Tävlingsdansare i DFE
Alla som är medlemmar i DFE är välkomna att vara med i tävlingsgruppen. Ansök om en
tävlingslicens på dans.se och du kommer automatiskt med i gruppen. Det är viktigt att man
skriver i sin mailadress. Ansök om medlemskap på vår slutna FB-sida ”Tävlingskommittén
Donnum Ferrum”. Där sker mycket info om bl a träningar, tävlingar och sådant som rör
gruppen. All viktig info mailas alltid ut!
Licenser; Anmäls på dans.se och betalas av dansaren själv. Licensansökan godkänns av vår
tävlingsadministratör och därefter får ni ett mail med betalningsanvisningar från
danssport.se. Viktigt att detta blir betalt, då i varje licensavgift ingår försäkring som gäller
både träning och tävling.
OBS! Licens skall lösas av samtliga som är med i TK, licens gäller kalenderår.
Regionallicens 50 kr/år
Nationellicens 300 kr/år.
Du som har licens i innevarande år och vill tävla kommande år ska senast 31 december
anmäla detta via dans.se.
För att vara medlem i TK krävs att man minst gör tre (3) tävlingar för föreningen per
kalenderår. Kravet är ställt av klubbens styrelse och ska följas. Detta gäller dock ej de som
har fringis från förening som medlemsvalda och instruktörer som har rätt att deltaga på
träningarna enligt styrelsens beslut. är tränande par en med fringis enlig ovan och en utan, då
skall ju den utan fringis göra tre (3) tävlingar (vad vore inte då lämpligt att göra dessa med
den man tränar med).
Träningsavgifter; f n 900 kr/termin, betalas in innan du börjar träningen på varje termin.
Anmäl på dans.se inför varje ny termin att du skall delta i tävlingsträning. (om du har fringis
anges detta i övriga kommentarer likaså om du har 2 meddansarkvitto anger du det här och
det ger dig 500 kr i rabatt på träningsavgiften). När det är godkänt kommer du få ett mail
från DFE med OCR-nummer för inbetalning av avgiften.
Vid träning av enstaka tillfällen kostar en friträning 100kr/gång och en tränarledd träning
200kr/gång. Tränarledda träningar över 2 timmar gäller överenskommet pris, samt vid mån
av plats.
Betalning vid enstaka tillfällen sker på plats via klubbens Swish nr: 123-371 63 96 och
märkes ”Tränings tillfälle”. Dansare, ej medlemmar i föreningen, kan få ”provapåträning”
en (1) gång kostnadsfritt, i övrigt gäller att man betalar sin medlemsavgift och erlägger
träningsavgift i enlighet med ovan alternativ.
Anmälningsavgifter till tävling; Vår tävlingsadministratör har lagt in en instruktion som
ligger i fastnålade exeldokumentet i vår FB grupp (skriv gärna ut det så har ni all info lätt
tillgängligt, och förhoppningsvis finns svar på alla era frågor där). Avgiften för tävlingen
skall också vara betald innan vår administratör godkänner tävlingsansökan. (information om

detta står också i samma dokument) OBS! Vid efteranmälan till tävling, kontakta
administratören för hjälp med detta, samt tänk på att det kostar det då kostar dubbel avgift!
Strykning till tävling kan ske till och med dagen innan tävlingsdagen hos tävlingsadministratören, eller lagledaren.
Sker strykning på tävlingsdagen, är det lagledaren som gör detta ihop med avprickning av alla
tävlande. Anledning till strykning ska vara giltig orsak, typ sjukdom. Enligt DSF är det utan
giltig orsak kan detta bestraffas med avstängning. Sker strykning innan avprickningtidens
utgång, är alla anledningar giltiga.
Lagledare för tävling; Samma vecka som tävling sker är det bra att man utsett en
tävlingsledare. Den person som utses, har ansvaret att pricka av alla tävlande för DFE på
tävlingsdagen. Numera och oftast via Vote4dance, som är en app. Det är lätt att genomföra via
din mobiltelefon. Registrera dig på appen och ha inloggning. Instruktioner för hur man avprickar
i vote4dance.com finns i det ”fastnålade Excel dokumentet” på FB-sidan. OBS! websidan funkar
bäst i Google Chrome.
Lagledaren får ersättning direkt av föreningen efter redovisad reseräkning till kassören.
Milersättning utgår T/R samt mat. Milersättning är enligt DFE ersättningsnivå/mil dessa följer
Skatteverkets ersättningsnivåer som inte är skattepliktiga och mat mot faktiskt kostnad på
KVITTO. Reseräkningsblanketter finns att redovisa på. Maila kassor@dfe.se om du inte har
den.
Medlemsavgift.
Alla medlemmar måste givetvis betala medlemsavgift till Donnum Ferrum. Medlemsavgiften på
100 kr per år betalar enligt mailinstruktioner från föreningen, (viktigt att du anmäler din mail till
föreningen). Är du ny och vill bli medlem, gå in på hemsidan ” dfe.se” och klicka på ” Jag vill
bli medlem” och följ instruktionerna där.
Tävlingskalender hittar du på www.dans.se. Anmälan till tävling gör du på www.dans.se. Vid
problem med anmälningar kontakta tävlingsadministratören.
Cafélistan
Alla som har licens och/eller tränar på Donnum ska stå i Caféet.
Alla ska stå minst ett pass, antingen en torsdag, eller en söndag per termin.
Ni står två och två.Cafélistan finns att fylla i på vår FB sida i det ”fastnålade dokumentet”.
Information om listan tas upp på varje stormöte, en gång varje termin. Ansvarig för cafélistan
har löpande kontroll för att den blir ifylld och man kan få hjälp av vederbörande för ev önskemål
om tid. Skriver man inte upp sig kommer man tilldelas en tid då man skall stå i cafét. Viktigt att
ha koll på eventuella ändringar under terminen. Instruktioner för vad du ska göra finns i
Cafépärmen. I cafépärmen ska även finnas dokument som den här foldern, klubbtävlingsinfo
samt Donnumstegen (klubbens egna officiella tävling).Frågor ställer du till cefélistansvarig.
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TK tar in externa tränare vid ett antal tillfällen och när det sker så står det i fastnålade
dokumentet under träningsschema på FB sidan. Vid vissa tillfällen har vi tränare en heldag/helg
och då kan det komma att tas ut en extra avgift för detta tillfälle för att budgeten ska räcka.
Söndagsträningar: Är alltid 18:30-19:45. Salen skall vara tom 19:50 för att de som håller kurs
skall få chans att förbereda sig. Instruktörerna ber oss skyndsamt att ta oss ur lokalen (respektera
detta). Som det är nu så är det gemensam friträning varannan söndag och tränarledd varannan
söndag. (se schema på FB). När det är tränarledd träning så håller vår egen Håkan i träningen
vilket vi skall vara glada för, det är en enorm tillgång för oss i TK.

