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Idrottslyftet via IdrottOnline
En av de stora förändringarna som Danssportförbundet har gjort inför Idrottslyftet år 5 är att
ändra ansökningsförfarandet som från och med 1:a juli 2011 kommer att ske via IdrottOnline.
Detta är ett strategiskt val som vi på förbundet har gjort för att i första hand underlätta för
föreningarna. Fördelarna som utvinns ur den nya ansökningsprocessen är många, dels kan
föreningen nu följa sin ansökan från början till slut, hantering och utbetalningar effektiviseras
och blir snabbare, ansökningsformuläret är användarvänligt och lättöverskådligt, samt att det
kopplas en utvärdering till varje projekt som kan besvaras direkt efter genomförande.
Samtliga föreningar har tillgång till idrottslyftsmodulen via sin IdrottOnline sida (där ni bland
annat redan idag ansöker om LOK-stöd) Har ni inte redan aktiverat sidan kan ni göra detta via
IdrottOnlines support. Vem som helst i föreningen med inloggningsuppgifter till er förenings
sida kan sedan göra en projektansökan genom att bara följa de angivna stegen. Avslutningsvis
måste denna ansökan godkännas och signeras av antingen ordförande, kassör eller av
föreningen utsedd Idrottslyftsansvarig.
Läs mer här: http://iof1.idrottonline.se/SvenskaDanssportforbundet/Infobank/Idrottslyftet/

Utvärdering av Idrottslyftet år 4
Sista datum för redovisning av era projekt via Idrottslyftet år 4 är 5 september 2011 och är
obligatoriskt för alla föreningar som har blivit beviljade medel.
DSF är ålagda av RF att årligen att inhämta uppgifter från föreningar som beviljats medel från
Idrottslyftet och vars projekt slutförts under året. Utvärderingen kommer att ligga till grund
för den statistik som sammanställs för all verksamhet under hela Idrottslyftet – försök därför
lämna så fullständiga uppgifter som möjligt, och en redovisning per projekt.
De föreningar som ännu inte lämnat in sin utvärdering för Idrottslyftet år 3 kan även de
använda sig av denna länk för att rapportera in sina uppgifter.
För att lämna in era uppgifter för genomfört projekt går ni in på följande länk:
https://web.questback.com/idrott/idrottslyftet/
Om ni av någon anledning inte har möjlighet att rapportera in era uppgifter inom utsatt tid,
ska detta rapporteras till förbundet.
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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 2012. 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

Nya dokument beslutade av förbundsstyrelsen, att ladda ner
Resepolicy
http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_47004/cf_74/Resepolicy%202011-0316%20ver%201.PDF
Arvoden och ersättningar – gäller fr o m 2011-09-01
http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_48279/cf_74/Arvoden_o_ersattningar_201109-01.PDF
Tävlingsreglemente – gäller fr o m 2011-09-09
http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_45658/cf_74/Reglemente%202011-0909.PDF
Tävlingsbestämmelser - gäller fr o m 2011-09-09
http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_45659/cf_74/Bestämmelser%202011-0909.PDF

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Internationella tävlingsinbjudningar:
- 24 sep WRRC World Masters RR Main Class i Döbeln Tyskland
- 24-25 sep WDSF Freesstyle Championships i Kina, sista anm.dag 5 sep
- 1 okt WRRC Europ. Cup RR B-Class i Eggenfelden Tyskland, sista anm.dag 21 sep
- 15 okt WRRC World Masters RR Main; World Cup BW Main i Moskva, sista anm.dag 1 okt
- 22 okt WRRC World Cup RR Y/J I Debrecen Ungern
- 22 okt WDSF Europacup Latin i Polen, sista anm.dag 30 sep
- 22-23 okt WDSF Helsinki Open i Finland, sista anm.dag 3 okt
- 29 okt WRRC World Champ. RR Main; World Cup BW Main i München, sista anm.dag 14 okt
- 4 nov WDSF Europacup Tiodans i Lettland, sista anm.dag 4 okt
- 12 nov WRRC Europ. Champ. RR Y/J i St. Petersburg
- 12-13 nov WDSF Iceland Open på Island
- 16-18 dec WDSF Baltic GP i Lettland, sista anm.dag 29 nov
- 17-19 feb 2012 WDSF Copenhagen Open i Danmark, sista anm.dag 4 feb
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NATIONELLA TÄVLINGAR
- 10 sep Calmarbuggen, Kalmar SPIR
- 18 sep Rallarsnurren (regional), Herrljunga AXET
- 25 sep LBRR- Buggen (regional), Ljungsbro LBRR
- 8 okt Brunnasnurren, Kungsängen BDK
- 15 okt Birka GP, Stockholm BIRKA
- 15 okt Nässjöbuggen, Nässjö NSDK
- 22 okt VARA GP, Vara VSB
- 23 okt Varabuggen (regional), Vara VSB
- 29 okt Tändsticksbuggen (regional), Tenhult JSDK
- 5 nov Arlabuggen, Götene SOG
- 6 nov Parkbuggen (regional), Götene SOG

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