Juni-juli 2008
Svenska Danssportförbundets utvecklingsstipendium
Det är nu dags att fundera på att ansöka om medel ur Svenska Danssportförbundets
utvecklingsstipendium. Detta kan sökas av alla föreningar och distriktsförbund som tillhör DSF.
Ansökan skall vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 februari 2009. Den skall göras på
en speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida www.danssport.org, under rubriken Kansli
-> Dokumentbank -> Utbildningsstipendium. Ansökan skall avse något av nedanstående
ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet

Internationellt
Internationella tävlingsinbjudningar:
-

World Cup BW Main class 16 aug Stuttgart, sista anm.dag 15 juli
IDSF/IPDSC Open Standard och Latin 23 aug Shanghai, sista anm.dag 31 juli
IDSF Open Standard och Latin Canada
IDSF European Cup Tendance 27-28 sep Finland, sista anm.dag 29 aug
Norway International 27-28 sep Oslo, sista anm.dag 1 sep
World Cup BW 4 okt Österrike
European Cup RR B-class 11 okt Varberg, sista anm.dag 1 okt
IDSF World Cup Standard 19 dec Riga, sista anm.dag 20 nov

VO Tiodans
Ändrade tävlingsregler för tiodans
Vid IDSF:s möte i Moskva nyligen beslutades om några ändringar i tävlingsreglerna. Dessa
ändringar gäller omedelbart och berör alltså alla som ställer upp i en internationell tävling.
Våra svenska tävlingsregler kommer att anpassas senare. Vid nationella tävlingar gäller alltså
tillsvidare nuvarande tävlingsreglemente oförändrat.
Reklam på tävlingsdräkt
Det är nu tillåtet att ha reklam för två sponsorer per person. Tidigare fick paret tillsammans
endast ha reklam från två sponsorer. När det gäller storleken på reklamen är det ingen ändring,
alltså fortfarande max 40 cm2 per sponsor.
Lyft
Inga lyft är tillåtna. Med lyft avses ett moment i dansen då endera parten, med den andres hjälp,
har båda fötterna lyfta från golvet. Begränsningen har gällt också tidigare, men har inte funnits
klart formulerad.
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Tid för Paso Doble
En Paso Doble skall som minimum spelas till andra highlight och som maximum till tredje. Det
är dock tillåtet för en chairman att förlänga tiden ytterligare om denne anser det befogat för att
bedömningen skall bli rättvis.
Begränsning för deltagande i tävlingar av typ Rising Stars för åldersgrupp vuxen.
I tävlingar som annonserats som anordnade för ”Rising Stars” får par som ligger på platserna
1 – 50 inte längre delta.
Solodanser
Om systemet med solodanser används i tiodanstävlingar (kombinationen av alla tio danser) så
skall endast en solodans dansas i slutet av finalen för Latinavdelningen och en i slutet av
Standardavdelningen (tidigare dansades två solodanser per avdelning). Denna ändring berör
inte separata tävlingar i Latin och Standard då två solodanser dansas precis som tidigare.

Ordförandekonferens
Liksom tidigare år inbjuder verksamhetsområdet Tiodans till en Ordförandekonferens
den 30 augusti 2008 i Katrineholm; se bilaga.

Övrigt
Statligt Lokalt Aktivitetsstöd
SENAST den 15 augusti 2008 ska din ansökan om statligt LOK-stöd ha inkommit till RF:s LOKstödsgrupp (verksamhet gällande 1 januari-30 juni 2008.) 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 SF-anslutna
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.
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.

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.

Kansliet informerar
U-poänglistor
U-poänglistorna skickades ut i förra veckan. 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 25 augusti. Fr o m den 5 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.
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DSF’s kansli
Telefonerna på DSF’s Kansli kommer under sommaren att vara stängda under vecka 30-32. Vill
ni få kontakt med oss, skicka ett mejl till kansli@danssport.se eller faxa till 08-724 60 42.

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSFNytt:
Tävlingar
Ö Höstbuggen 13 sep
Ö Boråsbuggen 27 sep

Utbildningar
Ö Förbered. KLK 2-3 aug (sommarveckan)
Ö Förbered. PT 2-3 aug (sommarveckan)
Ö KLK Bugg steg 2 (sommarveckan)
Ö Sekretariatsutbildning 4-5 okt

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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Ordförandekonferens 2008 – 08 – 30 Verksamhetsområde Tiodans

Liksom tidigare år inbjuder Verksamhetsområde Tiodans till Ordförandekonferens enligt
ovan angivet datum!
Även plats är densamma som tidigare år, dvs Ålsäter/Katrineholm. Vägbeskrivning
skickas till de klubbar som anmäler representant. Start kl. 10.00 , slut kl. 16.00, enkel
lunch erbjuds.
Tanken är att de olika 10-dansklubbarnas ordföranden/styrelsemedlemmar skall få
möjligheten att träffas, diskutera, ventilera samt informeras. Respektive klubb har rätt att
delta med två (2) representanter.
Vi ser gärna att klubbarna skickar in frågor som ni vill att vi ska diskutera under
konferensen.
Dessa frågor vill vi att ni skickar till kansliet senast 2008-08-15.
Dagordning kommer att presenteras vid mötet.
Vänligen anmäl era deltagare på ovan angiven konferens till:
DSF´s kansli på faxnr. 08 – 724 60 42 eller e-mail kansli@danssport.se!
Anmälan emotses senast 2007 – 08 – 20 . Namn på resp. representant skall anges i
anmälan.

Ha en riktigt skön sommar!
Välkomna!

Med vänlig hälsning
Verksamhetsområde Tiodans
Stockholm Maj 2008
Lars Wallin
Ordförande
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