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Utbildning
Utbildningsansvariga
För att kunna få ut information om utbildningar mm till alla utbildningsansvariga på ett
smidigt sätt önskar Utbildningskommittén att ni sänder oss namn, adress,
telefonnummer och E-postadress. Vi tar gärna emot på E-post: puppa@idrott.nu eller
per brev till DSF kansli.
Västergötlands DSF vill påminna om Sekretariatsutbildningen och
Tävlingsadministatörsutbildningen som kommer att äga rum i Vara den 2-3 november
2002. Inbjudningarna finns på vår hemsida; www.danssport.se

Juridik
Bifogat får ni reviderade tävlingsreglementen, tävlingsbestämmelser samt
övergångsregler gällande från 2003-01-01.
I samband med LAG-SM i Vara planeras ett seminarium om regelförändringarna för
BRR om tillräckligt intresse finns.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
Finland Open, IDSF International Open Latin och standard,
Lahti, Finland. 19-20 oktober, Anmälan senast 20 september.
Finsk Rankingtävling i Boogie Woogie, Rock´n Roll, Lindy Hop. Kaarina, Finland.
5 oktober, Anmälan senast 21 september.
World Cup Rock´n Roll Juniorer och Ungdom, Krakow, Polen. 23 november,
anmälan senast den 31 oktober.
World Masters Rock´n Roll och Boogie World Cup Main class, Lyon, Frankrike.
30 november. anmälan senast den 30 oktober.

Tävlingskommittén Tiodans
Till tävling i Riga , Lettland den 28 december 2002 sker uttagning av Junior II Latin
den 15 oktober enligt gällande ranking.
Ändrat Datum
DK Diamants tävling är flyttad till den 23 november 2002.
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Tävlingskommittén BRR
Arrangör sökes
TK BRR söker arrangör för SM i BRR 2003. Kontakta Ewa Hägglund om ni är
intresserade att anordna nästa års SM.
Rättelse i LAG-SM informationen.
Punkt 2 i informationen skall lyda: Tävlande får endast representera den förening
som de har gällande licensierade för.

Övrigt
Aktuellt från kansliet.
Telefontid kansliet
Meddelande och frågor till kansliet lämnas med fördel via E-post
kansli@danssport.se.
Kansliet har telefontid mellan 10 och 12 måndag till fredag. Övrig tid går det bra att
lämna meddelande och frågor på telefonsvararen så besvaras dessa så snart som
mjöligt.
Enskilda medlemmar i förbundets föreningar skall vända sig till sin egen
förening och inte direkt till kansliet.
Tyvärr har vår personal drabbats av att vissa personer inte respekterar att vår
kanslipersonal har arbetstid. Dessa personer har istället ringt på privata
mobilnummer och hemtelefon efter arbetstidens slut, vilket har upplevts stressande.
Jag är tacksam om samtliga i fortsättningen respekterar kansliets arbetstider och om
möjligt för att ytterligare underlätta för kansliet använder E-post som förstahands
alternativ.
Lars-Göran Göransson, ordförande
Matrikel
Ny uppdaterad matrikel ligger nu på hemsidan.
Personalen
Monica Augustsson slutar nu på kansliet och vi tackar för den här tiden och önskar
lycka till i framtiden. Vi hälsar välkommen Thomas Claesson som kommer att arbeta
halvtid på kansliet.
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Bilagor till DSF- Nytt September
ð Övergångsregler nytt reglemente
ð Inbjudan Ulricabuggen GP 9/11
ð Tävlingskalender 2003 Tiodans
ð Inbjudan Bogesundbuggen 10/11
ð Information Bockstensbuggen 12/10
_ Inbjudan Brunnasnurren 16/11
ð Information Höstbuggen 26/10
_ Inbjudan Höstkonferens SBDSF 2/11
ð Tävlingsreglemente och Tävlingsbestämmelser 2003-01-01

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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