Tässä jäsentiedotteessa:
Ajankohtaista lyhyesti
Jäsenkyselyyn tarvitaan vielä runsaasti vastauksia
Salsa on debytoinut liiton kilpailukalenterissa
10-tanssin SM-kilpailuiden kommentit
Liittohallituksen tuoreimmat päätökset
Seuroille uusi laatuohjelma
Tulevia koulutuksia
WDSF eCard on tilattavissa

Ajankohtaista lyhyesti
Tämä on ensimmäinen jäsentiedote, joka
on toimitettu liiton jäsenyhdistyksille
uutiskirjemuodossa. Jatkossa
toimitamme kaikki jäsentiedotteet omana
uutiskirjeenään.
Tulossa on myös omat uutiskirjeet
kilpailutiedotteista, koulutustiedotteista
sekä yleisistä liiton tiedotteista. Näiden
tilaaminen tapahtuu liiton etusivulla
olevan tilauslinkin kautta.

Jäsenkokoukset tulossa
Syyskokousviikonloppu lähestyy ja tulossa on kaksi kokousta: Vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntöjä
käsittelevä jäsenkokous sekä sääntömääräinen syyskokous. Kokousmateriaalit kerätään välittömästi niiden
valmistuttua, mutta viimeistään (sääntöjen mukaisesti) kaksi viikkoa ennen kokouspäivää tänne.
Syyskokouksessa tehdään jälleen henkilövalintoja liittohallitukseen, ja aktiivista ehdolle asettumista
toivotaan. Seurojen kokousvalmistautumisen helpottamiseksi ehdokkaista kootaan esittelyt
kokousmateriaalien yhteyteen. Ehdokaskoontia varten toivomme, että lähettäisitte liiton toimistoon lyhyet
esittelyt niistä seuranne jäsenistä, jotka ovat asettumassa ehdolle syyskokouksessa. Esittelytekstissä kukin
ehdokas voi vapaamuotoisesti kertoa taustastaan ja kiinnostuksen kohteistaan liittohallituksen
työskentelyssä. Toivottu pituus on noin puoli sivua, ja valmiit esittelytekstit lähetetään osoitteeseen
toimisto(at)tanssiurheilu.fi viimeistään 15.10.2017. Toki on hyvä muistaa, että ehdolle saa asettua
myös kokouksessa ilman ennakkoilmoittautumista tai -esittelyä.

Kilpailujen osallistujalistojen julkaiseminen
Urheilijavaliokunnan esityksestä kilpailuja järjestäviä seuroja suositellaan julkaisemaan numeroimattomat
osallistujaluettelot ennen kilpailuja, jotta kilpailijoiden on mahdollista tarkistaa ilmoittautumisensa
onnistuminen.

Jäsenkyselyn vastausaika
päättymäisillään
Jäsenkyselyn vastauksia odotetaan vielä
runsaasti viimeisinä päivinä, sillä vasta
alle 15 prosenttia jäsenistä on siihen
vastannut. Vastausaikaa on 10.10.
saakka.
Lue lisää.

Salsakilpailut ovat tehneet
debyyttinsä liiton
kilpailukalenterissa
Tanssiurheiluliiton kilpailulajivalikoima
laajeni sunnuntaina 24.9.2017.
Tanssiklubi Masterin organisoimien
vakio- ja latinalaistanssien
seurakilpailuiden yhteydessä järjestettiin
salsan erilliskilpailu ensimmäistä kertaa
osana Tanssiurheiluliiton
kilpailukalenteria.
Lue lisää.

Tuttuja kilpailukatsomossa
10-tanssin SM-kilpailukatsomosta lauantaina 30.9.2017 bongattu
Jaak Vainomaa kommentoi Tampereen kilpailuja.

Liittohallituksen päätöksiä
1.10.
Liittohallitus kokoontui sunnuntaina 1.10.
ja käsitteli mm. seuraavia asioita:
Lue lisää.

Olympiakomitea tiedottaa:
Seuroille uusi laatuohjelma
Olympiakomitea on valmistellut yhdessä
lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen
kanssa uutta seurojen laatuohjelmaa.
Laatuohjelman tavoitteena on toimia
seuratoiminnan kehittämisen välineenä.
Lue lisää.

Pyörätuolitanssin
koulutuksia ja tapahtumia
MegaDance -pyörätuolitanssileiri la
2.12.2017
MegaDance-kilpailu, su 3.12.2017
Pyörätuolitanssin ohjaajakoulutus 1.–
3.12.2017
Pyörätuolitanssin luokittelukoulutus 2.–
3.12.2017
Lue lisää.

Koulutuskalenteri
syksy 115 Nuori Suomi -ohjaajakoulutus.
14.10.2017 251 Bailatino Ideapäivä,
jatkotason kuviot, TOTEUTUU Helsinki.
11.11.2017 RS-valmentajakoulutus/Taso
1: 132 Boogie woogie -perusteet, Akaa.
12.11.2017 RS-valmentajakoulutus/Taso
1: 134 Bugg-perusteet, Akaa.
11.-12.11.2017 RSvalmentajakoulutus/Taso 2: 234 Buggkilpataso, Akaa.
marraskuu 2017 Tuloslaskennan ATK-koulutus 2 pv
18.11.2017 Skating -koulutus, Helsinki.
Lue lisää.

WDSF eCard tilattavissa 1.10.2017 alkaen
WDSF eCard on mobiilisovellus, jonka urheilijat voivat ladata älypuhelimiinsa (iOS/Android) ja aktivoida
koodilla, jonka he saavat eCardia hakiessaan. Tämä tarkoittaa myös vähemmän paperityötä: urheilijat
lataavat kaikki tarvittavat dokumentit suoraan WDSF eCard -verkkosivulle ja maksavat eCard-maksun
suoraan järjestelmässä. Muovisten ID-korttien toimitus loppuu siinä vaiheessa kun uusi eCard -järjestelmä
on toiminnassa ja kaikki painettavat ID-kortit on toimitettu urheilijoille.
Lue lisää.

Onko sinulla hyvä
juttuaihe?
Haluatko jakaa seurasi hyviä käytäntöjä,
esitellä toimivia materiaaleja tai kertoa
onnistuneesta varainhankinnasta?
Kirjoita teksti, ota kuvat ja toimita
materiaali osoitteella
tiedotus@tanssiurheilu.fi. Julkaisemme
laadukkaita seurojen tekstejä aika ajoin
liiton eri medioissa. Sana on vapaa ja
kaikkien on mahdollista osallistua!

