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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 13 – 14 april 2002 på Hotell Winn iHaninge
Seminarium kommer att arrangeras lördagen den 13 april på Hotel Winn i
Haninge.
Som bilaga till DSF-Nytt december 2001 medföljde en föreningsfullmakt som
ska vara DSF tillhanda senast den 13 februari 2002.

Tävlingskommittén BRR
Inställd tävling
EBBA´s tävling 16-17/3 är inställd.

Tävlingskommittén Tiodans
Dags för klubbarna att ansöka om tävling för år 2003
OBS ny ansökningstid!! Senast den 28 februari 2002 vill tävlingskommittén ha
klubbens önskemål om tävling för år 2003. Se bilaga.
Nordiska Mästerskapen 2003
2003 är det Sveriges tur att stå som värd för öppna Nordiska Mästerskapen.
Tävlingen har under de senaste åren genomförts som en tvådagarstävling med
IDSF-status i vilken Nordiska Mästerskapen ingått. Vi söker nu en arrangör itll denna
tävling. Datum för tävlingen är 6-7 december 2003.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
IDSF International Open Standard och Latin, 23-24 mars, Yoyogi, Tokyo, Japan
Anmälan senast 31 januari.
World Cup Juniorer och Ungdom , 23 mars, Kaarina, Finland Anmälan senast 24
februari.
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` Övrigt `
Rankinglista och U-poängslista
Bifogat får ni rankinglistor per 31/12 2001 samt listor på registrerade par/trior i er förening.
Kontrollera dessa noggrant! Om någon registrering är felaktig vill vi att ni skickar tillbaka
listan med justeringar så att den ärDSF tillhanda senast 15 februari. Fr o m 28 februari gäller
de registreringar med de eventuella justeringar som då finns hos oss. OBS! Det är
föreningens skyldighet att hålla rätt på parens U-poäng och klasstillhörighet så de
startar i rätt klass.
Hjälp oss gärna att hålla listorna aktuella och stryk par-/triokonstallationer som inte längre
dansar. Vi flyttar då dessa till ett speciellt register där alla U-poäng och klassplaceringar för
det aktuella paret/trion finns kvar men ni slipper att få med dem på er lista varje gång. Detta
kan ni också göra löpande under året.

Distriktsårsmöten
Västergötlands Danssportförbund kallar distriktets föreningar till årsmöte 28
februari 2002 i Alingsås, Tid och plats meddelas berörda föreningar.
Upplands Danssportförbund kallar distriktets föreningar till årsmöte 10 mars kl
19.00 2002 i ENA Bugg & Swings lokaler i Enköping.
Rösträtt vid förbundsmötet 2002
Vid granskning av rösträtten så har även följande föreningar rösträtt:
Kramfors DSK
DK Intakt

Bilagor till DSF-Nytt januari
ð
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Inbjudan GED Grand Prix 9/3
Inbjudan Lorraine Trofé 31/3
Inbjudan Al Minns Cup 6/4
Inbjudan Spirbuggen 4/5
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Inbjudan Scheelebuggen 4-5/5
Inbjudan Munkbuggen 11/5
Rankinglista per 31/12 för BRR och Tiodans
Tävlingskalender BRR 2002
Förslag till tävlingskalender 2003 Tiodans
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