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Tävlingskommittén Tiodans
Ändring av tävlings datum;
GP Latin 23 november i Örebro har flyttats till den 26 oktober.

Följande dokument finns att begära från kansliet;
Nya regler angående Wienervals från IDSF.
Ny handläggning av inbjudningstävlingar
Regler angående uttagning till EM och VM

Utbildningskommittén
Utbildningsmötet ändrat från 7 april.
Utbildningskommittén kommer att kalla till utbildarkonferens i Stockholm den 25-26 maj.
Riktad inbjudan kommer senare i vår med tider, plats och program.
Utbildningskommittén / Nettan Caspersen

§§ Juridiska kommittén §§
Se separat information om kontrolluppgifter.

Tävlingskommittén BRR
Nipbuggen 23 mars 2002;
Tyvärr så har RUN fallit bort i inbjudan till tävlingen. Observera att den klassen också finns
med på tävlingen.

Licenser
Pga. obetalda licenser har TK BRR varit tvungen att diskvalificera par som startat men ej
enligt tävlingsreglementet fullgjort sina skyldigheter. I tävlingsreglementet 2.3 står det att
licensen skall vara registrerad vid anmälan till tävling.
Registrerad innebär att licensansökan och licensavgift skall ha inkommit till DSF:s kansli.
Undantag kan göras vid följande fall: om par/trio efter anmälningstidens utgång p g a
uppflyttning kommer att tillhöra regelgrupp med krav på högre licens, skall licensansökan och
licensavgift ha kommit in till DSF:s kansli senast onsdagen efter uppflyttningstillfället.
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Vår uppmaning till föreningarna är att alltid se till att i god tid ansöka om licens innan
tävlingsanmälan sker så att dansarna slipper vara med om sådana olyckliga situationer som
diskvalificering. (Vid internetbetalning sker överföring först nästa bankdag. Att t ex betala
fredagskväll innebär att överföring inte sker förrän efter helgen!).
Finns ingen licens är dansaren inte heller försäkrad under tävlingen.
Enligt tävlingsreglementet 2.2 bör vi även påpeka att rätt att delta på nationella tävlingar
anordnade av DSF, distriktsorgan eller medlemsförening, har de dansare som representerar
medlemsförening vilken fullgjort sina skyldigheter gentemot DSF. Det är därför viktigt att
samtliga föreningar fullgör sina skyldigheter gentemot DSF för att föreningens dansare ej
skall stängas av från tävlingsverksamheten.

En uppmaning till de föreningar som sökt tävling för år 2003.
Preliminär boka lokal redan nu så att det slipper bli flera inställda tävlingar p g a lokalbrist.
Meddela TK BRR snarast om det blir problem med lokalen. Det har kommit flera missnöjda
samtal till TK BRR där föreningar och dansare planerat sin tävlingsverksamhet efter den
preliminära tävlingskalendern och därför känt sig lurade och besvikna över de inställda
tävlingarna.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
Vienna Dance Concourse, Open Dance / Standard & Latin 22-24 mars, Wien, Österrike
Anmälan senast 10 mars
Rock ´n ´Roll World Masters, 20 april Reisa, Tyskland. Anmälan senast 15 april
IDSF Austrian Youth Open, 26-28 april Wels, Österrike. Anmälan senast 10 april
Boogie Woogie World Cup 11 maj, München, Tyskland. Anmälan senast 21 april

Övrigt
Distriktsårsmöten
Västmanlands Danssportförbund kallar distriktets föreningar till årsmöte.
Lördagen den 16 mars 2002 kl 11.00 på Hotel Winn, Västerås.
Årsmöteshandlingar sänds före mötet till berörda föreningar.
Sedvanliga förhandlingar, förfriskningar

Licenslista
Bifogat med detta DSF-nytt finns en lista över de dansare i er förening som har licens.
Medtagna är alla licenser som är registrerade t o m 2002-01-25. Denna lista tas med till
tävlingar och kan uppvisas vid en ev. licenskontroll. Listan gäller istället för kopia av licens.
Listan får kopieras, dock måste DSF:s stämpel samt underskrift vara väl synlig. Om Ni
saknar lista var god och kontakta kansliet snarast. Licenskontroll kommer att ske på tävling
efter det DSF-nytt februari har utkommit.
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Bilagor till DSF- Nytt februari
ð Pepparrotsbuggen 6 april
ð Alemana Cup 20 april
ð Jönköpingstrofén 20 april
ð Hjorovision Dance Contest 24 april
ð Tullbrobuggen 4 maj
ð Storsjöbuggen 11 maj

_ SM BRR 18-19 maj
_ URM BRR & Pingstbuggen 20 maj
_ Basblock 1, 16 mars, Lycksele
_ Basblock 2, 17 mars, Lycksele
_ DSF:s Sommarcamp 28 juli -3 augusti, Lidköping
_ Juridiska kommittén information
_ Licenslista per 020125 (endast föreningar)
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