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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 17-18 APRIL 2010
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner m m) skall vara förbundet tillhanda senast den
1 februari 2010. 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.

FÖRTJÄNSTTECKEN
Det är nu hög tid att lämna förslag på personer som har gjort ett förtjänstfullt arbete för danssporten,
för att dessa ska kunna belönas med förbundets förtjänstmärke.
Förslag på person som ska tilldelas förtjänstmärke kan endast lämnas av styrelse i förening, distrikt
eller förbund. Det ska göras på speciell blankett som ska innehålla uppgifter om den föreslagnes namn,
adress och föreningstillhörighet samt uppgift om de meriter som åberopas och motivering på separat
blad. Blanketten ska vara DSF:s kansli tillhanda senast den 1 februari.

REGISTRERING VID INTERNATIONELL REPRESENTATION - TIODANS
Från årsskiftet 2009 – 2010 kommer IDSF att fullt ut använda RLS (Registration and License System).
För dansare som deltar i IDSF-tävlingar gäller:
• Systemet avser tillsvidare klasserna Adult (Vuxna), Senior I och Senior II. Dansare som tillhör
åldersgruppen Junior, men vill/skall tävla i Adult omfattas också.
• Alla ändringar i status för ett par måste omedelbart anmälas till kansliet. Det gäller alltså t ex
partnerbyte, byte av åldersgrupp och ”slutar som aktiv”.
• Endast par som finns i registret med korrekta uppgifter får delta i tävling och får sina prestationer
bokförda i WCRL (World Computer Ranking List)
Parets förening är ansvarig för att data i listan är korrekta och ansvarar alltså också för att ändringar
omgående meddelas kansliet. Observera att korrespondensen skall föras mellan den ansvarige i
föreningen och kansliet.
Notera att ovanstående gäller endast par som kan komma ifråga för tävling utomlands

VO DANS BRR
VO Dans BRR kommer nästa år att genomföra ”Allroundcupen 2010”. Det innebär att några
tävlingsarrangörer erbjuder Allroundklasser enligt modell från Svänggängets (Sävsjö) årliga tävling i
februari. De par i resp åldersgrupp som är bäst sammanlagt tar hem utmärkelsen ”Årets
Allrounddansare”! Mer information om regler, vilka tävlingar som kommer att involveras etc kommer
att presenteras på www.danssport.se. Den första tävling som ingår i Allroundcupen 2010 är Sävsjös
tävling den 28 februari.
VO Dans BRR ser just nu över hur danssporten bör agera för att vända de nedåtgående siffrorna när
det gäller licenser och tävlingsanmälningar. Kurvorna sjunger stadigt sedan början av 2000-talet och
det är tveksamt om trenden kommer att vända utan aktiva insatser. Den stora utmaningen är att öka
rekryteringen av barn och ungdomar, som generellt över landet har minskat avsevärt det senaste
decenniet.
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NY MEDLEMSFÖRENING
DSF har under året fått en ny medlemsförening, Härnösands Danssportklubb. Vi hälsar dem varmt
välkomna som medlemmar.

DISTRIKTSÅRSMÖTEN
Västsvenska Danssportförbundet
Västsvenska DSF håller sitt årsmöte den 7 mars 2010, kl 15.00 i Nols Folkets Hus.

KANSLIET INFORMERAR
Under tiden 23 december-6januari har vi stängt på kansliet.
U-poänglistor kommer att skickas ut innan årsskiftet. Läs igenom dessa och kom in med synpunkter
senast den 15 januari 2010.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
-

GP Standard 9 januari i Aalborg, Danmark
World Cup BW Main, Junior, Senior 20 mars i Stockerau Österrike

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående
DSF-nytt:
Tävlingar
Utbildningar
- Winter Festival 30 jan
- DM SBDSF/SHDSF + sluten tävl 13 feb
- DM VDSF + sluten tävling 13 feb
- Goteborg Elite Trophy 6 mars
- Paradisbuggen 20 mars
- Munkbuggen 10 april

- FKU 9-10 jan Gävle
- Bugg KL 1 28-29 dec, 5-6 jan Kolbäck
- Bugg KL 1 26-28 feb, 26-28 mars Härnösand

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR
önskar vi från kansliet
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Adress och telefonnummer
Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta
Telefon 08-683 30 22
Telefontid måndag – fredag 10.00 – 12.00
Fax 08-724 60 42
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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