
Tanssiurheiluyhteisömme on toiminut vastuullisesti viranomaisten ohjeistuksia noudattaen
koronavirusepidemian vastaisessa taistelussa. Ymmärrämme, että epidemian hallinnassa pitäminen vaatii
rajoituksia, mutta niiden tulisi olla kulloiseenkin tautitilanteeseen nähden oikeasuhtaisia, tasapuolisia ja
välttämättömiä. 

Olemme varmasti kaikki erittäin huolissamme lasten ja nuorten harrastustoiminnan pitkäaikaisesta
keskeyttämisestä isossa osassa Suomea. Haluamme, että lapset ja nuoret voivat taas aloittaa
harrastamisen. Jäsenemme ovat erittäin vahvasti sitoutuneet toteuttamaan harrastustoimintaa
vastuullisesti turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Jakamalla Olympiakomitean ja urheiluyhteisön yhteistä someviestiä tänään perjantaina aamupäivällä
voimme vaikuttaa yhteisellä viestillä valtioneuvostoon lasten ja nuorten hahrrastustoiminnan
mahdollistavien suositusten antamiseksi.

Twitter: https://twitter.com/Olympiakomitea/status/1352509055412162562

Instagram: https://www.instagram.com/p/CKVh_6jrLn5/  

Facebook: https://www.facebook.com/DanceSportFin/photos/a.199789240049091/4205275389500436/

Jäsentiedot ajantasalle
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17.12.2020 lähetettyyn
jäsentiedotteeseemme viitaten
tarkistakaa seuranne/yhdistyksenne
admin-käyttäjän kanssa, että kaikki
jäsenenne ovat merkitty DanceCoreen.
Kun kaikki on valmista kuitatkaa se sekä
jäsenten lukumäärä 31.12.2020

sähköpostitse liiton toimiston osoitteeseen. 

Lue lisää.

Tanssiurheilun
valmentajalisenssi on nyt
haettavissa
Valmentajalisenssi on  tanssiurheilun
ohjaaja- ja valmentajalisenssi, joka antaa
sekä ohjaus- ja valmennuspalveluja
ostaville jäsenseuroille että myös niitä
tarjoaville ohjaajille ja valmentajille
keinon osoittaa, että sekä seurat että
lisensoidut ohjaajat ja valmentajat ovat
mukana yhteisessä työssä luomassa
turvallista toimintaympäristöä
tanssiurheiluun kaikissa liiton
tanssilajiperheen lajeissa.

Lue lisää.

Huippu-urheilun
valmentajawebinaari 
Askelmerkit kuntoon - Tanssiurheiluliiton
huippu-urheilun kehitystyön ja
Tähtiseuraohjelman lähtölaukaus -
valmentajawebinaari pidetään 2.2.2021
klo 19:00 – 21:00. Webinaari käydään
Teams-yhteyksin ja kokouslinkki
julkaistaan tapahtumakalenterissa
webinaaripäivän aikana. Tervetuloa!

Lue lisää.
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urheiluseuroille nyt haussa
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut
erityisavustushaun urheiluseuroille lasten
ja nuorten kilpa- ja huippu-
urheilutavoitteisen toiminnan
turvaamiseksi pandemian aiheuttamana
poikkeusaikana 1.6.2020-31.1.2021.

Avustusta voi saada koronaviruksen aiheuttamien tappioiden kattamiseen; toiminnan väliaikaisen
keskeytymisen, tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin
kustannuksiin ja tappioihin. Avustuksen painopisteenä on lasten ja nuorten tavoitteellinen toiminta
urheiluseuroissa.

Lue lisää.

Tarjous seuroille ja
tanssiurheilijoille:
MOBILITY CIRCUIT
Exercisemaster on kehittänyt eri lajien
urheilijoille hyödyllisen kotitreenin, joka
kehittää erityisesti kehonhallintaa ja
toiminnallista liikkuvuutta. MOBILITY
CIRCUIT tulee netin kautta kotiisi. Saat
käyttöösi 16 viikon ajan kerran viikossa
45 min kestoiset online-tunnit, jotka
kehittävät erityisesti kehonhallintaa,
liikkuvuutta ja aerobista kestävyyttä. 

Lue lisää.

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

Lue lisää.
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