Maj 2004

HANDSLAGET
Sista datum att sända in handslagsansökningar för år 1 till Danssportförbundet är den 1 juni
2004. Ansökningsblanketten skall nu finnas på vår hemsida. Om ni inte hinner att ansöka om
medel för Handslagets första år, kan ni vänta till år 2 som börjar redan
1 augusti 2004.

SISU – en resurs för er i föreningarna.
SISU Idrottsutbildarna är en stark resurs för er ute i föreningarna. Att ordna utbildningar i
studiecirkelform gör att fler blir mer delaktiga – och cirkeln ger även SISU möjlighet att kunna
stödja Er utbildningsverksamhet. För mer information, kontakta er lokala SISU-representant
eller läs mer på SISUs hemsida, www.sisuidrottsutbildarna.se. Där finns även förteckningar över
aktuell kurslitteratur.

Förbundets utbildningsvecka i Karlstad
Planera redan nu för Sommarveckan. I år är den i Karlstad under vecka 32, (31 juli-8 augusti).
Utbildningarna kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Distrikt
Information om distriktsfadder!
Förbundsstyrelsen har inom sig utsett distriktsfaddrar som skall verka som ett stöd till distrikten i
allehanda frågor.
För att detta skall fungera på ett bra sätt bör distrikten också utse en särskild ansvarig, som kan
upprätthålla en god kontakt till faddern.
Faddern kommer sedan att ha den övergripande kontakten till sitt / sina distrikt.
Vad är fadderns uppgift?
Faddern skall verka för att en god kontakt skapas gentemot sitt distrikt.
Faddern skall vara ett stöd till sitt distrikt i allehanda frågor och löpande ärenden.
Faddern skall verka för och tillvarata aktuella distrikts intressen och behov.
Faddern skall informera distriktet om ärenden som beslutas av förbundsstyrelsen.
Faddern skall inhämta information av vikt från sitt distrikt efter beslut från förbundsstyrelsen.
(Som t.ex. Utbildningsfrågor, extern träning/läger, tävlingsfrågor och adresser m.m.)
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Mål
Förbundsstyrelsen önskar att ett mer nära samarbete upprättas mot varje distrikt.
Att utsedd ansvarig i distriktet alltid har någon vända sig till, och på så sätt kunna hantera
löpande ärenden på ett smidigt sätt.
Samt få en för alla en god informationsspridning och kort handläggning.
Distrikt
Fadder
Norrbotten Västerbottens Danssportförbund
Lars Granström
Mittnorrlands Danssport förbund
Lars Granström
Dalarnas Danssportförbund
Jan Lund Jensen
Gästriklands Danssportförbund
Elisabeth Arréhn Knutsson
Värmland Örebros Danssportförbund
P-O Larsson
Västmanlands Danssportförbund
Kerstin Karlsson
Upplands Danssportförbund
Lars-Göran Göransson
Stockholms Danssportförbund
Torild Jahnsén
Bohuslän Dalslands Danssportförbund
Ted Heikura
Göteborgs Danssportförbund
Ted Heikura
Västergötlands Danssportförbund
Georg Andrésen
Östra Danssportförbundet
Elisabeth Arréhn Knutsson
Hallands Danssportförbund
Björn Lundqvist
Småland Blekinges Danssportförbund
Torild Jahnsén
Skånes Dansportförbund
P-O Larsson
Adresser till samtliga faddrar på hemsidan. www.danssport.se

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan det senaste numret av DSF-nytt:
•

IDSF World Junior II Standard Chapmpionship 2004, 4 juli, Barcelona, sista
anmälningsdag 2004-06-10

•

IDO World Championships Nordic Tango 2004, 10 juli, Finland, sista anmälningsdag
2004-06-01

•

IDO World Championships Argentine Tango 2004, 21 augusti, Stuttgart, sista
anmälningsdag 2004-07-26

•

IDO World Championships Caribbean Dances 2004, 27 augusti, Italien, sista
anmälningsdag 2004-08-06

