Juni-Juli 2002
Vill ni se bra dans under sommaren då kan vi fresta med:

VM i Lindy Hop den 9 augusti på Nalen i Stockholm.
VM i Bugg den 24 augusti i Katrineholm.
samt
EM i Dubbelbugg den 24 augusti i Katrineholm.
Mer information finns på hemsidan under sommaren.

Utbildning
Basblock del 2 partränare i Umeå i september
Det har blivit fel datum vid ovanstående utbildning. Det rätta datumet är
8 september.

Juridik
Bifogat får ni med en lista på de föreningar som fullgjort sina skyldigheter gentemot DSF.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
Norway International Championships, IDSF Internationel Open Latin och standard,
Oslo, Norge. 16-17 augusti, Anmälan senast 1 juli.
Dans 2002, Dutch Open Championships, IDSF International Open, Assen, Holland.
7-10 november, Anmälan senast 15 oktober.

Tävlingskommittén BRR
Arrangör sökes
TK BRR söker arrangör för SM i BRR 2003. Hör av er till kommitén om ni är intresserade
att anordna nästa års SM.

Katrineholm Open 24-25 augusti
Klassen DJD är flyttad från lördagen den 24 augusti till söndagen den 25 augusti.
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Övrigt
Svenska Danssportförbundets matrikel
Med detta DSF-Nytt bifogas föreningsmatrikeln Vill Ni ha fler matriklar kostar de 50: - /styck.
Matrikeln kan också laddas ner gratis från www.danssport.se.

Ranking och U-poäng
De uppdaterade rankinglistorna kommer att finnas på hemsidan inom kort.
Bifogat får ni 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 är
DSF tillhanda senast 16 augusti. Fr o m 31 augusti 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.

Aktuellt från kansliet
Veckorna 27-30, d v s 1-28 juli stänger vi telefonerna på kansliet. E-post, brev och fax
kommer dock att bevakas.

Vi önskar er alla en skön sommar!
Bilagor till DSF- Nytt Juni-Juli
ð Protokoll från förbundsmötet 2002
ð Matrikel
ð U-poängslistor (endast föreningar)
ð Juridiska kommittén meddelar
ð Inbjudan Umé Buggen 21/9
ð Inbjudan GP Latin 21/9
ð Inbjudan Oskarshamnsbuggen 28/9
ð Inbjudan Ludvika Snurren 28/9
ð Inbjudan Nipbuggen 12/10
ð Inbjudan Basblock del 1 10/8

ð Inbjudan Basblock del2 kursl. B 11/8
_ Inbjudan Basblock del2 Partr. B 11/8
_ Inbjudan Partränarutb. B steg1 17-18/8
ð Inbjudan Kursledarutb. B steg1 17-18/8,31/8-1/9
ð Inbjudan Grund. Funktionärsutb. 31/8
ð Inbjudan Lagledarutbildning 14/9, Vara
ð Inbjudan Lagledarutbildning 14/9, Enk.
ð Inbjudan Sekreteriatsutb. BRR 28-29/9
ð Inbjudan Sekreteriatsutb. BRR 2-3/11
ð Inbjudan Tävl. admin. utb. 2-3/11

Idrottens Hus, 123 87 FARSTA, Tel 08-605 64 22, 08-605 64 23
Telefontid: måndag – fredag 10.00-12.00
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
utbildning@danssport.se
licens@danssport.se
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