
Hei jäsenet! 

Hieno vuosi on takana ja uusi alkamassa! Kiitos kaikille teille kisoihin ja kursseille 
osallistumisesta ja hienosta työstä! Toivottavasti jokaisella on vuoden vaihteessa hetki aikaa 
hengähtää ja nauttia läheisten seurasta. FDO ry toivottaa erittäin iloista joulua ja tanssillista uutta 
vuotta! 
toivottaa FDO ry:n tiedotusjaosto 

 
Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Toimisto kiinni vuodenvaihteessa 
2. Vuoden 2015 jäsenmaksut 
3. Vuoden 2015 kilpailujen osallistumismaksut ja teosten ilmoittaminen 
4. Vuoden 2015 urheiluvakuutus 
5. Tärkeää tietoa kilpailualueesta Disco SM 2015 -kilpailuissa 
6. Vuoden 2016 kilpailuiden haku osittain vielä käynnissä 

************************************************** 

 
1. Toimisto kiinni vuodenvaihteessa 
FDO:n toimisto on kiinni 20.12.2014 - 6.1.2015. HYVÄÄ VUODENVAIHDETTA! 

2.  Vuoden 2015 jäsenmaksut 
Kalenterivuoden 2015 jäsenmaksun maksumahdollisuus avataan jäsenrekisterissä 2.1.2015. 
Ongelmatilanteissa yhteys toimisto(at)fdo.fi 

3. Vuoden 2015 kilpailujen osallistumismaksut ja teosten ilmoittaminen 
Kevään kisojen osallistumismaksujen viimeiset maksupäivät löytyvät Tulevat kilpailut -sivulta: 

http://www.fdo.fi/contest.php?ID=10. VARMISTATHAN MIKÄ ON KISASI VIIMEINEN 
MAKSUPÄIVÄMÄÄRÄ, koska FDO:lla ei ole velvollisuutta ottaa mukaan myöhästyneitä 
ilmoittautumisia. 

Ryhmäilmoittautumisissa tulee ottaa huomioon, että jokaisen ryhmän tanssijan sekä jäsen- että 
osallistumismaksun on oltava maksettuna ennen kuin sähköinen teosilmoittautuminen onnistuu 
ryhmänvetäjältä. Jokaisesta onnistuneesta teosilmoittautumisesta tulee ryhmänvetäjälle 
muutamassa minuutissa sähköpostivahvistus. Jos tätä vahvistusta ei tule tai tarvitset apua 
muissa ongelmatilanteissa, ota yhteys toimistoomme: toimisto(at)fdo.fi. 

Tutustuthan kilpailusääntöihin ja ilmoittautumisohjeisiin hyvissä ajoin ennen viimeistä 
ilmoittautumispäivää! 



4. Vuoden 2015 urheiluvakuutus 
Vuoden 2014 urheiluvakuutuksen ostomahdollisuus päättyy 18.12.2014. Uuden kalenterivuoden 
2015 myynti alkaa nettisivullamme 2.1.2015. www.fdo.fi -> Jäseninfo -> Urheiluvakuutus. Tämä 
vakuutus kattaa FDO:n lajien harjoitukset ja kilpailut koti- ja ulkomailla (max 3 kk kestävillä 
matkoilla). 

5. Tärkeää tietoa kilpailualueesta Disco SM 2015 -kilpailuissa 
Disco SM 2015 -kilpailuissa Oulussa tanssilattia on 11,2 m syvä ja 14 m leveä. Tanssialueen 
etureunassa on reunoissa pylväät 11,2 m etäisyydellä toisistaan. Erityisesti muodostelmia 
pyydetään huomioimaan poikkeuksellinen kilpailualue. Lopulliseen kilpailuaikatauluun tehdään 
muodostelmille tästä johtuen lisää harjoitusaikaa. 

Tarkemmat valokuvat kilpailualueesta löydät nettisivultamme www.fdo.fi -> Kilpailut -> Tulevat 
kilpailut -> Disco SM 2015. 

6. Vuoden 2016 kilpailujen haku vielä osittain käynnissä 
Etsimme edelleen halukkaita kilpailunjärjestäjiä vuoden 2016 kisoihin! Kilpailut järjestetään 
hakijan ja FDO ry:n välisenä yhteistyönä, jossa molemmilla osapuolilla on omat vastuualueensa. 
Otamme ilolla vastaan hakemuksia myös sellaisilta tahoilta, jotka eivät ennen ole järjestäneet 
FDO ry:n alaisia kilpailuja. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Pia Erkko, president(at)fdo.fi. 

 


