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VO Tiodans Tävling
Ändrat datum
SM Standard 2006 är flyttad till 4 november 2006 i Stockholm. Arrangör: DK Quick &
Quick.

VO Tiodans Utbildning
Verksamhetsområde tiodans – utbildning för tränare – information.
Under våren 2006 har VO tiodans påbörjat tävlingsdansutbildning för tränare i
standard och latin. Utbildningen sker stegvis, det innebär att Du som vill utbilda Dig
till tränare erbjuds en komplett utbildning med delexamination i varje steg. Till
utbildningen finns utarbetat utbildningsmaterial på svenska. Grunden till det svenska
utbildningsmaterialet är hämtat ur de internationella teknikböcker som anges i de av
DSF fastställda tävlingsbestämmelserna för standard under punkten 1.1.1 samt för
latin under punkten 1.2.1. i tävlingsbestämmelserna.
De olika stegen i tränarutbildningen är följande:
• FTU I, II, III Förberedande Tränar Utbildning i standard respektive latin.
Kompendium finns sammanställt för respektive delkurs. Examination sker
efter varje delkurs i samband med delkursens avslutning. Varje delkurs
omfattar två dagar. Du måste vara godkänd av examinatorn för att gå vidare
till nästa delkurs. När Du anmäler Dig till utbildningen kommer Du omgående
att erhålla utbildningsmaterialet för instudering. Inför respektive delkurs skall
Du vara väl förtrogen med utbildningsmaterialet och ha de förkunskaper som
anges. Steg I – III genomförs under en 12-måndaders period. Efter
genomförd och godkänd utbildning i samtliga tre steg ger detta behörighet
som tränare upp till C-klass i DSF:s tävlingssystem ( nytt fr.o.m. 2006-08-01)
• GTU I, II, III Grundläggande Tränar Utbildning i standard respektive latin.
Kompendium är under utarbetning.
• HTU I, II, II Högre Tränar Utbildning i standard respektive latin.
Kompendium är under utarbetning.
• ETU I, II, III Elit Tränar Utbildning i standard respektive latin.
Kompendium är under utarbetning.
Undervisningstempot i FTU-kurserna är i huvudsak anpassat till tävlingsdansare med
lång tävlingserfarenhet. Avsikten med utbildningen är att lära ut hur de
syllabusrelaterade figurerna skall presenteras och läras ut för tävlingsdans.
Förutsättningen är att kursdeltagarna kan steg, figurer och kombinationer
förekommer i kompendiet FTU I för standard respektive latin.
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Du som redan är förtrogen med de kunskapskrav eller inte klarat tidigare examination
som anges för FTU I i latin, erbjuds möjlighet till examination Fredagen den 25
augusti 2006 mellan 17.00 – 21.00. Se inbjudan på hemsidan.
FTU I latin kurs, lördag den 26 augusti och söndag den 27 augusti 2006
inklusive examination. Se inbjudan på hemsidan.
Du som redan är förtrogen med de kunskapskrav som anges för FTU I i latin, erbjuds
även möjlighet till examination Fredagen den 8 September 2006 mellan 17.00 –
21.00. Se inbjudan på hemsidan.
FTU II latin kurs, lördag den 9 september och söndagen den 10 september 2006
inklusive examination. Se inbjudan på hemsidan.
Du som redan är förtrogen med de kunskapskrav eller inte klarat tidigare examination
som anges för FTU I i standard, erbjuds möjlighet till examination Fredagen den 29
september 2006 mellan 17.00 – 21.00. Se inbjudan på hemsidan.
FTU I standard kurs, lördagen den 30 september och söndagen den 1 oktober
2006 inklusive examination. Se inbjudan på hemsidan.
Du som redan är förtrogen med de kunskapskrav som anges för FTU I i standard,
erbjuds även möjlighet till examination Fredagen den 13 oktober 2006 mellan 17.00
– 21.00. Se inbjudan på hemsidan.
FTU II standard, kurs lördagen den 14 oktober och söndagen den 15 oktober
2006 inklusive examination. Se inbjudan på hemsidan.

