
FDO ry, jäsenkirje syyskuu 2017 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Hallituksen suunnitteluviikonloppu elokuussa 2017 ja ylimääräinen vuosikokous 22.10. 

2. Performing Arts Soolo SM/IKM 2018 Oulussa 11.-12.11.2017 

3. Kilpailusäännöt 2018 

4. Vuoden 2018 kilpailut 

5. Caribbean Show MM -kisat 18.-19.11.2017 Puolassa 

6. FDO perustuomarikoulutus 19.11.2017 Helsingissä 

7. Pinssit ja edustusasut arvokisoihin 

8. Valokuvia FDO:n käyttöön 

9. Toimisto kiinni 25.9.-8.10. 

 

1. Hallituksen suunnitteluviikonloppu elokuussa 2017 ja ylimääräinen vuosikokous 22.10. 

FDO:n hallitus piti elokuussa jo perinteiseksi tulleen kaksipäiväisen suunnitteluviikonlopun. Paljon 

hyviä asioita käytiin läpi, muun muassa ensi vuoden kilpailusäännöt päivitettiin ja päätimme tehdä 

tanssikouluille kyselyn tuomaripaneeleista ja ensi vuoden karsintojen osallistujamääristä. 

Toivomme kyselyyn aktiivista osallistumista, jotta jäsenistömme ääni tulee selkeästi kuuluville. 

Uudistamme myös yhdistyksen sääntöjä ajanmukaisemmaksi ja sen takia järjestämme myös 

ylimääräisen vuosikokouksen sunnuntaina 22.10. klo 15.30 alkaen. Julkaisemme ja uutisoimme 

lähipäivinä kutsun ja esityslistan. Tervetuloa kaikki 18 vuotta täyttäneet jäsenet vaikuttamaan! 

2. Performing Arts Soolo SM/IKM 2018 11.-12.11.2017 Oulussa 

Ensi vuoden Performing Arts soolosarjat junioreiden ja aikuisten osalta kisataan marraskuussa 

Oulussa. HUOM: Ilmoittautuminen on auki 18.10.2017 saakka! Muista tarkastaa jäsenrekisteriin 

sisäänkirjautuneena kilpailujen alta (omat ilmoittautumiset) ilmoittautumisesi. Kilpailut-osion alta 

löydät myös tärkeää kisainfoa. Tähän kilpailuun riittää 2017 vuoden jäsenmaksu. HUOM2: Vaikka 

kisat käydään tämän vuoden puolella, on kyse vuoden 2018 mestaruuksista eli ikärajat menevät 

vuoden 2018 mukaan! 

3. Kilpailusäännöt 2018 

Ensi vuoden kilpailusäännöt tullaan julkaisemaan ja uutisoimaan nettisivullamme ja fb-ryhmässä 

lähipäivinä. Pysy kuulolla! 

4. Vuoden 2018 kilpailut 

Kaikkien 2018 kilpailujen päivämäärät ja paikkakunnat on julkaistu nettisivullamme kilpailut – 

tulevat kilpailut. 

5. Caribbean Show MM -kisat 18.-19.11.2017 Puolassa 

IDO on lisännyt kalenteriinsa Caribbean Show MM-kisat Puolaan 18.-19.11.2017. Lisätietoja 

nettisivultamme kilpailut – MM- ja EM -kilpailut (IDO) – IDO Couple Dance kilpailut 2017 

6. FDO perustuomarikoulutus 19.11. Helsingissä 

Kaikille kiinnostuneille järjestetään 19.11.2017 klo 12.00-15.00 perustuomarikoulutus Helsingissä. 

Kouluttajana toimii Marco Bjurström. Koulutus on jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. 

Ilmoittautumiset 19.10. mennessä kehitysjaosto.fdo(at)gmail.com. Lisätietoa nettisivumme 

uutispalstalta! Koulutus sopii kaikille tuomaroinnista ja sen perusteista kiinnostuneille, vaikkei 

aikeissa olisikaan tuomarina toimiminen lähitulevaisuudessa! Tervetuloa! 

7. Pinssit ja edustusasut arvokisoihin 

Toimistomme on antanut kaikkien arvokisoihin ryhmänvetäjille uuden edustusasun tilausohjeet. 

Nyt olemme sopineet myös toimittajan pinsseihin (56 mm halkaisija) arvokisoihin. Pinssissä on 

Suomen lippu, FDO:n logo ja yhdistyksemme nimi. 



Toimitusaika-arvio on 2 viikkoa. 

Tilaukset: printhelsinki(at)gmail.com 

Kaikki alle 100 kpl tilaukset sekä tilaukset lokakuun arvokisoihin 29.9. mennessä. Syyskuun 

jälkeenkin voi tilata vähintään 100 kpl tilauksia noin kahden viikon toimitusajalla. 

Hinnat: 1-99 kpl: 2,5e/kpl, 100 kpl 2e/kpl, 300 kpl 1,6e/kpl, 500 kpl 1,4e/kpl. 

8. Valokuvia FDO:n käyttöön 

Olemme päivittämässä eri lajien kuvapankkejamme mm eri kilpailujen ja tapahtumien 

tiedottamiseen ja markkinointiin nettisivullamme ja sosiaalisen median eri kanavilla. Mikäli haluat 

lähettää meille action-kuviasi tanssikilpailuista ja antaa FDO:lle kuviesi käyttö- ja julkaisuoikeudet, 

olethan yhteydessä toimisto(at)fdo.fi 

9. Toimisto kiinni 25.9.-8.10. 

Toimistomme on kiinni 25.9.-8.10. Vastaamme ja kuittaamme kyllä kaikki kiinniolon aikana saadut 

sähköpostit 8.10. jälkeen. 

 

Hyvää syyskuun jatkoa! 

FDO ry, tiedotusjaosto 

 


