Juni-juli 2011

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 2012. 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.
2.
3.
4.

Ledarutveckling
Utveckling av förening eller distrikt
Integration
Jämställdhet

ÅRSREDOVISNINGAR
Vi påminner om att föreningarna ska lämna in sina årsredovisningar till förbundet. Det handlar
om följande dokument:







Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse

Handlingarna ska vara kansliet tillhanda senast den 30 juni.

VO DANS BRR
Arrangör lag-SM 2011
Årets lag-SM blir i Luleå den 3 december. Därmed kommer Luleå Bugg & Swing inte att
arrangera någon GP-tävling i höst. Vi återkommer om ny GP-arrangör inom kort.

VACCINERA KLUBBEN!
På DSF:s hemsida under INFOBANK – ANTIDOPING kan du läsa mera om hur man vaccinerar
sin klubb mot doping. Kampanjen startade 2006 och hittills har 300 föreningar vaccinerat sig.
När ni är klara får ni en policy och en beredskap att hantera dopingfrågor.
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IDROTTSLYFTET
Redovisning av år 4
Nu är det dags för utvärdering av Idrottslyftet år 4 och dess projekt. De föreningar som
ännu inte sänt in sina uppgifter för Idrottslyftet år 3, kan även de använda sig av denna
länk för att rapportera in sina uppgifter.
Klicka på länken nedan för att komma till utvärderingen och vi ber er att försöka vara så
detaljerade och utförliga i era svar som möjligt. Redovisa endast ett projekt åt gången.
Sista datum för att sända in rapporten är 1:a september 2011.
https://web.questback.com/idrott/idrottslyftet/
Idrottslyftet år 5
Den 1:a juli inleds Idrottslyftet år 5 och Svenska Danssportförbundet har beslutat att
införa några förändringar vad gäller ansökningsprocessen. Föreningar kommer från och
med nu att ansöka om medel via sin förenings Idrottonline sida. Detta kommer att gynna
föreningen på en rad olika sätt, dels så kommer föreningen att kunna följa sin ansökan
från början till slut, snabbare hantering och utbetalning, användarvänligt
ansökningsformulär och en utvärdering kommer att kopplas direkt till ert ansökta
projekt. Idrottslyftet år 5 sträcker sig över en period på 1 ½ år och mer info kring detta
och ansökningsprocessen kommer på DSFs hemsida inom kort.

U-POÄNGLISTOR TIODANSFÖRENINGAR
U-poänglistorna kommer att skickas ut under vecka 26. Listan innehåller endast aktiva par.
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 31 augusti. Fr o m den 9 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.
OBS! Detta gäller enbart Tiodansföreningar. Det skickas inte ut några u-poänglistor för
BRR längre då föreningarna själva kan kontrollera parens u-poäng i Swingweb.

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
- 6-7 aug IDSF King’s Cup i Thailand, sista anm.dag 1 juli
- 16-20 aug IDSF German Open i Tyskland
- 19-20 aug WRRC World Champ. Boogie Woogie all classes i Tyskland
- 24-25 sep IDSF Gbg Elite Dance International i Göteborg, sista anm.dag 31 aug
- 8 okt IDSF Aarhus International Dance Galla i Danmark
- 22 okt IDSF VM Senior III Standard i Belgien, sista anm.dag 1 okt
- 3-4 dec IDSF International Open på Malta, sista anm.dag 1 nov
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NATIONELLA TÄVLINGAR
-

8 juli Grebbestadsbuggen (regional), Grebbestad VKB
21 juli Lilla bryggdansen (regional), Fjällbacka PORT
3 sep Dansskor.se – Challenge (regional), Luleå LBS
17 sep Nunnebuggen (regional), Munkedal MBM
17 sep Ludvikasnurren GP Ludvika LAD
18 sep Ludvika Snurren (regional), Ludvika LAD
18 sep BRR Allround Ludvika LAD
18 sep Snébuggen (regional), Oskarshamn SNE
25 sep Karlstadbuggen Karlstad RS
25 sep Rocksulan Allround Karlstad RS

UTBILDNINGAR
-

9-10 juli Förb. Kursledarutbildning Norberg
11-14 juli Bugg Kursledarutbildning steg 1 Fagersta
15-18 juli Bugg Kursledarutbildning steg 2 Fagersta
14- 17 juli Bugg Kursledarutbildning steg 1 Norrköping
10 aug Test av utbildning Musikansvariga på R-tävlingar Skövde (Sommarveckan)

DSF KANSLI
DSF kansli kommer att hålla stängt under veckorna 29-30 (18 juli-31 juli). Under v 28 och v 31 är
kansliet delvis bemannat, så ni kanske får vänta lite på svar på era frågor.

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