Verksamhetsinriktning 2019-2020 –

Verksamhetsidé
• Svenska Danssportförbundets uppgift är att främja dansen och danssporten i Sverige i
överensstämmelse med idrottsrörelsens mål och inriktning.
• Vi bedriver vår dansidrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveckla människor under
hela livet.
Vision
• För alla i tävlings-, motions- och socialdans
Värdegrund
• Glädje, Engagemang, Öppenhet

Baserad på Idrottens gemensamma värdegrund

Svenska Danssportförbundets prioriterade områden 2019-2020

En ny syn på träning och tävling
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Ta fram riktlinjer för vår barn- och ungdomsverksamhet:
Fortsätta utveckla tävlingsstrukturen, tävlingsformer och uppdatera reglementet
Fortsätta utveckla nya forum/plattformar/scener/koncept för barn- och ungdomar (förutom mer
traditionell träning och tävling)
Utveckla arrangörshandledningar för tävling
Uppdatera DSFs utvecklingsmodell från 2012.
Fortsätta ta fram grenutvecklingsplaner för de olika danserna för att tydliggöra varje dansgrens specifika
utvecklingsbehov.
Fortsätta att även satsa på danser som tillhör subkulturer som inte kräver att man är två (pardans) för att
attrahera fler barn och unga.
Den nya elitverksamheten ska färdigställas, implementeras och fungera från 2020 i enlighet med Strategi
2025.
Utvärdera projekt med träningskonceptet ”each one teach one”, som stimulerar dansare att lära av
varandra.

Den moderna föreningen engagerar
•
•
•
•
•

Underlätta föreningarnas arbete genom att bl a stimulera till ökat samarbete med SISU lokalt och våra SDF
(specialidrottsdistriktsförbund).
Skapa mer tid för dans genom att utveckla, effektivisera och digitalisera stöd för administration till
föreningar.
Underlätta samverkan mellan föreningar och därmed skapa möjligheter till nya mötesplatser.
Aktivt lyfta vår värdegrund i samtliga kanaler, inte minst i mötet med föreningar.
Skapa fler förutsättningar för föreningar som arbetar med social- och motionsdans att stimulera dansa
hela livet.

Inkluderande idrott för alla
•
•
•
•

Fortsätta arbeta med grupper som inte finns representerade inom DSF.
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Besluta om det fortsatta arbetet med könsneutralt tävlingsreglemente.
Kontinuerligt följa upp fördelning mellan kön i förbundets olika delar av verksamheten.

Ett stärkt ledarskap
•
•
•

Förankra och kommunicera DSFs utbildningsstruktur.
Öka kompetensen inom ledarskap hos våra ledare och tränare.
Skapa en plattform/mötesplats för tränare inom DSF.

