
Seurakehittäjältä
19.10.2020
Hyvät seuratoimijat, Opetus- ja
kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari
Virralta on tullut jo tietoa vuoden 2021
seuratukihausta.

Tällä vuodelle on tulossa tosi hyviä
uudistuksia, mm. suurin haettava summa
nousee 25 000 euroon ja tukea voi
hakea vähävaraisten perheiden lasten ja
nuorten liikuntaharrastuksen
tukemiseen.

Seuratuen haku on viikoilla 46-50 ja
hakuohjeet julkaistaan ministeriön
verkkosivulla ennen haun avautumista.
Haku tehdään sähköisesti Suomisport -
palvelussa. 

Lue lisää.

Vuoden
Tanssiurheiluvalmentaja
2020 -finaaliäänestys
käynnistyy
Kiitos seuroille ja urheilijoille kaikista
annetuista esityksistä Vuoden
Tanssiurheiluvalmentaja 2020 -palkinnon
saajaksi. Kolme eniten esitettyä
valmentajaa ovat mukana
finaaliäänestyksessä, joka käynnistyy
tiistaina 20.10. klo 12 ja päättyy
lauantaina 31.10. klo 12. Seuraa
kanaviamme, esittelemme finalistit ja
annamme äänestysohjeet tiistain aikana!
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Tervetuloa liiton
syyskokouspäivään
22.11.2020!
Sunnuntaina, marraskuun 22. päivä
järjestetään kolmen jäsenkokouksen
päivä. Kokouskutsut ovat liiton
verkkosivulla. 

Kannustamme jäseniä ilmoittamaan
ehdokasasettelustaan sekä liiton
syyskokouksessa että vakio- ja
latinalaistanssien
kilpailusääntökokouksessa pidettäviin vaaleihin, jotta ehdokasesittelyt saadaan mukaan jaettavaan
kokousmateriaaliin auttamaan koko jäsenistön kokousvalmisteluja.

Lue lisää.

Liittohallitus tiedottaa:
Matkustus ja kilpaileminen
Tanssiurheiluliiton liittohallitus on
käsitellyt matkustukseen ja
kilpailemiseen liittyviä asioita viime
aikoina.

Koska tilanne on muuttuva, ja taudin
leviäminen selvästi kiihtymisvaiheessa,
ministeriöiden ja THL:n ohjeistuksiin on
suhtauduttava äärimmäisen vakavasti. 
Vastuullisuutta osoittaa se, että
suositukset muutetaan käytännöiksi,
joiden mukaan kaikkien tulee toimia, erityisesti mikäli saapuu kilpailuun ulkomailta.  

Lue lisää.

Lisätietoa Rock'n'swing -
tanssien GP-kilpailuun
31.10.2020
Kilpailupäivä tullaan jakamaan kolmeen
osioon. Tällä pyritään vähentämään
yhtäaikaisesti kilpailupaikalla olevien
henkilöiden määrää. Kilpailijoita
pyydetään saapumaan paikalle vasta
lähellä omaa suoritusaikaa. Tarkempi
aikataulu julkaistaan n. viikkoa ennen
kilpailupäivää.

STUL/RS-jaos seuraa aktiivisesti Covid-19 tilanteen kehittymistä ja yleisön osalta päätös sekä tiedotus
päätöksestä tehdään lähempänä kilpailupäivää …

https://www.dancesport.fi/2020/10/11/tervetuloa-liiton-syyskokouspaivaan-22-11-2020/
https://www.dancesport.fi/2020/10/11/tervetuloa-liiton-syyskokouspaivaan-22-11-2020/
https://www.dancesport.fi/2020/10/12/liittohallitus-tiedottaa-matkustus-ja-kilpaileminen/
https://www.dancesport.fi/2020/10/12/liittohallitus-tiedottaa-matkustus-ja-kilpaileminen/
https://www.dancesport.fi/2020/10/14/lisatietoa-rocknswing-gp-kilpailuun-31-10-2020/


Lue lisää.

DanceCore: uusi
ominaisuus käyttöön
19.10.2020 alkaen
DanceCoren adminkäyttäjien
kirjautuminen muuttuu maanantaina
19.10.2020 tehtävässä päivityksessä.
Tuolloin käyttöön otetaan kaksivaiheinen
kirjautuminen.

Päivityksen jälkeen seuraavan
kirjautumisen yhteydessä kaikille super-
admin, admin tai seura-admin rooleissa
oleville näytetään ohjeet kaksivaiheisen kirjautumisen käyttöönotosta. Käyttöönotto täytyy tehdä ennen
kuin järjestelmään pääsee sisään.

Lue lisää.

Tanssilääketieteen päivä
verkkoseminaarina
14.11.2020
Dance Health Finland järjestää
marraskuussa tanssilääketieteen
koulutuspäivän verkossa 14.11.2020
tanssin, sirkuksen sekä muiden esittävien
taiteiden ammattilaisille sekä heidän
kanssaan työskenteleville tahoille.

Ohjelma sopii erinomaisesti
tanssiurheiluvalmentajille ja muille tanssiurheilijan lähipiirissä toimiville. 

Lue lisää.

Jäikö jokin jäsentiedote
huomaamatta? 
Löydät lähetetyt jäsentiedotteet
Jäsenseurojen sisäisiltä sivuilta, salasana
seura.

Lue lisää.
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