
AVGIFTER INOM SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 2023

MEDLEMSAVGIFTER 

Förbundsmötet 2022 har beslutat om följande medlemsavgifter,att gälla fr o m den 1 januari 2023:

Verksamhe

tsavgift 
2023 Årsavgift STIM/SAMI Totalt S:s per 

medlem 

1-50 1 500 0 200 1 700 68 

51-100 3 000 500 1 400 4 900 65 

101-150 3 000 1 000 2 600 6 600 52,8 

151-200 3 000 1 500 3 900 8 400 48 

201-300 3 000 3 400 5 550 11 950 47 

301-400 3 000 5 000 7 800 15 800 45 

401-500 3 000 7 500 10 800 21 300 46 

501-600 3 000 9 200 12 600 24 800 45 

601-850 3 000 13 000 15 700 31 700 45 

Över 850 3 000 17 000 23 100 43 100 45 

För ny medlemsförening gäller att innevarande kalenderår betalas endast medlemsavgift på så sätt att 

om antagning sker i tertial 1, 2 respektive 3 är medlemsavgiften 1 500, 1 000 respektive 500 kr. Från 1 

januari nästkommande kalenderår betalas total årsavgift enligt tabellen 

Verksamhets- och STIM/SAMI-avgiften är baserad på det antal medlemmar som är rapporterade i 

IdrottOnline (IOL) 2022-12-31. Om denna rapportering ej skett, får förbundsstyrelsen ta särskilt 

beslut om vilken total årsavgift som ska debiteras för varje aktuell förening. Verksamhetsavgiften 

kommer dock att dubbleras för att täcka det minskade bidraget från RF som DSF får på grund av att 

föreningen inte rapporterat medlemmarna i IOL. 

TÄVLING  

(Fastställda av förbundsstyrelsen 2020-09-21, att gälla fr o m 2021-01-01)
(Avgift för engångslicens fastställdes av förbundsstyrelsen 2022-09-29, att gälla fr o m 2023-01-01)

Licensavgifter 

Låg licens 100 kr, hög licens 400 kr

Låg engångslicens 50kr, hög engångslicens 200kr
Vid uppgradering från låg till hög licens under kalenderår betalas mellanskillnaden. 

Byte av föreningsrepresentation vid halvårsskifte 

Administrationsavgift 200 kr 

Maximal anmälningsavgift på tävling  

350 kr per dansare på SM (400 kr om anmälan gäller mer än en (1) dansgren) 

2 000 kr per lag för SM i Lag 

150 kr per dansare på R-tävling 

250 kr per dansare på övriga tävlingar (400 kr om anmälan gäller mer än en (1) dansgren, vilket för 

Tiodans innebär att max avgift i GP-tävling blir 400 kr om man ställer upp både i Latin & Standard). 

 (Avgifterna gäller ej internationella tävlingar i Sverige). 



Sanktions- och Arrangörsavgifter för Tävling 

Tävling Sanktionsavgift 4 Arrangörsavgift 3 

Liten R-tävling (<= 30 

deltagare) 1 

0 kr 0% 

R-tävling 500 kr 20% 

DM 2 500 kr 20% 

N-tävling (Nationell) 1 500 kr 20% 

GP 2 000 kr 20% 

SM Enligt separat avtal Enligt separat avtal 

1. Liten R-tävling får man arrangera utan kostnad på samtliga N- och GP-tävlingar som tillägg

(t.ex. Barnklassen i pausen för att kunna ge dem mer möjlighet att tävla). Liten R-tävling söker

man speciell sanktion för (max 30 deltagare). Får även arrangeras som enskild tävling.

2. DM kan arrangeras tillsammans med R-tävling eller N-tävling (ej GP).  Avgiften bestäms då av om

det är en R-tävling eller N-tävling.

3. Procent av inbetalda anmälningsavgifter.

4. Sanktionsavgiften för tävling avser en (1) tävling oavsett om flera grenar ingår i tävlingen.

Särskild administrativ tävlingsavgift 

Vid önskemål om uppläggning av tävling i Dans.se som inte är en tävlingsform inom DSF, tas en 

administrativ avgift ut om 500 kr/tävling. 

Protestavgift 

500 kr (hela beloppet återbetalas vid bifall av protesten) 

Inställd tävling 

SM 20 000 kr 

GP 7 500 kr 

DM 5 000 kr 

N-tävling 5 000 kr

R-tävling (vid annan anledning än för få par, enligt VO Dans’ bedömning) 1 000 kr

UTBILDNING  

Sanktionsavgift utbildning  

Grundavgift för alla utbildningar (DSF)  500 kr 

En rörlig sanktionsavgift om 100 kr per deltagare och dag debiteras. Antal dagar baseras på de 

fastställda antal dagar per utbildning i enlighet med vid varje tidpunkt gällande utbildningsprogram, 

som bestäms av VO Utbildning. 

Domarexamination BRR  

Deltagaravgift är 500 kr per gren, dock max 1 500 kr per gång. Deltagare reglerar själv sina kostnader 

för resor och logi. 

Domarkontroll BRR  

Ingen deltagaravgift. Deltagare reglerar själva kostnader för kost och logi. DSF betalar kostnader för 

resor i enlighet med DSF’s resepolicy. 



Domarseminarium BRR  

Domare betalar en avgift på 1100 kr för deltagande på ett 2-dagars domarseminarium. Detta 

inkluderar kost, logi och resa i enlighet med DSF’s resepolicy. 

 Om logi ej bokas är avgiften 600 kr. 

 Merkostnad för enkelrum betalas av domare själva. 

Domaraspiranter betalar en avgift på 500 kr, vilken inkluderar kost, medan man själv reglerar 

kostnader för resa och logi. 

TL/TK-seminarium BRR  

TL/TK betalar en avgift på 1100 kr för deltagande på ett 2-dagars TL/TK-seminarium. Detta 

inkluderar kost, logi och resa i enlighet med DSF’s resepolicy. 

 Om logi ej bokas är avgiften 600 kr. 

 Merkostnad för enkelrum betalas av TK/TL själv. 

ÖVRIGA AVGIFTER 

Videofilmning på nationella mästerskapstävlingar eller av kansliet/centralt arrangerat event, för 
eget bruk, är kostnadsfritt. Vid videofilmning för annat bruk skall ansökan om pressackreditering 
ansökas hos kansliet. Godkänd ackrediteringen kostar 500kr och skall vara betalt senast dag innan 
tävling eller event. 




