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Det är ingen poäng att jämföra sig
själv med andra på
socialdansgolvet. Man vet inte vilka
förutsättningar de andra har; hur
mycket andra tränar eller hur länge
de dansat.

Lunds dansklubb Gåsastegets klubbinfo Gåsabladet kommer ut flera gånger per år

FRÅN TÄVLINGS HORISONTEN
Rapport från Ulrika och Lotta (december)
Tävlingarna är nu klara för terminen och som vi skrev i vårt förra inlägg så har målet
denna termin varit att lyckas få in det vi tränar på även på tävlingarna.
Både i Ulricehamn och i Nässjö placerade vi oss överst på pallen och med det fick vi 6
poäng. Tillsammans med 1 poäng som vi hade med oss från förra terminen blir vi klara
för klass A.
Vi har dock svävat i ovisshet om vi skulle få lov att göra någon tävling i klass A eftersom
vi tävlar på dispens ett år i taget. Men idag den 3/12 fick vi det glädjande beskedet att
vi får tävla ett år till så nu tränar vi allt vad vi kan och det stora målet är SM som 2019
går i Gävle.

Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var! ”vi alla hjälps åt”

Lite om hur tävlingssystemet är uppbyggt. I N, nationell klass startar man i klass C och
här måste man ta minst 6 poäng. Man kan välja att stanna kvar i C tills man har 15
poäng men sen flyttas man upp till B. När man fått 6 poäng i B flyttas man upp till A
och det är så långt vi kommit.
Det finns en klass till som heter Super A och vi återkomma med hur man tar sig dit när
vi kommit så långt. Ju högre klass desto högre tempo i musiken.
Hur får man då poäng? Om det är mer än 7 par som tävlar får 1:an 3 poäng, 2:an 2
poäng och 3:an 1 poäng. Tabellen ovan visar poängsystemet som är hämtat från
Svenska Danssportförbundets hemsida.
Utöver klasserna R, C, B, A och Super A så är det uppdelat efter ålder. Vi tävlar i 35+
vilket betyder att båda måste vara över 35 år.
De tävlingar vi har inplanerade är Sten Sture GP i Sävsjö den 23/3 och Jönköpingstrofén
den13/4. Eventuellt kan vi vara med i distriktscupen i Tyrebuggen i Tyringe den 16/3
och i Munkbuggen i Munkedal den 30/3 men det beror på hur Lotta jobbar och hur
tävlingarna ligger. Det går inte att ta ledigt hur mycket som helst från jobbet! Om inte
man har sponsorer så klart.
Vi uppskattar allt stöd vi får, alla hejarop, pepp och glädje. Kom gärna fram och prata
med oss när ni ser oss ute! Kom gärna och heja när det är tävlingar!
God jul från Ulrika och Lotta

Redaktörens anmärkning:
SM går 31 maj – 1 juni och arrangeras av Gävle Rockin' & Rollin' Club,
http://www.grrc.nu. Det skall bli spännande att följa dem och ser fram mot nästa
rapport.

Besök gärna en danstävling, det svänger rejält och du kommer garanterat att bli
inspirerad och inte minst känns all dansglädje!
Vill du veta mer? Maila tavling@gasasteget.se
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