
 
De Danske Danseskoler 
4826 5650 
Håndværkervænget 10 
Mail@dedanskedanseskoler.dk 
3400 Hillerød 
www.dedanskedanseskoler.dk 

 

Regelsæt 2021/22 
 
For Deltagelse i  
nationale Rækker under DDD 
Gælder fra den 1. januar 2021 – den 31. december 2022 
Udgivet september 2021 af De Danske Danseskoler 

 
Side 1 af 8 
 

§ 1. Deltagelse 
Alle rækker er åbne for dansere der modtager holdundervisning 
rock’n’roll & jitterbug på en D.D.D. skole. 
 
Rock´n´roll for børn, junior, voksne og senior, herunder også debutant 
rækker. 
 
Jitterbug for børn, junior, voksne og senior, herunder også debutant 
rækker. 
 
Man kan ikke som par rykke til en lavere dansekategori. 
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§ 2. Musik 
Der benyttes musik på afpasset tid.  
Samme track bør benyttes i en hel runde i Rock`n`Roll / Jitterbug. 

 
§ 3. Bedømmelse 
Indledende runde gives karakter fra     1-5 
Mellemrunde.........................................1-3 
Semifinaler ...........................................1-3 
Finaler ..................................................placering 
Skatingsystemet skal benyttes i finalen. 

 
§ 4. Turnerings 
afvikling 
Arrangøren udsender indbydelse senest 1 måned før turneringen. 
Propositioner skal  
bl.a. indeholde oplysninger om 
1) Arrangør 
2) Sted, dato og starttidspunkt 
3) Alderskategorier, discipliner og danse 
4) Turneringsleder  
5) Tilmeldingsfrist 
 
Tilmeldingerne til en turnering, skal være arrangøren i hænde på den 
dag det fremgår af propositionerne.  
 
Indtil 7 dage før turneringen kan eftertilmeldinger modtages mod et 
gebyr, fastsat af forbundet. 
 
Tidsplan for turneringen udsendes til de involverede skoler senest 7 
dage før afholdelsen. 
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Tilmeldingssystemet fordeler rygnumrene. 
 
Ved alle DDD turneringer benyttes mindst 3 dommere. 
 
Ved betitlede mesterskaber benyttes mindst 5 dommere. 
 
Der må være op til 7 par på gulvet af gangen. 
 
Der inddeles i rækker efter antallet af tilmeldte par. Ved 12 par deles. 
I indledende runde inddeles i M-, A-, B-rækker o.s.v.  
I kategorier/rækker med færre par, bestemmer turneringslederen, for at 
alle kan komme til at danse mindst 2 runder, følgende inddeling: 

• 

Opsamling d.v.s. ca. 30% udtages direkte til semifinale / finale, og 
resten danser mellemrunde om de resterende finalepladser. 

• 

Turneringslederen bestemmer, hvor mange par finalen skal bestå af, 
eller omdans skal finde sted. 

• 

Samtlige finalepar præmieres og resultatet bekendtgøres ved udråbelse 
af vinderen først, og derefter de øvrige placeringer i rækkefølge.  

• 

Adgang til beregnerbordet har kun turneringens officials, samt en af hver 
udvalgt repræsentant, fra pågældende DDD danseskole. 

 
§ 5. Protester 
En eventuel protest skal udformes skriftligt. 
 

§ 6. Danseskoleskift 
Hvis en person skifter danseskole i sæsonen, gives 60 dages 
karantæne. Jævnfør D.D.D.'s reglement. 
Turneringsåret går fra 1. september til 31. august. 
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§ 7. Tøjbegrænsninger 
I debutant-rækker er der følgende tøjbegrænsninger: Ikke pailletter, fjer, 
rhinstene, perler, guld og sølv, samt indvævede metalstoffer 
. 

§ 8. Oprykningssystem 
I Debutant rækken, som er for dansere, der ikke tidligere har deltaget i 
en DDD. Rock´n´roll og jitterbug turnering, kan man kun deltage et år fra 
startdato, hvorefter der rykkes til konkurrencerække. 
Ved ny sammensætning af par, placeres dette efter den højest 
rangerende danser. 
Dog kan en danser fra debutantrækken i foregående danse år, ved skift 
til partner der ikke tidligere har deltaget i en af DRRF ́s turneringer, blive 
endnu et år i debutantrækken. 

 
§ 9. Forsikring 
Turneringsledelse eller forbund kan ikke drages til ansvar  
for uheld ved turneringer,  
opvisninger o.l. 
Hvert par er pligtig til selv at tegne den nødvendige forsikring. 
 

ROCK'N' ROLL OG JITTERBUG 
§ 10. Rækker, takt og tempo 
Debutant og nationale rækker: 
Børn:                     47-48 t/min  
Junior og voksne:  47-48 t/min 

Senior:                   47-48 t/min 
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§ 11. Alder 
Aldersinddeling : 2021:                                              2022:                                                                           
Børn      2009 og efter                                                Børn      2010 og efter                                                        
Junior    2005-2006-2007-2008                                Junior    2006-2007-2008-2009  
Voksne  2004 og før                                                   Voksne  2005 og før.  
Der danses altid efter den ældste dansers alder.                                                                                                                                                 
Senior 1990 og før                                                      Senior 1991 og før.  
Der danses altid efter den yngste dansers alder i seniorrækken. 
Dispensation fra alderskategorierne kan ikke gives. 

 
§ 12.  
Danse 
Rock'n' Roll: I alle rækker danses basic. 
Jitterbug: Fri dans. 

 
§13. Tid 
Rock`n`Roll: Alle runder har en varighed på 1`15 min.  
Jitterbug: Alle runder har en varighed på 1`15 min. 

 
§14. Begrænsninger 
Rock'n'Roll: I basicrunder må ikke benyttes figurer, der kræver 
partnerens fulde støtte, (undtaget afslutningsfigur).  
Åbne fig.: Må kun danses 2 gange og bestå af max. 4 takter = 16 
taktdele, en åben fig. beskrives således: Hvis partnerne ikke med  
rimelighed kan nå hinanden, er figuren åben.  
Lukkede fig.: Må danses så mange gange man vil, og lade være med at 
holde hinanden dvs. såfremt partnerne med rimelighed kan nå 
hinanden, er det en lukket figur, ingen begrænsning i antal af  
takter. 
Jitterbug: Ingen begrænsninger, (løf 



t/kast tæller ikke ekstra). 
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§15. Afvikling 
Rock`n`Roll: Max 7 par på gulvet. 
Jitterbug: Max 7 par på gulvet. 
 

§ 16 Star rækker 
afvikles i forbindelse med internationale ranglister i disco og hip hop, 
dvs. 3 gange om året og tæller som udtagelse til internationale 
turneringer under IDO 
 
Her bruges IDO regler 
 

§ 17. D.M Formation / Show Jitterbug /Rock 
Formationen skal tælle mindst 4 par, og længden af dansen skal være 2 
1/2 –3 1/2 minut.  
Der må ikke indgå rekvisitter.  
 


