
Tässä jäsentiedotteessa:
• Tavoitteena aikuisten osa-alueen Tähtiseura-tunnus? Osallistu Open Forumiin la 16.3.
• Jäsenkokoukset 28.4., jäsenmaksut erääntymässä
• DanceCore-ohjeisiin tulossa päivitys
• Ilmoittautumisohje Rock'n'swing-tanssien PM- BW World Cup- ja Nordic Bugg Cup -kisoihin 27.4.2019
• Vapaaehtoiseksi Performing Arts -SM-karsintoihin Helsinkiin 16.-17.3.
• Kysely vakio- ja latinaistanssien kilpailujärjestelmästä seuroille, vastaa viimeistään 24.3.

Pahoittelut tuplapostituksesta!
Sait jo aiemmin tänään jäsentiedotteen, jossa oli tämä sama sisältö mutta väärä otsikko viestin aihe-

kentässä. Varmuuden vuoksi toistamme lähetyksen tarkoituksenmukaisemmalla otsikoinnilla. Pahoittelut

tuplapostituksesta!

- Maria, STUL toimisto

Tavoitteena aikuisten osa-alueen Tähtiseura-tunnus?
Open Forum -keskustelu- ja tiedotustilaisuus seuroille la 16.3.

Tervetuloa Tanssiurheiluliiton jäsenseuroille tarkoitettuun Open Forum -keskustelu- ja
tiedotustilaisuuteen! Tule paikalle Helsinkiin tai osallistu verkon kautta.

La 16.3. kello 10–14
Sporttitalo, Valimotie 10, Helsinki tai verkossa

• Tähtiseuran aikuisten osa-alueen ohjelma ja kehittämispolku 
   Ulla Nykänen, Olympiakomitea

• Tanssiurheiluliiton koulutuspolut ja -sisällöt
   Harri Antikainen, STUL, koulutustyöryhmän puheenjohtaja

• Kokemuksia vakio- ja latinalaistanssien uudesta kilpailujärjestelmästä
   Seppo Poikulainen, STUL, vakio- ja latinalaistanssijaoksen jäsen

Ilmoittaudu >

Open Forum on Tanssiurheiluliiton jäsenseuroilleen järjestämä tapahtuma, jossa keskustellaan

ajankohtaisista seurojen toiminnan kehittämiseen liittyvistä teemoista. Mukana tanssin, seuratoiminnan ja

kilpa- ja harrasteurheilun asiantuntijoita, liiton edustajia sekä tärkeimpänä toivottavasti mahdollisimman

suuri joukko teitä seurojen edustajia. Tervetuloa keskustelemaan ja edistämään yhteisiä asioita!

Jäsenkokoukset 28.4., jäsenmaksut erääntymässä

https://www.dancesport.fi/kalenteri/?id=153


Ennakkotietona merkittäväksi kalentereihin liiton kevätjäsenkokousten päivämäärä,
sunnuntai 28.4.2019

Viralliset kokouskutsut toimitetaan jäsenille sääntöjen mukaisesti viimeistään kuusi viikkoa ennen
kokouspäivää. Jäsenmaksut vuodelle 2019 on toimitettu seuroille helmikuun loppupuolella, ja ne ovat
erääntymässä lähipäivinä.

Liiton jäsenkokouksissa on äänivalta liiton varsinaisilla jäsenillä. Varsinaisia jäseniä voivat edustaa niiden
varsinaiset henkilöjäsenet. Äänioikeus edellyttää jäsenmaksun maksamista eräpäivään mennessä niiden
henkilöjäsenten osalta, joiden mukaan kokouksessa käytettävä äänimäärä lasketaan. Äänioikeudet
tarkastetaan viimeistään 31.3.

DanceCore-ohjeisiin tulossa päivitys
DanceCoressa ilmenneiden teknisen ongelmien ja epäselvyyksien vuoksi päivitämme parhaillaan
järjestelmään liittyviä ohjeita. Päivitetyt ohjeet julkaistaan mahdollisimman pian, ja niistä tiedotetaan
seuroja välittömästi niiden valmistuttua.

Pahoittelemme tilannetta ja toivomme kärsivällisyyttänne!

Ilmoittautumisohje rock'n'swing-tanssien PM-, BW World Cup- ja
Nordic Bugg Cup -kilpailuihin 27.4.2019
Ohjeet ilmoittautumiseen rock'n'swing-tanssien PM-, BW World Cup- ja Nordic Bugg Cup -
kilpailuihin Järvenpäässä 27.4.2019: Kilpailukutsu (lajit ja ikäsarjat)

Ilmoittautumisohje:

Osallistumisoikeus on kunkin lajin ylimmässä tai sitä
seuraavassa alemmassa taitotasoluokassa
tanssivilla.

PM-kilpailuun ilmoittautuminen 1.4.2019
mennessä Pirjo Koivulalle (pirjo.koivula (ät)
boogietour.com), mielellään niin että kukin seura
ilmoittaa omat parinsa keskitetysti.

BW World Cup -kilpailun viimeinen
ilmoittautumispäivä 1.4.2019. Muistattehan
varmistaa, että parien rekisteröityminen WRRC:n
rekisteriin on hyvissä ajoin ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää tehty. Ohjeet ja tiedustelut:
Pirjo Koivula (pirjo.koivula (ät) boogietour.com).

Jakakaa tietoa asiasta omassa seurassanne.

Vapaaehtoiseksi Performing Arts -
SM-karsintoihin 16.-17.3.

http://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2019/03/Invitation-Nordic-Championship-and-Boogie-Woogie-World-Cup-2019-2.pdf


Helsinkiin
Tule nauttimaan Performing Arts -ilmapiiristä
ja auttamaan kisajärjestelyissä! FDO ry
järjestää Performing Arts (show, jazz, nyky)
-karsinnat Helsingin Viikin normaalikoululla
16.-17.3. Tarvitsemme vapaaehtoisia

erilaisiin toimihenkilötehtäviin.

Päivien kesto pisimmillään: la 10.30-20.00, su 10.30-17.00. Tarjoamme ruoan! Lämpimästi tervetuloa!

Jos pääset puoleksi päiväksi, koko päiväksi tai jopa molemmiksi päiviksi, laita viestiä: toimisto@fdo.fi.

Kysely vakio- ja latinalaistanssien kilpailujärjestelmästä seuroille
Vakio- ja latinalaistanssien kilpailujärjestelmää ollaan kehittämässä edelleen kaksiportaisen
uudistuksen jälkeen. Tässä vaiheessa tarkoitus on ensisijaisesti tarkastella
suomenmestaruus-, ikäkausimestaruus- ja Grand Prix -kilpailujen toimivuutta ja
muutostarpeita.

Nyt toivomme seurojen toimihenkilöiltä, valmentajilta ja kilpailijoilta palautetta SM-, IKM- ja GP-kilpailujen
toimivuudesta ja käytännön toteutuksesta. Keskustelkaa ja kootkaa yhteen näkemyksenne, miten
kilpailujärjestelmää tulisi kehittää!

Koostakaa oman seuranne vastaukset yhteen ja vastatkaa kyselyyn viimeistään su 24.3.2019. 

Avaa kysely tästä >

STUL:n vakio- ja latinailaistanssijaos kokoaa palautteet ja hyödyntää niitä kilpailujärjestelmän
kehitystyössä.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmWNKWf03uejM6W4C_ExBVASwRerzYomR6HPqfGH5X52JhVQ/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin

