Vuodenvaihteen aikatauluja
Tarkistakaa seuranne admin-käyttäjän kanssa viimeistään 31.12.2021, että kaikki seuranne jäsenet vuonna
2021 on merkitty jäsenrekisteri DanceCoreen. Mikäli näin ei ole, lisätkää puuttuvat jäsenet yhdellä kertaa
DanceCoren ylläpitovalikosta kohdasta "Jäsenyyksien tuonti - jäsenyyksien massatuonti excel-tiedostosta"
löytyvällä import-työkalulla, ja kuitatkaa tällä lomakkeella, kun kaikki on valmista sekä samalla
ilmoittamanne jäsenten lukumäärä. Kiitos niille seuroille, jotka ovat nämä toimenpiteet jo kuitanneet
tehneensä valmiiksi viimeisten kuluneiden päivien aikana!
Vuoden 2022 jäsenet voi kopioida tai tuoda samalla excel-importilla järjestelmään 1.1.2022 alkaen.
Vuodenvaihteen ikäsarja-ajojen takia toivomme kuitenkin vähäistä toimintaa järjestelmässä 4. 5.1.2022. Ohjeita DanceCoren käyttöön sivuillamme.
***
Vuoden 2022 kilpailu- ja valmentajalisenssien osto on käynnissä SuomiSportissa. Muistathan, että sekä
seurajäsenyyden että kilpailulisenssin tulee olla voimassa, jotta kilpailuilmoittautuminen DanceCoressa on
mahdollista jo vuoden ensimmäiseen kilpailuun. Liittämällä kilpailulisenssiin Sporttiturvan varmistat
vakuutusturvasi myös lajiharjoittelussa sekä kilpailu- tai harjoitustapahtumiin välittömästi liittyvillä
matkoilla tapahtuvien vahinkojen varalle. Kilpailulisenssin voimassaolo päivittyy kilpailujärjestelmään ja
ilmoittautuminen mahdollistuu n. kolmen tunnin kuluessa lisenssin ostosta.
***

Seuroja pyydetään edelleen muistuttamaan kilpailijoitaan ja kilpailijoiden huoltajia, että ilmoittauduttaessa
ja ilmoittautumista maksettaessa on erittäin tärkeää palata maksupalvelusta takaisin ilmoittautumissivulle
joko odottamalla muutaman sekunnin ajan, että automaattinen ohjaus siirtää takaisin tai klikkaamalla
maksupalvelussa olevaa Takaisin kauppiaan sivulle -painiketta. Ilmoittautuminen voi muuten jäädä
maksamaton-tilaan ja poistua automaattisesti järjestelmästä muutaman tunnin kuluttua. Kuitti ja vahvistus
ilmoittautumisesta tulee automaattisesti sähköpostiin ilmoittautumisen onnistuttua.
***
Samalla vielä tiedoksi, että vakio- ja latinalaistanssien syksyn kokeilukilpailuja jatketaan myös vuonna
2022.
***
Tanssiurheiluliiton toimisto on suljettuna 17.12.2021 - 9.1.2022. Myös luottamushenkilöt irtautuvat
askareistaan rauhallisen joulun ja uudenvuoden viettoon. Vastaamme pyhien aikana tulleisiin
yhteydenottoihin saapumisjärjestyksessä jälleen tammikuussa.
Kiitos yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana kaikille tanssiurheilun ja siihen kuuluvien lajiryhmien
toiminnassa ja arjessa mukana olleille. Oikein rauhallista joulua, sykähdyttävää sydäntalvea ja
menestyksellistä uutta vuotta 2022!

Haku lajijaoksiin käynnissä
Kiinnostaako tanssiurheilun ja erityisesti
oman lajiryhmäsi toiminnan
kehittäminen? Nyt tähän on hyvä
mahdollisuus, haku aitiopaikalle vuoden
2022 vakio- ja latinalaistanssi- sekä
rock'n'swing -tanssijaoksiin on käynnissä.
Ilmaise kiinnostuksesi jaoksen
puheenjohtajalle 27.12.2021 mennessä.
Lue lisää.

World Rock’n’Roll
Confederationin
yleiskokous Helsinkiin 11. –
13.3.2022

Rock’n’swing -tanssien kansainvälinen
kattojärjestö World Rock’n’Roll
Confederation (WRRC) on myöntänyt
vuoden 2022 yleiskokouksen (General
Meeting) järjestettäväksi Helsinkiin
maaliskuun toisena viikonloppuna. …
Lue lisää.

Liittohallituksen päätöksiä
12.12.2021
Sunnuntaina 12.12. järjestettiin kaksi
Tanssiurheiluliiton liittohallituksen
kokousta. Uusi liittohallitus järjestäytyi ja
mm. koronapassin käyttöönotto
kilpailutoiminnassa oli asialistalla. …
Lue lisää.

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

