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VI VILL HA DIN HJÄLP!
Valberedningen behöver din hjälp för att hitta personer som brinner för Danssporten.
Vi letar efter personer som kan arbeta i Förbundsstyrelsen eller på någon annan plats inom
förbundet.
Alla arbetsinsatser är värdefulla.
Se er omkring, det finns säkert någon som ni ser som lämplig för ett uppdrag.
Ni behöver inte tillfråga dem. Det gör vi i valberedningen.
Vi vill att ni sänder in era nomineringar senast den 1 december i år.
Vi i valberedningen ser fram emot era förslag.
Skicka gärna ett epostmeddelande till Eva-Lena (evalenaa@ueab.net) eller Carl
(Carl@Saav.se). Eller ring: telefonnummer 070-2113892

WEB-TV NU ETABLERAT INOM DSF!
En ny distributionskanal är nu på plats för dansens bästa. Vi har länge önskat att som ett
naturligt inslag i vår tävlingsverksamhet kunna TV-sända från stora tävlingar. Under våren
2011 har vi gjort tre provsändningar med mycket gott resultat och även om web-TV inte är
"riktig TV" så är det här ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att få ut dansen till en stor
publik, särskilt som vi inte tar betalt för att titta.
Nu behöver vi er hjälp. Utan att vi sprider budskapet så får vi inte den effekt som vi hoppas.
Hjälp alltså till och berätta för vänner och bekanta att denna möjlighet att se toppidrott nu
finns. På DSF's hemsida kommer det att finnas information om sändningar och en länk för att
ta sig till vår web-portal.
Vi har tecknat avtal med Qrodo, som hanterar vår egen dansportal och som står för den
tekniska plattformen. Dessutom kommer Qrodo att hjälpa oss att hitta sponsorer och
annonsörer så att satsningen på web-TV inte bara blir självfinansierad utan även inbringar ett
överskott till DSF. Det är därför extra viktigt att vi kan visa upp höga tittarsiffror.
Ansvarig för avtalet är Hans Björkborg, men operationellt är det Kjell Rask, ordförande i
Info/PR, som ansvarar.
Nu startar vi kraftfullt genom att helgen den 24-25/9 sända från två tävlingar. Den 24e är det
EM i Boogie Woogie, VM i Bugg och World cup i Lindy Hop i Karlstad. Den 24-25e går det en
WDSF-tävling i Göteborg med Latin och Standard och många toppnamn bland dansarna.
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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS UTBILDNINGSSTIPENDIUM
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 FÖRBUNDSKAPTENER
Mats Ivarsson, förbundskapten i Boogie Woogie och Tobias Jäderqvist, biträdande
förbundskapten lämnar över till Henric och Joanna Stillman.
I samband med EM i Boogie Woogie den 24 september lämnar Mats Ivarsson och Tobias
Jäderqvist över posterna som ansvariga för elitsatsningen i Boogie Woogie till Henric och
Joanna Stillman.
Mats och Tobias har varit coacher för Boogie Woogien sedan 2006 och är sedan 2009
ansvariga för Boogie Woogiens elitsatsning. De har genom åren skördat stora framgångar på
världscuptävligar och mästerskap. Hela 18 mästerskapsmedaljer, varav fem guldmedaljer, sju
silvermedaljer och sex bronsmedaljer från EM och VM har de coachat fram under dessa sex
år.
Henric och Joanna har varit tränare på elitsatsningslägren under de senaste åren och de har
även varit med som coacher på världscuptävlingar och mästerskap och är redan en del i
gemenskapen. Vi hälsar dem varmt välkomna till elitsatsningen i sina nya roller.
Svenska Danssportförbundet och alla boogiedansare som har samarbetat med Mats och
Tobias tackar dem för deras otroliga engagemang och stora hjärta för danssporten!

NATIONELLA TÄVLINGAR
Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
- 1 okt Västkustbuggen, Tanumshede (VKB)
- 8 okt Lilla Bryggdansen R, Hamburgsund (PORT)
- 15 okt Kålle & Ada Snurren R, Göteborg (DFE)
- 16 okt Väsbysnurren R, Upplands Väsby (VÄSBY)
- 22 okt Kalmartrofén, (DIK/SDO)
- 29 okt Mälartwisten, Hallstahammar (MÄLAR)
- 30 okt Mälarsnurren R, Hallstahammar (MÄLAR)
- 6 nov Nackswinget R, Nacka (NSW)
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- 19 nov HallsbergsTrofén (START)
- 19 nov Paradisbuggen GP, Husum (RING)
- 20 nov Ringbuggen R, Husum (RING)
- 3 dec Lag-SM, Luleå (LBS)
- 4 dec Stålsnurren, Luleå (LBS)
- 4 dec BRR Allround, Luleå (LBS)
- 10 dec Ulricabuggen, Ulricehamn (DKB)

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
- 29 okt WDSF Metu Open, Turkiet, sista anm.dag 22 okt
- 13 nov WDSF Icelandic Open, Island

UTBILDNINGAR
Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
- 19-20 nov och 21-22 jan 2012 Grundutbildning Tiodans i Linköping (4 dagar)

ÖVRIGT
Distriktsårsmöte
Östra Danssportförbundet håller årsmöte onsdagen den 12 oktober 2011, kl 19.00 på Scandic
Ryd Hotel, Linköping.

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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