Juni-Juli 2003

Distrikt och Rekrytering
Var med och utveckla danssverige. Var med och öka statusen på distrikten och flytta
bestämmanderätten närmare dansarna. Hjälp oss att organisera danssverige i den
riktning som gagnar danssporten. Vi är kort om folk i kommittén för Distrikt och
Rekrytering och behöver din hjälp. Var med i en stimulerande arbetsgrupp med "högt
i tak". Hör av dig till henric.martensson@blaaskor.nu.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
IDSF Grand Slam Standard 2003, Villorba, Italien. 19 juli, Anmälan senast 1 juli.
World Cup Rock´n Roll Youth/junior och B-klass, Bad Hersfeld, Tyskland.
13 september, Anmälan senast 31 juli
Grand Prix de la ville esch, IDSF International Open Latin, IDSF Senior Open Standard,
Luxemburg, 16 augusti, Anmälan senast 31 juli
Dutch Open Dans 2003, Assen, Holland, 13-16 november, Anmälan senast 15 oktober

Tävlingskommittén BRR
Information om höstens kommittémöten.
Första veckan i månaden kommer TK BRR att hålla kommittémöten. Vi ber er därför
att senast den 25:e månaden innan komma in med de ärendens som ni vill få
behandlade då.
Inför nästa års SM vill vi redan nu upplysa om att vi kommer att sätta ett stoppdatum
för ev ansökningar om dispenser och klassflyttningar. Det ligger under hösten tre st
och under våren två st GP-tävlingar. Enligt reglementet räknas placeringarna från de
tre bäst av de fem senaste tävlingarna med GP-status vad det gäller ranking inför
kommande SM.
SM-ARRANGÖR 2004 SÖKES!!!!!!! Hör av er om ni känner er intresserade.
Tävlingskalendern för år 2004 skickas nu ut till berörda arrangörsföreningar för ev
justeringar varefter vi kommer att lägga ut den på DSF:s hemsida.
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Sedan vill vi tacka för ett trevligt och väl genomfört SM och önska alla dansare en
glad sommar!

Övrigt
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.
Ranking poäng för Standard och Latin finns inte med i dessa listor.
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.

Diskussionsforum
Förbundet har öppnat ett diskussionsforum på hemsidan. Här kan vi diskutera alla frågor
som berör danssport och Svenska Danssportförbundet. Ni når forumet på
www.danssport.se/forum eller genom länk på första sidan. Välkommen att bidra till en
utvecklande diskussion.

Aktuellt från kansliet
Veckorna 28-32, d v s 7 juli – 8 augusti stänger vi telefonerna på kansliet. E-post, brev och
fax kommer dock att bevakas.

Vikarie
Vår kanslichef Jessica, skall vara tjänstledig för studier under hösten 2003.
Vi söker en vikarie för perioden första augusti till sista december.
Frågor om tjänsten? Vänd dig till Jessica Rosén tele 08-605 64 23,
Georg Andrésen, personalansvarig, tele 0708-30 34 37,
Lars-Göran Göransson , ordförande, tele 0707-60 77 96.
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Bilagor till DSF- Nytt Juni-Juli
ð Inbjudan Bockstensbuggen 14/9
ð Inbjudan Ådalsbuggen 4/10
ð Inbjudan Wild West Trophy 4/10
ð Inbjudan Oskarshamnsbuggen 25/10
ð Inbjudan Frostdansen 25/10
ð Inbjudan grundl. funktionär 16/8 lycksele

ðInbjudan Basblock del1 16/8 Borås
_Inbjudan Basblock del2 partr 17/8 borås
ðInbjudan Kursledare bugg steg2 21-24/8
ðInbjudan Basblock del1 30/8 Enköping
ðInbjudan basblock del 2 kursl. 31/8 Enk.
ðInbjudan Kursledare bugg steg1 6-7,13-

14/9

ð U-poängslistor (endast föreningar)

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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