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LICENSER OCH TÄVLINGSANMÄLAN
DSF har inlett ett samarbete med SwingWeb som syftar till att förenkla administrationen av licenser
och tävlingsanmälningar.
SwingWeb är ett webbaserat datasystem som redan används av många föreningar för att bl a internt
hantera tävlingsanmälningar och licenser. SwingWeb har dessutom funktioner för kursanmälningar
och föreningsadministration. För mera information besök www.swingweb.se.
Målet är att redan till årsskiftet förändra rutinerna runt samtliga licenser (BRR och Tiodans) så att all
hantering görs via en webblösning. Anmälningar till BRR-tävlingar fungerar redan idag. Dock måste
fortfarande de utskrivna blanketterna sändas till respektive anmälningsmottagare för tävlingen.
Målet är att även ta bort den manuella hanteringen i samband med tävlingsanmälan och att i samband
med detta endast tillåta anmälan till BRR-tävling via SwingWeb. På sikt ska även anmälan till
Tiodanstävlingar kunna göras på samma sätt.
De BRR-föreningar som önskar kan redan nu öppna ett föreningskonto kostnadsfritt för att kunna
använda sig av tävlingsmodulen för att hantera föreningens tävlingsanmälningar till BRR-tävlingar.
Samma konto används för att hantera licenser när denna funktion öppnas, vilket gör att samtliga BRRoch Tiodansföreningar bör öppna ett konto för att förbereda sig inför förändringen i licenshanteringen.
För att öppna ett konto behöver ni skicka följande uppgifter till dsf-support@swingweb.se
• föreningens officiella kontaktuppgifter
• namn, personlig e-postadress och övriga kontaktuppgifter till den i föreningen som ska vara
huvudansvarig för SwingWeb-kontot. Detta kan förslagsvis vara föreningens ordförande
och/eller en annan speciellt utsedd SwingWeb-ansvarig inom föreningen. Den som är
huvudansvarig har själv möjlighet att dela ut behörighet till andra inom föreningen.
Uppdaterad information kommer på www.danssport.se och kommande DSF-Nytt.

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.
Valberedningen kommer att kontakta många av er, men vill även att ni kontaktar oss. Detta för att
vi gemensamt ska få fram förslag på personer, som kan påverka danssporten i en positiv riktning. Se
er omkring! Det finns säkert någon, som ni ser lämplig för detta uppdrag. Ni behöver inte tillfråga
dem. Det gör vi i valberedningen åt er, men det är ni som känner till dessa personer.
Har ni förslag på lämpliga kandidater, lämna gärna in förslagen under hela året (senast 1 december
2009). Ni får gärna höra av er och dela med er av era åsikter samt diskutera med oss. Både när det
gäller vad som är bra och vad som kanske är mindre bra. Det går bra att kontakta oss via telefon
eller e-post. Väl mött både på och utanför dansgolvet!
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SPORT CAMPUS SWEDEN
Elitsatsning inom danssport och högskolestudier, då kanske Sport Campus Sweden är något för dig!
Sport Campus Sweden är först i Sverige med att erbjuda sportsliga villkor för dig som tänker satsa på
elitidrott och högskolestudier samtidigt. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund,
högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer m fl – och ett tydligt fokus på dig – kan vi ge dig rätt
stöd på din väg mot medalj och examen. Svenska Danssportförbundet är med i samarbetet. Nyfiken?
Läs mer på www.sportcampussweden.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Internationella tävlingsinbjudningar:
- IDSF Ritam Open 10-11 okt i Bosnien
- RR World Champ. Y/J, Europ. Champ. Main 7 nov i Kroatien, sista anm.dag 23 okt
- BW World Cup Main 7 nov i Maribor, sista anm.dag 28 okt
- RR European Champ. Y/J 14 nov i Schaffhausen, sista anm.dag 24 okt
- IDSF Golden Fleece 14-15 nov i Georgien
- IDSF International Open Standard och Latin 13 dec i Oslo, sista anm.dag 1 okt
- IDSF Goldstadtpokal 30 jan 2010 i Tyskland
Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående
DSF-nytt:
Tävlingar
- Ackes Dancefloor 3 okt
- SM Standard 17 okt
- SM Latin 18 okt
- SM Tiodans 31 okt
- Pardans tiodans 31 okt
- HelsingborgsCupen 7 nov
- Brändåsen Trophy 21 nov
- Oppundabuggen 28 nov
- Lag-SM 5 dec
- Pepparrotsbuggen 6 dec

Utbildningar
- Grundfunk 7 nov Karlstad
- FKU 7-8 nov Karlstad
- Tävl.org 8 nov Karlstad
- Domarutbildning 20-22 nov Halmstad

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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