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Vinterbrev 2020
Her kommer viktig informasjon fra oss før vi runder av 2020. Vi
ønsker alle medlemsklubber lykke til med siste innspurt av
danseåret og gleder oss til å ta fatt på et nytt år med dere!

Årets julegave – Ny hjemmeside
til din klubb!
Norges Danseforbund ønsker å hjelpe klubbene våre med utfordringene dere har
møtt i forbindelse med koronapandemien. Dette vil vi gjøre ved å dekke kostnaden
for ny nettside, samt et år med gratis bistand til denne for 10 utvalgte klubber.

Les mer om dette og send oss en kort søknad HER.

https://www.danseforbundet.no/
https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/arets-julegave-ny-hjemmeside-til-din-klubb


To gledelige nyheter for
idrettslag!
"Enklere Idrettslag" er nå live
Det innføres nå en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk
idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag. Norges
Danseforbund har vært en pådriver i dette arbeidet. Hensikten med ordningen er at
det skal være enklere for mindre idrettslag å drive organisert idrett og å være
medlem av norsk idrett. Lovnormen for enklere idrettslag kan benyttes av
idrettslag/klubber som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på
under kr 250 000. Ordningen gjelder for både nye og eksisterende idrettslag som
tilfredsstiller kravene. Du kan lese mer om Enklere Idrettslag HER.

Forenklet forskrift om navn på idrettslag
På idrettsstyremøte 15. oktober ble det vedtatt en ny forskrift om navn på
idrettslag. Endringene i den nye forskriften innebærer at det er større adgang til å
benytte engelske ord i navnet enn det har vært tidligere. I tillegg vil det bli
oppnevnt en navnegruppe som skal sikre lik praksis. Norges Danseforbund har vært
en pådriver for å få endret forskriften om navn på idrettslag/klubb for at det skal bli
enklere å få godkjent også utenlandske navn.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/enklere-lovnorm-for-idrettslag/


Tilbud i Idrettsbutikken
Vår offisielle nettbutikk Idrettsbutikken har tilbud på landslagsdresser, hettegensere
og trenings t-skjorter. Ta turen til nettsiden helt koronavennlig hjemme fra sofaen,
og se om du finner årets julegaver! Trykk HER for å komme til Idrettsbutikken. 

#StartToTalk
Europarådet står bak kampanjen #starttotalk som belyser temaet seksuell
trakassering i idretten. #Startotalk ble lansert av NIF tilbake i 2018, men vi mener
dette er en altfor viktig sak til å la den bli glemt. Trakassering og overgrep skjer
dessverre også i idretten, og vi har alle et ansvar for å bryte stillheten og gjøre det
lettere å si ifra. Som Berit Kjøll sier, ett overgrep er ett for mye. Vi må tørre å prate
om det - for barna og de unges skyld! 

Idretten og dansen skal være en trygg arena! Hjelp oss med å dele dette viktige
budskapet.
Norges Danseforbunds sin varslingskanal er: varsling@dansing.no
Se filmen som Europarådet har lagd for kampanjen HER.

Foto: Europarådet

https://www.idrettsbutikken.no/danseforbundet/kl%25C3%25A6r
https://vimeo.com/303219406?fbclid=IwAR0TeiE_XDQ_tTkocteMDmx_DAXzEsOOmzkNJa0tICTanWUdYp5Iv8n84bE


Tildeling av halltider i
kommunale anlegg
Vi anbefaler alle klubber å ta kontakt med deres respektive kommuner og eventuelt
idrettsråd for tildeling av halltider i kommunale anlegg på nyåret. HER kan dere
finne oversikt over idrettsråd.

Merk: For klubber i Oslo Idrettskrets går denne tildelingen via kretsen og Norges
Danseforbund. Dere mottar en mail fra oss når den tid kommer.

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

Powered by Make

https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/finn-ditt-idrettsrad/
https://www.danseforbundet.no/
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