Oktober 2009

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 17-18 april 2010.
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 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.

Påminnelse om Svenska Danssportförbundets Utvecklingsstipendium
Det finns fortfarande tid 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 2010. Den skall göras på en speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida
www.danssport.se, under rubriken INFOBANK – BLANKETTER – STIPENDIER. Ansökan skall avse något
av nedanstående ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet

VALBEREDNINGEN
Valberedningens uppgift för verksamhetsåret 2009-2010 är bl a att till förbundsmötet 2010
presentera ett förslag på ny förbundsstyrelse. Vårt mål är att hitta dessa människor ute i
danssverige! Vi vill att medlemmarna (dansföreningarna) sänder in sina kandidatnomineringar
senast 1 december 2009. Hör av er till Evalena Åström Söderlind via e-post (evalenaa@ueab.net).
Vid förbundsmötet 2010 går mandattiden ut för:
Ordförande
Lena Arvidsson
Styrelseledamot
Kerstin Karlsson
Styrelseledamot
Ann Keuer
Styrelseledamot
Jonny Svensson
Suppleant
Georg Andrésen
Suppleant
Thomas Nilsson
Suppleant
Ingrid Ryrholm
Ett år kvar av mandattiden har:
Styrelseledamot
Lars Granström
Styrelseledamot
Jan Lund-Jensen
Styrelseledamot
Ann Stålhammar
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VO JURIDIK
Förändringar i Tävlingsreglementet från 2010-01-22
DSF har beslutat att korta heatlängden i dubbelbugg regelgrupp ett och två till 1,5 minuter i
omgångar före final, dock kvarstår 2 minuters heatlängd i final för dessa regelgrupper. Ändringen är
införd i punkt 6.1 i Tävlingsreglementet.
Förändringar i Tävlingsbestämmelserna från 2010-01-22
Förändringarna är till största delen av redaktionell karaktär eller förtydliganden.
Punkt 5.3 ändras första meningen till: Karaktären hämtas från BRR-danserna. I samma punkt läggs
på slutet till: Smidiga och oväntade ombildningar av formationen.
Punkt 5.4 ändras de två första meningarna till: Showfigurer är tillåtna. En showfigur är en figur där
stegen och/eller karaktären ej kan sägas ligga inom tävlingsbestämmelsernas ram.
Punkt 5.5 ändras hänvisningen till Tävlingsreglementet till 6.1. Den tidigare hänvisningen var
felaktig.
Punkt 5.6 ändras hänvisningen till Tävlingsreglementet till 6.1. Den tidigare hänvisningen var
felaktig. Samt att texten om akrobatikregler för DVB har flyttats till Tävlingsreglementet 6.1.
Punkt 9.6 under tillåtna figurer i Rock’n Roll SN2 ändras ordet putt till armputt.
För fullständig text i Tävlingsreglementet och Tävlingsbestämmelser hänvisas till
www.danssport.se där dessa finns publicerade.

VO BRR
Christmas Cup
VO Dans BRR har beslutat att sanktionera deltagande för DSF:s dansare i tävlingen Christmas Cup
i Bugg i Örebro den 12 december 2009. Mer info finner ni på www.christmascup.se. Observera att
detta inte är en DSF-tävling och att inga uppflyttningspoäng delas ut till deltagande par.
Stängning av klasser Dubbelbugg 2010-01-22
För att öka storleken på klasser och underlätta vid sammanslagning av klasser på tävlingar i
Dubbelbugg, har DSF beslutat att stänga klasserna Junior D, ungdom E och Barn E 2010-01-22.
Övergångsregler: Trio som tävlar i klass som stängs flyttar till närmast högre öppna klass utan
uppflyttningspoäng.
Öppning och stängning av klasser Lindy hop 2010-01-22
För att underlätta vid sammanslagning av klasser på tävlingar i Lindy hop, har DSF beslutat att
stänga klassen Ungdom Nationell och öppna klassen Ungdom Internationell 2010-01-22.
Övergångsregler: Par som tävlar i LHUN flyttar till LHUI med bibehållet antal uppflyttningspoäng.

VO TIODANS
Det blir ingen Standard eller Latin i år på Christmas Cup då tävlingen kolliderar med
Nordeuropeiska Mästerskapen.
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INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
-

IDSF Armenian Open 31 okt-1 nov
IDSF Maribor Open 4-6 dec, sista anm.dag 27 nov
IDSF Reykjavik International 17 jan 2010, sista anm.dag 5 jan
IDSF SnowBall Classic 22-24 jan 2010 i Canada, sista anm.dag 8 dec

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående
DSF-nytt:
Tävlingar
- Ulricabuggen 12 dec 2009
- Varabuggen 30 jan 2010
- Magic Cup 6 feb 2010
- Smébuggen 6 feb 2010

Utbildningar

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

DSF-Nytt oktober 2009

