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Regler för tävlande i Alemana 
dansklubb, Team ADK. 
(Gäller för Elitdansare och vuxna dansare, som tävlar i C-klass eller högre)  

1. För att få tävla för ADK ska de tävlande delta i klubbens 
gruppundervisning i respektive disciplin samt i coachningen. Undantag 
för tävlande som bor utomlands. 

2. Tävlande för annan klubb får inte delta i ADKs verksamhet, men med 
undantag om den tävlande tävlar med en licensierad dansare i ADK.  

3. Alemana betalar tävlingslicens och startavgifter om klubbens ekonomi 
tillåter för klubbens licensierade dansare med undantag för den 
tävlandes första höga licens. Denna licens betalas av dansaren till ADK. 
Kommande licenser står Alemana för förutsatt att dansaren tävlat minst 
tre gånger under föregående kalenderår. 

4. Den dansare som stryker sig från en tävling som dansaren anmält sig 
till blir återbetalningsskyldig för anmälningsavgiften till klubben. 

5. På nationella tävlingar bör tävlande bära ADKs klubbjacka. 

6. Tävlande som bor utomlands ska under säsongen vara i kontakt med 
en av ADKs tränare inom respektive disciplin vid minst 3 tillfällen. 

7. ADKs licenserade dansare får ej delta i uppvisningar, shower, 
promotion el dyl utan godkännande av ADKs styrelse 

8. ADKs licensierade dansare får ej undervisa i annan klubb utan 
godkännande av ADKs styrelse.  

9. ADKs licenserade dansare har rätt att välja vem de vill träna för så 
länge de uppfyller kraven under punkt 1. Om denna tränare inte är en 
tränare i ADK skall de informera ADKs styrelse och tränare.  
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10. ADKs licenserade dansare får inte tävla utomlands utan 
godkännande av styrelsen. ADKs elitdansare får själva välja var de vill 
tävla utanför WDSFs och DSFs system. 
 
11. ADKs elitdansare har möjlighet att ansöka om bidrag vid säsongens 
slut förutsatt att de har uppfyllt ovanstående regler samt deltagit i Team 
Swedens verksamhet och i ADKs gästränarverksamhet. Bidrag kan 
enbart ges för deltagande DSF- och WDSF-tävlingar. 
 
12.	ADKs tävlingsdansare bör närvara under hela tävlingsdagen vid tävlingar  
och inte bara under sina egna tävlingsronder/moment.  
 
13. ADKs tävlingsdansare ska anmäla sig till tävlingar både via dans.se och  
genom e-mail till ADK, info@alemana.se.  
 
14. ADKs dansare skall informera ADKs styrelse om de tar sådan medicin  
som finns med på antidopningslistor. För denna medicin ska ett läkarintyg finnas. 
 
15. Alla ADK dansare skall följa DSFs Code of Ethics och Antidopningspolicys. 
 
 

 
  

 

 


