April 2003

VID SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
den 12-13 april 2003 valdes följande styrelse för Svenska Danssportförbundet:
Ordförande:

Lars-Göran Göransson (omvald 1 år)

Ledamöter:

Lars Granström
Per-Olof Larsson
Ted Heikura
Georg Andrésen
Kerstin Karlsson
Johanna Svensson

(1 år kvar)
(omvald 2år)
(1 år kvar)
(1 år kvar)
(nyvald 2 år)
(nyvald 2 år)

Suppleanter:

Mindi Lindqvist
Elin Lindgren
Harri Levänen

(omvald 1 år)
(omvald 1 år)
(nyvald 1 år)

Juridiska
Tyvärr måste deltagare i danstävlingar ibland diskvalificeras. Konsekvenserna av en
diskvalificering har inte framgått tydligt i reglementet. Följande regel gäller:
Diskvalificerat par/trio placeras sist i resultatlistan som
Fördelning av uppflyttningspoäng görs som om paret/trion deltagit.

oplacerat.

Regeln tillämpas redan men den har inte varit inskriven i reglementet. Den kommer
att föras in vid nästa revision.
Den vanligaste orsaken till diskvalificering är att deltagaren/deltagarna saknar licens.
Vi vill än en gång påpeka att det är föreningarnas ansvar att i samband med
tävlingsanmälan kontrollera att licens finns (eller att den söks i samband med
anmälan). Den positiva sidan av licensen tycks alltför lätt glömmas bort. Utan licens
saknar den tävlande det försäkringsskydd som är inbakat i licensen.
Att föreningen ansvarar för att licens finns behöver inte betyda att föreningen betalar
den. Fördelning av kostnader för licens, anmälningsavgift mm är en helt
föreningsintern angelägenhet.
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Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
French Open , Main Class Rock´n Roll, 17 maj, Montpellier, Frankrike
Anmälan senast 3 maj.
European Cup B Klass Rock´n´Roll, 24 maj, Weiz, Österrike,
Anmälan senast 30 april.

Utbildning
Under de senaste åren så har Buggen utvecklats väldigt mycket och vårt utbildar
material har blivit gammalt. För att få fram ett bra utbildningsmaterial i Bugg som
ligger i tiden så inbjöd vi alla Bugg utbildare för DSF till en träff i Göteborg den 15-16
mars. Där sattes ramar och nya riktlinjer om innehåll och utlärningsmetoder. Detta
arbete kommer nu att gå vidare till övriga discipliner.
Alla utbildare för DSF bör boka in helgen 1-2 november då vi inbjuder till en
gemensam utbildarträff. Tid och plats återkommer vi med senare.

TK Tiodans
Regel för användning av landslagsoverall.
Overallen får endast bäras på de svenska tävlingar som har internationell status
samt på utländska tävlingar. Det åligger klubbarna att informera sina dansare.

Övrigt
Helgstängt på kansliet:
Fredagen den 2 maj samt den 30 maj är kansliet stängt.

Bilagor till DSF- Nytt April
ð Inbjudan Mälarbuggen 4 oktober.
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