
Syyskokouspäivä 10.11.2018
Tanssiurheiluliiton syyskokouspäivää vietettiin lauantaina 10.11.2018. Päivän mittaan järjestettiin kolme
jäsenkokousta, joista kaksi liittyen kilpailusääntömuutoksiin ja yksi sääntömääräisiin syyskokousasioihin.
Päivän avasi vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutoksia käsittelevä jäsenkokous. Suurena
muutoksena kilpailusääntöihin hyväksyttiin nykyisen seura-, alue- ja valtakunnallisten kilpailuiden
kolmiportaisen järjestelmän muuttaminen vuoden 2019 alusta kaksiportaiseksi seura- ja valtakunnallisten
kilpailuiden järjestelmäksi. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin mm. WDSF:stä kotimaan sääntöihin siirrettävät
kilpailusääntömuutokset. Uudet kilpailusäännöt ja …

Lue lisää.

Rock'n'Swing tanssien maajoukkuevalinnat kaudelle 2019
Tulevan kauden 2019 maajoukkuevalinnat tehdään joulukuussa. Maajoukkue valitaan kaudelle 1.1.2019 –
31.12.2019. Maajoukkuehakemukset aikuis- ja junioriparien osalta tulee olla toimitettuna viimeistään
26.11.2018 mennessä maajoukkuekoordinaattorille. Huippu-urheiluvaliokunta käsittelee
maajoukkuevalintoja 27.11.2018. Liittohallitus tekee päätökset valiokunnan esityksestä  kokouksessa
2.12.2018. Päätökset valinnoista ilmoitetaan kaikille maajoukkueeseen hakeneille henkilökohtaisesti
sähköpostitse liittohallituksen kokouksen jälkeen viikolla 49. Aikuisten ja junioreiden maajoukkueen
hakuaika päättyy 26.11.2018  Ohessa hakulomake. Täytetyn lomakkeen liitteeksi …

Lue lisää.

Kutsu valmentajafoorumiin
Suomen Tanssiurheiluliiton huippu-urheiluvaliokunta järjestää valmentajafoorumin kevään ensimmäisten
vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailujen aattona kilpailupaikkakunnalla. Kokousaika ja paikka: pe 18.1. klo
18.00- n.21.00. Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere. Paikalle toivotaan
erityisesti maajoukkuetoiminnassa mukana olevien urheilijoiden pää- ja lajivalmentajia, mutta tilaisuus on
avoin myös muille valmentajille ja valmennuksesta kiinnostuneille. Foorumin sisältönä on
maajoukkuetoiminnan sisältö (eri lajit), huippuvaiheen ohjelma ja sen …

Lue lisää.

Seuratuki
Hakuaika 12.11.-14.12.2018
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Seuratoiminnan kehittämiseen on haettavissa vuosittain tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Seuratoiminnan kehittämistuen 2019 hakuohjeet on julkaistu ministeriön verkkosivuilla. Hakuaika vuoden
2019 tukihankkeille on 12.11.-14.12.2018. Linkki sähköiseen hakujärjestelmään avataan Opetus- ja
kulttuuriministeriön internetsivuilla hakuajan alkaessa 12.11.

Avustuksen painopistealueet ovat pysyneet lähes samoina edellisvuosiin nähden. Seuratoiminnan
kehittämishankkeissa olennaista on kuitenkin kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota siihen, miten
seura vakiinnuttaa kehittämishankkeen toiminnan seuran omaksi toiminnaksi avustetun kauden jälkeen.
Lisäksi aikaisemmin tukea saaneiden seurojen tulee muistaa hoitaa asianmukaisesti aiemmin saadun
avustuksen loppuraportointi ministeriöön. Selvityksen tekemättä jättäminen on hylkäysperuste
mahdolliselle uudelle myönnölle. Hakemusten sparrauksessa apuna ennen hakuajan päättymistä
toimivat Liikunnan aluejärjestöjen Seurakehittäjät sekä liiton seurakehittäjä Katriina Lahti. Mikäli seuranne
suunnittelee tuen hakemista, olettehan hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä yhteydessä
valitsemaanne sparraajaan.

Seuratuen 2019 hakuohjeet.

Kesäkuussa 2018 ilmestyneen Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 1986-2016 -
seuratutkimuksen tiivistelmäraportti.
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