För ytterligare upplysningar.kontakta
Per-Olof Larsson
Per-Olof.la@telia.com

Övrigt
Statligt Lokalt Aktivitetsstöd
SENAST den 15 augusti 2006 ska din ansökan om statligt LOK-stöd ha inkommit till
RF:s LOK-stödsgrupp (verksamhet gällande 1 januari-30 juni 2006.) LOK-stödet är
avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna.
• Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF)
anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).
• Bidragsberättigad ålder är mellan 7-20 år, maximalt 30 deltagare per
sammankomst.
• Ersättningen är 22,50 kr per sammankomst och 7,50 kr per deltagartillfälle.
• En ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen består av flera SFanslutna sektioner. Det är huvudföreningen som skickar in ansökan.
• Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda
sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.
• En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan vilken ska
skickas in i original.
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Blanketter finns att ladda ner på RF.s hemsida (www.rf.se) eller går att lämna digitalt
via föreningens Klubben Online-sida, för de som inte vill hantera papper i mängder.
Alla föreningar har en Klubben Online-sida.
Statistik från 2004 samt våren 2005:
• Totalt utbetalt belopp till dansföreningar 2004: 2 112 653 kronor
• Totalt utbetalt belopp till dansföreningar våren 2005: 1 047 960 kronor
• Största enskilda utbetalning till en dansförening 2004: 103 380 kronor
• Största enskilda utbetalning till en dansförening våren 2005: 85 320 kronor
• Antal föreningar som sökt LOK-stöd 2004: 93 stycken
• Antal föreningar som sökt LOK-stöd våren 2005: 85 stycken
Kommunala bidragsregler
Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som de
statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan m m.
Handslaget
Det finns fortfarande en liten pott pengar kvar att söka från Handslagets år 3. Sista
utbetalningsdag är 30 juni, så ansökningarna måste komma in snarast.
Inför år 4 har DSF 868 000 kronor att fördela till sina föreningar inom projekt som rör
Handslaget.
Ni som har för avsikt att söka pengar för samarbete med skolan, lyssna först med Ert
Distriktsförbund, t ex Smålands idrottsförbund, de har huvudansvaret för samarbetet
Skola-Förening.
U-poänglistor
U-poänglistorna kommer att skickas ut under sommaren. Kontrollera dessa
noggrant! Om någon registrering är felaktig vill vi att ni skickar tillbaka listan med
justeringar så att den är DSF tillhanda senast den 24 augusti. Fr o m 1 september
gäller de registreringar med de eventuella justeringar som då finns hos oss. OBS!
Det är föreningens skyldighet att hålla rätt på parens U-poäng och
klasstillhörighet så att de startar i rätt klass.
Hjälp oss att hålla listorna aktuella och stryk par-/triokonstellationer som inte längre
dansar. Vi flyttar då dessa till ett speciellt register där alla U-poäng och
klassplaceringar för det aktuella paret/trion finns kvar men ni slipper att få med dem
på er lista varje gång. Detta kan ni också göra löpande under året.

DSF’s kansli
Telefonerna på DSF’s Kansli kommer under sommaren att vara öppna med
reservation för någon enstaka dag.
DSF-Nytt kommer ej ut under juli månad.
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Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående
DSF-Nytt:
Tävlingar
ÖGävle Open 23 september, Gävle
ÖPolarbuggen 30 september, Piteå
ÖLudvikasnurren 7 oktober, Ludvika
ÖSpökbuggen 28 oktober, Luleå
Ö Ulricabuggen GP 21 oktober, Ulricehamn
Ö Bogesundsbuggen 22 oktober, Ulricehamn

Trevlig sommar
önskar vi på kansliet!

Svenska Danssportförbundet
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
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