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Retningslinjer ved åbning af DDD turneringer sæson start 2021 

 

1) Kan et DDD konkurrence rk. par, som danser en Open International turnering i Danmark eller i 

udlandet, fortsætte i DDD konkurrencerækken bagefter, eller betyder det, at man så er et Super Star par?  

Ja, man kan godt danse en udenlandsk turnering og stadig forblive i den række man normalt danser i. 

 

2) Kan et DDD konkurrence rk. par, som danser en DS ranglisteturnering i DS’ højeste række 

(international), fortsætte i DDD konkurrencerækken bagefter, eller betyder det, at man så er et Super 

Star par? 

Hvis man danser i DS’s højeste række (International) skal man danse Super Star i DDD. 

Hvis man danser i DS National kan man forblive i den række man danser i DDD  

 

3) Kan et DDD konkurrence rk. par, som danser en DS ranglisteturnering i DS’ næsthøjeste række 

(national)  række fortsætte i DDD konkurrencerækken bagefter eller betyder deltagelse hos andre 

forbund oprykning? 

Ja, de kan godt fortsætte i den række, som de normalt danser i. 

 

4) Kommer vi til at få en automatisk (pointsystems) oprykning fra konkurrence til Super Star ligesom 

man i DDD i de andre dansestilarter ikke bare kan blive i konkurrence for altid? 

Ikke nu. Hvis det skal ændres, skal det ske på sportsmøde på DDD’s kongres. 

 

5) Ville det med den nye åbenhed om fri deltagelse i turneringer give mening, at man hos DDD pga. det 

lave antal standard/latindansere fremover for at få mere volumen på de enkelte rækker er begynder de 

første 12 mdr. man konkurrerer, og derefter kun har konkurrence (national) og Super Star 

(international)? Kategorierne i begge børn u/10, u/12, Jun u/14, u/16, Youth u/19, u/21, Amateur u/35 og 

seniors, og med mulighed for altid (på nær ved DM’er) at danse egen række + 1 op.  

Hvis det skal ændres, skal det ske på sportsmøde på DDD’s kongres. 
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6) DDD’s rangliste for Super Star par i standard & latin med udtagelse til f.eks. Tivolimesterskab, 

Blackpool Team Match m.m. 

DDD vil fortsætte med at føre en rangliste for Super Star rækken.  

Der gives kun point ved alle DDD’s turneringer til par i Super star rækken, som er tilmeldt via et A1 

medlem eller et A2 medlem. 

Par tilmeldt gennem associerede medlemmer eller DS klubber tildeles ikke point ved DDD turneringer 

til DDD’s rangliste. 

Ved tvivlsspørgsmål kan dokumentation kræves. 

 

Mvh 

Sportsudvalget 

/Kristian Vellejus 

 

 


