Oktober 2005

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 8-9 april 2006.
Mer information, fullmakter m m kommer i DSF-Nytt november.
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m m)
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundet tillhanda
senast den 1 december 2005. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad
medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt
distriktsorganen. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem skall insändas genom
vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

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

IDSF Int. Open Standard och Latin 26-27 nov Bratislava, sista anm.dag 11/11
IDSF Int. Open Standard och Latin 10-11 dec Maribor, sista anm.dag 1/12
European Cup Standard och Union Latin 17-18 dec Riga, sista anm.dag 16/11
Goldstadt Pokal 28 jan -06 Tyskland, sista anm.dag 10/1

Juridiska kommittén
Ändringar i Tävlingsreglementet och Tävlingsbestämmelserna
Förbundsstyrelsen har fattat beslut om ett antal ändringar i tävlingsreglementet och
tävlingsbestämmelserna. De nya lydelserna är gällande från och med den 1 februari
2006. De nya versionerna av båda dokumenten kommer inom kort att finnas
tillgängliga på hemsidan.
De ändringar som det fattats beslut om är följande:
Reglementet
A)
Endast dansare som har licens för en medlemsförening i förbundet får delta i
mästerskapstävlingar.
De har tidigare på grund av en otydlighet i texten kunnat delta. Ny text i 2.2 förhindrar
detta.
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2.2
Rätt att delta
-----Andra dansare får delta om de har giltig licens eller annan auktorisation från sitt
lands nationella förbund och om detta är anslutet till IDSF. Dessa dansare får dock
inte delta i mästerskapstävlingar.
B)
Det har förekommit att ljudnivån under tävlingar varit så hög att personer i lokalen
drabbats av bestående tinnitus. Naturligtvis har vi även tidigare varit bundna av
centrala föreskrifter i detta fall, men dessa har antingen varit obekanta för arrangören
eller nonchalerats. Därför införs nu ett helt nytt tillägg i reglementet. Det är viktigt att
detta tillägg observeras av alla arrangörer.
3.5.2Ljudnivå
Ljudnivån i lokalen skall vara anpassad till gällande föreskrifter från Socialstyrelsen.
Kommentar: Detta innebär för närvarande en absolut övre gräns på 115 dBA
maximalvärde och ett linjärt värde på 100 dBA. Om många barn finns i lokalen skall
man eftersträva maximalt 90 dBA linjärt.
C)
Om en protest som framförts under tävling godkänns skall protestavgiften
återbetalas. Detta har inte framgått klart tidigare. Ny lydelse i 3.8:
3.8 Protest
-------Protestavgiftens storlek beslutas av DSF. Om protesten godkännes återbetalas
avgiften.
D)
Ungdom A-par som tävlar i tiodansgrenarna får” dubblera” genom att tävla i både
Ungdom och Junior. Beträffande ranking för dessa par se under F) nedan. Ny lydelse
i 5.3:
5.3 Standard, Latin och Tiodans
----Ungdom A-par i Standard, Latin och Tiodans kan tävla i både JA och UA (dock inte i
SM, se 2.6.3).
E)
I SM/JSM/URM har par rätt att ställa upp i mästerskapsklass utan att de normalt
tillhör den högsta klassen. För att förtydliga vad som gäller vid rankingplacering har
reglementets punkt 8 fått ny formulering. Den nya texten lyder i helhet:
8
RANKING
Rankingen baseras på placeringar i Tävlingar med GP-status. DSF upprättar
rankinglistor för par/trior i högsta öppna klass i alla åldersgrupper utom för Senior i
BRR-grenarna och Barn i samtliga grenar.
Placeringen för par som inte tillhör Medlemsförening samt par som normalt inte hör
till klassen räknas bort, innan rankingplacering görs.
DSF-Nytt oktober 2005

Par som startar i rankingklass utan att normalt tillhöra den får dock ingen markering
på rankinglistan. Den markering de annars skulle ha haft lämnas öppen. Här gäller
dock följande undantag:
• par som startat i SM/JSM/URM och som flyttas upp till högsta öppna klass i
åldersgruppen enligt regeln i 2.6.3, får markering.
• Junior- och Ungdomspar som i enlighet med 5.3 tävlar i högre klass förutsatt att
paret var anmält till denna, får markering.
F)
Tidigare reglemente har innehållet en tvetydighet när det gäller klasstillhörighet för
Seniorpar. Detta rättas till genom följande justering av 5.3:
5.3
--V
S

