Augusti 2005

VO Tiodans
Arrangör sökes!!!!!
VO Tiodans söker arrangör för SM Standard 2006. Eventuellt intresse anmäls till
kansliet.
Nytt tävlingssystem
Ett nytt tävlingssystem för tiodans kommer att diskuteras under verksamhetsområdets
ordförandekonferens den 3 september. Förslaget kan läsas på hemsidan.
VO Dans BRR
Med anledning av det låga antal tävlande i Rock’n’Roll under det gångna året, vill vi
erbjuda de par som är aktiva och önskar tävla i högre klass, RJN till RJI samt RVN till
RVB, att ansöka om detta. Vi kommer att behandla dessa ansökningar positivt. Då
rockparen är för få för att delas upp i alltför många tävlingar samt att de även är
splittrade i för många klasser, har vi beslutat att vidta denna åtgärd. Vi kommer även att
se över antalet nationella tävlingar i denna gren. Eventuella reglementsändringar kan
också komma i fråga inför 2006. En diskussion förs även om att kunna slå ihop RVI
samt RVB på våra nationella tävlingar. Detta kommer i första hand att ske på höstens
GP-tävlingar.
VO DCP
Verksamhetsområdet Distrikt & Centrala projekt inbjuder till årets distriktskonferens som
ska behandla hur framtidens distriktsverksamhet och distriktsindelning kan komma att
se ut och fungera. Vi hoppas på en spännande och givande helg, där deltagarna själva
aktivt får vara med och bidra med idéer och visioner.
Inbjudan finns som bilaga.
Internationellt
Inbjudningar som inkommit till kansliet sedan senaste numret av DSF-nytt:
•
•
•

World Cup RR Youth European B Cup 1 okt I Kroatien, sista anm.dag 1 sep
Yorkshire Guernsey Open Dancesport Festival 15-16 okt
World Cup Tiodans 22 oktober i Liège, Belgien, sista anm.dag 1 okt
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Jurisdiska
Årsredovisningar
Vi vill påminna alla föreningar om att årsredovisningar inklusive statistik och
medlemsavgift skall sändas in. Senaste redovisningsdag för dokumenten är
den 31 oktober, medlemsavgift bör redan vara betald och statistiken insänd
samtidigt. Vänta inte till sista dag. Skicka in er rapport så snart som möjligt.
Tänk också på att fullgjorda skyldigheter i bl a det här avseendet är en förutsättning för
att föreningens medlemmar skall få delta i tävlingar (reglementet 2.2)
En fullständig sammanfattning av redovisningsläget hittar man på förbundets hemsida.
Sök under Kansli>=Dokument>=Övrigt. Observera att för noteringar om levererad
statistik och medlemsavgift råder en liten eftersläpning eftersom vi där är beroende av
RF. Sammanställningen visar bl a vilka föreningar som kvalificerat sig för rösträtt vid
kommande FM. Om ni hittar något fel i sammanställningen så är det därför viktigt att ni
hör av er till kansliet så att felet kan rättas till.
Kansliet
Post till kansliet
För att vara säker på att posten ni skickar till förbundet kommer fram så fort som möjligt,
var vänlig att skriv att posten ska till Danssportförbundet.
Att adressera brevet till enbart Idrottshuset räcker inte, då vi är 7 förbund som sitter
tillsammans och posten då kan hamna hos fel förbund och vara ”på vift” innan den hittar
rätt.
Övrigt
Handslaget
Tredje året inom Handslaget startade 1/7-2005 och danssportens föreningar har fått
668 000 kronor att söka projektpengar ifrån. Projekten ska rikta in sig på att få nya barn
och ungdomar att börja dansa.
Ni som tycker att skolan är en bra arena att träffa nya dansare, tar i första hand kontakt
med ert distriktsförbund, till exempel Smålands Idrottsförbund, de har fått pengar för att
enbart stödja samarbetet Förening-Skola.
Ni som vill utbilda och utveckla era ledare, utan ledare så kan vi inte ta emot nya
dansare, kontaktar den lokala SISU-konsulenten. SISU har fått pengar för
Ledarförsörjning inom Handslaget.
Under Handslagets två första år, har totalt 1 108 150 kronor utbetalats, fördelat över 64
olika projekt, till dansföreningar.
Totalt har 38 olika föreningar fått sina ansökningar beviljade.
Under de två första åren har det inkommit 54 ansökningar som sökt pengar ur
danssportens tilldelade medel, 35 av dessa har beviljats.
I dagarna kommer det att läggas ut en ny ansökningsblankett, med uppdaterade datum
för År3. Ansökningarna kommer att beviljas efter hand. Sista ansökningsdag är dock
2006-05-01, givet att det finns pengar kvar att fördela då.
Bifogat DSF-Nytt finns en sammanställning av siffror från Handslagets två första år.
Har Ni frågor om och kring Handslaget, tveka inte att kontakta Thomas på kansliet
(info@danssport.se) så hjälper han Er att hitta svar på Era frågor.
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Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
Tävling
Ö Bockstensbuggen 3 sep (OBS! Ny tävlingsledare)
Ö Sundsvalls Autumn Classic 8 oktober
Ö Växjöbuggen 8 oktober
Ö Ulricabuggen 15 oktober
Ö Oskarshamnsbuggen 29 oktober
Ö Västerås Swingen 5 november
Ö Halloweenbuggen 5 november
Ö Arlabuggen 12 november
Ö Brunna Snurren 12 november
Ö Helsingborgs Grand Prix 19 november
Ö SundsBuggen 20 november
Ö Christmas Cup 3 december
Utbildningar
Ö Basblock del 1, 3 sep i Hudiksvall
Ö Basblock del 2 KL, 4 sep i Hudiksvall
Ö Kursledarutbildning Bugg (nybörjare) steg 1, 1-2 okt och 15-16 okt i Luleå
Ö Kursledarutb Bugg Barn steg 1 (Pilotutb) 29-30 okt i Vara
Bilagor
Ö Tävlingskalender Tiodans 2006
Ö Inbjudan till distriktskonferens
Ö Siffror från Handslagets två första år

