
Nyhetsbrev Mars 2020 Se webversjon

Siste nytt mars 2020

Tinget er utsatt
Forbundstinget som i
utgangspunktet skulle
avholdes 13.-14.juni har
blitt utsatt til 29.-30.august
2020. 
Dette er vedtatt av
forbundsstyret etter
anbefalinger fra NIF.

Mer info

Informasjon vedrørende Covid-19 viruset
Det er en krevende situasjon vi står ovenfor. Det er viktig at
vi alle tar våre forhåndsregler, samt følger tips og råd gitt
fra offentlige myndigheter, Norges Idrettsforbund og Norges
Danseforbund.

Vi oppdaterer våre nettsider kontinuerlig under artikkelen 
"Covid-19 - Siste nytt". Artikkelen tar for seg bl.a.

Økonomisk konsekvenser, støtteordninger etc.
Lisensforsikring for uorganisert aktivitet.
Permittering og styringsrett for klubber.
Oversikt over avlyste/utsatte
konkurranser/arrangement
+ mye mer.

Mer info

https://www.danseforbundet.no/
https://medlem.deltager.no/dansing/tinget2020#init
https://medlem.deltager.no/dansing/tinget2020#init
https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/coronasmitte-sistenytt
https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/coronasmitte-sistenytt


All organisert idrettsaktivitet er forbudt. Dette var en av flere nødvendige tiltak
norske myndigheter måtte innføre for å forhindre spredning av covid-19 viruset. I
den forbindelse har Norges Danseforbund oppfordret våre medlemmer om å dele
sine hjemmetreninger med oss i sosiale medier. Kampanjen har blitt kalt
#vidanserfortsatt.

I tillegg har vi publisert dansevideoer hvor man kan lære seg ulike dansestiler
hjemme i stua. Alle videoene er samlet på våre nettsider. 

Del dine danseinnslag med oss på Facebook og Instagram ved å tagge
#vidanserfortsatt

Mer info

Følg oss i sosiale medier:

Facebook Instagram

https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/vidanserfortsatt
https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/vidanserfortsatt
https://www.facebook.com/NorgesDanseforbund/
https://www.instagram.com/norgesdanseforbund/
https://www.facebook.com/NorgesDanseforbund/
https://www.instagram.com/norgesdanseforbund/


Fotograf: Caroline Brodin

Visste du at du er
underlagt
dopingreglement?
Norges Danseforbund er et sertifisert "rent
særforbund" i regi av Antidoping Norge. I
den forbindelse er alle medlemmer
underlagt dopingreglement. Se mer
informasjon på
våre hjemmesider.

Mer info

Kurs og Utdanning
Norges Danseforbund organiserer en rekke trener- og dommerkurs over hele landet.

Se vår kurskalender for mer informasjon:

Se kurskalender

Utsatt frist - Årsmøter
idrettslag
NIFs generalsekretær har besluttet at alle
idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å
avholde årsmøte innen 31. mars. 
Ny frist er 15. juni.

Mer info

https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/utsatt-frist-arsmoter-idrettsalg
https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/utsatt-frist-arsmoter-idrettsalg
https://www.danseforbundet.no/antidoping-norge-ren-utover
https://www.danseforbundet.no/antidoping-norge-ren-utover
https://www.danseforbundet.no/kurs-og-utdanning


Følg oss i sosiale medier

Facebook Instagram

Se våre hjemmesider for mer informasjon
www.danseforbundet.no

Norges Danseforbund - Sognsveien 73, 0854 Oslo Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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