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SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 12-13 april 2003 på Hotell Winn i Uppsala
Seminarium kommer att arrangeras lördagen den 12 april på Hotel Winn i
Uppsala.
Som bilaga till DSF-Nytt december 2002 medföljde en föreningsfullmakt som
ska vara DSF tillhanda senast den 12 februari 2003.

Tävlingskommittén BRR
DM östra nytt datum
DM östra + sluten tävling hålls den 8 mars i stället för den 9 mars.
Nya klasser är tillagda i BW på DM samt en sluten debutant tävling se separat
information direkt från föreningen.

Tävlingskalender
Tävlingskalendern uppdateras kontinuerligt på hemsidan.

Information/PR
Redaktionen för tidningen Danssport vill uppmana till rekrytering av prenumeranter.
Vi är övertygade om att det finns far- och morföräldrar, kusiner, syskon, f.d. aktiva
dansare som vill ha ett eget ex hem i brevlådan.
Hjälp till att sprida Danssport till alla intresserade.
Nya prenumeranter betalar endast 100 kr innan januari månads utgång istället för
125 sek.
Använd Svenska danssportförbundets pg 65 93 14-9 och glöm inte ange namn och
adress.

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet:
IDSF International Open Standard och Latin, Vancover, Canada. 21-23 februari.
Anmälan senast den 20 januari.
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World Cup Rock´n´Roll ungdom/Junior och B-klass. Nimes, Frankrike. 1 mars.
Anmälan senast 31 januari.

Övrigt
Distriktsårsmöten
Skåne Danssportförbund kallar distriktets föreningar till årsmöte 3 mars 2003, Tid
och plats meddelas berörda föreningar.

Information från kansliet.
Licenser
Licenserna håller på att registreras för fullt. Listorna kommer till föreningen så fort allt
är klart. Tänk på att föreningen måste ha fullgjort sina plikter mot förbundet för
föregående år för att få ut licenserna.

Bilagor till DSF-Nytt januari
ð Inbjudan Paradisbuggen 22/3
ð Inbjudan Hammaröbuggen 29/3
ð Inbjudan Hammarösnurren 30/3
ð Inbjudan Al Minns Cup 5/4
ð Tävlingskalender BRR 2003

_Inbjudan Lorraine Trofé & Quick & Quick Trophy 20/4
_ Inbjudan Påsksmällen 21/4
_ Inbjudan Ådalsbuggen 26/4
_ Inbjudan Jönköpingstrofén 26/4
_ Inbjudan Spirbuggen 3/5
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