Liittohallituksen päätöksiä
24.1.2021
Tanssiurheiluliiton jäsenistön syksyllä
valitsema hallitus kokoontui sunnuntaina
24.1.2021 ja päätti jälleen useista
tanssiurheilun toimintaympäristöä ja edellytyksiä koskevista asioista.
Lue lisää.

Harrastamisen Suomen
mallista mahdollisuuksia
tanssiurheiluseuroille
Harrastamisen Suomen mallissa
yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen
harrastustoiveista, olemassa olevien
hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen
koordinoiminen sekä koulun ja
harrastustoimijoiden yhteistyö.
Tanssiurheiluseuroilla on erinomainen
mahdollisuus päästä mukaan Suomen
mallin toteutukseen.
Lue lisää.

Tammi-helmikuun
kilpailuiden
uudelleenkalenterointi
Tammi-helmikuun kilpailunjärjestäjiä
pyydetään esittämään kilpailuille uutta
ajankohtaa. Vakio- ja latinalaistanssijaos

(VAL) myöntää ja vahvistaa uudet
ajankohdat mahdollisimman pian.
Latinalaistanssien SM-kilpailu (Telemark
Team Oulu) on kalenteroitu 12.6.2021.
Lue lisää.

Jäsentiedot ajantasalle
17.12.2020 ja 22.1.2021 lähetettyihin
jäsentiedotteisiimme viitaten tarkistakaa,
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 yksi näkyvä ja
yhteinen osa Tanssiurheiluliiton ja koko
tanssiurheilun toimintaympäristön
vastuullisuustyötä suojelemassa
urheilijoita, liikkujia, ohjaajia,
valmentajia ja seuroja, ja luomassa
turvallista toimintaympäristöä sekä
toteuttamassa hyvää ja avointa
hallintotapaa.
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.

Erityisavustus 2
urheiluseuroille vielä
haussa
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut
erityisavustushaun urheiluseuroille lasten
ja nuorten kilpa- ja huippuurheilutavoitteisen 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.

Vielä ehtii mukaan
maanantain MOBILITY
CIRCUIT -starttiin!
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.

