Mars 2011

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
- 16-17 april IDSF Banja Luka Open i Bosnien-Herzegovina, sista anm.dag 10 april
Vi påminner om att Tiodansföreningar som har par som kommit upp i A-klass och som vill
börja tävla internationellt MÅSTE meddela detta till kansliet. Kansliet måste nämligen
registrera paren hos IDSF. I annat fall finns risken att paren inte får tävla.

NATIONELLA TÄVLINGAR
-8 maj Pingvinbuggen (regional), Vällingby BSDK
-14 maj Pärlbuggen (regional), Älvsbyn ÄDD
-21 maj Ludvika Snurren (regional), Ludvika LAD
-28 maj Potatisbuggen (regional), Alingsås ALID

UTBILDNING
- 22-25 april Bugg KL2 Halmstad
- 21 maj Grundl. Funktionärsutb. Härnösand
- 22 maj Tävlingsorg.utbildning Härnösand

SPORT CAMPUS SWEDEN
Den 15 april går ansökningstiden ut för den som vill söka högskola och till Sport Campus Sweden
för hösten. Ansökningshandlingar finns på
http://www.sportcampussweden.se/online/artikel/dags-att-soeka-till-scs-infoer-hoesten/

VO BRR
VO Dans BRR finns numera på Facebook. Där publiceras det aktuell och relevant information om
Tävling och Utbildning inom BRR-sfären.
Regler Dubbelbugg Junior B-klass
Tyvärr har det inte varit helt klart vad som gäller för DJB men här kommer korrekta uppgifter:
Heatlängd: 1,5 minuter i uttagningar fram till semifinal, 2 minuter i final
Tempo och musik: 41 t/m i uttagningar fram till semifinal, fri musik och tempo i final
Akrobatikbegränsning: AR2
Har ni några frågor eller funderingar, tveka då inte på att höra av er!
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ORGANISATIONSNUMMER
I samband med RF-stämman 2009 beslutades att medlemsföreningar fr o m den 1 januari 2011
måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos
Skatteverket. Ladda hem ansökan direkt från Skatteverkets hemsida.
Organisationsnumret ska sedan läggas in via föreningens IdrottOnline sida, så att RF kan se
organisationsnumret.

IDROTTSLYFTET
Det finns fortfarande medel kvar att söka ur Idrottslyftets 4:e år.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan liksom tidigare ansöka om bidrag för
 Träningsläger, t ex sommarläger för barn- och ungdomar under 20 år.
 Ledarutbildningar. Utbildningarna skall vara sanktionerade av DSF.
 Rekryteringskampanjer, prova-på verksamhet, t ex i skolorna
 Funktionärsutbildningar (lagledarutbildning). Utbildningarna skall vara sanktionerade av
DSF.
Läs mer på www.danssport.se

ÅRSREDOVISNINGAR
Nu är det högsäsong för årsmöten i föreningarna. Vi vill därför påminna om att redovisning skall
göras till förbundet. Det handlar om:
 Årsmötesprotokoll
 Verksamhetsberättelse
 Balansrapport
 Resultatrapport
 Revisionsberättelse
Handlingarna ska vara kansliet tillhanda senast den 30 juni men skicka dem gärna tidigare.

GLÖM INTE ATT ALLTID MEDDELA KANSLIET OM FÖRENINGEN ELLER
DISTRIKTET HAR BYTT ADRESS. GLÖM INTE HELLER ATT ÄNDRA ADRESSEN PÅ
IDROTTONLINE.

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