
Rising Star Liga 3  

Inom tävlingsdansen finns det många olika nivåer och regioner/sektioner. Tävlingen som 
eleverna ska anmäla sig till heter Rising Star. Vi på Kindahls Dansskola Vällingby tillhör den 
sektionen som heter Liga 3.  

Hitta rätt nivå/klass och åldersgrupp  

Alla dansare som börjar tävla startar i bronsklass. Utifrån hur gammal den tävlande är sker 
även en åldersgruppering som utgår från hur många år du fyller innevarande kalenderår.  

 

En klass kommer alltså heta t.ex. ”Brons Barn 1” där Brons står för nivå och Barn 1 för den 
ålder dansaren har.  

• Fyller du 13 år i december 2022 så räknas du som 13 år hela år 2022.  
• I duo styr den ålder som den äldre i paret har. Är en 13 år och den andre 14 så dansar 

duon i Junior 2.  

Att tänka på vid anmälan  

Tänk på att det behövs en anmälan per disciplin. Ska du tävla både i solo och duo ska du 
alltså registrera en anmälan för solo och en för duo. I duo räcker det med en anmälan, d.v.s. 
att en i duon anmäler båda. För de som redan har danslicens har vi hjälpt till att skapa alla 
duos på dans.se. Det bör därför inte vara några problem att anmäla i duo. Vi föreslår att de 
som ska tävla tillsammans i duo pratar ihop sig och bestämmer vem som är ansvarig för att 
anmäla duon till tävlingen.  

Gör såhär!  

STEG 1   
Att skapa ett konto:   

1. Gå in på www.dans.se 
2. Skapa ett konto genom att fylla i förnamn, efternamn och e-post Gå in på mejlen och 

klicka på inloggningsnyckeln 
3. Klicka på ”lägg till eller ändra dina person- och adressuppgifter” och fyll i alla 

uppgifter 
4. Spara !  

STEG 2   
Att söka licens:  



Då detta är en prova-på-tävling behövs ingen betalning för licensen denna första gång. 
Fortsätter du tävla kommer du att betala en licensavgift som gäller för ett år i taget.  

5. Klicka på ikonen dans.se uppe i vänstra hörnet  
6. Nu kommer du på ”startsidan”. Klicka på ”Mina tävlingssidor för dig som 

tävlingsdansar eller som vill börja tävlingsdansa 
7. Nu kommer du in på din sida där du kommer kunna se alla dina anmälningar samt 

resultat från tävlingar  
8. Klicka på ”Ansök om tävlingslicens”  
9. Välj förbund. Vårt förbund heter SDO - Sveriges Dansorganisation 
10.  Välj dansskola. Du ska välja Kindahls Dansskola (KD) - väldigt viktigt att ni väljer rätt 

dansskola här! 
11. Nu ska du bocka för ”Endast gratis provlicens som kan utnyttjas för en första tävling” 

(nedersta rutan) och sedan bekräfta.  

STEG 3 
Att anmäla till en tävling:  

12. Klicka på start – Tävling – Alla tävlingar 13. Välj den tävling du ska anmäla dig till Välj 
Rising Star Liga 3 16 november i Uppsala  

13. Klicka på det lilla plustecknet bredvid tävlingen  
14. Klicka på ”Anmäl dig själv”  
15. Följ sedan instruktionerna för att avsluta anmälan  
16. OBS! ska du tävla i solo och duo behövs två anmälningar  

Tveka inte att kontakta oss om det skulle vara några problem med anmälan eller licensen. 
Vi svarar på 070-873 32 62. Fråga gärna en gång för mycket då det kan vara klurigt att ändra 
om något skulle bli tokigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


