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Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts IKM ja SM Soolo 2019 10.-11.11.2018 Hyvinkää 

2. Osallistu nettisivullamme kiusaamista ja syrjintää urheilussa koskevaan kyselyyn 2.11. mennessä 

3. Arvokisamestaruuden puolustaminen 

4. Kilpailusäännöt 2019 

5. Stipendit 2018 

6. Aikuiset 2 ja 3 IKM Performing Arts, Street ja Latino Show 2019 

7. Arvokisat 2018 

 

1. Performing Arts IKM ja SM Soolo 2019 10.-11.11.2018 Hyvinkää 

Maksut ja ilmoittautuminen menevät katki HUOMENNA KESKIVIIKKONA 17.10. 

Musiikin lataus teosilmoittautumisen yhteydessä tai jälkeen päin ennen 25.10.2018 

 

2. Osallistu nettisivullamme kiusaamista ja syrjintää urheilussa koskevaan kyselyyn 2.11. mennessä  

Linkit vastaamiseen löytyvät nettisivumme uutispalstalta. 

 

3. Arvokisamestaruuden puolustaminen 

Edellisen vuoden EM- tai MM-mestarilla on automaattinen edustuspaikka seuraavan vuoden saman 

arvokisan samassa sarjassa. Lisätietoja toimisto(at)fdo.fi 

 

4. Kilpailusäännöt 2019 

Kilpailusäännöt on julkaistu ensi vuodelle. Tutustu huolella niin sääntöihin kuin uusiin ja 

poistuneisiin sarjoihin. Lisäinfoa nettisivumme uutispalstalla sekä  

www.fdo.fi - kilpailut - kilpailusäännöt. 

 

5. Stipendit 2018 

Olemme tarkentaneet stipendien maksuprosessia ensi vuoden alusta. Kaikista sooloista, duoista ja 

ryhmistä pyydetään kuittikopiot yhden tilinumeron kanssa kerralla. 

 

6. Aikuiset 2 ja 3 IKM Performing Arts, Street ja Latino Show 2019 

Kilpailupäiviksi on vahvistunut 28.-29.9.2019 Järvenpää-talossa. Kiitos kaikista palautteista ja 

toiveista! Olemme FDO:n suunnittelukokouksessa (hallitus ja jaostot) pohtineet, puntaroineet ja 

pähkäilleet lajien ja ikäsarjojen jakoja ja olemme päätyneet kaikesta huolimatta siihen, että aikuiset 

2 ja 3 kisaavat kaikki lajinsa omassa, heille suunnitellussa kilpailussa myös vuonna 2020. Aikuiset 

2 ja 3 -ikäiset saavat luonnollisesti ottaa osaa aikuiset1 -ikäsarjan kilpailuihin, jos haluavat. Samana 

vuonna ei voi kuitenkaan osallistua samassa lajissa ja sarjassa sekä aikuiset1- että aikuiset 2 ja 3 – 

kilpailuissa. 

Esimerkki: 

Kun osallistuu esim. syksyllä 2019 aikuiset 2&3 IKM kisaan niin VOI/SAA osallistua toukokuussa 

2020 AIkuiset1 SM skabaan, mutta EI SIINÄ TAPAUKSESSA ENÄÄ VOI osallistua syksyn 2020 

aikuiset 2&3 IKM-kisaan. 

 

7. Arvokisat 2018 

Suomalaisilla on ollut historiallisen hieno vuosi jo tähän mennessä arvokisamenestyksissä. 

Kisoittain mitalistit ja sijoitukset löydät nettisivumme uutispalstalta! Hyvä Suomi! 

https://www.fdo.fi/index.php?ID=6 

 

Aurinkoisin syysterveisin, 

http://fdo.fi/
http://www.fdo.fi/


FDO ry tiedotusjaosto 

 
 


