Juni-juli 2007
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 2008. 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
Internationella tävlingsinbjudningar:
- IDSF Open Standard och Latin 21-22 sep i Canada, sista anm.dag 30 juli
- Letensky Cup 29 sep i Tjeckien, sista anm.dag 4 sep
- Norway International 29-30 sep i Norge, sista anm.dag 1 sep

VO BRR
Rättelse: Stängning av klassen Bugg Barn C 2007-08-31.
Förbundsstyrelsen har på sitt senaste styrelsemöte beslutat att stänga klassen
Bugg Barn C. Beslutet gäller från 2007-08-31. Dansare i Bugg Barn C flyttas till
Bugg Barn D med 6 U-poäng. Paren kan sedan välja, i enlighet med tävlingsreglementet avsnitt 7.2, om de direkt vill flytta upp till Bugg Ungdom D eller stanna
i Bugg Barn D tills de får max 12 U-poäng.
Förändring av domarlistan
Förbundsstyrelsen har beslutat att stryka följande personer från domarlistan då de
inte varit aktiva på senare tid och ej heller varit närvarande på domarseminarierna:
Göran Adamsson
Anne Isberg
Christer Isberg
Hans Olsson
Lena Öhrling-Olsson
Förbundsstyrelsen har även beslutat att ändra behörigheten för Carola Karlsson till
steg 2 i Bugg och Dubbelbugg då hon ej varit närvarande på de senaste
domarseminarierna.
Anders Ringqvist har tagits bort från domarlistan på egen begäran.
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EM i Boogie Woogie får VM-status i Halmstad
WRRC har nu gett klartecken att EM i Boogie Woogie får VM-status istället. Inbjudan
finns nu publicerad i evenemangskalendern på www.danssport.se.

VO Tiodans
Ordförandekonferens
Liksom tidigare år inbjuder verksamhetsområdet Tiodans till en Ordförandekonferens
den 1 september 2007 i Katrineholm. Inbjudan finns publicerad på www.danssport.se.
Sommarvecka i Tiodans
Under vecka 30 (22-27 juli) finns möjlighet att dansa latin och standard i Karlskrona.
Instruktörer kommer att vara:
Tony Irving
Ann Wilson
Dermot Clemenger
Maria Öhrman
För mer info och anmälan, se www.dance.1z.se. Arrangör är DF Hamboringen.
Ändringar inom VO Tiodans
Göran Ericson, ordinarie ledamot i VO, ersätter Ewa Briding som ny ansvarig för
landslaget Tiodans, representation och framtida utvecklingsgrupper. Vi tackar Ewa
för tiden som förbundskapten i VO Tiodans och önskar henne lycka till i framtiden.

Övrigt
Idrottslyftet
Handslaget går mot sitt slut och Idrottslyftet tar vid. Information om Idrottslyftet
kommer att finnas på www.danssport.se i slutet på augusti.
Statligt Lokalt Aktivitetsstöd
SENAST den 15 augusti 2007 ska din ansökan om statligt LOK-stöd ha inkommit till
RF:s LOK-stödsgrupp (verksamhet gällande 1 januari-30 juni 2007.) 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.
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.
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Kansliet informerar
U-poänglistor
U-poänglistorna har skickats ut under vecka 26. 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 26 augusti. Fr o m den 3 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.
Idrottsavtal
Riksidrottsförbundet har skrivit avtal med en rad leverantörer, som erbjuder förbund
och dess föreningar reducerade priser på sina produkter. Samtliga ramavtal finns
publicerade på www.danssport.se under menyn ”ekonomi” (alternativt www.rf.se).
DSF’s kansli
- Förbundsstyrelsen har beslutat göra om en kanslisttjänst till kanslichef. Fr o m
2007-07-01 kommer denna tjänst att innehas av Alexandra di Zazzo.
- Telefonerna på DSF’s Kansli kommer under sommaren att vara stängda under
tiden 9-29 juli. Vill ni få kontakt med oss, skicka ett mejl till kansli@danssport.se eller
faxa till 08-724 60 42.
- DSF-Nytt kommer ej ut under juli månad.
Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt:
Tävlingar
Ö Rocksulans GP 22 sep
Ö Karlstadsbuggen 23 sep
Ö Goteborg Dance Sport Festival 22-23 sep
Ö LudvikaSnurren GP 13 okt
Ö LudvikaSnurren 14 okt

Utbildningar
Basblock 1, 1 sep Sundsvall
Basblock 2 KL, 2 sep Sundsvall

Trevlig sommar
önskar vi på kansliet!
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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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