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& Utbildning &
Utbildningsveckan p å Öland
Missa inte möjligheten till utbildning vecka 32 p å Öland i sommar. Anmälningstiden är
förlängd och det går bra att anmäla sig ända fram till 5 juli, s å passa p å! De
t är till exempel
viktigt att vi f år genomföra domarutbildningen och kurser i de ”smala” disciplinerna, Lindy
Hop, Boogie Woogie och Rock´n´Roll. Om n ågon kurs inte blir av meddelar vi de som anmält
sig. Se vidare information p å www.danssport.se under utbildningar.

Korrigerad utbildarförteckning
Bifogat finns den nu gällande listan med av DSF godkända utbildare. Den kan kompletteras
löpande under året och meddelas d å i DSF
-Nytt.

Internationellt

Inbjudningar som har inkommit till kansliet:
Nordic Open Championship 2001, 1 december, Reykjavik, Island
IDSF International Open Standard and Latin, 1-2 december, Reykjavik, Island
Anmälan till dessa tävlingar senast 15 oktober.
Belgrade Open 01, 7-8 juli, Belgrad, Yugoslavien
IDSF Open Standard och Latin. Anmälan senast 30 juni.
Canada Dance Sport 2001, 21-23 september, Ontario, Kanada
IDSF Open Standard och Latin. Anmälan snarast!
Malta Open Dancesport Championship 2001, 21 oktober, Malta
Standard och Latin, ungdom-senior. Anmälan senast 25 september.

Inform@tion och PR
Vill du utveckla DSF:s ansikte ut å t?
DSF söker medarbetare som vill jobba ideellt inom Informations- och Pr-kommittén. Det kan
vara arbete med tidningen Svensk Danssport, DSF:s hemsida eller sponsringsfrågor.
Kontakta Ted Heikura, ansvarig för Info/PR i förbundsstyrelsen p å telefon 031-744 11 18
eller ted@gdsk.org eller DSF:s kansli.
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Tävlingskommittén BRR
Inställd tävling
Donnum Stegen 8 september i Göteborg ställs in p å grund av lokalbrist.

` Övrigt `
Svenska Danssportförbundets matrikel
Med detta DSF-Nytt bifogas föreningsmatrikeln Vill Ni ha fler matriklar kostar de 50: - /styck.
Matrikeln kan ocks å laddas ner gratis från www.danssport.se.

Ranking och U-poäng
Bifogat f år ni rankinglistor per 13/6 2001 samt listor p å registrerad
e par/trior i er förening.
Kontrollera dessa noggrant! Om n ågon registrering är felaktig vill vi att ni skickar tillbaka
listan med justeringar så att den ärDSF tillhanda senast 16 augusti. Fr o m 31 augusti gäller
de registreringar med de eventuella justeringar som då finns hos oss. OBS! Det är
föreningens skyldighet att hålla rätt p å parens U
-poäng och klasstillhörighet så de startar i
rätt klass.
Hjälp oss gärna att hålla listorna aktuella och stryk par-/triokonstallationer som inte längre
dansar. Vi flyttar d å dessa till ett speciellt register där alla U-poäng och klassplaceringar för
det aktuella paret/trion finns kvar men ni slipper att f å med dem p å er lista varje g ång. Detta
kan ni ocks å göra löpande under året.

Aktuellt fr ån kansliet
Ingalill Söderberg arbetar sin sista dag som kanslichef den 10 juli. Tillförordnad kanslichef
blir d å Jessica Rosén. En ny kanslist är under rekrytering.
Veckorna 27- 30 d v s 2-29 juli stänger vi telefonerna p å kansliet. E-post, brev och fax
kommer dock att bevakas.

Vi önskar er alla en skön sommar!
Bilagor till DSF-Nytt juni-juli
ð22/9 Wetternbuggen 2001
ð29/9 Ludvika snurren
ð29/9 Oskarshamnsbuggen
ð6/10 Laxcupen
ð13/10 SolnaPokalen
ð10/11 Mälarbuggen 2001
ðHotellerbjudande, Bromma
ð18-19 augusti Träningsläger Jokkmokk

ð18/8 Lagledarutbildning, Jokkmokk
ð18-19/8 Sekr.utb. Tiodans, Västerås
ð9/9Lagledarutbildning,Vara
ðFörbundsmötesprotokoll
ðRankinglistor BRR o Tiodans
ðSM-regler BRR 2002
ðUtbildarförteckning
ðMatrikel

Adress och telefon
Idrottens Hus, 123 87 FARSTA
Tel 08-605 64 22, 08-605 64 23 må-fre 10.00-12.00,
Fax 08-724 60 42
E-post kansli@danssport.se
Hemsida www.danssport.se
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