Mars 2001

Internationellt

Inbjudningar som kommit till kansliet:
Baltic Cup Standard & Latin, 5-6 maj, Kaunas, Litauen. Anmälan senast 15 april
Savaria 2001 Ten Dance World Cup 9 juni, Szombathely, Ungern Anmälan senast 10 april
Milano Open, Standard & Latin 16-17 juni, Milano, Italien Anmälan senast 4 juni
International Dance Festival Standard & Latin 24 -30 juni, Cervia, Italien.. Även barn och
ungdomar. Anmälan senast 12 maj.

Utbildning &
Dansutbildningar
Under år 2000 p åbörjades arbetet med att modifiera DSF:s utbildningsstruktur. En
arbetsgrupp samlades med erfarenheter fr ån de olika BRR - disciplinerna för att se
om vi kunde enas om denna struktur. Efter detta möte började ramarna till det nya
förslaget att läggas p å plats och arbetet p åbörjades med att fylla dessa ramar med
inneh åll.
Den del av utbildningsplanen som presenteras nedan är endast med avseende p å
dansutbildningar.
D å b åde elever och instruktörer ansett att nuvarande UL1 inte var en förberedande
utbildning till att bli kursledare eller tränare har denna nu ersatts av ett s å kallat
basblock.
Basblocket kommer nu att fokusera p å den ledarroll man senare skall ägna sig åt.
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BAS 1
Enligt det förslag som framkommit i diskussioner i BAS-gruppen kommer det att bli
ett tv ådelat block p å tv å dagar.
Första dagen är gemensam för alla som ämnar p åbörjar sin bana som kursledare
eller instruktör/partränare.
Förslagsvis kommer denna del inneh ålla:
- DSF ideologi/idrottsrörelsen
- Att vara ledare
- Pedagogik/didaktik
- Inlärning/utlärning
- Planering
- Dansens inneh åll
- Presentationsteknik
När man g ått del 1, (dag 1) delas gruppen upp p å de som skall bli kursledare samt de
som skall bli partränare.
Dag tv å i basblocket delas dessutom upp i respektive dansdisciplin.
BAS 2
Förslagsvis kommer denna del inneh ålla:
Kursledare
- Presentationsteknik inför
grupp
- Teknik
- Att ha skoj
- Kursledarrollen
- Kursen

Partränare
- Presentationsteknik
-

Coachning
Ledarskap/mentorskap
Motivation
Reglemente
Allmän om
dansen/bedömning
Dansens inneh åll
grenspecifikt
Tränarrollen
Träningen

Den som g ått basdelen t.ex. för att bli kursledare kommer nu bara att behöva komplettera med basdel
2 för att kunna fortsätta med partränarutbildningen i den disciplin som han/hon vill g å vidare med.
P å det här sättet tror vi att relevanta förkunskaper erh ålls och att man slipper traggla om det mest
grundläggande.

Basblocket
Basblock dag 2

Basblock dag 2

Kursledare
Grenspecifikt

Partränare
Grenspecifikt

Basblock dag 1
Samtliga
Kursledare & Partränare
EJ grenspecifikt

DSF-Nytt mars 2001

-2-

Som komplettering till dessa utbildningar kommer det även att finnas frist ående
utbildningar, som man kommer kunna söka beroende p å förkunskaper mm. Kurser
som bl.a. diskuterats här är akrobatik, koreografi, domar, mental träning,
idrottsfysiologi, m. fl.
Naturligtvis innefattar denna struktur även barnutbildningar i tillämpliga delar.
Detta material är fortfarande under arbete s å om samtliga niv åer kommer att finnas
med och vad de slutligen kommer att heta är ännu för tidigt att säga.
Preliminärt kommer utbildningsförslaget att presenteras för förbundsstyrelsen i slutet
av mars för att fatta beslut om.
Utbildningar
Bugg

Dubbelbugg

Boogie Woogie

Rock

Lindy

Bugg

Bugg

Dubbelbugg

Dubbelbugg

Boogie Woogie

Boogie Woogie

Rock

Rock

Lindy

Lindy

Kursledare
Fortsättning

Partränare
Steg 2

Kursledare
Fortsättning

Triotränare
Steg 2

Kursledare
Fortsättning

Partränare
Steg 2

Kursledare
Fortsättning

Partränare
Steg 2

Kursledare
Fortsättning

Partränare
Steg 2

Bugg

Bugg

Dubbelbugg

Dubbelbugg

Boogie Woogie

Boogie Woogie

Rock

Rock

Lindy

Lindy

Kursledare
Nybörjare

Partränare
Steg 1

Kursledare
Nybörjare

Triotränare
Steg 1

Kursledare
Nybörjare

Partränare
Steg 1

Kursledare
Nybörjare

Partränare
Steg 1

Kursledare
Nybörjare

Partränare
Steg 1

Som ni säkert först år ligger det m ånga timmars arbete med att g å
igenom material, krav p å förkunskaper inneh åll mm. och m ånga timmar
återst år att göras. Utbildningsgruppen och utbildningskommittén är
tacksamma för idéer och synpunkter men vi vill att ni kommer in med
konstruktiva förslag inte med ”mer arbete”.
Sammanfatta gärna detta i ett mail till mig s å skall jag se till att berörda
f år del av informationen. Adressen är per.erik.alander@swipnet.se
Vill du hellre skicka in det med post s å gör det till Svenska
Danssportförbundets adress som du hittar p å baksidan av DSF-Nytt och
märk kuvertet utbildningskommittén.
Jag hoppas att ni liksom vi i utbildningsgruppen och kommittén tycker att
detta är ett steg fram åt s å att det främjar det vi alla vill – dansa!
Med vänlig hälsning

Nettan Caspersen och Pelle Ålander
Utbildningskommittén
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Sidoutbildningar
Akrobatik
Steg 2

Akrobatik
Steg 1

Koreografi

Domarutbildning
Steg 1

Domarutbildning

Mental träning

Idrottsfysiologi

Högre Tränarutbildning (HTU)
Högskola

Övriga tänkbara utbildningar

` Övrigt `

Förtjänstmärken
Förbundsstyrelsen har beslutat att tilldela förtjänstmärken till följande personer:
Guld
Margareta Madsen
Brons
Sven Noregran
Marita Sjödin
Ann Keüer
Gunilla Andersson
Roger Sundin
Inger Andersson
Johnny Lindbergh
Ann-Katrin Övergaard

Årsrapport och årsavgift
Riksidrottsförbundet, som skickar ut årsrapporter och inbetalningskort för årsavgiften,
byter under v åren datasystem. Detta innebär att blanketten för årsrapport och
inbetalningskortet i år kommer distribueras senare än vanligt. Inget närmare datum
har meddelats, annat än att utskick kommer ske under v åren.

Bilagor till DSF-Nytt Mars
ðSM i Lag BRR 19/5
ð 91:an buggen 20/5

ð Lappkastet 26/5
ð Planerad utbildning under Ölandsveckan v 32

Idrottens Hus, 123 87 FARSTA, Tel 08-605 64 22, 08-605 64 23
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se
kansli@danssport.se
utbildning@danssport.se
licens@danssport.se
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