Tränarledd träning
Tränarledda träningar sker på olika dagar enligt träningsschema. Förändringar i schemat
meddelas så fort det går via mail och på FB-sidan se till att uppdatera dans.se med aktuell
mailadress samt telefonnummer.
OBS!! TK vill påpeka att det är viktigt att vi faktiskt kommer ner på de dagar vi har tränare. Vi i
TK betalar mycket pengar för träningarna och det ska kännas bra för den tränaren att träna oss,
annars blir risken att vi inte får tränare till oss. Nyttjas inte tillfällena rätt så påverkar detta vår
ekonomi och vi ska kunna använda pengarna på så bra sätt som möjligt. Eventuellt gruppbyte
per termin kan ske, vid ojämna grupper.
Förslag på förbättringar mottas gärna!
Fadderverksamhet håller på att utvecklas och bör införas. (VT 2020).

Musik
Vid egna träningar är önskvärt att alla har en spellista med musik i de tempo som gäller för
parens tävlingsgrupp. Då vi kör blandade träningar mellan N och R par skall musik anpassas till
samtliga klasser A, B, C och R så att alla får chans att träna i sitt tempo Även BW musik bör
spelas ibland för de par som tränar BW. När det är tränarledd träning bestämmer den tränare de
tempo som skall spelas.

Vem får vara med och träna på DFE?

Vad gäller på träningar?
Egenträning
De träningsdagar som vi har så gäller friträning med blandade R (regional) och N-par
(national). Vid vissa tillfällen är det uppdelat mellan R och N. Information om träningsdagar,
tider och eventuell uppdelning finns i det fastnålade dokumentet under träningsschema på
FB. OBS! Skriv ut det eller spara ner det så slipper vi onödiga frågor om när det är träning.
Har du inte FB så be en av oss andra skriva ut det åt dig. Det är viktigt att man prickar av sig
på dans.se för närvaron vid varje träning. Alla får hjälpas åt att detta sköts. (krav från
styrelsen).

-Båda i paret ska vara medlemmar i DFE (krav från styrelsen).
-Målet ska vara tävlingsdans och inte socialdans.
-Båda i paret ska ha tävlingslicens, undantag: instruktörer, styrelse, förtroendevalda.
-Båda i paret ska betala träningsavgift, undantag: instruktörer och övriga i klubben som har
fringis.
Jag och min danspartner vill prova på och träna en gång i TK-gruppen för att se om det är något
för oss, går det?
-Om ni är medlemmar i DFE så kan ni vara med och prova på (gratis) vid max 3 tillfälle. Ta
kontakt med TK-gruppen innan ni kommer ner på en träning. Tävlingdansare från annan
förening kan prova på 1 tillfälle (gratis) dock inte när det är instruktörsledd träning.

Mina kompisar från en annan klubb vill komma ner på en träning, går det?
-Visst, de får gärna komma ner och titta så länge de inte stör någon av de som tränar.
-Om kompisarna vill dansa så ta med de som gäster till fridansen på söndagar. (gäller vid ett
tillfälle)
Mina kompisar från en annan klubb vill vara med på en av TK-gruppens externa
träningar/läger, går det?
-I mån av plats så kan andra klubbar erbjudas att vara med på externa träningar.
Jag vill träna med en danspartner som har licens via en annan klubb, går det?
-Se till att personen är medlem i DFE och betalar träningsavgift. (behöver inte ha licens för
DFE).
Jag vill bara träna några gånger med en danspartner som har licens via en annan klubb, går
det?
-Är målet verkligen att ni ska tävla ihop? Syftet ska vara att träna inför en tävling.
-Se till att personen blir medlem i DFE.
-Betala träningsavgift per tillfälle.
Jag vill ta in en personlig tränare till mig och min partner på en av DFE’s friträningar, går
det?
-Ja, om ni inte stör övriga par som tränar vid samma tillfälle.
Jag vill träna ihop med en person som DFE hyr in som extern tränare, går det?
-Är målet verkligen att ni ska tävla ihop?
-Eftersom DFE är en ideell förening så kan personer som är medlemmar inte betalas för
tränaruppdrag. Om denna externa tränare blir medlem så slutar klubben att betala för
tränaruppdrag. Personen får ta kontakt med instruktörsgruppen för fortsatta tränaruppdrag
och får samma villkor som övriga i instruktörsgruppen.
Undantag: Styrelsen har beslutat att DFE’s hedersmedlem Stefan Petterson kan betalas för
tränaruppdrag inom klubben.
-Tränaren kan givetvis bjudas in som gäst till en av DFE’s söndags fridanser. (gäller vid ett
tillfälle).

