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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
Då det visat sig att flera föreningar ännu inte börjat använda SwingWeb för
tävlingsanmälningar för BRR har vi bestämt att ändra tiden från när anmälan bara kan ske via
SwingWeb till 2010-10-01. 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.
Mer och uppdaterad information kommer löpande att publiceras på www.danssport.se.

Inbjudan till samtliga distriktsstyrelseledamöter
Distriktskonferens 4-5 september, Arlandastad
Barn- och Ungdomsrekrytering – Danssportens utveckling och överlevnad
Antalet barn och ungdomar inom danssporten har under den senaste tioårsperioden
kontinuerligt sjunkit. Några föreningar klarar rekryteringen väl men de flesta klubbar ser sina
ungdomssektioner krympa. Frågan om nyrekrytering av dansare står nu överst på agendan för
Svenska Danssportförbundet och det första vi vill göra är att aktivera våra distrikt i detta
viktiga projekt.
För att diskutera runt olika möjligheter för att få fart på rekryteringen av nya dansare så kallar
vi härmed till konferens den 4-5 september 2010 i Arlandastad. Men till skillnad mot våra
vanliga distriktskonferenser bjuder vi den här gången in samtliga ledamöter i respektive
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distriktsstyrelse. Vi vill att så många som möjligt ska få tycka till och känna att detta är deras
fråga.
Konferensavgift, inklusive övernattning, är satt till 3000 kronor per distrikt, oavsett antalet
deltagande distriktsstyrelseledamöter. Reseersättning utgår för delen överstigande 400 kronor
mot inlämnande av komplett personlig reseräkning inklusive kvitton, till kansliet. Denna
lösning innebär att VO Distrikt finansierar ungefär 80 procent av kostnaderna för
konferensen.
I avgiften ingår plats i dubbelrum lördag-söndag för samtliga deltagare, samt plats i
dubbelrum fredag-lördag för de deltagare som har längre resväg än 30 mil. Tillägg för
enkelrum är 400 kronor per natt och debiteras respektive distrikt.
Så meddela nu era styrelsekollegor att de ska notera denna helg i kalendern och att de sedan
anmäler sig.
Absolut sista anmälningsdag är den 15:e augusti! På grund av semesterperioden och för att
underlätta vår planering inför konferensen så ser vi mycket gärna att ni gör er anmälan så fort
som möjligt – helst före midsommar. Anmälan via Questback på DSF:s hemsida.
Preliminärt tidsschema Lördag 4:e september samling 09.30 – konferens kl. 10.00 – 18.00,
gemensam middag kl. 19.00 Söndag 5:e september start 09.00 – avslutning 15.00 med fika
Christofer Elghorn Ordförande VO Dans BRR
Torbjörn Scott Ordförande VO Distrikt

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 än, utan det finns fortfarande tid
att påverka!

ANNONSERING PÅ HEMSIDAN
Medlemsföreningar som arrangerar läger som riktar sig till flera klubbar kan få annonsera på
DSF:s hemsida. En kort notis på 2-3 rader införd på lista över olika läger kostar 200 kr.

NATIONELLA TÄVLINGAR
Tävlingsinbjudningar som har publicerats på hemsidan sedan föregående DSF-Nytt:
- Brunnasnurren 11 sep
- Ulricabuggen GP 18 sep
- Bogesundsbuggen 19 sep
- Ludvikasnurren 25 sep

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
Internationella tävlingsinbjudningar:
-

IDSF Krsko Open 19-20 juni Slovenien, sista anm dag 6 juni
IDSF King’s Cup 31 juli-1 aug Thailand (OBS! Nytt datum)
Eur. Championship BW main, oldies, juniors 21 aug Stuttgart
World Championship RR Y/J; Eur. Cup RR B-Class 2 okt Butgenbach Belgium
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-

Letensky Cup RR 9 okt Prag
World Champ. BW all classes ; Eur. Champ. RR Y/J 23 okt Schaffhausen

Ej sanktionerad tävling
Observera att Dutch Open Festival den 11-14 november i Nederländerna inte är sanktionerad
av IDSF.

UTBILDNINGAR
- Grundläggande Funktionärsutbildning 3 aug Enköping
- Tävlingsorganisatörsutbildning 4 aug Enköping
- Förb. Tränarutbildning FTU 3-4 aug Enköping
- Förb. Kursledarutbildning FKU 3-4 aug Enköping
- Partränarutbildning steg 1 Bugg 5-6 aug Enköping
- Partränarutbildning steg 2 Bugg 5-6 aug Enköping
- Kursledarutbildning steg 1 Bugg 5-8 aug Enköping
- Kursledarutbildning steg 2 Bugg 5-8 aug Enköping
- Partränarutbildning steg 1 Rock 7-8 aug Enköping

ÖVRIGT
Vill din förening ha fler exemplar av Svenska Danssportförbundets Årsbok 2009? Kontakta
kansliet, kansli@danssport.se.

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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