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Dommerlisens 2020
Frist for betaling av
dommerlisens i 2020 vil være
01. februar.
Det vil etter dette ikke være
mulig å betale denne
lisensen.

Medlajedryss!
Året nærmer seg slutt og Norges Danseforbund kan se tilbake
på nok et velykket år.
Med hele 41 mesterskapsmedaljer i 2019, fordelt på 17 gull, 13
sølv og 11 bronsemedaljer ønsker vi alle våre medlemmer en
god jul og et riktig godt nytt år.

Betal lisens her

Månedens klubb!
I 2020 vil vi kjøre en unik fotokonkurranse for hver måned med unntak av juni og august.
Temaet vil bli opplyst om i nyhetsbrevet måneden før hvor samtidig vinneren av
inneværende måned blir avslørt.
Premien er 2500kr totalt til fotograf + danser(e) og 2500kr til tilhørende klubb.
Tema for Januar er: Danseglede
Ta et bilde som formidler danseglede og skriv en tekst under om hva som inspirerer
deg/dere til å danse.»
Bidraget sendes til yngvar@danseforbundet, merk mailen med Månedens klubb (klubbnavn)
Frist for innsending er den 20. hver måned.

Opplæring i idrettens
medlemssystem
Fikk du ikke med deg
webinaret?Fortvil ikke, det
vil bli satt opp et nytt
webinar. Send oss en mail
på dans@danseforbundet
med klubbens navn så har
vi en liten oversikt over
hvor mange som ønsker
opplæring.

Endringer i NIFs lov

Rent idrettslag

FÅ MED DEG ENDRINGENE I
NIFS LOV GJELDENDE FRA
01.01.2020

Antidoping gjelder alle som
er en del av idretten, og nå
kan ditt lag enkelt og
effektivt sette antidoping
på agendaen. Rent
Idrettslag er et webbasert
verktøy som gir dere
muligheten til å sette opp
mål og tiltak for deres
forebyggende arbeid i
klubb.

Som følge av årets
idrettsting er det en rekke
endringer som påvirker ditt
idrettslag fra og med
01.01.2020.

Les mer her
Mer informasjon

En riktig god jul ønskes til alle våre medlemmer!
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