Lyhyet:
Seurakehittäjän uusi kirje
Seurakehittäjämme Katriina Lahti on laatinut uuden kirjeen välitettäväksi kaikille jäsenyhdistyksillemme.
Kirje löytyy sivuiltamme https://www.dancesport.fi/seurat/jasenseurojen-sisaiset-sivut/seurakehittajankirjeet/ (jäsenten sisäisille sivuille salasana on seura).

Liiton toimistolla muutoksia
Reilut neljä vuotta Tanssiurheiluliittoa työpanoksellaan auttanut Anu Lampenius on siirtynyt toisiin
tehtäviin. Ennen uuden työntekijän rekrytointia hänen työtehtäviinsä kuuluneet kokonaisuudet on siirretty
toimiston muille työntekijöille varmistaaksemme toiminnan jatkumisen mahdollisimman normaalisti.
Huomioittehan kaikessa, että tämä on aiheuttanut jokaiselle työntekijälle huomattavaa työmäärän kasvua,
joka hidastaa mahdollisuuksiamme reagoida tuleviin yhteydenottoihin. Suosittehan jäsenyhdistyksissä
ensisijaisesti oman jäsenistönne auttamista ja liiton toimistolle tulevien yhteydenottojen keskittämistä
yhteiseen sähköpostiimme toimisto@tanssiurheilu.fi. Kiitos kärsivällisyydestänne!

Syyskokouspäivä 28.11.2021
Tanssiurheiluliiton syyskokous ja samassa yhteydessä pidettävät kilpailusääntömuutoksia käsittelevät
jäsenkokoukset pidetään sunnuntaina 28.11.2021. Kutsu ja muut infot toimitetaan sääntöjen mukaisessa
aikataulussa. Merkitse kalenteriin!

Lajipäällikköhaku vielä
käynnissä
Suomen Tanssiurheiluliitto ry avaa
lajipäällikköhaun seuraavalle
kaksivuotiskaudelle. Lajipäällikköjä
haetaan seuraaviin lajiperheen lajeihin
(4): breikki, paratanssi, rock’n’swing tanssit sekä vakio- ja latinalaistanssit. ...
Lue lisää.

Kokeilukilpailut syksy 2021

Syyskauden aikana toteutetaan jälleen
uusia kokeilukilpailuja, mm. odotetut
soolokilpailut, joista esimakua saadaan jo
tulevana sunnuntaina. …
Lue lisää.

Rock'n'swing -tanssien
vuoden 2022 GP- ja SMkilpailuhaku käynnissä
Suomen Tanssiurheiluliiton vuoden 2022
rock‘n’swing -tanssien SM- ja GP-kilpailut
ovat haettavissa 19.9.2021 mennessä.
Lue lisää.

WDSF tiedottaa:
Rankinglista päivittyy,
eCard-uusiminen
ajankohtaista
World Ranking List päivittyy jälleen ja
urheilijoiden eCard-uusiminen on
ajankohtaista viimeistään nyt …
Lue lisää.

Koronaturvallisen
kilpailutapahtuman
tarkistuslista
Olemme yhteistyössä kilpailutapahtumia
järjestävien jäsenyhdistysten kanssa
laatineet koronaturvallisen
kilpailutapahtuman tarkistuslistan, jota
kaikki tanssiurheilun kilpailunjärjestäjät
voivat hyödyntää omien
tapahtumajärjestelyidensä tukena.
Lue lisää.

URA-opiskeluapurahojen
haku syyskuussa
Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön
opiskeluapurahalla halutaan edesauttaa
tutkinnon suorittamista tukemalla
urasiirtymävaiheessa olevien
urheilijoiden kouluttautumista uuteen
ammattiin sekä helpottamalla nuorten
urheilijoiden siirtymistä jatko-opintoihin
toisen asteen koulutuksen jälkeen. …
Lue lisää.

Vastuullinen valmentaja verkkokurssi turvallisen
harrastus- ja
urheiluympäristön avuksi
Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi
kutsuu kaikki ohjaajat ja valmentajat
mukaan rakentamaan yhä turvallisempaa
harrastus- ja urheiluympäristöä! …
Lue lisää.

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

