Augusti 2010

DSF kansli flyttar!!!
Under vecka 37 kommer kansliet att vara stängt p g a flytt. Ny adress blir
Svenska Danssportförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm
Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15 A, 114 33 Stockholm.
Vi kommer också att få nya telefonnummer som gäller fr o m 2010-09-20:
- Alexandra di Zazzo 08-699 65 30 (personal, ekonomi, tävling och utbildning Tiodans)
- Siv Karlsson 08-699 65 32 (tävling och utbildning BRR, antidoping)
- Thomas Claesson 08-699 65 33 (licenser, föreningar, hemsida, Idrottslyftet)
- Fax 08-699 65 31
- RF växel 08-699 60 00
De gamla telefonnumren upphör 2010-09-11.

SWINGWEB
Som vi tidigare informerat om så har DSF inlett ett samarbete med SwingWeb som
syftar till att förenkla administration av licenser och tävlingsanmälningar. SwingWeb är
ett webbaserat datasystem som redan används av många föreningar för att bl.a. hantera
tävlingsanmälningar och licenser. SwingWeb har dessutom funktioner för
kursanmälningar och annan föreningsadministration. För mera information besök
www.swingweb.se
Förbundsstyrelsen har nu beslutat att tävlingsanmälningar för BRR ska ske i SwingWeb efter 201010-01.
D.v.s. att för alla tävlingar vars sista anmälningsdatum ligger efter den 1/10 skall anmälningar
ske via SwingWeb.
Under en övergångstid, troligen fram till årsskiftet, skall ifyllda anmälningsblanketter tas ut
från SwingWeb och skickas till tävlingsledaren. Efter övergångstiden ska detta inte längre
behövas utan det ska räcka med att ansvarig från föreningen godkänner
tävlingsanmälningarna innan sista anmälningstid går ut.
På sikt skall även anmälan till Tiodanstävlingar kunna göras på samma sätt.
Vi uppmanar därför de BRR-föreningar som inte redan har ett föreningskonto i SwingWeb att
öppna ett sådant för att kunna använda sig av tävlingsmodulen för att hantera föreningens
tävlingsanmälningar till BRR-tävlingar. Tävlingsmodulen är kostnadsfri för föreningarna.
I detta samarbete ingår även att ansökan för tävlingslicenser för 2011 ska ske i SwingWeb.
Detta gäller även för Tiodans.
Mer och uppdaterad information kommer löpande att publiceras på www.danssport.se.
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Korrigering tävlingsbestämmelseer
I Tävlingsbestämmelserna 2010.1 har viss text av misstag fallit bort vilket har korrigerats i en ny
version 2010.2 gällande från 2010-09-01.
Berörda är 2.5.1 och 2.6.2 och korrekt text ska vara:

2.5.1 Barn
Flickor – Latin och Standard
Enkel kjol eller klänning
Kjolen eller klänningen skall vara enkelt utförd, se bilaga 1 för tillåten design.
Make up/Hår och Smycken
Make-up, glitterspray, dekorationssmycken är inte tillåtet.
Pojkar - Latin och Standard
Mörka enfärgade byxor (ej jeans) och vit skjorta. Väst är inte tillåten.

2.6.2 C och B – klass alla åldersgrupper utom barn
/…/
Damer - Standard
Tävlingsdräkt
Valfri tävlingsdräkt enligt design och regler, se bilaga 2.
Löst tyg, fäst i klänning, på armar, hals eller annan del av kroppen, är inte tillåtet i C-klass.
Slits högst upp till knät.
För material, färger, dekorationer, skor, hår/make up och smycken se regler ovan för Latin samma
klass.

Utkast nytt tävlingsreglemente
På www.danssport.se ligger fler detaljer runt arbetet med att reformera tävlingsreglementet på
BRR-sidan. Gå gärna in och läs och tyck till. Inget är beslutat ännu, utan det finns fortfarande tid att
påverka!

