
Möjlighet att göra Efteranmälan till SM i Disco, Hiphop & Slowdance
2021

18 September 2021 är det SM i Disco, Hiphop & Slowdance 2021 i Tidaholm.
Anmälan till den tävlingen stänger 27 Augusti 2021 (då alla anmälningar ska vara
godkända).

Innan den 18 September 2021 är det 2 tävlingar:

11 September 2021 Jailhouse Disco & Groove (Kumla)
(anmälan stänger och anmälningar ska vara godkända senast 23 Augusti 2021)

18 September 2021 Move & Groove Cup (Tidaholm) (samma dag som och innan
SM-tävlingen)
(anmälan stänger och anmälningar ska vara godkända senast 27 Augusti 2021)

Dansare som tävlar i Rising Star och som på någon av dessa tävlingar tar den sista
UP som behövs för att gå upp till SuperStar (lägsta klass för att få tävla på SM) kan
Efteranmäla sig till SM i Disco, Hiphop & Slowdance 2021.
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Om dansaren tar sista UP den 11 September 2021 på Jailhouse Disco & Groove
kan dansaren och tävlingsansvarig för klubben dansaren tävlar för göra en
Efteranmälan på plats i Kumla hos Tävlingsledare efter tävlingen. Man kan också
skicka mail till Tävlingsledare och berätta att man vill Efteranmäla men det är
SENAST 12 September 2021.
Det som ska fixas av dansaren och tävlingsansvarige för klubben som dansaren
tävlar för när man gör efteranmälan är:
-Godkänn anmälan efter att Tävlingsledare lagt in anmälan i dans.se
-Ansök om Hög licens till dansaren för klubben dansaren tävlar för (om inte dansaren
redan har det)
-Tävlingsansvarig godkänner Hög licens för dansaren (om det måste göras)
-Betala in avgiften för Hög licens till DSF (om den inte redan är betald)
-Betala in Anmälningsavgiften för dansaren till SM i Disco, Hiphop & Slowdance
2021

Om dansaren tar sista UP den 18 September 2021 på Move & Groove Cup kan
dansaren och tävlingsansvarig för klubben dansaren tävlar för göra en Efteranmälan
på plats så fort dansaren vet att den tagit sista UP hos Tävlingsledare under
tävlingen.
Det som ska fixas av dansaren och tävlingsansvarige för klubben som dansaren
tävlar för när man gör Efteranmälan är:
-Godkänn anmälan efter att Tävlingsledare lagt in anmälan i dans.se
-Ansök om Hög licens till dansaren för klubben dansaren tävlar för (om inte dansaren
redan har det)
-Tävlingsansvarig godkänner Hög licens för dansaren (om det måste göras)
-Betala in avgiften för Hög licens till DSF (om den inte redan är betald)
-Betala in Anmälningsavgiften för dansaren till SM i Disco, Hiphop & Slowdance
2021 via arrangörsklubbens Swish-nummer

Med vänliga hälsningar

Judith Martinez Åkesson, Tävlingsorganisatör

Kristoffer Karlsson. Tävlingsledare
E-post: kristoffer.k.88@gmail.com
Mobil: 070-3788930

Sabina Westerling, Tävlingskontrollant
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