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Viktig information!!!
Vi uppmanar alla föreningar att se till att era tävlande har rätt licens då det visat sig
att de dansare som tävlar utan eller med fel licens drabbas enl de regler som idag
råder. Därför måste ansvariga i föreningarna inför hösten vara mer uppmärksamma
på detta då det innebär tråkigheter för dansarna och merarbete för kansliet om det
brister i detta. Det är inte kansliets arbete att tala om för föreningarna när hög licens
är aktuell, den uppgiften åligger föreningen själv; se Tävlingsreglementet 2.3.
Först när U-poäng registreras upptäcks felet och då kanske paret redan deltagit i
ytterligare tävlingar med fel licens. Föreni ngarna bör se till att ha kännedom om
reglemente och bestämmelser. Det kommer att anordnas utbildni ngar som vi hoppas
att de föreningar, som känner sig osäkra i sitt arbete med reglemente och
bestämmelser, har möjlighet att delta i.

Förändringar i tävlingsreglementet per 040701
FS har beslutat om förändringar i tävlingsreglementets §2.4 och §9 enligt nedan.
Förändringen träder ikraft per 04-07-01 trots att det bryter mot reglerna i
tävlingsreglementet om att förändringar skall presenteras 3 månader i förväg då
dagens hänvisningar efter detta datum inte är giltiga med hänsyn till att RF ändrar
sina stadgar per samma datum.
2.4 Begränsningar, skyldigheter
------------Dansare som uttas till dopningskontroll är skyldig att underkasta sig denna. Vägran
tolkas som att vederbörande varit dopad med de konsekvenser detta medför.
Dansare får inte använda preparat som är dopingklassade. RF:s stadgar 13 kap
och Idrottens dopingreglemente innehåller regler mot doping, dessa regler
gäller fullt ut för danssport.
9 REGELBROTT
Brott mot Tävlingsreglemente och Tävlingsbestämmelser bestraffas, såvitt det inte
avser doping, enligt kap 14 RF:s stadgar. Påföljderna är tillrättavisning, böter eller
diskvalifikation.
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För att dessa påföljder skall komma i fråga erfordras en skriftlig anmälan till DSF.
Vid brott mot Tävlingsreglemente och Tävlingsbestämmelser kan tävlingskontrollant
utdela varning eller avvisa de tävlande från Tävlingen. Sådan åtgärd skall skriftligen
anmälas av tävlingskontrollanten senast tre vardagar efter genomförd Tävling till
DSF, som skyndsamt skall informera berörd förening.
Sådan åtgärd kan överklagas senast 14 dagar efter tävlingsdagen till förbundets
tävlingsansvariga.
Brott mot Tävlingsreglemente som avser doping bestraffas enligt RF:s stadgar
13 kap och Idrottens dopingreglemente. Som tillägg gäller att även om endast
en person i paret/trion fälls för dopingbrott så stryks paret/trion ur
resultatlistan.

Handslaget
Nu är RFs fördelning av pengar klar för Handslagets andra 2 år som startar
1 augusti. DSF erhåller 127 kkr i verksamhetsutvecklingsstöd och till projekt i våra
föreningar finns det totalt 458 kkr att fördela.
Det finns dock fortfarande tid att söka pengar från de kvarvarande medlen för år 1.
Hittills har förbundet fördelat 91 kkr på 5 stycken handslag och ytterligare 71 kkr
återstår att fördela.

Internationellt
Internationella inbjudningar som inkommit till kansliet sedan det senaste
numret av DSF-nytt:
• IDSF International Open Standard och Latin 2004, 31 juli i Hong Kong, sista
anmälningsdag 30 juni
• World Cup Rock’n Roll Youth/Juniors, 2 oktober i Belgien, sista
anmälningsdag 15 september
• IDSF World Cup Latin, 2 oktober i Tjeckien, sista anmälningsdag 31 augusti
• IX Malta Open Dancesport Championships Standard och Latin, 2-3 oktober,
sista anmälningsdag 18 september
• World Championship Lindy Hop 2004, 6 november i Toulouse, Frankrike
• Latvia Open 2004 Standard och Latin, 6-7 november I Riga, sista
anmälningsdag 17 oktober
• Tallinn International Open Cup 2004 Standard och Latin, 27-28 no vember,
sista anmälningsdag 10 november

` Övrigt `
Aktuellt från kansliet
Fredagen den 25 juni har kansliet stängt.
Veckorna 27-32, dvs 28 juni – 8 augusti stänger vi telefonerna på kansliet. E-post, brev och
fax kommer dock att bevakas.
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Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som publicerats på hemsidan
sedan föregående DSF-nytt juli:
ð Mälartwisten 25 september
ð Varabuggen 2 oktober
ð Pepparrotsbuggen 2 oktober
ð Smébuggen 16 oktober

Vi önskar er alla en skön

sommar!

Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 FARSTA
Tel: 08-683 30 22
Telefontid: måndag – fredag 10.00-12.00
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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