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Tävlingskommittén BRR
Tävlingskommittén BRR söker arrangörer till LAG-SM 2004 samt till SM/URM 2005. Är er
förening intresserad av att arrangera någon av dessa mästerskapstävlingar önskar vi att ni
hör av er till oss snarast.

Utbildningskommittén
Som utbildningsansvarig i distrikten måste du tänka på att redan nu planera in höstens
kurser och utbildningar. Sanktionsansökningar skall vara inskickad till kansliet senast 3
månader innan kursdatum.
Blanketten finns på hemsidan under ”blanketter”. Är du osäker vänd dig till kansliet så
hänvisar dom dig vidare.
Hälsningar utbildningskommittén Susanne/Pelle/Lena/Sven/Jonny

Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet
Ÿ Savaria World Cup Ten Dance, 12 juni, Ungern sista anmälningsdag 2004-04-15
Ÿ BoogEuropean Cup Rock’n Roll B 24 april, Slovenien, sista anmälningsdag 2004-04-05
Ÿ European Championship Formation Latin, 8 maj, Frankfurt sista anmälningsdag 2004-04-09
Ÿ European Championship Standard, 8 maj, Slovenien, sista anmälningsdag 2004-04-05
Ÿ Brno Open 2004, 3-4 april, Tjeckoslovakien, sista anmälningsdag 2004-03-25

` Övrigt `
Förbundsmöte 2004
Förbundmöteshandlingar är utsända till samtliga ordinarie ombud och till de
röstberättigade föreningar som inte har sänt in någon fullmakt. Om dessa handlingar
ej har kommit fram kontakta kansliet. Övriga kan hämta dessa handlingar p å
hemsidan(Dokument/förbundsmöte).
Det finns ännu inget förslag från valberedningen. När detta är klart kommer det att
sändas till ombuden med post samt publiceras på hemsidan.

DSF-Nytt mars 2004

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt
ð SM Latin 2004, 8 maj
ð Basblock del 1, 8 maj
ð Jiversbuggen 2004, 15 maj
ð Basblock del 2 Kursledare, 9 maj
Bilaga till DSF-nytt mars
ð Inbjudan Team Läger BRR 17-18 april

Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 FARSTA, Tel 08-683 30 22
Telefontid: måndag – fredag 10.00-12.00
Fax 08-724 60 42

www.danssport.se

kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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INBJUDAN
TILL

DSF´S TEAM LÄGER BRR
Härmed inbjudes alla tävlingsdansare och tränare till vårens sista TEAM läger i
Västerås.
Lägret riktar sig till alla som gjort en tävling i Lindy-Boogie-Rock samt A och B
klassade dansare i Bugg och Dubbelbugg.
Lägret riktar sig också till klubbarnas tränare, dvs hemmatränarna kan deltaga
på lägret genom att filma och anteckna och på det sättet ta med sig de
övningar som dansarna lär sig hem till klubben. Så att denna träning kan
bedrivas mellan lägren.

Plats för lägret är Marionetternas klubblokal i Bäckby Västerås
Tid för lägret är 17-18 april (start lördag 09.00 slut söndag ca 15.00)
Sista anmälningsdag 3 april 2004
Pris:
Dansare 950:-/person
Tränare 475:-/Person
Då ingår följande:
Träning lörd-sönd, mat och frukt, enkel logi
Mer info om lägret finns på www.danssport.se
Anmälan göres på anmälningsblankett som kan hämtas på
www.danssport.se
Välkomna
Lars Bergkvist
Bitr.Förbundskapten BRR
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