September 2008
LOK-Stödsinformation
Riksidrottsstyrelsen (RS) har under sommaren beslutat att från och med 2009 skall all LOK-stöd,
det statliga, redovisas digitalt via IdrottOnline-Klubb.
IdrottOnline-Klubb är det som tidigare var Klubben Online, som nu har bytt namn och utseende.
Under 2009 kommer det att vara möjligt att enbart redovisa summan av sina sammankomster,
från och med 2010 skall även närvarokorten fyllas i digitalt på IdrottOnline-Klubb.
Alla föreningar har en IdrottOnline-Klubb sida, med tillhörande medlemsverktyg.
För information om hur man aktiverar sin sida, går Ni till www.idrottonline.se/forening.
Det ingår en hemsida i IdrottOnline-Klubb, men den behöver man givetvis inte använda, dock så
måste man anmäla sig och öppna sidan för att komma åt medlemsadministrationen som krävs för
LOK-stödet.
DSF kommer löpande att informera om att LOK-stödet går över till att bli digitalt, men vill redan nu
informera och rekommendera föreningarna att öppna sin IdrottOnline sida.

Internationellt
Inbjudningar som har inkommit till kansliet sedan senaste numret av DSF-nytt:
-

IDSF Europa-cup Standard 18 oktober i Bulgarien, sista anm.dag 3 oktober
IDSF Open Standard o Latin 26 oktober i Kroatien, sista anm.da 20 oktober

Övrigt
Dansbandskampen
I höst kommer det att bli en dansbandskamp i Strängnäs. Dansare från våra anslutna
dansföreningar är inbjudna att visa upp danssport direkt i SVT. DSF kan nu erbjuda samtliga
dansklubbar att anmäla dansare till detta evenemang; se bilaga.

Inbjudningar publicerade på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
Tävling
- Västkustbuggen 1 nov
- Ulricabuggen GP 15 nov
- Bogesundsbuggen 16 nov
- Brändåsen Trophy 22 nov
- Pepparkaksbuggen 29 nov
- Teamläger BRR 25-26 okt Skoghall
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Utbildning
- FKU 8-9 nov Falköping
- Sekretariat 8-9 nov Falköping
- Grundläggande Funktionär 8 nov Falköping
- Tävlingsorganisatör 9 nov Falköping
- Tävlingsorganisatör 6 dec Hörby
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I höst kommer det att bli en dansbandskamp i Strängnäs!
Dansare från våra anslutna dansföreningar är inbjudna att visa upp
danssport direkt i SVT alldeles intill scenen. DSF kan nu erbjuda samtliga
dansklubbar, att anmäla era dansare till detta trevliga evenemang…
givetvis med fri entré.
Dansbandskampen är ett samarbete mellan DSF, Baluba Television och

.

De danspar som anmält sig kommer att synas mycket i bild. Detta medför att aktuella
danspar måste infinna sig i god tid före en kort repetition (information) med Baluba, som
arrangerar detta för SVT. Vi kommer att förhandla fram ett bra pris på buffé (måltid och
dryck samt ”nattamat”). I mån av tid ges möjligheter till mingel med Peter Settman,
som representerar Baluba Television och agerar programledare dessa danskvällar.
Schema med aktuella dansband resp kväll finns på www.danssport.se/ Dansbandskamp.
Tyvärr kan förbundet inte bekosta några resor. Samåkning med bil eller buss är ett bra
tips för att hålla ned kostnaderna. Exponeringen av Era dansklubbar (dansare) i
direktsändning (SVT) gör att en mycket god PR skapas för danssporten, som absolut
kommer klubbarna till stor nytta i framtiden. Vi behöver ca 50-70 par respektive
danskväll.
Inspelningsdatum:
18 oktober (premiär)
25 oktober
1 november
15 november
22 november
6 december
13 december
20 december (final)

Först till kvarn gäller!
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Anmälan skickas till: Bettan Westman papegojan1@telia.com
Senast varje onsdag innan respektive program. Välkomna önskar Svenska Danssportförbundet!

Dam

