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V. TEKNISKA REGLER, SOLODANS  
för säsongen 2022/2023 

 
 
 
TESTKRAV Lägsta testkrav Förbunds-

tävling 
A-

tävling 
Klubb-
tävling 

Stjärn-
tävling Fri Basic 

Senior Tävlingstest 2 - - X X 
Junior Tävlingstest 1 - - X X 
Ungdom Tävlingstest - - X X 
Debutant Tävlingstest - - X X 
Stjärnklass Tävlingstest - - - X 

 

ÅLDERSINDELNING Född tidigast Född senast 

Samtliga nationella tävlingar   

Senior Damer och herrar - 2007-06-30 

Junior Damer och herrar 2003-07-01 2009-06-30 

Ungdom (Advanced Novice) Flickor och pojkar 2007-07-01 2012-06-30 

Ungdom (Intermediate Novice) Flickor och pojkar 2007-07-01 2012-06-30 

Debutant (Basic Novice) Flickor och pojkar 2004-07-01 - 

Stjärnklass Flickor och pojkar 2004-07-01 - 
 

Faktorer för programkomponenter 

Samtliga tävlingsklasser bedöms med följande programkomponenter:  

Mönsterdans Rytmdans och fridans 

Timing 

Presentation 

Skridskoteknik 

Komposition 

Presentation 

Skridskoteknik 

 

Tävlingsklass Faktor 
Mönsterdans Rytmdans Fridans 

Senior 
Junior 

1,17 1,33 2,00 

Ungdom (Advanced Novice) 0,93  1,33 
Ungdom (Intermediate Novice) 0,7  1,00 
Debutant (Basic Novice) 0,7 - 1,00 
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SENIOR 
 
KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) 
 

Dans i latinsk stil: minst 2 olika dansstilar/rytmer ska väljas från Salsa, Bachata, Merengue, 
Mambo, Cha Cha, Rumba, Samba.  

Mönsterdanssekvensen (PSt) och stegsekvensen måste åkas till olika stilar/rytmer 

 

 En (1) stegsekvens av mönsterdanstyp (PSt) (Style D) 

 En (1) koreografisk rytmsekvens (ChRS) 

 En (1) kort pose 
Max 7 sekunder 

 En (1) stegsekvens (Style B) 
Ska åkas till en annan rytm än den rytm som väljs för PSt. 

 En (1) twizzelsekvens (SqTw) 
 

 
FRIDANS Programtid 3 minuter och 30 sekunder (+/- 10 sekunder) 
 Musiken får innehålla sång. 

 Tre (3) olika typer av korta poser (max 7 sekunder) ELLER  
En (1) kort pose (max 7 sekunder) och en (1) kombinationspose (max 12 sekunder 
totalt). Den korta posen måste vara en annan typ än de som bildar kombinationsposen. 

 En (1) danspiruett 

 En (1) stegsekvens (Style B)  

 En (1) sekvens med vändningar på en fot FD variant 

 En (1) sekvens med twizzlar (SyTw) 

 Tre (3) olika koreografiska element av följande: 
- Koreografisk pose 
- Koreografisk roterande rörelse 
- Koreografisk twizzlande rörelse 
- Koreografisk glidande rörelse 
- Koreografisk karakteristisk stegsekvens 

 

 
Detaljerade regler finns i ISU Special Regulations & Technical Rules 2022, rule 709 för rytmdans, rule 710 för 
fridans och ISU Communication 2468, 2484, 2494 samt efterföljande ISU Communications. 
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JUNIOR 
 
KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) 
 

Rytm: Tango plus minst en av följande dansstilar - Paso Doble, Flamenco, Spansk vals, 
Fandango, Bolero, Jota, Sevillanas, Milonga 
 
Mönsterdanselementet - Argentinsk Tango – åks till tangorytm med ett tempo av 24 takter 
av 4 slag per minut (96 slag/min) plus/minus 2 slag per minut. 

 
 
 Två (2) sektioner av Argentinsk Tango 

Sektion 1: steg #1-18; Steg #1 av 1AT ska starta till vänster om domarna 
Sektion 2: steg #19-31; Steg #19 av 2AT ska starta till höger om domarna. 

Sektionerna kan åkas efter varandra i valfri ordning eller separat. 

