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Kansliet flyttar
Flytten inleds i mitten av december och beräknas vara helt klar till årsskiftet. Detta
kommer att medföra en något nedsatt arbetskapacitet under en kort period och vi
hoppas att ni kan ha överseende med detta.
Den nya adressen är:
Svenska Danssportförbundet
Idrottshuset Farsta
123 43 FARSTA
Tel: 08- 683 30 22

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
World Championships Juniors Formations,Acrobatik Rock´n Roll, Bratislava 29
november, Anmälan senast 7/11
World Cup Rock´n Roll Youth/Juniors, European B Cup, Polen, 15 november, Anmälan
senast 31/10
World Championship Rock´n Roll, Main Class Québec, Canada, 22-23 november,
Anmälan senast 1/11
IDSF Open Latin och IDSF Senior Open, Tyskland, 21 november, Anmälan senast 3/11
Manila IDSF International Open Championship, Filipinerna, 9 november, Anmälan senast
30/9
World Championship Rock ´n Roll Formations, European Championship BoogieWoogie Couples, Karlsruhe, Tyskland, 8 november, Anmälan senast 25/10

Övrigt
Licenslistor
Licenslistor bifogas detta DSF-nytt. Vänligen kontrollera dessa och använd dem vid tävlingar.
De gäller som kopia på licensen.

Kallelse till årsmöte
NVDSF kallar till årsmöte i Sikfors utanför Piteå 12 oktober 2003. Årsmötet
hålls i samband med distriktskonferensen under helgen 11-12 oktober.

DSF-Nytt digitaliseras
DSF-Nytt antar ny skepnad från årsskiftet. Kansliet kommer då att upphöra med
pappersexemplaren av informationsbladet och istället sända ut det digitaliserat per
e-mail.
Redan i oktober kommer vi att parallellt med pappersexemplaret sända ut ett
digitaliserat exemplar. På detta sätt hinner vi med god marginal upptäcka olika
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”barnsjukdomar”. För att detta ska fungera som önskat ber vi alla Er som inte redan
har gjort det att sända in rätt e-mailadress till kansli@danssport.se .

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. För att ni skall få full nytta av forumet så är det
fördelaktigt att ni registrera er även om ni endast avser att läsa.

Högsta anmälningsavgift inom DSF
Förbundsstyrelsen har beslutat att höja högsta tillåtna anmälningsavgift till tävlingar
inom förbundet att gälla från 040101 enligt följande:
• SM/RM max 150 kr per dansare.
• SM/RM i Lag max 1500 kr per lag.
• Övriga tävlingar max 100 kr per dansare.

Arvoden inom DSF:s BRR verksamhet.
Förbundsstyrelsen har beslutat om nya arvoden och kostnadsersättningar inom BRR
att gälla från 040101 enligt bilaga.
FS vill samtidigt påpeka att det enligt RF:s stadgar 14 kap 2§ punkt 11 är
bestraffnings bart att betala eller mottaga högre ersättning än av förbundet fastställda
men att det givetvis alltid är tillåtet att överenskomma om lägre ersättningar.
Bilagor till DSF- Nytt September
ðInbjudan till Domarexamination
_ Danshelgen i Karlstad 22-23/11 Innehållsfört.
ðInbj. Träningsläger i Bugg/Dubbelbugg _ Infoblad kring tävlingar i Karlstad
ðTävlingskalender Tiodans 2004
_ Inbjudan Lag-SM 23/11 2003
ðInbjudan Falkbuggen 8/11
_ Info inför SM i Lag 2003
ðInbjudan Brunnasnurren 15/11
_ Anmälningslista till SM i Lag 2003
ð Inbjudan Hallsberg Open 15/11
_ Anmälningsblankett till SM i Lag 2003
ð Inbjudan Grundl. Funktionär 3/1 2004
_ Inbjudan SundstaBuggen 22/11
ð Inbjudan Kursl. Bugg steg 2 2-5/1 2004 _Bokningsblankett
ð Inbjudan Lagledarutbildning 3/1 2004
_ Flygförbindelser till Karlstad
ð Tävlingsorganisatörutbildning 4/1 2004
ð Arvoden inom BRR gällande från 040101

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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