September 2010

DSF kansli har flyttat!
Kansliet har nu ny adress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm
Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15 A, 114 33 Stockholm.
Vi har också nya telefonnummer:
- Alexandra di Zazzo 08-699 65 30 (personal, ekonomi, tävling och utbildning Tiodans)
- Siv Karlsson 08-699 65 32 (tävling och utbildning BRR, antidoping)
- Thomas Claesson 08-699 65 33 (licenser, föreningar, hemsida, Idrottslyftet, IdrottOnline)
- Fax 08-699 65 31
- RF växel 08-699 60 00

Påverka danssporten!
Valberedningens uppdrag är att hitta lämpliga personer som vill arbeta i Danssportförbundet.
Vi vill ha förslag på personer som brinner för glädje, engagemang och öppenhet.
Hör av er till Valberedningen snarast(Senast 1 dec 2010).
Skicka ditt förslag till evalenaa@ueab.se

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 ska vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 februari 2011. Den ska göras på en
speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida, www.danssport.se under rubriken INFOBANK –
BLANKETTER - STIPENDIUM. Ansökan ska avse något av nedanstående ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet
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SWINGWEB
Som vi tidigare informerat om så har DSF inlett ett samarbete med SwingWeb som
syftar till att förenkla administration av licenser och tävlingsanmälningar. SwingWeb är
ett webbaserat datasystem som redan används av många föreningar för att bl.a. hantera
tävlingsanmälningar och licenser. SwingWeb har dessutom funktioner för
kursanmälningar och annan föreningsadministration. För mera information besök
www.swingweb.se
Förbundsstyrelsen har nu beslutat att tävlingsanmälningar för BRR ska ske i SwingWeb efter
2010-10-01.
D.v.s. att för alla tävlingar vars sista anmälningsdatum ligger efter den 1/10 skall anmälningar
ske via SwingWeb.
Under en övergångstid, troligen fram till årsskiftet, skall ifyllda anmälningsblanketter tas ut
från SwingWeb och skickas till tävlingsledaren. Efter övergångstiden ska detta inte längre
behövas utan det ska räcka med att ansvarig från föreningen godkänner
tävlingsanmälningarna innan sista anmälningstid går ut.
På sikt skall även anmälan till Tiodanstävlingar kunna göras på samma sätt.
Vi uppmanar därför de BRR-föreningar som inte redan har ett föreningskonto i SwingWeb att
öppna ett sådant för att kunna använda sig av tävlingsmodulen för att hantera föreningens
tävlingsanmälningar till BRR-tävlingar. Tävlingsmodulen är kostnadsfri för föreningarna.
I detta samarbete ingår även att ansökan för tävlingslicenser för 2011 ska ske i SwingWeb.
Detta gäller även för Tiodans.
Mer och uppdaterad information kommer löpande att publiceras på www.danssport.se.

Föreningsmail
Förbundsstyrelsen har beslutat att skapa mailadresser i form av
"föreningsförkortning@danssport.org" som all officiell post från förbundet kommer att gå
till.
Den tänkta lösningen innebär att mailen endast skickas vidare till en mailadress d.v.s det är ingen
sändlista.
Vår förhoppning är att de nya adresserna kommer att fungera från och med 1 november 2010.
Anmälan av vilken mailadress som mailen ska skickas vidare till anmäls på följande länk:
www.questback.com/idrott/dsf_ifmail
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INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Internationella tävlingsinbjudningar:
- 27-28 november Tallinn International Cup i Estland, sista anm.dag 1 nov
- 6 november World Cup RR Y/J; Eur. Cup RR B-Class i S:t Petersburg, sista anm. 20 okt
- 20 november World Champ. RR Main Class i Karlsruhe, sista anm. 10 nov
- 4 december World Masters RR Main Class i Graz, sista anm. 24 nov
- 11 december World Cup RR Y/J; Eur. Cup RR B-Class I Bratislava, sista anm. 30 nov
- 4-6 februari 2011 SnowBall Classic i Canada

NATIONELLA TÄVLINGAR
Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
- 9 oktober Pardans-tävling Helens dansskola
- 16 okt SM Standard BIRKA
- 17 okt SM Latin BIRKA
- 6 nov SM Tiodans Q&Q
- 13 nov Pardans-tävling Dansinstitutet i Kalmar
- 20 nov Parkbuggen (regional tävling TEST)
- 27 nov Oskarshamnsbuggen
- 4 dec Lag-SM
- 5 dec Karlstadbuggen samt RS Allround
UTBILDNINGAR
-

Intro till Akro i Swingdanser 23-24 oktober Skövde

Adress och telefonnummer
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Telefon 08-699 60 00
Fax 08-699 65 31
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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