Oktober 2006

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 21-22 april 2007.
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 februari 2007. 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.

Svenska Danssportförbundets utvecklingsstipendium
Det är nu dags att fundera på att ansöka om medel ur Svenska Danssportförbundets
utvecklingsstipendium. Detta kan sökas av alla föreningar och distriktsförbund som tillhör DSF.
Ansökan skall vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 februari 2007. Den skall göras på
en speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida www.danssport.org, under rubriken Kansli
-> Dokument -> Övrigt. Ansökan skall avse något av nedanstående ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan senaste numret av DSF-nytt:
• Belarus Open 11-12 nov i Minsk, sista anm.dag 5 nov
• Maribor Open 8-10 dec i Maribor, sista anm.dag 1 dec
• Lyon’s World Masters & Boogie World Cup 9 dec i Lyon, sista anm.dag 24 nov
• European Cup RR B-class 16 dec i Bratislava, sista anm.dag 9 dec
•
•

Snowball Classic 9-11 jan 2007 i Vancouver
Snowball Swing 19-21 jan 2007 i Tallinn

Kansli
Adressändringar
Kansliet och VO Info vill påminna samtliga föreningar om att be sina medlemmar meddela
kansliet eventuella adressändringar. Gäller alla licensierade dansare samt övriga
prenumeranter av framförallt tidningen Danssport. Många nummer av Danssport returneras
tyvärr efter varje utgivning p g a att mottagaren flyttat utan att eftersändning begärts. Vi ber
därför samtliga föreningar att påminna om detta.
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Licenser 2007
I mitten av november kommer aviseringslistorna med årets licensierade dansare att skickas ut
till föreningarna.
På de listorna ska de som inte förnya sin licens strykas, och eventuella adress ändringar på
övriga göras.
Listan skickas sedan in tillsammans med betalning till kansliet.
Namnunderskrifter behövs INTE på de som ansöks via aviseringslistan, som kan skickas in en
(1) gång till kansliet.
Mer information finns som bilaga till detta nummer av DSF-Nytt. Frågor kring licensförfarandet
skickas till licens@danssport.se

Kansliet stängt
Kansliet är stängt fredagen den 12 november p g a konferens.

Juridiska kommittén
Förbundsstyrelsen har beslutat om en justering i gällande tävlingsbestämmelser. Den berör
endast tiodansgrenarna. Förändringarna gäller fr o m 2007-02-01.
Ändring i Tävlingsbestämmelserna:

1.1.3 Tillåtna figurer
Följande figurer är tillåtna i C-klass:
Modern Vals
1 RF Closed
Change
2 LF Closed
Change
3 Natural Turn

Slowfoxtrot
1 Feather Step

Quickstep
1 Quarter Turn to Right

2 Reverse Turn

2 Quarter Turn to Left

3 Three Step

3 Natural Turn och med
Hesitation
4 Chasse Reverse Turn
5 Natural Spin Turn
6 Progressive Chasse

4 Reverse Turn
4 Natural Turn
5 Natural Spin Turn 5 Change of Direction
6 Whisk
6 Closed Impetus and Feather
Finish
7 Chasse from PP

7. Forward Lock and Back Lock
8. Heel Pull

B-klass tävlar med valfria basicfigurer.
A-klass tävlar med valfria figurer, oinskränkt.
Ändringen innebär bara att figurerna i tabellens andra och tredje kolumn har bytt plats.

.

Övrigt
Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-nytt:
Tävling
Utbildning
Ö Göteborg Grand Prix 25 nov
Ö Lag-SM 9 dec
Ö Lusseblixten 10 dec
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KLK Bugg steg 1, 4-7 jan 2007 i Luleå

”Alla
”Alla djävlar
djävlar
bara
bara super!”
super!”

Förr handlade allhelgonahelgen om andakt och tända ljus.

Förr handlade allhelgonahelgen
andakt
Nu ska varendaom
djävel
supa.och tända ljus.
Nu Bästa
ska varenda
djävel
supa. är vuxna som bryr sig och har koll.
skyddet mot
tonårsfylla
Bus eller
Bästa skyddet mot tonårsfylla
är godis?
vuxna som bryr sig och har koll.
Vad
gör
din
tonåring
Bus eller godis? Vad gör din tonåringi ihelgen?
helgen?

Köp inte ut!

KÖP INTE UT TILL HALLOWEEN!

Ring polisens tipstelefon 114 14

mer om
vad du kan göra på www.alkoholfri.nu
om du serLäs
olaglig
alkoholförsäljning.
Läs mer om vad du kan göra på www.rf.se/allhelgon
Fler teckningar av Jan Berglin hittar du på www.rf.se/allhelgon.