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 2011. Den ska göras på en
speciell blankett som kan hämtas på vår hemsida, www.danssport.se under rubriken INFOBANK –
BLANKETTER - STIPENDIUM. Ansökan ska avse något av nedanstående ändamål:
1. Ledarutveckling
2. Utveckling av förening eller distrikt
3. Integration
4. Jämställdhet
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Påminnelse om RF:s krav på organisationsnummer
2010-06-22
Obligatoriskt organisationsnummer för föreningar
RF påminner om den skyldighet som föreligger för era medlemsföreningar att fr o m den 1
januari 2011 inneha ett organisationsnummer. Det beslutades på RF-stämman 2009 i Visby.
För nybildade föreningar tillhandahåller RF via hemsidan en ny ansökningsblankett med en ruta för
organisationsnummer med kompletterande information om detta krav. Via länk kommer man direkt
till SkV:s särskilda blankett för ansökan om ett organisationsnummer. Den innehåller också
information om vilka handlingar som föreningen ska bifoga sin ansökan.
Numera kan också föreningar som ännu inte gjort det genom IdrottOnline själva registrera sitt
organisationsnummer, vilket ca 4000 föreningar redan gjort.
RF avser att direkt informera de övriga ca 11 000 föreningar som också använder IdrottOnline och
som ännu inte har ett organisationsnummer registrerat att omgående ansöka om ett, samt att om det
inte sker före årsskiftet kan föreningen riskera att uteslutas ur sitt respektive SF.
Resten av era föreningar som inte använder IdrottOnline har RF ingen direkt möjlighet att bistå er i
att nå. Det innebär ett uppdrag till er SF att hantera den informationsinsatsen själva. Vi förutsätter
att den genomförs skyndsamt. Dessutom önskar Skatteverket helst ett relativt jämnt flöde av
föreningsansökningar att hantera fram till årsskiftet.
Bifogad information från Skatteverket underlättar för era föreningar. Vi föreslår att ni också på
något sätt i er egen information hänvisar till den.
Frågor besvaras av:
Thomas Karlsson
RF-juridik
070-371 6132
Ladda hem information om ansökan organisationsnummer

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Internationella tävlingsinbjudningar:
- 16 okt WRRC World Masters RR och World Cup BW i Moskva, sista anm.dag 26 sep till
kansliet
- 30 okt IDSF Metu Open Latin i Turkiet, sista anm.dag 23 okt
- 5-7 nov IDO VM Bugg i Tjeckien, sista anm.dag 10 okt till kansliet
- 20-21 nov IDSF Carcassonne Open i Frankrike, sista anm.dag 5 nov
- 27-28 nov IDSF Open Standard + Latin i Hong Kong, sista anm.dag 28 sep

NATIONELLA TÄVLINGAR
Jack’n’Jill-tävling på Brunnasnurren 11 september
Jack’n’Jill är en tävlingsform där man lottar ihop paren i samma ögonblick som de kliver in på
golvet. Tävlingen är öppen för alla licensierade dansare oavsett vilken klass/regelgrupp och
åldersgrupp man tillhör. Den tjej och kille som vinner erhåller 1 000 kr vardera i första pris!
Brunnasnurren Jack’n’Jill genomförs av Brunna DSK i samarbete med DK Nackswinget och är ett
eget arrangemang vid tävlingen. Mer information om tävlingen finns på Brunnas hemsida:
www.bdk.se.
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Inbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
-

18 sep Nackswinget (regional tävling)
25 sep Boråsbuggen
2 okt Wetternbuggen
9 okt Oppundabuggen
9 okt Rörstrands Open
16 okt Enköpings GP
17 okt Pepparrotsbuggen
23 okt Västkustbuggen
23 okt Frostdansen
31 okt Väsbysnurren (regional tävling)
6 nov Donnum Stegen
20 nov Höstbuggen GP
21 nov Luleåbuggen + Allround
27 nov Pepparkaksbuggen
11 dec Nässjöbuggen

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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