februari 2012

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
äger rum den 21-22 april 2012 på Quality Hotel i Nacka, Stockholm
Anmälan för deltagande på årsmötet görs på vår hemsida, www.danssport.se. Anmälan öppnas
vecka 9. Senast 21 mars behöver vi Er anmälan för att kunna garantera plats på hotellet.

MEDLEMSSTATISTIK 2011 OCH ÅRSAVGIFT 2012
I enlighet med Svenska Danssportförbundets stadgar 7 Kap 5 §, ska medlemsföreningarna senast
1 mars skicka in medlemsstatistik för att ha rösträtt på årsmötet följande år.
I och med införandet av IdrottOnline skickar RF inte ut någon statistikblankett längre och vi önskar
därför få in er medlemsstatistik via följande länk:
https://response.questback.com/idrott/arsrapportfor2011/
Denna enkät ersätter det tidigare pappersdokumentet. Statistiken ska avse medlemsantal per
2011-12-31.
Årsavgiften för 2012 ska vara betald senast den 1 mars.

VO Elit
Information angående Nordiska Mästerskapen 2012
Allmän sanktion ges till alla dansare i junior, vuxen och 35+ som tillhör högsta klass i respektive dans
(S+A-klass i Bugg) att delta i Nordiska Mästerskapen den 28 april, 2012 i Helsingfors, Finland.
För dansare i BWVB, se tidigare info den 17 januari på DSF hemsida om dispensansökan för
deltagande på internationella tävlingar.
VO Elit kommer inte att ta ut någon officiell representation men kommer att stå för coacher på plats
i alla grenar.
Sista anmälan anges när inbjudan inkommit.
Anmälningsblankett
Mejlas till kansli@danssport.se
Enligt överenskommelse med representanter för de nordiska länderna gäller att par som i sitt land
skrivit på antidopingpapper i och med licensansökan inte behöver fylla i nya antidopingpapper.
Vid frågor kontakta gärna kansli@danssport.se

VO BRR
Sanktionsansökan tävling
VO BRR påminner om att sista dag för att ansöka om BRR N-tävling och DM 2013 är den 28 februari.
Sista dag att söka SM 2014 är den 31 mars.
Arrangör för Lag-SM 2012 saknas. Om ni är intresserade av att arrangera tävlingen, skicka in
en sanktionsansökan så fort som möjligt, dock senast 31 mars.
DSF-Nytt februari 2012

ÖVRIGT
DSF-NYTT
DSF-Nytt kommer att byta skepnad. I mars börjar vi med ett digitaliserat nyhetsbrev som kommer
att finnas på förbundets hemsida, www.danssport.se , och som man kommer att kunna
prenumerera på via en länk. Ni som nu prenumererar på DSF-Nytt via mejl får då göra en ny
prenumeration.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
- 14 april WRRC WC RnR Y/J och BW Junior; World Masters BW Main, Slovenien. Sista anmälan DSF
kansli 15 mars.
- 20 maj WDSF Crystal Palace i England
- 26 maj WRRC WC RnR Y/J; World Masters RnR och BW; WC BW, Italien. Sista anmälan DSF kansli
26 april.
- 4-7 okt WDSF Pan-American Open Champ. Standard och Latin i Dominikanska Republiken

NATIONELLA TÄVLINGAR
- 17 mars Alemana Cup, Stockholm (ADK)
- 24 mars Sörmlandscupen, Katrineholm (TIDA)
- 31 mars Skövde GP, Skövde (CAN)
- 1 april Valhallabuggen 2012 BRR Allround, Skövde (CAN)
- 1 april Valhallabuggen 2012 (regional), Skövde (CAN)
- 9 april Rallarsnurren (regional), Herrljunga (AXET)
- 15 april Snébuggen (regional), Oskarshamn (SNE)

UTBILDNING
- 3-4 mars FKU Sundsvall
- våren 2012 Tränarutbildning Latindanser

Adress och telefonnummer
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
08-699 60 00
Hemsida www.danssport.se
E-post kansli@danssport.se
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