
Vuoden
Tanssiurheiluvalmentaja
2022 -äänestys käynnissä
Vuoden Tanssiurheiluvalmentaja 2022 -
ehdokasasettelu päättyi 7.10.2022.
Äänestysvaiheeseen ovat päässeet
seuraavat neljä lisensoitua
tanssiurheiluvalmentajaa, sukunimen
mukaan aakkosjärjestyksessä: Carina
Ahti, Tea Kantola, Santtu Otsamo ja Tiina
Toyoki  …

Lue lisää.

Tanssiurheiluliitto mukana
energiansäästötalkoissa -
haastamme
tanssiurheilutoimijat
mukaan
Energiakriisi heijastuu liikuntapaikkojen
käytön ja harrastamisen kustannuksiin.
Energian säästäminen aina kannattavaa,
mutta tulevina kuukausina myös
ratkaisevan tärkeää liikuntaharrastusten
toimintaedellytysten turvaamiseksi.
Kansallisen Astetta alemmas -
energiansäästökampanjan avulla
varmistetaan, että energiaa riittää
kaikkeen tarpeelliseen.  …

Lue lisää.

Rock'n'swing -tanssien GP-
kilpailuhaku vuodelle 2023
käynnissä

https://www.dancesport.fi/2022/10/11/vuoden-tanssiurheiluvalmentaja-2022-aanestys-kaynnissa/
https://www.dancesport.fi/2022/10/11/vuoden-tanssiurheiluvalmentaja-2022-aanestys-kaynnissa/
https://www.dancesport.fi/2022/10/11/tanssiurheiluliitto-mukana-energiansaastotalkoissa-haastamme-tanssiurheilutoimijat-mukaan/
https://www.dancesport.fi/2022/10/11/tanssiurheiluliitto-mukana-energiansaastotalkoissa-haastamme-tanssiurheilutoimijat-mukaan/
https://www.dancesport.fi/2022/10/11/rocknswing-tanssien-gp-kilpailuhaku-vuodelle-2023-kaynnissa/


Suomen Tanssiurheiluliiton vuoden 2023
rock‘n’swing -tanssien GP-kilpailut ovat
haettavissa  6.11.2022 mennessä.
Hakuajan päätyttyä RS-jaos jakaa
vuoden 2023 GP-kilpailut anomusten
perusteella...

Lue lisää.

Tanssiurheilun Reilun
kilpailun ohjelma julkaistu
Suomen Tanssiurheiluliiton tavoitteena
on taata kaikille tanssiurheilijoille oikeus
rehelliseen, puhtaaseen ja reiluun
liikuntaan ja urheiluun. Tässä työssä
nojataan Suomen Tanssiurheiluliiton
Reilun kilpailun ohjelmaan, joka sisältää
ohjeet, vastuut ja toimenpiteet sekä
antidoping-toiminnan että
kilpailumanipulaation torjunnan osalta.
Ohjelmaa on työstetty yhteistyössä Suomen urheilun eettisen keskuksen kanssa kuluvana vuonna, se on
hyväksytty hallituksessa 5.10.2022 ja julkaistu liiton hyvän hallinnon kansiossa sekä Antidoping- ja
vastuullisuusmateriaaleissa 11.10.2022.

Tutustu Tanssiurheilun Reilun kilpailun ohjelmaan

Tervetuloa
syyskokouspäivään su
23.10.2022!
Vuoden odotetuin hetki on jälleen käsillä:
syyskokouspäivä, jolloin järjestetään
kaksi kilpailusääntöjä käsittelevää
jäsenkokousta sekä sääntömääräinen
Tanssiurheiluliiton syyskokous
vaaleineen.

Kokousmateriaalit ovat nyt valmiina
kokousedustajienne ladattavaksi osoitteessa https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset/.

Muistattehan ilmoittaa kokousedustajanne sekä toimittaa valtakirja kuhunkin osallistumaanne kokoukseen
ohjeiden mukaisesti kokousviikon keskiviikkoon mennessä, jotta ehdimme valmistella kokoukset ja
äänestystyökalut kuntoon hyvissä ajoin etukäteen. Huomaattehan, että koska päivän aikana järjestetään
kolme jäsenkokousta, näihin jokaiseen on omat materiaalinsa eli mm. omat valtakirjansa. Valtakirjoista on
käytännön syistä kahden eri tiedostopäätteen versiot jaossa, käyttäkää teille sopivinta versiota. Kiitos
huomaavaisuudestanne!

Tervetuloa mukaan!

https://www.dancesport.fi/2022/10/11/rocknswing-tanssien-gp-kilpailuhaku-vuodelle-2023-kaynnissa/
https://www.dancesport.fi/2022/10/11/tanssiurheilun-reilun-kilpailun-ohjelma-julkaistu/
https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/saannot-ja-hyva-hallinto/
https://www.dancesport.fi/toiminta/antidoping/
https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2022/10/Suomen-Tanssiurheiluliitto-ry-Reilun-Kilpailun-ohjelma-2022.pdf
https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset/


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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