
Ansökan	  om	  tävlingslicens	  och	  anmälningar	  till	  tävlingar	  via	  
Dans.se	  
	  	  
För	  att	  kunna	  tävla	  i	  dans	  behöver	  du	  en	  tävlingslicens.	  Detta	  administreras	  via	  
www.dans.se.	  Du	  skapar	  först	  ett	  konto	  på	  dans.se	  och	  ansöker	  sedan	  om	  tävlingslicens.	  
Därefter	  betalar	  du	  licensen	  som	  sedan	  ska	  godkännas	  av	  Kindahls	  och	  sedan	  av	  SDL.	  
Anmäla	  dig	  till	  tävlingar	  kan	  du	  börja	  göra	  när	  du	  ansökt	  om	  licens.	  	  
	  	  
Följ	  nedan	  anvisningar:	  
1.	  gå	  till	  www.dans.se	  
2.	  Klicka	  på	  "Ny	  användare”	  Välkommen	  att	  öppna	  ett	  konto!"	  
3.	  Fyll	  i	  ditt	  namn	  och	  din	  e-‐post.	  Klicka	  på	  "skicka	  mig	  en	  inloggningsnyckel"	  
4.	  Gå	  till	  din	  inbox	  och	  öppna	  mail	  som	  kommer	  från	  SwingWeb	  	  
5.	  Klicka	  på	  din	  inloggningsnyckel	  som	  du	  fått	  i	  mailet	  	  
6.	  Välj	  ett	  användarnamn	  och	  lösenord	  	  
7.	  Gå	  till	  Start	  -‐	  Mina	  sidor	  -‐	  Kontaktuppgifter	  och	  fyll	  i	  all	  information	  om	  dig	  själv	  	  
8.	  Klicka	  på	  knappen	  "spara"	  högst	  upp	  på	  sidan	  	  
9.	  Gå	  till	  Start	  -‐	  tävling	  -‐	  Mina	  tävlingssidor	  	  
10.	  Klicka	  på	  länken	  "ansök	  om	  prov	  tävlingslicens	  i	  ny	  klubb	  eller	  dansskola"	  
11.	  Välj	  "Jag	  vill	  tävla	  inom	  Swedish	  Dance	  League	  SDL	  och	  klicka	  sedan	  på	  välj	  markerat	  
förbund.	  	  
12.	  Välj	  Kindahls	  Dansakademi	  och	  klicka	  sedan	  på	  välj	  markerat	  förbund	  	  
13.	  Du	  kan	  nu	  också	  anmäla	  dig	  till	  tävling,	  anmälan	  är	  preliminär	  tills	  dansskolan	  har	  
godkänt	  anmälan	  vilket	  vi	  gör	  när	  anmälningstiden	  gått	  ut	  om	  anmälan	  är	  betald	  av	  er.	  
	  	  
Att	  tänka	  på	  inför	  anmälan	  till	  danstävling	  
1.	  Anmäl	  dig	  till	  alla	  de	  grenar	  som	  du	  vill	  tävla	  i.	  Ska	  du	  tävla	  i	  både	  solo	  och	  duo	  behöver	  
du	  anmäla	  både	  dig	  själv	  till	  solo	  samt	  registrera	  en	  duo	  (första	  gången)	  och	  sedan	  anmäla	  
din	  duo.	  Det	  är	  bara	  en	  i	  paret	  som	  anmäler.	  	  
2.	  Var	  uppmärksam	  på	  vilket	  sista	  anmälnings-‐/betaldatumet	  är.	  Om	  man	  inte	  
anmäler/betalar	  i	  tid	  kan	  det	  vara	  så	  att	  du	  inte	  får	  tävla	  alls	  eller	  att	  anmälningsavgiften	  
blir	  högre	  då	  det	  ses	  som	  en	  efteranmälan.	  
3.	  Betala	  i	  samband	  med	  anmälan	  så	  glömmer	  du	  inte	  bort	  anmälningsavgiften.	  Det	  är	  först	  
när	  anmälningsavgiften	  är	  inbetald	  och	  anmälningstiden	  gått	  ut	  som	  dansskolan	  bockar	  i	  
anmälan	  från	  "preliminär"	  till	  "anmäld".	  
4.	  När	  man	  börjar	  tävla	  är	  det	  i	  klassen	  brons.	  Dessa	  klasser	  tävlar	  på	  Rising	  Star	  tävlingarna	  
för	  Disco	  och	  hip	  hop.	  Dessa	  tävlingar	  är	  uppdelade	  i	  regioner/ligor	  där	  vi	  hör	  till	  liga	  3:2.	  
Det	  är	  alltså	  bara	  dessa	  tävlingar	  ni	  ska	  anmäla	  er	  till,	  dvs	  inte	  till	  liga	  1,2	  eller	  4.	  	  
	  


