Juni-juli 2009

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 ska vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 februari 2010. Den ska göras på en
speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida, www.danssport.se, under rubriken KANSLI ->
DOKUMENTBANK -> UTBILDNINGSSTIPENDIUM. Ansökan ska avse något av nedanstående
ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet

VO JURIDIK
DSF:s föreningar ska enligt förbundets stadgar lämna in sina årsredovisningar och
årsmötesprotokoll till DSF senast den 30 juni. P g a installationsproblem av ny databas på kansliet,
har förbundsstyrelsen beslutat att förlänga tiden för inlämnande
t o m den 1 september 2009.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Internationella tävlingsinbjudningar:
•
IDSF Albena Open 2-3 juli i Bulgarien
•
IDSF Alassio IOC 12-25 juli i Italien, sista anm.dag 25 juni
•
Grenland Dansecup 26 september i Porsgrunn Norge
•
IDSF World Cup Tiodans 26 september i Sydafrika
•
IDSF Norway International Open 26-27 sept i Norge
•
World Cup BW all classes 31 oktober i Tyskland

VO DANS BRR
Inspirationshelg för instruktörer
Helgen den 7-8 november arrangerar VO Dans BRR en inspirationshelg för instruktörer.
Förhoppningsvis kommer innehållet att vara så varierat och spännande att deltagarna återvänder till
sina klubbar med massor av ny energi och nya idéer. Antalet platser är begränsat; se bilaga sist i
detta DSF-Nytt för mer info.
Boogie 35+ på prov
VO Dans BRR har beslutat att på prov genomföra klassen Boogie Woogie 35+ Nationell vid
Mälarbuggarnas tävling den 31 oktober i höst. Mer information kommer efter sommaren.
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VO TIODANS
VO Tiodans inbjuder till Ordförandekonferens den 5 september 2009 i Katrineholm. Anmälan görs
till kansli@danssport.se senast den 10 augusti. Namn på resp representant ska anges i anmälan.
Frågor att diskutera kan lämnas till kansliet senast den 24 augusti.

KANSLIET MEDDELAR
DSF:s kansli
DSF kansli kommer att hålla stängt under veckorna 29 och 31.
U-poänglistor
U-poänglistorna skickades ut 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 15
augusti. Fr o m den 4 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 ihop. 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.

Utbildnings- och tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående
DSF-nytt:
Tävlingar
- Wetternbuggen 5/9
- Frostdansen 3/10
- LudvikaSnurren GP 17/10
- LudvikaSnurren 18/10
- Höstbuggen 24/10
- Nässjöbuggen 24/10
- MÄLARtwisten 31/10

Adress och telefonnummer
Idrottshuset, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta
Telefon 08-683 30 22
Telefontid måndag – fredag 10.00 – 12.00
Fax 08-724 60 42
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
licens@danssport.se
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Utvecklingshelg för instruktörstalanger 7-8 november
Svenska Danssportförbundet strävar efter att skapa fler lysande instruktörer i landets
dansföreningar. Därför kommer här ett erbjudande som vi hoppas att ni tycker verkar
spännande och intressant.
Vi kommer att erbjuda 20 tränare/kursledare en inspirerande utvecklingshelg i Stockholm den
7-8 november, späckad med innehåll som ska vässa och peppa dem i deras roll som
tränare/kursledare.
Vi vill därför att ni i klubbar och distrikt plockar fram de namn som ni tror mest på som
kommande – eller som redan är på väg att bli – instruktörsstjärnor. Vi vill att ni håller fram i
första hand dem som lyckas skapa de där riktigt glada och positiva grupperna/dansarna i sitt
undervisande – helst med tävlingsdansande som följd. Vår ambition är att de ska komma
tillbaka till sina föreningar med ny inspiration och nya idéer, tankar och en hel del energi som
ledare.
Eftersom det är ett begränsat antal deltagare så kommer inte alla som är intresserade att få
plats. Besked om vilka som kommit med kommer inom kort efter sista anmälningsdag.
Vi eftersträvar en god geografiskt spridning från norr till söder. Vi hoppas också kunna få
med deltagare från klubbar som har få aktiva instruktörer.
Utvecklingshelgen finansieras genom Idrottslyftet och innebär alltså inga kostnader för
klubbar eller dansare. Innehållet är inte specifikt inriktat till en viss gren, utan tränare i alla
BRR-danser är välkomna. Minimiålder 18 år.
Ansökningar lämnas digitalt på länk från www.danssport.se senast den 31 augusti.
Mer information om upplägg, tider, plats kommer efter sommaren.
Exempel på urvalsgrunder för att plocka fram deltagare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har hållit flera träningar/kurser inom någon av BRR-danserna
Är lyhörd och kan se möjligheter
Är kreativ och väl strukturerad
Ser helhet såväl som individen
Är tydlig, öppen och vågar
Tar ett ansvar, agerar och är engagerad
Har god kommunikativ förmåga och entusiasmerar
Kan arbeta med barn och ungdomar
Kännetecknas av glädje och framåtanda

Alla ovanstående punkter behöver givetvis inte vara uppfyllda men kan vara till hjälp när ni i
föreningar/distrikt ska hitta dessa personer.
Mer info kommer alltså efter sommaren.

VO Dans BRR
www.danssport.se

