Juni-juli 2005

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet
 3rd Saxonian Dance Days 13-14 augusti I Leipzig
 World Cup Boggie Woogie 20 augusti I Stuttgart, sista anm.dag 15/7
 Cebu IDSF Open 28 november på Filippinerna, sista anm.dag 30/9


VO Dans BRR
OBS! Anmälan till World Cup i Karlstad skall göras till DSF kansli,
kansli@danssport.se eller fax 08-724 60 42. Sista anmälningsdag 2005-08-09.

Övrigt
Statligt Lokalt Aktivitetsstöd
SENAST den 15 augusti 2005 ska din ansökan om statligt LOK-stöd ha inkommit
till RF:s LOK-stödsgrupp (verksamhet gällande 1 januari-30 juni 2005. LOK-stödet är
avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna.
•
•
•
•
•
•

Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF)
anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).
Bidragsberättigad ålder är mellan 7-20 år, maximalt 30 deltagare per
sammankomst.
Ersättningen är 22,50 kr per sammankomst och 7,50 kr per deltagartillfälle.
En ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen består av flera SFanslutna sektioner. Det är huvudföreningen som skickar in ansökan.
Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster
och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.
En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan vilken ska
skickas in i original.

Blanketter finns att ladda ner på RF.s hemsida (www.rf.se) eller går att lämna digitalt
via föreningens Klubben Online-sida, för de som inte vill hantera papper i mängder.
Alla föreningar har en Klubben Online-sida.
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Statistik från 2003 samt våren 2004:
•
•
•
•
•
•

Totalt utbetalt belopp till dansföreningar 2003: 2 226 810 kronor
Totalt utbetalt belopp till dansföreningar våren 2004: 1 102 875 kronor
Största enskilda utbetalning till en dansförening 2003: 103 860 kronor
Största enskilda utbetalning till en dansförening våren 2004: 103 380 kronor
Antal föreningar som sökt LOK-stöd 2003: 93 stycken
Antal föreningar som sökt LOK-stöd våren 2004: 88 stycken

Kommunala bidragsregler
Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som de
statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan m m.
Handslaget
Det finns fortfarande en liten pott pengar kvar att söka från Handslagets år 2. Sista
utbetalningsdag är 30 juni, så ansökningarna måste komma in snarast.
Inför år 3 har DSF 668 000 kronor att fördela till sina föreningar inom projekt som rör
Handslaget.
Ni som har för avsikt att söka pengar för samarbete med skolan, lyssna först med Ert
Distriktsförbund, t ex Smålands idrottsförbund, de har huvudansvaret för samarbetet
Skola-Förening.
U-poänglistor
U-poänglistorna har precis skickats ut. Kontrollera dessa noggrant! Om någon
registrering är felaktig vill vi att ni skickar tillbaka listan med justeringar så att den är
DSF tillhanda senast den 15 augusti. Fr o m 1 september 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 att de
startar i rätt klass.
Hjälp oss att hålla listorna aktuella och stryk par-/triokonstellationer 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.

DSF’s kansli
Telefonerna på DSF’s Kansli kommer under sommaren att vara öppna med
reservation för någon enstaka dag.
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Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt:
Tävlingar
Ö Bockstensbuggen 3 sep
Ö Stinsenbuggen 10 sep
Ö Borås GP 24 sep
Ö L udvikaSnurren 1 okt
Ö Allébuggen 1 okt
Ö Mälartwisten 15-16 okt
Ö SM Standard 22 okt
Ö Oskarshamnsbuggen 29 okt

Ö World Cup BW/Karlstadsbuggen 10 sep
Ö Wetternbuggen 17 sep
Ö Knallebuggen 25 sep
Ö Gävle Open 1 okt
Ö ICA-buggen 2 okt
Ö Västkustens GP 22 okt
Ö Västkustbuggen 23 okt

Utbildningar
Ö Grundläggande Funktionär 29 okt i Vara
Ö Sekretariatsutbildning 29 okt i Vara
Ö Partränare Bugg steg 1, 29 okt i Vara
Ö Tävlingsorganisatör 30 okt i Vara

Trevlig sommar
önskar vi på kansliet!

Svenska Danssportförbundet
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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