
INFORMATION FRÅN TÄVLINGSLEDNINGEN BRR SM 11 DECEMBER 2021  

Nationella Mästerskap arrangeras i klasserna SM och JSM i grenarna Bugg, Dubbelbugg, Boogie 

Woogie, Lindy Hop och Rock ´n´ Roll samt klasserna SM35+ i Bugg och Boogie Woogie  

 

Rätt att delta: 

Enl gällande reglemente där det står att klasser som har fler än 12 aktiva par per den 1/1 gäller 

följande.  

I Bugg Vuxen, Bugg 35+ samt Boogie Woogie 35+ har A & B-klassade par möjlighet att anmäla sig 

till resp SM-klass. 

I övriga grenar/åldrar har  A, B & C-klassade par/trior möjlighet att anmäla sig till resp klass på SM-

klass. 

Rätt att delta på uttagningstävling till SM har par/trio som per den 21 november 2021 uppfyller 

kravet på tre tävlingar. Par i BJA får valfritt delta på uttagningstävling till SM eller JSM, dock inte i 

grenar där fri akrobatik är tillåten.  

Rätt att delta på uttagningstävling till JSM har samtliga par/trior som tävlar i åldersgruppen Junior 

den 21 november 2021 och som uppfyller kravet på tre tävlingar. Dansare i ungdomsklass ges 

möjlighet att delta i JSM under förutsättning att den äldsta dansaren i paret/trion fyller minst 13 år 

under tävlingsåret 2021   

Rätt att delta på uttagningstävling till SM 35+ har samtliga par som tävlar i åldersgruppen 35+ och 

som innevarande tävlingsår tävlar i 35+klass.  

I JSM & SM finns möjlighet till direktkvalificering. I Bugg är de 18 högst rankade paren 

direktkvalificerade till kvartsfinal enligt gällande rankinglista per sista anmälningsdag. I övriga grenar 

är de 9 högst rankade paren/trior är direktkvalificerade till semifinal. Övriga par/trior tas ut från 

uttagningstävlingen. Om något av de direktkvalificerade paren/trior inte anmäler sig eller avstår sin 

direktkvalificering tas flera par/trior ut från uttagnings-tävlingen.  

Krav på att par/trio tillsammans har deltagit i minst tre tävlingar i aktuell gren och högre klass än R-

klass från den 28 april 2019 till den 21 november 2021. Endast DM, öppna nationella eller 

internationella tävlingar får räknas. Tävlingar som par/trior anmält sig till men som inte kunnat 

genomföras pga pandemin eller klasser som blivit inställda pga för få anmälda (ITG) räknas också in 

när man ska ha deltagit i tre tävlingar för att få deltaga på SM-tävlingarna. 

Samtliga deltagare skall ha giltig höglicens. Licens skall vara löst när anmälan görs.  Förbundsavgiften 

för 2021 skall vara betald av föreningen.  

Anmälan skall vara godkänd på dans.se senast den 21 november 2021 

Följande grenar har rätt till egen musik i final:   

Vuxen: Dubbelbugg, Rock ´n´ Roll och Lindy Hop   Junior: Dubbelbugg och Rock ´n´ Roll.   

Övriga regler enligt tävlingsreglementet.  

OBS! Par/trio som är direktkvalificerade MÅSTE aktivt välja att acceptera eller avböja från denna i 

dans.se SENAST SISTA ANMÄLNINGSDAG (21 november 2021).  

Jimmy Karlsson,  dans@barnenaa.se 
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