
Seurat koolla
kevätkokouspäivänä
Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n
kevätkokouspäivänä, sunnuntaina 24.
huhtikuuta pidettiin kaksi jäsenkokousta.
Pöytäkirjat on julkaistu, lue päätökset
sivuiltamme. Huomaa mm. välittömästi
voimaan tulleet vakio- ja
latinalaistanssien
kilpailusääntömuutokset! …

Lue lisää.

Vakio- ja latinalaistanssien
GP- ja IKM -kilpailujen
haku vuodelle 2024 auki
Vielä ehtii hakea vakio- ja
latinalaistanssien GP- ja IKM-kilpailujen
järjestämisvuoroa vuodelle 2024. Haku
tehdään sähköisesti 30.4.2022
mennessä. Tässä haussa ei ole mukana
SM-kilpailut.

Lue lisää.

Online-
valmentajatapaaminen ke
4.5.2022 klo 15
Tervetuloa valmentajien workshoppiin
keskiviikkona 4.5. klo 15 - 17!
Tapaamiseen ovat tervetulleita myös
seurojen puheenjohtajat,
valmennuspäälliköt sekä seurojen
operatiiviset toimijat. 

Lue lisää.
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Vapaaehtoishaku Street
IKM & SM 2022
Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tulla
tutustumaan katutanssin parhaisiin ja
uuteen Tanssin Taloon. Mikäli haluat
päästä kurkistamaan kulisseihin, on
vapaaehtoishaku vielä auki, joten
ilmoittaudu rohkeasti vapaaehtoiseksi ja
pääset osaksi yhtä vuoden suurinta
tanssitapahtumaa! Lisätietoja: 
streetsm2022 (at) gmail.com

Kansainvälinen
kilpailutoiminta hyvin
käynnissä
Kansainvälinen kilpailukalenteri
täydentyy koko ajan. Vakio- ja
latinalaistanssien GrandSlam -kiertue on
juuri julkaistu ja rock'n'swing -tanssien
World Cup- ja PM-kilpailut käynnistyvät
toukokuussa. Muistuttakaa
kilpailijoitanne tarkistamaan, että

kansainvälinen (ja kotimainen!) kilpailulisenssi on kunnossa jo ennen ilmoittautumista. Tässä kohtaa on
myös hyvä palauttaa mieleen kilpailusäännöistä edustusvalintoja koskevat säännöt ja
edustuskelpoisuusehdot.

Kansainvälinen tanssin
päivä 29.4.
"Tanssi on hetken taidetta, jota on
vaikea palauttaa alkuperäiseen
muotoonsa elävän esitystilanteen
päätyttyä, koska se on luotu koko keholla
ja koko sielulla. Tanssi koostuu
katoavista hetkistä, ja sen vuoksi
tanssijat ovat liikkeellä jatkuvasti. " -
Kang Sue-jin  …

Lue lisää.

Unelmien liikuntapäivä
10.5.2022 - ilmoita ja

https://www.dancesport.fi/2022/04/27/kansainvalinen-tanssin-paiva-29-4/
https://www.dancesport.fi/2022/04/27/kansainvalinen-tanssin-paiva-29-4/
https://www.dancesport.fi/2022/04/22/unelmien-liikuntapaiva-10-5-2022-ilmoita-ja-markkinoi-seurantapahtumaasi/
https://www.dancesport.fi/2022/04/22/unelmien-liikuntapaiva-10-5-2022-ilmoita-ja-markkinoi-seurantapahtumaasi/


markkinoi seurasi
tapahtumaa!
Unelmien liikuntapäivänä 10.5.
sytytetään liikkumisen kipinää! Aiempina
vuosina yli miljoona ihmistä on lähtenyt
liikkeelle Unelmien liikuntapäivänä.  …

Lue lisää.

Ryhdy vaihtarin
isäntäperheeksi -
Kansainvälisty kotona!
AFS:lle tulee tänä syksynä muutama
vaihto-oppilas, jotka harrastavat tanssia
ja ehkä teidän perheenne olisi
kiinnostunut toimimaan heille
isäntäperheenä? …

Lue lisää.

Jäikö jokin jäsentiedote
huomaamatta? 
Kaikki vuodesta 2017 eteenpäin lähetetyt
jäsentiedotteet löytyvät liiton
uutispalstalta. Päivitämme
jäsentiedotteen lähiaikoina uudenlaiseen
formaattiin.

Meneekö jäsentiedote seurassasi oikeaan
osoitteeseen ja sieltä edelleen
jäsenillenne? Ilmoita muutoksista liiton
toimistoon.
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