Protokoll nr 3 fört vid telefonmöte 21.00–22.15 med tävlingsgruppen VO BRR 2011-09-06
Närvarande:

Tomas Ölvebring
Monica Westin
Christofer Elghorn
Jimmy Karlsson
Bo Hanner

1. Dispenser
Följande ansökan om dispenser till R-klass har godkänts:
Bugg
Dnr 439
David Åman, 920623, licnr 18337. Beslut via mail 110419.
Dnr 489/504 Patrik Påhlson, 650806, licnr 11271. Beslut via mail 110511.
Dnr 575
Patrik Hagstrand, 940506, licnr 18748 och Ingela Norén, 817029, licnr 3488. Beslut via mail
110607.
Dnr 648
Angelina Lundell, 940717. Beslut via mail 110615
Dnr 746
Marcus Johansson, 860727, och Madeleine Karlsson, 890919. Beslut via mail 110802.
Dnr 750
Pontus Kristoffersson, 960205, licnr 22126, och Sara Erlander, 960804, licnr 22125. Beslut
via mail 110809.
Dnr 751
Marcus Englund, 780609, licnr 18390. Beslut via mail 110809.
Dnr 775
Björn Lindahl, 591122, och Marita Lindahl, 600409. Beslut via mail 110825.
Dnr 776
Oliver Muller, licnr 14239. Beslut via mail 110901.
Dnr 784
Jesper Josefsson och Elina Lind. Beslut via mail 110901.
Dispensansökan avseende USM, B35+SM, JSM och SM 2011
Dnr 447

Dnr 446

Dnr 462

Dnr 474

Dnr 497

Ansökan om dispens för Kim Rönnbrant, 890804, licnr 16571 och Emma Håkansson
Ohlsson, 880725, licnr 14316 att delta på SM i BV trots avsaknad av 3 tävlingar. Dispensen
har inte behandlats. Paret har gjort 3 tävlingar sen förra SM:et och är därmed kvalificerad
att delta på SM. Sten Sture GP 110122, Donnumstegen 101106, NM 100423. Meddelat via
mail 110427.
Ansökan om dispens för Daniel Hansson, 970120, licnr 22854 och Alice Jansson, 980204,
licnr 22067 att delta på SM i BWU trots avsaknad av 3 tävlingar. Ansökan har avslagits.
Paret har endast dansat 2 tävlingar högre än R-klass. Sedan de flyttat till BWUB (110319)
har de haft möjlighet att delta även vid följande tävlingar – SSS 110326 och Crazy 110402.
Beslut via mail 110427.
Ansökan om dispens inkom 110502 för Leif Karlsson, 690824, och Maria Pettersson,
760311, att delta på SM i BV trots avsaknad av 3 tävlingar. Ansökan har avslagits. Ansökan
har inte behandlats eftersom sista anmälningsdag till SM har passerats (110427).
Fråga från DFE om de kan få dispens för ett par att efteranmäla sig till SM. Paret har glömt
att anmäla sig. Avslag. Förutsättningen för anmälan är klar, tydlig och enkel och inget VO
BRR styr över. Beslut via mail 110510.
Ansökan om dispens inkom 110511 för Mats Andersson och Marie Netterholt RY2 att
delta på SM i B35+ trots avsaknad av 3 tävlingar. Ansökan har inte behandlats eftersom
sista anmälningsdag till SM har passerats (110427).

2. Klassflytt
Ansökan om klassflytt för Joel Lundberg och Linnéa Takman från BWU till BWJ. Godkänd. Paret har
tävlat internationellt och bör få tävla mot rätt motstånd även på hemmaplan. Beslut via mail i augusti.
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3. Domare
Dnr 802

Ansökan från SOG om dispens för Ann-Katrin Övergaard att döma BW på R-tävlingen
Parkbuggen i Götene 111106. Avslag. En domare som inte är examinerad i en gren kan
heller inte döma densamma.

Kallelse har skickats ut till nästa domarkontroll som hålls den 24-25 mars 2012. Vi kan därmed
konstatera att alla domare sedan ligger i fas med principen om kontroll vart femte år.
4. Tävlingar
För att S-klass ska genomföras på tävlingar måste minst fem par komma till start. Vid färre än fem par
slås S-klass ihop med A-klass. Vid hopslagningen så ska de tre främsta A-paren säras, så att tre
”pallplatser” kan tas ut vilket är nödvändigt för uppflyttningssystemet till S-klass.
Ansökan via mail från LBS om dispens att använda det nya tävlingsreglementet, som börjar gälla den 9
september, vid deras R-tävling den 3 september. Vi beslut att godkänna dispensen. Beslut via mail
110816.
Jimmy meddelade att 2012 års tävlingskalendrar är färdigställda. För att få en spridning av GPtävlingarna har dessa i möjligaste mån lagts på arrangörer som inte tidigare arrangerat någon GP
alternativt de som inte arrangerat sådan under de senaste åren.
Christofer träffande under helgen en representant ur arrangemangsgruppen för 2012 års SM.
Christofer kunde konstatera att de är på banan med arrangemanget.
Mail från Håkan Rönnqvist, VO Elit, om att tillåta A-akro i RVB samt att BWVA öppnas och helst även
BWJA. Rankingskompensation bör även ges för internationella rankingtävlingar och inte som nu endast
för mästerskap, vilket också berör VO Tio. Vi beslöt att bordlägga frågan till dess ny konstellation inom
VO BRR har tillträtt.
5.

Tävlingsledare
Eva Lindqvist kommer att genomgå examination till steg 2 vid tävlingen i Vara.

6.

Internationella tävlingar
VO BRR har beslutat att ge allmän sanktion för DSF:s dansare att delta på Grenlands Dansecup i Norge.

7.

Övrigt
Dnr 644

Protester från UDI och ENA vid SM i Norrköping.
Två protester gällande dubbelbugg. Båda protesterna avslogs efter utredning på plats.
Eftersom det fanns mycket goda skäl bakom båda protesterna beslutades att betala
tillbaka protestavgiften trots avslaget.

Bo Hanner har begärt att få bli entledigad som adjungerad ledamot i VO BRR tävling från och med
110908. Begäran accepteras.
Monica informerade om att FS har utsett henne till tf. ordförande i VO BRR till dess en ny kandidat har
hittats och kan tillsättas.
Vid datorn
Monica Westin
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