Oktober 2011

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 21-22 april på Quality Hotel i Nacka, Stockholm
Mer information 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 2012. 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.

VO DANS BRR INFORMERAR
Öppning av BWVA

Antalet tävlande par i Boogie Woogie vuxna (i dagsläget BWVB) har vuxit till en nivå att VO BRR anser
att det finns underlag att öppna BWVA. En ambition med det nya tävlingssystemet som infördes vid
årsskiftet var att undvika många små klasser på tävlingar för att göra tävlingarna fyllda med spänning,
konkurrens och tempo. För att bibehålla denna ambition har VO BRR beslutat att för att BWVA skall få
genomföras som separat klass måste minst 5 par komma till start.
Förklaring:
Från och med 28/1 2012 är klassen BWVA öppen. Samtliga par i BWVB som vid den tidpunkten
har 6 eller fler UP flyttas till BWVA.
Konsekvenser:
Eftersom BWVB efter öppningen inte längre är högsta öppna klass genomförs BWVB, då den
genomförs som egen klass, helt enligt regelgrupp 2. Om BWVB slås samman med BWVA (på grund av
färre än 5 par i BWVA) gäller som idag att finaler genomförs enligt regelgrupp 1.

Akrobatik i Rock'n'Roll Vuxna
Det har framförts många olika åsikter till VO BRR och förbundsstyrelsen om nuvarande regler
avseende akrobatik i R'n'R. Man kan helt enkelt konstatera att åsikterna är många och i många fall helt
oförenliga. VO BRR har diskuterat och resonerat med flera av förslagsställarna och andra inom
danssporten för att hitta en bra lösning. I ljuset av dessa diskussioner har VO BRR:
- beslutat att inte under pågående tävlingssäsong genomföra någon förändring av reglerna, något som
radikalt skulle förändra förutsättningarna för dansarna inför SM 2012 (dvs. för SM 2012 gäller samma
regler som för resten av säsongen)
- ambitionen att 1/7 2012 öppna RVA
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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 2012. 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 2011-2012 är bland annat att till förbundsmötet 2012
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
2011. Hör av er till Evalena Åström Söderlind via e-post (evalenaa@ueab.net).
Vid förbundsmötet 2012 går mandattiden ut för:
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Lena Arvidsson
Jonny Svensson
Kerstin Karlsson
Thomas Nilsson
Lars Granström
Mattias Emanuelsson
Monica Westin

Ett år kvar av mandattiden har:
Styrelseledamot
Hans Björkborg
Styrelseledamot
Andreas Larsson
Styrelseledamot
Sven Hämberg

VO DISTRIKT
VO Distrikt inbjuder till Ordförandekonferens 2012
Resa med VikingLines Cinderella till Mariehamn den 21-22 januari.
Vi startar konferensen i Stockholm 13.00 och åker till hamnen 16.30.
Båten avgår 18.00 och ankommer 15.30.
Fokus på konferensen är IdrottOnline, Rekrytering och Kommunikation.
Konferensen kostar 500 kr pp, 2 deltagare/SDF, (vid fler deltagare från
SDF ska detta rådgöras med VO:t). I detta ingår del i 2-bäddshytt, fika och mat.
Resa t/r Stockholm betalas av SDF. Finns andra önskemål skriv det i
anmälningsformuläret.
Länk till anmälningsformuläret finns tillgängligt efter 6 november på VO Distrikts
hemsida och kommer även att mejlas till alla SDF.
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Hej alla föreningsmänniskor i vårt avlånga land!
I Sverige finns 9 SDF (Specialdistriktsförbund) från Norr till Söder. Ett av uppdragen VO
Distrikt (Verksamhetsområde Distrikt) har är att öka statusen för SDF:en och hjälpa dem att
marknadsföra sig så föreningarna vet vad de t ex kan få hjälp med. Vi är också en länk mellan
FS (Förbundsstyrelsen) – SDF och föreningarna.
På VO Distrikts hemsida
…..finns information från VO Distrikt men även nyheter från de olika SDF:en. Klicka gärna på
nyheterna från Ditt SDF eller gå in på hemsidorna som SDF:en har. Här finns mycket tips och
idéer om t ex Idrottslyftet, R-tävlingar, utbildningar osv. Surfa runt bland hemsidorna och
roffa åt Er så mycket ni kan. Varför uppfinna hjulet igen!!!!
Om Ni är osäkra på vad SDF kan hjälpa Er med, ring eller mejla till just Din styrelse för att få
svar. Naturligtvis kan Ni alltid vända Er till VO Distrikt så hjälper vi Er att komma i kontakt
med rätt person.
Styrelsen VO Distrikt

MEDLEMSFÖRENINGAR
Följande föreningar har under året blivit medlemmar i DSF:
Stockholms IF Kurdiska
Stockholms Internationella IK
Line Dance-föreningen Urban Cowboys, Hässleholm
Några föreningar har tyvärr även lämnat oss:
DK Woodpecker (upphört)
Gefle DSK (upphört)
Föreningen Tälje Linedancers (utträde)
Föreningen Falu Elitdansare (upphört)
SDK Trandans (upphört)

NATIONELLA TÄVLINGAR
Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan förra DSF-Nytt:
- 23 okt Guldsnurren R, Skellefteå (SDK)
- 26 okt Växjöbuggen, Växjö (JDC)
- 5 nov Dance Competition Fall 2011 R, Luleå (LBS)
- 13 nov Mörrumsbuggen R, Mörrum (CRAZY)
- 13 nov Lindy Swingen Regional, Linköping (LDT)
- 26 nov SM Latin, Helsingborg (IMPE)
- 27 nov SM Standard, Helsingborg (IMPE)
- 4 dec Adventsbuggen R, Habo (HABO)
- 4 dec Kristallsnurren R, Nybro (SPIR)
- 10 dec Pepparkaksbuggen, Tierp (OLAND)
- 11 dec Lussekattsbuggen R, Tierp (OLAND)
- 4 feb Magic Cup, Göteborg (MAGIC)
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INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
-

26-27 nov WDSF Tallinn Int. Open i Estland, sista anm.dag 8 nov
3-4 dec WDSF Malta Open Championship på Malta

UTBILDNINGAR

Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan förra DSF-Nytt:
- 19-20 nov samt 21-22 jan Grundläggande Tränarutb Tiodans, Linköping

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
licens@danssport.se
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