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Handslaget
Sök pengar NU om ni planerar att starta ett Handslags-projekt i
sommar eller i höst!
Sista ansökningsdatum för år 3 är måndagen den 12 juni 2006. Det finns pengar
kvar att fördela. Blankett finns på vår hemsida.
Information om Handslaget år 4 kommer i nästa DSF-Nytt.
DSF har under år tre hittills beviljat projektansökningar som avser bl.a. samverkan
med skolan (Stockholm), rekryteringskampanjer, ledarutbildningar och sommarläger i
samband med rekrytering.
Gå in på www.rf.se om du vill läsa om olika satsningar.
Mer information om Handslaget i nästa DSF-Nytt.
Kontakta Thomas på kansliet info@danssport.se eller
KerstinKerstin.dsf@comhem.se om du undrar över något som rör ansökningarna.
Lycka till med ansökningarna!
Beredningsgruppen för Handslaget

Juridiska
Bifogat finns en krysslista baserat på de underlag som är inskickade till kansliet per
den 17/5-06.
Stämmer våra anteckningar inte med Era, kontakta kansliet för att reda ut eventuella
oklarheter.

Utbildning
Nu är det hög tid att planera höstens utbildningar. Prata med utbildningsansvarig i
klubben eller distriktet, vilken/vilka utbildningar finns det behov av i just Din klubb.
Är något oklart, tag konktakt med DSF’s kansli.
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Tävling BRR
Nytt datum för LBS tävling hösten 2006. Ny tävlingskalender finns på
www.danssport.se
VO Dans BRR söker arrangör till Lag-SM 2006. Observera att datumet för tävlingen
är ändrat till den 9 december 2006.
VO BRR söker även arrangör till BRR SM 2007. Ansökan skickas till DSF kansli.

Tävling TIODANS
Ändrat Beslut
angående klassplacering i det nya Tävlingssystemet med start hösten 2006.
VO Tiodans har beslutat att ytterligare förenkla övergången till det nya
Tävlingssystemet med följande förändring av tidigare publicerat beslut:
Nytt Beslut
Paren väljer med sin klubb och tränare vilken klass de önskar tillhöra fr.o.m. höstens
tävlingar! Man behöver inte ansöka om klassinplacering utan den klass man anmäler
sig till på sin första tävling är den klass man kommer att tillhöra.
Tidigare publicerat beslut som nu alltså inte gäller
Klassinplacering
# beroende på klasstillhörighet vid vårsäsongens slut blir klassinplaceringen enligt
följande:
- ”nuvarande E + D-klass” börjar i nya C-klassen
- ”nuvarande C-klass” väljer mellan nya C- eller nya B-klassen
- ”nuvarande B-klass” väljer mellan nya B- eller A-klassen
- ”nuvarande A-klass” fortsätter i A-klassen.
// Verksamhetsområde Tiodans

Internationellt
En ny anmälningsblankett för att delta på Internationell BRR tävling finns nu ute.
Detta är den anmälningsform som godkänns. Ofullständig anmälan skickas tillbaka
till tävlingsansvarig för komplettering. Blanketten finns på DSF´s hemsidan under
Kansli - Dokument - Tävling BRR
Internationella tävlingsinbjudningar
Ö IDSF open Plovdiv 3-4 juni, Bulgarien. Sista anmälningsdag 29 maj
Ö Saxonian Dance Days 12-13 augusti, Leipzig. Sista anmälningsdag 3 augusti
Ö german Open Championship 15-19 augusti, Stuttgart
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Övrigt

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt:
Tävlingar
Ö Nässjöbuggen, 7 oktober
Ö Mälartwisten 4 November
Ö Slutna; Jordgubbsbuggen, ICA Jannes Jordgubbs Cup, 1 juli
Utbildningar
Ö Sommarveckan 6-12 augusti, Skara
Erbjuder 15 utbildningar på 7 dagar. Sista anmälningsdag 30/6
Ö Sekretariatsutbildning 23-24 september Stockholm
Ö Grundläggande funktionärsutbildning 23 september, Stockholm
Ö Tävlingsorganisatörsutbildning 24 september, Stockholm
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