TÄVLINGSANMÄLAN
Anmälan till höstens tävlingar arrangerade inom Sveriges Dansorganisation (SDO) skall göras
på Dans.se (https://dans.se/). Anmälan görs av den tävlande varefter dansskolan skall
godkänna anmälan.
För att kunna göra anmälan måste ni vara inloggade till ert personliga konto. För unga
tävlande är det en förälder/målsman som loggar in på barnets konto. Det är den tävlandes
namn och personnummer som skall anges i kontouppgifterna men e-postadress och andra
kontaktuppgifter skall gå till förälder/målsman om den tävlande är ett barn. När ni är
inloggade kan ni ändra e-post och andra kontaktuppgifter. Om namn eller personnummer
blivit fel så svarar ni på det här mejlet och meddelar oss de korrekta uppgifterna.
Har ni inga inloggningsuppgifter kan ni använda inloggningsnyckel här nedanför för att välja
användarnamn och lösenord. Inloggningsnyckeln är bara giltig under några dagar. Behöver ni
den inte så ignorera den.
https://dans.se/key/____hidden_key_value____
Förutom ett användarkonto på dans.se behöver alla tävlande inneha tävlingslicens inom SDO.
Sist i det här meddelandet hittar ni aktuella licensuppgifter. Där kan ni också se om förbundet
har mottagit betalning för licensen. Om licensen är godkänd av dansskolan men inte betald
finns inbetalningsuppgifter bifogade och det är då viktigt att ni betalar omgående.
Då ni är inloggade kan ni se alla era tävlingsuppgifter på ”Tävling > Mina tävlingssidor”
(https://dans.se/public/comp/mycomp/). Från sidan ”Tävlingar > Alla tävlingar”
(https://dans.se/public/comp/games/) kan ni som har betald och godkänd licens anmäla er till
tävlingar.
Efter att ni gjort tävlingsanmälan kommer ni att få inbetalningsuppgifter med e-post. Till er
som redan gjort anmälan eller gör anmälan under kommande vecka räknar vi med att skicka
ut inbetalningsuppgifter i slutet av nästa vecka. Det är viktigt att ni betalar startavgiften så
snart ni fått era inbetalningsuppgifter eftersom ni annars riskerar att inte få starta på tävlingen.
Vid anmälan till era första tävlingar kommer anmälningssystemet kanske att föreslå fel klass
och ge felaktiga varningar om klasstillhörighet. Det beror på att systemet först måste fyllas på
med mer data (tävlingsanmälningar och resultat) innan det vet vilka klasser alla skall tävla i.
Speciellt i början är det därför jätteviktigt att ni själva ser till att anmälan görs till rätt klass.
En handledning till Dans.se för tävlande/målsmän hittar ni på "Hjälp > Tävling > För
tävlande" (https://dans.se/help/comp/tavlande/).

Lycka till med höstens tävlande!

Med vänlig hälsning
Erik Terenius, CogWork / Dans.se
På uppdrag av Sveriges Dansorganisation (SDO

AKTUELLA LICENSUPPGIFTER
Tävlingsdansare
Namn
Kalle Anka
Personnr
121212-1212
E-post
kalle.anka@ankeborg.se
Tävlingslicens, grunduppgifter
Förbund
Sveriges Dansorganisation
Tävlar för
Joakims dansskola
Tidsperiod
År 2013 (27/1 - 31/12)
Licensstatus
Ansökt från klubb/dansskola till förbund
Betalning av tävlingslicens
Pris
200 kr
Varav moms
0 kr
Betalas till
Bankgiro 168-4745
OCR-nummer 24xxxxxNN