Standard, Latin och Tiodans
Vuxna
Senior

Adult
Senior

fr.o.m. 19 år t.o.m. 34 år
fr.o.m. 35 år

Bestämmelserna
A)
Klassen RVA finns inte och bestämmelsernas punkt 3.6 har anpassats efter detta. Ny
lydelse:
3.6 Akrobatikbegränsningar
------Endast i RVA och RVI är det fri akrobatik, i övriga klasser endast i begränsad
omfattning, se Tävlingsreglementet punkten 6.2.1och Tävlingsbestämmelserna
punkten 9.
B)
Texten som gäller grundsteg och grundstegsvariationer i bestämmelserna har
anpassats till gällande situation. Nya lydelser:
4.2 Grundsteget
Damens steg:
-----c) Damens vä fot skall alltid vara i golvet på en 2:a eller 4:a i musiken och damens
hö fot skall vara i golvet på 1:an eller 3:an i musiken eller kan fördröjas något
(synkoperas). Undantag ”dubbel-snurrar” Undantag: se under punkt 4.3
Grundstegsvariationer
-------4.3 Grundstegsvariationer
Det finns inga grundstegsvarianter för damen. Så kallade dubbelsnurrar där
hastigheten på rotationen tillfälligt ökas så att damen går snabbare än ett steg per
taktdel, t.ex. 4 steg på 2 taktdelar (=2 varv istället för 1) och 6 steg på 4 taktdelar (=3
varv istället för 2) är också tillåtet. Dock får enstaka korta ökningar/dubbleringar i
steghastigheten förekomma, som vid exempelvis dubbelsnurrar.
Herrens steg är fritt.
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Årsredovisningar och rösträtt
Det saknas fortfarande många redovisningar för föreningarnas verksamhet under år
2004 samt medlemsavgifter för 2004. Glöm inte bort att sista dag för redovisning
och betalning är den 31 oktober.
En sammanställning av redovisningsläget finns på förbundets hemsida. Du hittar den
på kansli->dokument->övrigt. Alla föreningar som redovisat bör kontrollera att
förbundets noteringar stämmer överens med föreningens. Om det finns fel så hinner
de rättas till. Vi planerar att göra veckovis uppdateringar av sammanställningen
under hela oktober så att ni kan bevaka att er redovisning har kommit in.
Vi vill också påminna om att en komplett redovisning, erlagd årsavgift och insänd
statistikblankett är en förutsättning för att föreningens medlemmar skall få delta i
tävlingar (tävlingsreglementet 2.2).

Kansli
Licenser
DSF har fått ett nytt PlusGirokonto, 160 68 22-3, för inbetalning av licenser.
Vi vill påminna om att tävlingslicenserna skall vara registrerade vid anmälan till
tävling och skall alltid kunna visas upp på tävling. Med registrerad menas att
licensansökan, påskriven antidopingförsäkran och licensavgift skall ha inkommit till
DSF:s kansli. Undantag: vid klassuppflyttning; se tävlingsreglementet 2.3. Det har
varit alldeles för många föreningar som lämnar in licensansökningar samma vecka
som tävlingen är och kansliet kan inte alltid garantera att licensansökningarna hinner
registreras med så kort varsel.

Valberedning
Svenska Danssportförbundets valberedning för verksamhetsåret 2005 ska till förbundsmötet
2006 presentera ett förslag till ny förbundsstyrelse.
Vi kommer att kontakta många av Er men vi vill även att Ni tar kontakt med oss för att vi
gemensamt ska få fram förslag på personer som kan påverka danssporten i en positiv riktning.
Ni får gärna höra av er och dela med er av era åsikter och diskutera med oss, både när det
gäller det som är bra och det som är mindre bra. Valberedningen har tystnadsplikt.
Observera att sista datum för nominering av styrelseledamöter till valberedningen är 1 dec.
Det går bra att kontakta oss via telefon 070-211 38 92 eller e-post evalena@ueab.net.
Väl mött både på och utanför dansgolvet!
Hälsningar från Valberedningen

Övrigt
Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-nytt:
Tävling

Ö Lag-SM BRR 3 dec
Ö Pepparrotsbuggen 4 dec
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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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