December 2004

Förbundsmöte
Svenska Danssportförbundets förbundsmöte äger rum 16-17 april 2005 p å Scandic Star
Hotel, Sollentuna. Information samt anmälningsblankett och föreningsfullmakt kommer att
skickas ut via posten innan ny år.
OBS! Föreningsfullmakten skall vara DSF tillhanda senast den 14 februari 2005.

VO Dans BRR
Tävlingskalender
P å förbundets hemsida finns den preliminära tävlingskalendern för v åren 2005.
Tänk p å att den endast är preliminär och att det är inbjudan till tävlingen som gäller.

Sanktionsansökan tävling 2006
Nu är det tid att tänka över vilken tävling ni vill arrangera 2006. Sanktionsansökan, som finns
att hämta p å Hemsidan under Kansli – Dokument – Blanketter, skall vara förbundet tillhanda
senast den 15 februari 2005. P å det tidigare utskickade utkastet till tävlingskalander för
2006 finns inga GP-tävlingar markerade. Avsikten är att fördela GP-statusen efter det att vi
har tagit del av sanktionsansökningarna. P å ansökningsblanketten finns tv å rutor för att
markera om man kan respektive inte kan tänka sig att arrangera en tävling där n ågon/n ågra
klasser f år GP status.
När det gäller inneh ållet p å respektive tävling (klasser och grenar) s å f år ni givetvis komma
med egna önskem ål. Vi kan dock inte garantera att dessa önskem ål kommer att beaktas
eftersom v år målsättning är att f å en s å jämn fördelning över tävlingarna som möjligt och att
dessa skall vara rimligt l ånga. Detta betyder i klartext att i norra Sverige har vi lättare att
acceptera tävlingar med flera klasser/grenar än i mellan och södra delarna av landet.

TEAM LÄGER BRR
Vårens Team-läger BRR kommer att ske enligt följande:
Västerås den 26-27 februari 2005
Bugg-Lindy-Rock-Boogie
Sista anm.dag den 12 februari

Västerås den 9-10 april 2005
Bugg-Lindy-Rock-Boogie
Sista anm.dag den 26 mars

Anmälningsblanketten finns att hämta p å Hemsidan-Landslag-Team BRR.

VO Tiodans
Dags för klubbarna att ansöka om tävling för år 2006
Senast den 15 februari 2005 ska de föreningar som vill arrangera tävling 2006 ha skickat in
sin ansökan till förbundet.
Bilaga: Förslag tävlingskalender Tiodans 2006

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
•
•
•

Goldstadtpokal 2005 IDSF Int. Open 29 jan 2005 i Tyskland,
sista anm.dag 10 jan
IDSF Youth Latin/Standard 6 feb 2005 i Antwerpen, sista anm.dag 25 jan
Copenhagen Open 18-20 feb 2005 i Danmark, sista anm.dag 5 jan

` Övrigt `
Licenser
Kom ih åg att sända in licenslistan i god tid s å att era par har giltig licens till årets första
tävling. Licenserna kommer troligen att distribueras i början av februari.

Stängt p å kansliet
Kansliet har julstängt under tiden vecka 52-1, d.v.s. 23 december – 9 januari. Br ådskande
ärenden hänvisas till förbundsstyrelsen.

Domarexamination
Domarexamination kommer att bli 22-23 januari 2005, troligen i Stockholm p å Hotell Winn i
Haninge. Mer information kommer p å hemsidan.
Pris 400 kr per person, dock är det viss rabatt för blivande steg 1-doamre som anmäler sig till
fler än tv å grenar – tre grenar 1000 kr, fyra grenar 1200 kr (detta p g a att de ej haft tidigare
domarinkomster). Lunch samt kaffe ing år. Däremot m åste var och en st å för ev middag och
övernattning samt resa.

Anmälan ska skickas till kansliet senast 3 januari 2005.

Distrikts årsmöten
Stockholms Danssportförbund h åller sitt årsmöte tisdagen den 22 februari 2005. Inbjudan
kommer att skickas ut till berörda föreningar senast tv å veckor innan mötet. Viktigt att
p åminna om tiden som gäller för inskickande av ärenden (motioner) att behandlas vid mötet.
Förslagen m åste vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet. Förslag p å
kandidater till förbundsstyrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast åtta veckor före
mötet. Endast röstberättigad förening har rätt att inge förslag.
Bilaga; Information från Valberedningen.
Västergötlands Danssportförbund kallar distriktets föreningar till årsmöte torsdag den 24
februari 2005, kl 18.30 i Club Balder Folkets Hus, Skövde. Kallelse och årsmöteshandlingar
tillställes ombuden enligt förbundets stadgar.

Tävlingsinbjudningar publicerade sedan föregående DSF-Nytt
Tävlingar:
Utbildningar:
- Sthlm Winter Festival 5 feb
- Arosbuggen 19 feb
- Nässjöbuggen 19 feb
- DM NVDSF 19 feb
- Snösvängen 19 feb (sluten)
- DM Sm åland/Blekinge 5 mars
- DM Sk åne 5 mars
- Piratenpokalen 5 mars (sluten)
- DM Västergötland 5 mars
- Skarabuggen 5 mars (sluten)
- Hedemorabuggen 12 mars
- Varabuggen 12 mars
- Paradisbuggen GP 19 mars

- Grundl Funktionär 29 jan Uddevalla
- Kursledare Bugg steg 1 (nyb) 29-30 jan och
12-13 mars Uddevalla
- Tävlingsorganisatör 30 jan Uddevalla
- Basblock del 1, 5 feb Lule å
- Basblock del 2 PT 6 feb Lule å
- Basblock del 2 KL 6 feb Lule å

God jul och Gott Nytt År önskar
förbundsstyrelsen och verksamhetsområdena
samt Thomas,
Thomas, angelica, alexandra och
liselott
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