Augusti 2008
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
2009. Den skall göras på en speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida
www.danssport.org,
under
rubriken
Kansli
->
Dokumentbank
->
Utbildningsstipendium. 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:
-

Bratislava Open 13-14 sep Slovakien
IDSF Open Ruse 11-12 okt Bulgarien
IDSF Open Tendance 8 nov Tyskland, sista anm.dag 30 okt
Taipei International Open 6-7 dec Taiwan, sista anm.dag 31 okt

Kansliet informerar
Straffavgifter vid saknad licens eller felaktig licens
Kansliet har uppmärksammat att det lite för ofta händer att dansare har deltagit på
tävlingar antingen utan licens eller med fel licens. Man har då tidigare diskvalificerat
paren. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att istället införa en straffavgift som belastar
den felande föreningen. Detta gäller fr o m 2008-08-25. Avgifterna blir enl följande:
- 500 kr/pers vid saknad licens samt licenskostnad
- 250 kr/pers vid felaktig licens samt licenskostnad

Nytt webbaserat adressformulär
Nu introducerar förbundet ett nytt webbaserat adressformulär. Inför säsongen ber vi
samtliga föreningar och distrikt att se över sina uppgifter och eventuellt skicka in nya
till kansliet. Gå in på http://www.danssport.se Meny > Kansli > Formulär >
Adressändring.
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DSF officiell logotyp
Observera att den röd-vita logotypen är Svenska Danssportförbundets officiella.
Logotypen, som är ett varumärke, får inte ändras (bearbetas) utan tillåtelse från DSF.
Ladda ned korrekt logotyp på Meny > Kansli > Dokumentbank > Trycksaker.
Idrottsavtal för dansföreningar genom RF
Så här inför tävlingssäsongen informerar DSF om att RF har tecknat ett flertal
idrottsavtal med olika företag. Rabatter finns på resor och boende m m och sparar
många kronor åt föreningskassan. Avtalen finner ni under Meny > Ekonomi >
Idrottsavtal.
Katalogen Idrott i skolan 08/09 ute!
Nu är den nya katalogen Idrott i skolan 08/09 klar och har distribuerats till samtliga
SF och DF/SISU-distrikt. Katalogen finns under Meny > Kansli > Dokumentbank >
Trycksaker.
Sök eller annonsera efter danspartner
Nu introducerar DSF webbtjänsten ”Sök danspartner”. Annonstjänsten är öppen för
medlemmar (tävlingsdansare) tillhörande förening ansluten till någon av de
internationella förbunden IDSF eller WRRC. Meny > Kansli > Formulär > Sök
danspartner.

Ny stor lördagsunderhållning
I oktober börjar SVT:s nya stora lördagsunderhållning. En direktsänd musiktävling
och dansgala med dansband från Sveriges alla hörn.
Ett danspalats i Strängnäs
Peter Settman leder programmen under nio lördagar med start den 18 oktober kl.
20.30. I varje program tävlar fem band och en expertjury hissar och sågar deras
framträdanden, men det är tittarnas telefonröster som avgör vilka två som går vidare i
tävlingen. Strängnäs, mitt i Mälardalen, blir arenan för höstens stora musikhändelse
och du är välkommen.
Efter livesändningen av programmet börjar den stora danskvällen. En dansbana med
plats för över 5 000 gäster, där det serveras buffé, dryck och dans till de största och
mest populära dansbanden.
Lördagar i Strängnäs
17.30 Middag – Buffé och dryck i stora arenan
20.30 TV-programmet – Direktsändning med Peter Settman
22.00 Dans – Kvällens band bjuder upp till dans
02.00 Sista dansen – Dansgolvet stänger
02-15 Vickning – Klassisk brattburgare serveras
Gå in och köp din biljett på www.meradansband.se
Välkommen!
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VO Info/PR
Redaktionen söker fler medarbetare runtom i landet. Vi söker antingen utbildade
journalister/reportrar eller de som är allmänt kunniga i skrivkonsten. Bevakning och
intervjuer av förbundets olika verksamheter sker efter överenskommelse. Vid frågor
kontakta VO Info/PR.
VO Info/PR
Redaktionen söker fler medarbetare runtom i landet. Vi söker antingen utbildade
journalister/reportrar eller de som är allmänt kunniga i skrivkonsten. Bevakning och
intervjuer av förbundets olika verksamheter sker efter överenskommelse. Vid frågor
kontakta VO Info/PR.
Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
Tävling
- Tranbuggen 13 sep
- Höstbuggen 13 sep
- Vara GP 20 sep
- Varabuggen 21 sep
- LudvikaSnurren 27 sep
- Boråsbuggen 27 sep
- Elefantbuggen 4 okt
- Stockholm GP 18 okt
- SM Standard 18 okt
- Nässjöbuggen 18 okt
- SM Latin 19 okt
- Spirbuggen 25 okt
- Oskarshamnsbuggen 25 okt
- Guldsnurren 8 nov
- Arlabuggen 22 nov
- Donnum-stegen 29 nov
- Lag-SM BRR 6 dec
- Karlstadsbuggen 7 dec

Utbildningar
- Sekretariatsutbildning 4-5 okt Nacka

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
licens@danssport.se

DSF-Nytt augusti 2008

