
Tävlingslicenser 2020 

Utdrag från SDLs hemsida; 

För att få delta på en SDL tävling behöver du en SDO-licens eller SDL-licens. 

Om du dansar på en SDO-ansluten dansskola så kontaktar du din dansskola så hjälper dom dig att skaffa en 

SDO-licens. Med denna licens får du tävla alla tävlingar inom Swedish Dance League. 

Helens Dansskola är en SDO ansluten dansskola. 

300 Dance Studio är ännu inte en SDO ansluten dansskola och får inte ge ut licenser tidigast januari 2021. 

Om du inte dansar på en SDO ansluten dansskola så är du ändå välkommen att delta på SDLs tävlingar i 

följande discipliner med en SDL-licens; 

Konstnärlig dans, alla klasser och discipliner. 

Artistic Ballroom och Pardans, alla klasser och discipliner. 

Brons och silverklass i hiphop och disco på Rising Star tävlingar. 

OBSERVERA:  

En SDL-licens ansöks vid varje enskild tävling och kostar 200 kr. Anmälningsavgiften är 300 kr/tävling. 

Vid en SDO-licens ansöker du om en gång per år och kostar 400kr per kalenderår. Anmälningsavgiften är 

300 kr/tävling. Med en SDL-licens kan du inte ranka dig utan istället ansöka om eventuellt överbliven plats 

för utomlandsrepresentation. 

Undantag: Mega Dance Weekend kan ha andra betalningsvillkor, mer information närmare tävlingen. 

I en SDL-licens ingår inget försäkringsskydd utan du bör se till din hemförsäkring. I en SDO-licens ingår 

försäkringsskydd. 

För att ges SDO-licens 2020 på Helens Dansskola krävs att du som tävlande elev går minst en klass på 

Helens Dansskola VT2020 och HT2020 i valfri disciplin – du behöver inte ta en klass i den stil du tävlar i. 

VIKTIGT FÖR DUOS/GRUPPER: Samtliga dansare i en duo och grupp/formation måste ha samma 

licenstillhörighet, dvs. SDO (Helens Dansskola) eller SDL. 

Information från Josefine gällande projektgrupper och 300 Dance Company; 

I december 2019 kommer Josefine vara behjälplig till att fördela grupper utifrån SDO och SDL-licenser. 

Coachningskort 

Sista coachningstillfället i konstnärlig dans i Lidköping ges 10 december. Coachningen ligger som följer; 

Måndag kl.19.45 Championklass (elever som ej är i Champion erbjuds delta på denna coachning resterande 

termin) 

Tisdag kl.17.45 Bronsklass 

I Skövde ges coachning i konstnärlig dans på onsdagar kl.17.30-18.30, sista datum 3 december. 

Helens Dansskola är behjälpliga då vissa av er önskar göra slut på era kort innan årsskiftet. Ni ges möjlighet 

att dela kort och klippa på varandras, dessutom kan ni lösa styckgång för 50kr/coachning, betalas i 

receptionen innan klassen börjar.  