Riksidrottsförbundet
IOGT-NTO-rörelsen,
Barnen,
Farsor
& Morsor
på att
stan,
Nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet, CAN,
Där får duoch
också
tips om vadRädda
du som
vuxen
kan
göra för
förhindra
tonårsfyllor.
Folkbildningsförbundet, Vi Unga, Grön ungdom, Hela människan, MHF Ungdom, NTF, Blåbandrörelsen, SMART, Sveriges landsråd för alkohol
och narkotikafrågor, Föräldraföreningen mot narkotika, Hälsofrämjandet, Invandrare mot narkotika, Sv Frisksportförbundet,
SISU
Svfår
Akademiska
Idrottsförbund,
Sv Badmintonförbundet,
Sv Bandyförbundet, Sv Basketbollförbundet, Sv BilsportNioIdrottsutbildarna,
av tio tonåringar
tag på alkohol
genom syskon,
kompisar eller bekanta.
förbundet, Sv Bordtennisförbundet, Sv Bouleförbundet, Sv Boxningsförbundet, Sv Brottningsförbundet, Sv Bågskytteförbundet, Sv CastingSex av tio får enkelt tag på utländsk sprit. Fyra av tio har köpt illegal alkohol under senaste året. Temo 2005.
förbundet, Sv Curlingförbundet, Sv Frisbeeförbundet, Sv Fotbollförbundet, Sv Friidrottsförbundet, Sv Fäktförbundet, Sv Gymnastikförbundet,
Sv Golfförbundet, Sv Handbollsförbundet, Sv Ishockeyförbundet, Sv Kanotförbundet, Sv Klätterförbundet, Sv Konståkningsförbundet,
Sv Motorcykel- och Snöskoterförbundet, Sv Mångkampsförbundet, Sv Orienteringsförbundet, Sv Ridsportförbundet, Sv Roddförbundet,
Sv Rugbyförbundet, Sv Seglarförbundet, Sv Skolidrottsförbundet, Sv Skridskoförbundet, Sv Squashförbundet, Sv Taekwondoförbundet,
Sv Varpaförbundet, Sv Volleybollförbundet, Sv Tyngdlyftningsförbundet.

Idrottshuset, 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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Förnyelse av licenser
Det är nu åter dags att förnya era föreningsmedlemmars tävlingslicenser.
För att få det att fungera ännu smidigare i år har vi förändrat rutinen med
antidoningsförsäkran för de vars licenser förnyas med ifylld aviseringslista.

Antidopning
Som bekant har Riksidrottsförbundet för två år sedan infört nya bestämmelser mot
dopning. Dessa överensstämmer i allt väsentligt med den internationellt gällande
WADC (World Anti Doping Code). Alla förbund inom RF, alltså även DSF har förbundit
sig att följa dessa bestämmelser.
Alla licensierade dansare måste alltså känna till vad som gäller i detta avseende. Det är
dansarens förening som har ansvaret för att sprida informationen lokalt och att övertyga
sig om att alla berörda har förstått vad bestämmelserna innebär. Någon ansvarig i
föreningen bör därför finnas som skaffat sig tillgång till RF:s
antidopningsbestämmelser och studerat dessa noggrant. Bestämmelserna kan
hämtas på RF:s hemsida. Där kommer de också att hållas uppdaterade om det beslutas
om ändringar. Innan nya licensansökningar sänds in till förbundet skall dessa dansare
informeras.
Observera särskilt vad som gäller för personer som regelbundet tar medicin som
finns på listan för icke godkända preparat, diabetiker, astmatiker m. fl. Hur
informationen lämnas avgörs lokalt. Det är dock med säkerhet otillräckligt att endast
uppmana de berörda att själva läsa igenom bestämmelserna. Genomgången skall ske i
mer aktiv form. När genomgången klarats av skall alla berörda med sin namnteckning
intyga att de blivit informerade och att de förstått innebörden.

Aviseringslistor
Bifogat med detta brev finner ni aviseringslistor för förnyelser av licenser för de dansare
i er förening som innehaft tävlingslicens under 2006. Vi ber er stryka de personer som ej
skall ha licens under det kommande året. På aviseringslistan kan ni även ange
ändringar av licenstyp. Kontrollera även persondata och rätta på listan om dessa är
felaktiga. För de personer vars licenser förnyas genom insändande av aviseringslistan
behövs inte någon ny antidopningsförsäkran då dessa redan finns på kansliet.
Om förnyelse av licens görs senare än vid återsändandet av aviseringslistan skall
blanketten för licensansökan med påskrifter användas.
OBS! Aviseringslistan kan endast sändas in 1 gång. Därefter krävs ny
licensansökan.

Betalning
Vi betalning av licenser var noggrann med att skriva vilka licensansökningar det gäller
eller om det gäller aviseringslistan.
OBS! Alla betalningar för licenser skall numera betalas till Svenska
Danssportförbundets det nya plusgirokontot 160 68 22-3 för licensbetalningar.
För att förenkla för kansliet ber vi er göra separata betalningar för licenser på
aviseringslistan och de som söks med den nya blanketten för licensansökningar.
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Om betalningen ej stämmer överens med summan som skall betalas kommer
samtliga licenser på ansökan/aviseringslistan att vara ogiltiga då vi ej kan
särskilja vilken licens som betalning ej är korrekt för.
OBS! Endas betalningar från föreningar och en betalning per aviseringslista
accepteras.

Rutin på kansliet
Om licensansökan inkommer som ej är komplett ifylld kommer vårat kansli ha som mål
att denna att returneras med vändande post och ansökningarna kommer då inte att vara
giltiga förrän komplett ifylld ansökan kommer in.
Om betalning saknas eller ej stämmer överens med det som skall betalas enligt
licensansökningarna eller aviseringslistan avser kansliet att inom en vecka sända er
brev om detta. Observera då att licenserna ej är giltiga förrän korrekt betalning är
Svenska Danssportförbundet tillhanda.
För att licenserna skall bli klara i god tid innan första tävlingen ber vi er skicka in
aviseringslistor och nya licensansökningar senast den 1 januari 2006.
Kansliets förhoppning är då att alla licenslistor med giltiga licenser kan sändas ut till
föreningarna runt den 15 januari.
Alla information från förbundet sänds på den E-post adress ni anger på
aviseringslistan.
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