
Tässä  jäsentiedotteessa:
- Seuraohjaaja, Taso 1 -koulutuksesta
- Alaikäisten kilpailuilmoittautuminen toimii / Vantaan GP:n ilmoittautumisaikaa
jatketaan
- HUV Fysiikkapäivät 27.8 ja 10.9 Helsinki
- Haetaan lajipäälliköitä 

Seuraohjaaja, Taso 1
Aikataulu: pe-su 27.-29.9.2019, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin Paikka: Helsinki Hinta: 150 €
+ 3,50 € laskutuslisä, samasta seurasta seuraavat osallistujat 120 € / henkilö Ilmoittautuminen Koulutus
sisältää Seuraohjaaja, Taso 1 -koulutuksen osiot 115 ja 116. Ks. koulutuspolku > Tarkemmat tiedot
koulutuksesta tulossa pian. 117 E -osio suunnitteilla tammikuulle 2020, ja 118-osion kertaus ja tenttipäivä
sovitaan 117 osallistujien kesken.  

Lue lisää.

Alaikäisten kilpailuilmoittautuminen toimii / Vantaan GP:n
ilmoittautumisaikaa jatketaan
Alaikäisten kilpailijoiden ilmoittautuminen onnistuu nyt Dancecoren kautta. Ennen ilmoittautumista
kilpailijan tiedot on oltava rekisteröitynä Dancecoressa.  Lisätietoja alaikäisen kilpailijan rekisteröitymiseen
löytyy täältä: https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/ Huollettavan
lisääminen käyttäjälle ohje pdf  Koskien vanhempien linkkiä alaikäisiin lapsiin, tällä hetkellä on mahdollista
vain yksi alaikäinen/huoltaja. Mutta ilmoittutumiset näkyvät nyt kuitenkin parin molempien osapuolten
huoltajilla. Ongelmatapauksissa ota yhteys dancecore@dancesport.fi (vastaamme ma-pe klo 9-15)
Vantaan GP-kilpailun ilmoittautumisaikaa jatketaan …

Lue lisää.

HUV Fysiikkapäivät 27.8 ja 10.9 Helsinki
Hei arvoisat valmentajat ja tanssijat! Tule täydentämään osaamistasi ja hanki lisää työkaluja
valmentamiseen, ohjaamiseen  tai omaan harjoitteluun. HUV järjestää kaksi tapaamiskertaa  27.8 klo 10 ja
10.9. klo 10 Tapahtuma kestää noin kaksi tuntia kerrallaan. Kouluttajana  HUV n pj. Pasi Lind Paikka:
Mekaanikonkatu 3 B 3 krs. Treenipaja Tapahtuman teemoja ovat mm. Kehittävä alkuverryttely Tanssijan
oheisharjoittelu Monipuolisen harjoittelun merkitys Käytännön työkaluja …

Lue lisää.
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Haetaan lajipäälliköitä
LAJIPÄÄLLIKKÖ – Rock’n’swing -tanssit: TOIMENKUVA: maajoukkuevalintojen valmistelu
maajoukkuetapahtumien sisältöjen suunnittelu ja aikataulujen laadinta asiantuntijaverkostoa ja eri
valiokuntia/jaostoja hyödyntäen. Urheilijoiden yksilöllisten erityistarpeiden huomiointi. yhteydenpito
toimistoon (mm. viestintä, tilavaraus-, matkajärjestelyt ja laskutusasiat) maajoukkuetapahtumiin
osallistuminen tarpeen mukaan tanssijoiden (ja heidän vanhempiensa) ja liiton yhteyshenkilönä
toimiminen maajoukkuetoimintaan liittyvissä asioissa mj-urheilijoille suuntautuva viestintä/tiedotteet mm.
maajoukkuetapahtumien osalta (yhteistyössä toimiston kanssa) poissaoloselvitykset
maajoukkuevelvoitteisiin kuuluvista tapahtumista palautteen kerääminen maajoukkuetoiminnasta …

Lue lisää.
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