 En (1) kort pose 
Max 7 sekunder 

 En (1) rak stegsekvens mittlinje eller diagonal (Style B) 
Ska åkas till annan rytm än Argentinsk Tango. 

 En (1) twizzelsekvens (SqTw) 
 

 

Beskrivning och dansmönster för Argentinsk Tango finns på ISU:s hemsida på följande länk:  
https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq 

 
 
FRIDANS Programtid 3 minuter (+/- 10 sekunder) 
 Musiken får innehålla sång. 
 

 Två (2) olika typer av korta poser (max 7 sekunder vardera) ELLER 
En (1) kombinationspose (max 12 sekunder totalt) 

 En (1) danspiruett 

 En (1) stegsekvens (Style B) 

 En (1) sekvens med vändningar på en fot FD variant 

 En (1) sekvens med twizzlar (SyTw) 

 Två (2) olika koreografiskt element av följande: 

- Koreografisk pose 

- Koreografisk roterande rörelse 

- Koreografisk twizzlande rörelse 
- Koreografisk glidande rörelse 

- Koreografisk karakteristisk stegsekvens  

 

Detaljerade regler finns i ISU Special Regulations & Technical Rules 2022, rule 709 för rytmdans, rule 710 för 
fridans och ISU Communication 2468, 2484, 2494 samt efterföljande ISU Communications. 
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UNGDOM (Advanced Novice) 
 
 

MÖNSTERDANSER (med Key Points) 

Westminster Waltz, 2 sekvenser 
Musik: Waltz 3⁄4; Tempo 54 takter med 3 slag (162 slag per minut) plus eller minus 
3 slag per minut 

Argentinsk Tango, 2 sekvenser 
Musik: Tango 4/4; Tempo 24 takter med 4 slag (96 slag per minut) plus eller minus 
2 slag per minut 

Mönsterdanserna ska åkas i den ordning som de är listade och första sekvensen 
ska vara på domarsidan. Första steget i dansen måste vara på slag 1 i takten. 

Åkaren ska ha med sin egen musik, vilken kan vara ISU:s musik låt 1-5 eller egen 
vald musik. 

Beskrivningar och diagram över ISU:s mönsterdanser finns på ISU:s hemsida: 
https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq 

 
 
FRIDANS Programtid 2 minuter och 30 sekunder (+/-10 sekunder) 
 

 En (1) kort pose (max 7 sekunder) 

 En (1) danspiruett 

 En (1) stegsekvens, mittlinje, diagonal, serpentin eller cirkel (Style B) 

 En (1) sekvens med vändningar på en fot FD variant 

 En (1) sekvens med twizzlar (SqTw) 
Max ett steg mellan twizzlarna 

 Två (2) olika koreografiskt element av följande: 

- Koreografisk pose 

- Koreografisk roterande rörelse 

- Koreografisk twizzlande rörelse 
- Koreografisk glidande rörelse 
- Koreografisk karakteristisk stegsekvens 

 

Anmärkning avseende Level: Bara svårigheter upp till Level 3 kommer att räknas i de föreskrivna elementen 
(utom koreografiska element). Övriga svårigheter kommer inte att räknas och den tekniska panelen kommer att 
bortse från dem. 
 
Detaljerade regler finns i ISU Special Regulations & Technical Rules 2022, rule 710 och ISU Communication 2463 
samt efterföljande ISU Communications. 
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UNGDOM (Intermediate Novice) 
 
 
MÖNSTERDANSER (med Key Points) 
 

Rocker Foxtrot, 4 sekvenser 

Musik: Foxtrot 4/4; Tempo 26 takter med 4 slag (104 slag per minut) plus eller 
minus 2 slag per minut 

American Waltz, 2 sekvenser 

Musik: Vals 3⁄4; Tempo 66 takter med 3 slag (198 slag per minut) plus eller minus 
3 slag per minut 

Mönsterdanserna ska åkas i den ordning som de är listade och första sekvensen 
ska vara på domarsidan. Första steget i dansen måste vara på slag 1 i takten. 

Åkaren ska ha med sin egen musik, vilken kan vara ISU:s musik låt 1-5 eller egen 
vald musik. 

Beskrivningar och diagram ISU:s mönsterdanser finns på ISU:s hemsida: 
https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq 

 
 
FRIDANS Programtid 2 minuter (+/-10 sekunder) 
  

 En (1) kort pose (max 7 sekunder) 

 En (1) danspiruett 

 En (1) sekvens med twizzlar (SqTw) 
Max ett steg mellan twizzlarna 

  Två (2) koreografiska element, varav 

o Ett (1) ska vara en koreografisk karakteristisk stegsekvens 

o Ett (1) väljs från: 

- Koreografisk pose 

- Koreografisk roterande rörelse 

- Koreografisk twizzlande rörelse 

- Koreografisk glidande rörelse 
 
 
Anmärkning avseende Level: Endast svårigheter upp till Level 2 kommer att räknas i de föreskrivna elementen 
(utom koreografiska element). Övriga svårigheter kommer inte att räknas och den tekniska panelen kommer att 
bortse från dem. 
 
Detaljerade regler finns i ISU Special Regulations & Technical Rules 2022, rule 710 och ISU Communication 2463 
samt efterföljande ISU Communications. 
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DEBUTANT (Basic Novice) 
 
 
MÖNSTERDANSER (utan Key Points)  
 

Swing Dance, 2 sekvenser 
Musik: Foxtrot 4/4; Tempo 25 takter med 4 slag (100 slag per minut) plus eller minus 2 
slag per minut  

Tango Fiesta, 3 sekvenser 
Musik: Tango 4/4; Tempo 27 takter med 4 slag (108 slag per minut) plus eller minus 2 
slag per minut 

Mönsterdanserna ska åkas i den ordning som de är listade och första sekvensen 
ska vara på domarsidan. Första steget i dansen måste vara på slag 1 i takten. 

Åkaren ska ha med sin egen musik, vilken kan vara ISU:s musik låt 1-5 eller egen 
vald musik. 

Beskrivningar och diagram ISU:s mönsterdanser finns på ISU:s hemsida: 
https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq 

 
 
 
FRIDANS Programtid 1 minut och 30 sekunder (+/-10 sekunder) 
 

 En (1) danspiruett 

En (1) sekvens med twizzlar (SqTw) 
Max ett steg mellan twizzlarna  

 Två (2) koreografiska element, varav 

o Ett (1) ska vara en koreografisk karakteristisk stegsekvens 

o Ett (1) väljs från: 

- Koreografisk pose 

- Koreografisk roterande rörelse 

- Koreografisk twizzlande rörelse 

- Koreografisk glidande rörelse 
 
 

Anmärkning avseende Level: Endast svårigheter upp till Level 1 kommer att räknas i de föreskrivna elementen 
(utom koreografiska element). Övriga svårigheter kommer inte att räknas och den tekniska panelen kommer att 
bortse från dem. 
 
Detaljerade regler finns i ISU Special Regulations & Technical Rules 2022, rule 710 och ISU Communication 2463 
samt efterföljande ISU Communications. 
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STJÄRNKLASS (Stjärntävling) 
 
MÖNSTERDANS (utan Key Points) 

Canasta Tango, 3 sekvenser 
Musik: Tango 4/4; Tempo 27 takter med 4 slag (108 slag per minut) plus eller minus 2 
slag per minut 

Första sekvensen ska vara på domarsidan. Första steget i dansen måste vara på 
slag 1 i takten. 

Åkaren ska ha med sin egen musik, vilken kan vara ISU:s musik låt 1-5 eller egen vald 
musik. 

Beskrivning och diagram finns på denna länk:  
https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq/novice-pattern-dances/21963-
tango-canasta/file 

 
 
 
FRIDANS Programtid 1 minut och 30 sekunder (+/- 10 sekunder)  
 

 En (1) danspiruett 

 En (1) twizzelsekvens (SqTW) 
Max ett (1) steg mellan twizzlarna. 

 Två (2) koreografiska element, varav 

o Ett (1) ska vara en koreografisk karakteristisk stegsekvens 

o En (1) koreografisk pose 
 
 
 
Detaljerade regler finns i ISU Special Regulations & Technical Rules 2022, rule 710 och ISU Communication 2463 
samt efterföljande ISU Communications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIELLA REGLER 
 

Följande regler för Isdans gäller även för Solodans – se Tekniska regler Isdans  
 

Kallelse till start 
Tävlingskläder 

Musik 
Programtid 

Avbrott, musikproblem och inkompletta program 
Avdrag för fall och övriga avdrag 


