
Huippu-urheiluvaliokunnan valmentajakysely
Huippu-urheiluvaliokunnan valmentajakysely on nyt avattu sekä suomeksi että englanniksi.
https://link.webropolsurveys.com/S/2597F9C481577460 Kyselyn tarkoituksena on kerätä pohjatietoa mm.
18.1. Tampereella  järjestettävässä valmentajafoorumissa käytävään keskusteluun. Erityisesti vastauksia
kaivataan ylempien tasoluokkien valmentajilta ja ohjaajilta, mutta kaikki vastaukset ovat tervetulleita.
Huippu-urheiluvaliokunta toivoo, että myös seurat informoisivat omia valmentajiaan tästä kyselystä kuten
myös valmentajafoorumista. Kysely on anonyymi ja tietoja käytetään ainoastaan huippu-urheilun
valmennuksen kehittämistyön taustamateriaalina. Aineisto …

Lue lisää.

Kilpailulisenssit ostettavissa
  Kilpailulisenssin ja siihen kuuluvan
tapaturmavakuutuksen, Sporttiturvan,
tuoteseloste on ladattavissa tästä,
suosittelemme tutustumaan
tuoteselosteeseen huolella. Sporttiturvan
tarjoaa OP. Pikaohje tunnusten
luomiseen sekä lisenssin ja vakuutuksen
ostoon tässä. Vakio- ja latinalaistanssien,
rock'n'swing -tanssien, pyörätuolitanssin
ja sports aerobicin kansallisen
kilpailulisenssin ostoon pääsee tästä.
Huom! Jos lapsellasi on lisenssi jossakin
toisessa urheilulajissa, ota yhteyttä toimisto@tanssiurheilu.fi. Rekisteriseloste Seloste käsittelytoimista
Urheilija/tukihenkilö sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä …

Lue lisää.

Liittohallituksen päätöksiä 2.12.2018
Liittohallitus kokoontui vuoden 2018 viimeiseen ja vuoden 2019 ensimmäiseen kokoukseensa sunnuntaina
2.12.2018. Asialistalla käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Kirjattiin pöytäkirjaan päätös hakea Boogie Woogie
World Cup -kilpailua jo myönnetyn PM-kilpailun yhteyteen. Jatkettiin vakio- ja latinalaistanssien
lajipäällikön toimikautta 30.9.2019 saakka, samaan ajankohtaan RS-lajipäällikön sopimuksen keston
kanssa. Myönnettiin liiton ansiomerkkejä seurojen hakemuksesta. Merkittiin tiedoksi Olympiakomitean
Huippu-urheiluyksikön positiivinen palaute liiton huippu-urheilusuunnitelmasta Merkittiin tiedoksi
seurakehittäjän …
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Lue lisää.

Toimisto suljettuna pyhien
ajan
Tanssiurheiluliiton toimisto siirtyy pian
pyhien viettoon ja on suljettuna joulun ja
uudenvuoden ajan 22.12.2018 -
1.1.2019. Tanssillista joulua ja
rytmikästä uutta vuotta kaikille
tanssiurheilun ystäville!   Jäsenrekisteri
oneDancessa tehdään vuodenvaihteen
huoltotöitä ja mm. ikäsarja-
ajot 31.12.2018-6.1.2019. Älä käytä
rekisteriä tuona aikana! Seurojen
jäsenluettelot tilanteessa 31.12.2018
(henkilön nimi ja kotipaikka) on toimitettava liittoon sääntöjen mukaisesti 15.1.2019 mennessä. Mikäli
jäsenluettelo on kunnossa oneDancessa, riittää ilmoitus toimistolle …

Lue lisää.

OneDance pois käytöstä 31.12.2018-6.1.2019
OneDance ja DanceCoren käyttöönotto 7.1.2019 Vuodenvaihteessa 31.12.2018-6.1.2019 tehdään
OneDancessa vuodenvaihteen ajot ja kumpikaan järjestelmä ei ole käytössä. 7.1.2019 käyttöönotetaan
DanceCore. ** Seurojen jäsenluettelot 15.1.2019 mennessä Seurojen jäsenluettelot tilanteessa
31.12.2018 (henkilön nimi ja kotipaikka) on toimitettava liittoon sääntöjen mukaisesti 15.1.2019
mennessä. Mikäli jäsenluettelo on kunnossa oneDancessa, riittää ilmoitus toimistolle jäsenten
lukumäärästä ja siitä, että yhdistyslain mukainen lista on tulostettavissa sieltä suoraan. Huomioikaa
oneDancen …

Lue lisää.

Haemme projektityöntekijää
Suomen Tanssiurheiluliitto ry on tanssiurheilun suomalainen kattojärjestö, jonka jäseninä on 83
jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä n. 13 600 henkilöjäsentä sekä n. 1800 lisenssiurheilijaa.
Tanssiurheiluliitto on Suomen Olympiakomitean jäsen sekä lisäksi kansainvälisistä lajiliitoista World
DanceSport Federation:n, World Rock’n’Roll Confederation:n, Dance Sport Europe:n ja Fisaf
International:n jäsen. Lajiliittomme piiriin kuuluvat tanssilajeista vakio- ja latinalaistanssit, rock’n’swing –
tanssit, disco-, street-, latino show- ja performing arts …

Lue lisää.

Tulorekisteri muuttaa yhdistysten palkkatietojen ilmoittamisen

http://www.dancesport.fi/2018/12/20/liittohallituksen-paatoksia-2-12-2018/
http://www.dancesport.fi/2018/12/19/toimisto-siirtyy-joulun-viettoon/
http://www.dancesport.fi/2018/12/19/toimisto-siirtyy-joulun-viettoon/
http://www.dancesport.fi/2018/12/19/toimisto-siirtyy-joulun-viettoon/
http://www.dancesport.fi/2018/12/19/onedance-pois-kaytosta-31-12-2018-6-1-2019/
http://www.dancesport.fi/2018/12/19/onedance-pois-kaytosta-31-12-2018-6-1-2019/
http://www.dancesport.fi/2018/12/13/haemme-projektityontekijaa/
http://www.dancesport.fi/2018/12/13/haemme-projektityontekijaa/
http://www.dancesport.fi/2018/12/11/tulorekisteri-muuttaa-yhdistysten-palkkatietojen-ilmoittamisen/


1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia
yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jotka maksavat palkkoja tai
muita ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden
kalenteripäivän kuluessa. Katso Rantalainen Oy:n lyhyt tietopaketti tästä. Tulorekisteriin ilmoitettavia
tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot.
Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten …

Lue lisää.

Kutsu valmentajafoorumiin 18.1.2019
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 jalkauttaminen, mitä …

Lue lisää.
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