en tävling är salen indelad i två golv. Detta brukar visas av ett litet staket i mitten. På
golven (A-golvet och B-golvet) står det 3 domare runt golvet.

I disco, artistic ballroom och hiphop bedömer domarna takt, teknisk kvalité i utförandet
(musikalisk tolkning, framförande, utnyttjande av golv/yta) och variation i koreografi
(partnerskap och karaktär). I duo ska även paren vara samspelta (synkroniserade steg).

Dansarna dansar inte själva på golven utan de dansar i mindre grupper med ca 6-12
dansare samtidigt. Är dansarna i en klass fler än 12 delas de in i mindre heat, för att det inte
ska bli för trångt på golvet. Heaten går att se på vote4dance under tävlingsdagen.

Tävlingsdansarna anmäler sig till den dansstil, åldersklass samt nivåklass de är i. Om man
tävlar för första gången är det åldersklass och nivåklass (brons).

Varje tävling har ett schema för när dansarna ska vara på golvet. Deras olika danser delas in
i, vad vi kallar, ronder. Det börjar med rond 1 osv. Det är oftast två olika danser som sker
samtidigt, en klass på A-golvet och en på B-golvet.

Varje klass dansar alltid på samma golv (A- eller B-golv).

När dansarna dansat sin del (solo, duo eller grupp), är det dags för prisutdelning. Då samlas
dansskolans alla dansare med lagledare på tävlingsgolvet där vi väntar på dansarens klass
och vilken placering dansaren får. Vanligast får dansarna medaljer vid pallplacering.

DANS.SE

Tävlingslicens ansöker man om under start > tävling > mina tävlingssidor. Sedan klickar man
på pappersikonen med en gul stjärna i vänster hörn. På bilden nedan visas en person som
har en licens som behöver förnyas.

Är det första gången väljer man SDO, disciplin ”ALLA” och Malins Dansskola.



Första gången en elev tävlar får man en provlicens. Denna är gratis och gäller bara en gång.
Detta betyder att eleven måste ansöka om en ny licens efter den första tävlingen.
En tävlingslicens kostar 400 kr.

På dans.se anmäler man sig till tävlingar.
Anmälningar görs på start > tävling > alla tävlingar.
Där dyker alla tävlingar som eleven kan tävla i upp.
På rising star tävlingar tävlar vi i liga 1.
Under ”aktivitet” ser man de olika tävlingarna. ”Startdatum” visar vilket datum tävlingen är.
”Discipliner” visar vilken typ av dansstil som man tävlar i. Vi tävlar i hh (hiphop), ArtB (artistic
ballroom) och disco. ”Ort” visar vart tävlingen är. ”Anmälan tävlande” är VIKTIG, här står det
när sista dagen för anmälan är. ”Starter” visar hur många dansare som är anmälda.

Måste byta bild så det inte bara står sm.

För att anmäla en elev till en tävling, tryck på ”tävling” högst upp och välj ”alla tävlingar”.
Tryck på +



Tryck sedan på denna ikon

Och välj de discipliner eleven ska tävla i.
En tävling kostar lägg in pris här.

Skulle man missa den sista anmälningsdagen så kan dansskolan anmäla dansaren upp till
en vecka efter sista anmälningsdag utan att priset ökar. Men om vi behöver efteranmäla mer
än en vecka efter kostar en tävling ca 200kr extra.

Dansarna kan givetvis tävla i olika klasser under en och samma tävling. Detta gör ingen
skillnad på priset.

Alla pengar som spenderas på tävlingar eller tävlingslicens går ej tilldansskolan utan det går
till tävlingsorganisation SDL (swedish danceleague).

VOTE4DANCE



Det finns hemsida/app, vote4dance, där man kan se all info för tävlingen. Där kan man se
rondschema, resultat m.m.
Man hittar appen i appstore.





”Tidsschema” visar dagens olika delar och vilken tid dessa delar startar. Det kan exempelvis
vara hiphop duo, hiphop solo och hiphop grupp. Trycker man på denna del kommer man till
rondschemat.

Vit cirkel = inte börjat än.
Lila cirkel = pågående.
Grön cirkel = klar.
Klickar man på ronden när den är grön kan man se om dansaren gått till vidare eller inte.



Under ”resultat” kan man se vilken plats dansaren kom på, eller hur domarna röstat. Plats i
finalen och omröstning kan man se när hela tävlingen är avslutad.



Under ”tävlande” kan man se alla olika klasser på tävlingen.

Trycker man på en av dem kan man se dansarnas namn och nummer som ingår i klassen.
På första sidan finns även all info för tävlingen. Såsom adress exempelvis.


