
Sugen på att börja tävla?! 
Måndagen den 14 december håller vi tävlingsinformation för dig som är sugen på att börja 

tävla i disco, hiphop eller konstnärlig dans! 

HIPHOP 

I LIDKÖPING håller Kristofer i en kostnadsfri hiphop-lektion för alla åldrar kl.18.30-19.30. Under tiden hålls det 

information för föräldrar och andra som är intresserade över hur tävlingar går till!  

KONSTNÄRLIG DANS 

I SKÖVDE håller Josefine i två klasser för dig som är 13 år eller äldre! Kl.17.30-18.30 undervisar hon i Jazz och 

kl.18.30-19.30 i Modernt. Är du intresserad av att börja tävla så finns Josefine tillgänglig för privatlektioner (för att 

skapa ett eget program). Ni kommer tillsammans överens om en tid som passar er. 

 

DISCO 

I SKÖVDE håller Emma i Disco kl.19.30-21.00 för nya och erfarna tävlingsdansare!  

 Tävlingsinformation i SKÖVDE hålls kl.18.30-19.30 

Översiktlig information gällande tävlingsdans: 

I hiphop och disco kan du tävla i singel, par, grupp (3-7 personer) och formation (8-24 personer).  

I konstnärlig dans kan du tävla i stilarna jazz, modernt eller show och du kan tävla i singel eller duo. Du/ni har ett 

eget program som framförs på tävlingsgolvet. 

Region- och rikstävlingar 

Helens Dansskola tillhör Region Syd där 12 olika dansskolor ingår. På regionstävlingar kan du tävla i disco, hiphop och 

pardans. 

Därefter finns det rikstävlingar där hela landets dansskolor inbjuds att delta. Dessa tävlar hålls i disco, hiphop, 

pardans och konstnärlig dans. 

Licens 

All tävlingsanmälan samt all betalning sker via dans.se. På denna sida registrerar du dig som tävlingsdansare en profil 

och därifrån sköter du själv all anmälan, betalning av tävlingsavgifter, licensansökan osv. På 

www.helensdansskola.nu under ”Tävlingar” finns en lathund för hur du registrerar en ny profil. 

Första gången du tävlar behöver du en s.k. provlicens som är kostnadsfri. Du behöver dock ansöka om denna på 

dans.se. Om du vill fortsätta tävla behöver du lösa en ”riktig” licens som kostar 300 kr per kalenderår. Detta sker 

även det på dans.se. 

FOCUS HD 

Focus HD är Helens Dansskolas föräldraförening som arbetar för föreningens tävlingsdansare (disco, hiphop, pardans 

och konstnärlig dans). Vi ansvarar till exempel för att anmälningar går in till arrangörerna, lagledare och 

tävlingsträningar. Föräldraföreningens arbete är helt ideellt. Alla som tävlar måste vara medlemmar i föreningen och 

medlemsavgiften är 50 kr (2016) per kalenderår som betalas in på Focus HD:s bg 5114-4905.  

 

 
 

Hoppas vi ses den 14 december!  

Kristofer, Josefine & Emma! 

http://www.helensdansskola.nu/