` Övrigt `
Aktuellt från kansliet
Fredagen den 21 maj och 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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Utbildings- och tävlingsinbjudningar som publicerats på hemsidan sedan
föregående DSF-nytt:
Tävlingar
ð Jordgubbsbuggen sluten tävling 3 juli
ð Festivalbuggen 14 augusti
ð Lubbebuggen 11 september
ð Svenljungabuggen 11 september
ð Stinsenbuggen 18 september
ð Gevalia Open 25 september
ð LudvikaSnurren 9 oktober
ð Lilla Spirbuggen sluten tävling 10 oktober
ð Hemmabuggen 10 oktober
ð Sundsvalls Autumn Classic 16 oktober
ð Ulricabuggen 23 oktober
ð Bogesundsbuggen 24 oktober
ð Oskarshamnsbuggen 30 oktober
ð Bilaga till DSF-nytt:
ð Förslag på ny distriktsindelning
ð Hammarölägret 2-6 augusti

Utbildningar
ð Kursledare Bugg 1, 17-20 juni
ð Partränare Bugg 1, 18-20 juni
ð Sommarveckan:
ð Basblock 1, 31 juli
ð Funktionärsutb Grund, 31 juli
ð Partränare BW 1, 31 juli-1 augusti
ð Basblock 2 Partränare, 1 augusti
ð Basblock 2 Kursledare, 1 augusti
ð Kursledare Bugg 2, 2-5 augusti
ð Kursledare Bugg 1, 4-7 augusti
ð Tävlingsorganisatörsutb, 6 augusti
ð Sekretariatsutbildning, 7-8 augusti
ð Tiotränare Dubbelbugg 1, 7-8 augusti
ð Partränar Bugg 1, 7-8 augusti
ð Partränare BW 2, 7-8 augusti
ð Basblock 1, 6 november
ð Sekretariatsutbildning, 6-7 november
ð Partränare Bugg 1, 6-7 november
ð Basblock 2 Kursledare, 7 november

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
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Förslag på ny distriktsindelning

Verksamhetsområdet distrikt och centrala projekt har på förbundsstyrelsens uppdrag
tagit fram följande förslag på ny distriktsindelning
Bakgrund
I nuvarande distriktsindelning är det fyra av de femton
distrikten som är vilande eller saknar styrelse och verksamhet
och det kan inte ses som tillfredsställande.
I förslaget nedan har hänsyn tagits till att göra en så liten
förändring som möjligt och samtidigt få distrikt som har
tillräckligt klubbunderlag för att bedriva en fullgod
verksamhet.
Fördelar
Att det blir mellan 10 och 20 klubbar i varje distrikt. Det ger
möjlighet att bilda en fungerande styrelse utan att belasta
klubbarna allt för mycket då det ofta är personer som redan
sitter i klubbstyrelserna som även tar uppdrag i distriktstyrelser. Det ger även underlag för att arrangera DM och
utbildningar lokalt. De största fördelarna blir det för de
klubbar som tillhör distrikt som saknat underlag för att bilda
distrikt och på så sätt nu går miste om de bidrag och hjälp
från de lokala idrottsförbunden.
Granska förslaget med att se alla positiva fördelar. Det finns
alltid något som är negativt, men vi tror att det skulle
innebära ett lyft för danssporten med väl fungerande distrikt.
För att genomföra detta behövs allas hjälp och förslag på förbättringar.
Torild Jahnsén / Elisabeth Arréhn-Knutsson
Tidigare utredningar och förslag om distriktsindelning kan läsas på: http://www.danssport.se
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Distrikt
Norrbotten
Mittnorrland
Värmland
Uppland
Stockholm
Göteborg
Östra
Västra
Småland
Skåne

Nuvarande
NVDSF
MNDSF
Dalarnas DSF / Värmland-Örebro DSF
Upplands DSF/ Västmanlands DSF/ Gästriklands DSF
StDF
Göteborgs DSF/ Bohuslän-Dals Danssportförbund
ÖDSF
Hallands DSF/ Västergötlands DSF
SBDSF
SDSF

Förändring
Ingen
Ingen
7+6 klubbar
5+7+2 klubbar
Ingen
7+4 klubbar
Ingen
6+17 klubbar
Ingen
Ingen

Ant.
14
13
13
14
22
11
12
23
20
8

Svenska Danssportförbundet
Postadress kansli

Telefon

Telefax

E-post

Postgiro

Organisations nr.

Idrottshuset Farsta
Mårbackagatan 19
123 43 Farsta

08-683 30 22

08-724 60 42

kansli@danssport.se

65 93 14 - 9

802010-0452

