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Alemana dansklubb i samarbete med VOSLT och DansTV 
arrangerar 3 digitala tävlingar - lördagen den 4 sep 2021 
 
 
Stockholm Beginners Trophy 
för E-klass i Vals och Cha Cha för par/duo och solo  
(basic koreografi)   
 
Stockholm Basic Challenge  
för D-klass och C-klass i Quickstep och Jive för par/duo och solo  
(D-och C-klass tävlar tillsammans  - basic koreografi) 
 
Stockholm Stars Cup   
för B-klass och A-klass i Quickstep och Jive för par/duo och solo  
(B- och A-klass tävlar tillsammans - fri koreografi) 
 
Du/Ni kan anmäla er till en disciplin eller till båda. 
 
Klädsel: Fri klädsel gäller på båda tävlingarna. 
  
Åldersklasser enligt reglementet med undantag för seniorklassen: 
Barn  t.o.m. 12 år 

Junior  fr.o.m. 13 år t.o.m. 15 år 

Youth  fr.o.m. 16 år t.o.m. 18 år 

Adult fr.o.m. 19 år 

Senior fr.o.m. 35 år t.o.m. 50 år, yngsta i paret eller duon minst 30 år 

 fr.o.m. 51 år t.o.m. 60 år 

 fr.o.m. 61 år och uppåt 

 

Det är kalenderåret som den äldste i paret/duon fyller år som avgör vilken åldersklass 

ni ska anmäla er till. 

 
 
ANMÄLAN 
 

- Anmälan sker på dans.se. Seniorklasserna delas upp manuellt, resultat endast  
  i Vote4dance. 
 
- Anmälan ska ske senast 10 augusti 2021.  
 

- Tävlingslicens för 2021 ska vara ansökt och betald. 
 

- Anmälningsavgift 100 kr per dansare och disciplin och insättes på Alemanas  
  Bankgiro 760-8029 senast den 13 augusti. 
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SÅ HÄR GÅR TÄVLINGEN TILL: 
 
DansTV kommer att producera och livesända tävlingen lördagen den 4 september. 
Dansarna filmar sina tävlingsdanser och skickar in dem till DansTV senast den  
22 augusti 2021. 
 
På tävlingsdagen sänder DansTV alla tävlingsbidragen enligt ett rondschema i 
Vote4Dance. En tävlingsledare lägger upp och handhar tävlingen som vanligt i 
Vote4Dance.  
 
Tävlingen kommer att ha en speaker som presenterar dansarna under dagen.  
Tre domare ser videorna live i sändning på tävlingsdagen och dömer i Vote4Dance 
som vanligt. 
 
Placering 1-3 kommer att koras i respektive åldersklass och presenteras efteråt. 
Bedömningskriterier och regler för dansen är de samma som vid en vanlig tävling. 
 
 
Frågor mailas i första hand till Gunilla Palmgren, VOSLT gepalmgren@live.se eller till 
Åsa Perez Rönström, Alemana dansklubb på asa.ronstrom@gmail.com 

 
 
 
SE SEPARAT DOKUMENT MED REGLER FÖR VIDEOFILMING 
OCH FÖR NEDLADDNING AV MUSIK. 
 
 
Varmt välkommen med er anmälan! 
 
 
Arrangörer 
Alemana dansklubb i samarbete med VOSLT och DansTV 
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