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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Tävlingskalender 2006 Tiodans

11 mars

GP Latin och Standard
SM 10-dans

GED

25 mars

GP Latin och Standard

Alemana

8 april

SM Latin

Diamant

29 – 30 april

IDSF Standard och Latin

GDSK

6 maj

GP Latin och Standard

VO tiodans

30 september

GP Latin och Standard

GEFLE

21 oktober

SM Standard

?

4 november

GP Standard och Latin

Impetus

25 november

GP Standard och Latin

GED
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DSF inbjuder till Distriktskonferens 26-27 nov 2005
Verksamhetsområdet distrikt & centrala projekt inbjuder till Årets distriktskonferens som ska
behandla hur framtidens distriktsverksamhet och distriktsindelning kan komma att se ut och
fungera. Vi hoppas på en spännande och givande helg, där deltagarna själva aktivt får vara med
och bidra med idéer och visioner.
Målgrupp:

Representanter från samtliga distriktsstyrelser.

Varje SDF kan sända max 2 representanter vardera. Avseende icke
aktiva SDF (nerlagda alt vilande) utses 2 gemensamma representanter
mellan föreningarna. I mån av plats kan övriga beredas plats!
Konferensen har dock maximerat antal platser!
Datum:

26 – 27 november 2005

Tid:

Lördag kl 11.00 - Söndag kl 12.00

Plats:

Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad.

Avgift:

Konferensen är gratis! Övernattning lö-sö, samt måltider/ fika ingår.
Vid anmälan och frånvaro utan ersättare debiteras 900 kr per person.

OBS: Ingen reseersättning utgår ifrån förbundet.
Anmälan:

Skriftlig anmälan skall vara Danssportförbundet tillhanda senast den 19 oktober.
Svenska Danssportförbundet
Idrottshuset
Mårbackagatan 19
123 43 Farsta.
Fax: 08-724 60 42

E-post:

kansli@danssport.se

Övrigt:

Utnyttja forumet på förbundets hemsida www.danssport.se/forum till diskussion
kring förslag på ny distriktsindelning, hur vi får aktiva och levande distrikt, samt
distriktens uppgifter.

Frågor:

Frågor rörande konferensen vänligen kontakta VO DCP.

Vid frågor rörande boendet kontakta Berit Ekberg Se nedan.
VO DCP:

Verksamhetsområdet Distrikt och Centrala Projekt består av:
Torbjörn Scott:

torbjorn.scott@telia.com (

Magnus Svensson:

0705-50 48 77)

Magnus_Svensson@rixmail.se (

0735-64 81 99)

Samt en arbetsgrupp bestående av:
Berit Ekberg

berit.ekberg@telia.com (

Janet Larsson
Lennart Ahnstedt

0708-44 63 03)

janet.b.larsson@telia.com (

0768-82 94 54)

lennart.ahnstedt@glocalnet.net (

0705-14 63 47)

Vi hälsar er välkomna till en givande och trevlig helg!

-5DSF-Nytt Augusti 2005

Utbetalda medel till Danssportföreningar
1 400 000

1 200 000
66 050

1 000 000

615 500

800 000
Kronor

66 050

SISU
DSF
DF

600 000
453 500
400 000

200 000

502 400

162 000
279 250
147 350

75 800

0
År1

År2

År3

Totalt

senast uppdaterad 050819

Antal projekt inom Danssportförbundet
60
54
50

39

40

Antal

35
Sökta
Beviljade

30
26

20
15
9

10

0

0

0
År1

År2

År3

Totalt

senast uppdaterad 050819

Antal beviljade Danssportföreningar
40

34

35

30

Antal

25
Totalt
DF
DSF
SISU

20
20
16

16

15

10

10

9
7

5

3

3
0

0

0
År1

År2

År3

senast uppdaterad 050819

Sökt/Beviljade belopp inom Danssportförbundet
1 200 000

984 572

1 000 000

800 000

Kronor

668 000
Sökt belopp
Beviljat belopp
Kvar att bevilja

600 000
453 500

438 298
400 000

162 000
200 000

0

4 500

0

0

0
År1

År2

År3

senast uppdaterad 050819

