
FDO ry, jäsenkirje tammikuu 2016 

 

Erittäin hyvää uutta vuotta kaikille! Tämä jäsenkirje on lähetetty kaikille vuoden 2015 jäsenille, 

sekä kaikille, jotka ovat jo ehtineet maksaa vuoden 2016 jäsenmaksun. Myöhemmät vuoden 2016 

jäsenkirjeet lähetetään vain jäsenmaksun maksaneille, eli vuoden 2016 jäsenille - kannattaa siis 

käydä hoitamassa jäsenyys saman tien kuntoon! :) 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Jäsenmaksu 2016 

2. Urheiluvakuutus 2016 

3. Kilpailujen osallistumismaksut 2016 

4. Kilpailumuutokset 2016 

5. Kevään IDO-arvokilpailuihin viime vuoden sijoitusten perusteella 

 

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

 

1. Jäsenmaksu 2016 

Kalenterivuosikohtaisen jäsenmaksun (20e) maksumahdollisuus on aukaistu jäsenrekisterissämme 

2.1.2016. Maksamalla jäsenmaksun vahvistat jäsenyytesi vuodelle 2016! 

 

2. Urheiluvakuutus 2016 

FDO:n jäsenten on mahdollista ottaa itselleen kalenterivuosikohtainen urheiluvakuutus jo nyt. 

Vakuutus kattaa FDO-lajien harjoitukset ja kilpailut koti- ja ulkomailla (max 3 kk). 

 

FDO:n kotimaan kilpailuissa urheiluvakuutus on vapaaehtoinen, ja jokainen kilpailija vastaa itse 

riittävästä vakuutusturvasta. IDOn arvokisoihin lähteviltä toimisto varmistaa ennen kilpailua, että 

tanssijalla voimassa joko FDO:n urheiluvakuutus tai muu ulkomailla tapahtuvan kilpaurheilun 

kattava vakuutus. 

Vakuutusehdot, vakuutusvaihtoehdot hintoineen, tarkat ohjeet vakuutuksen ottamiseen, sekä linkin 

vakuutuslomakkeeseen löydät verkkosivuiltamme: www.fdo.fi - Jäseninfo - Urheiluvakuutus. 

Tee näin: Maksa ensin FDO:n vuoden 2016 jäsenmaksu. Sen jälkeen voit täyttää 

urheiluvakuutuslomakkeen ja maksaa vakuutuksen verkkopankissasi. 

 

3. Kilpailujen osallistumismaksut 2016 

Kisakohtaiset osallistumismaksut maksetaan kirjautuneena FDO:n jäsenrekisteriin. 

www.fdo.fi - Kirjaudu - Kilpailut - Tulevat kilpailut - klikkaa oikeaa kisaa - osallistumismaksu lisää 

maksukoriin. 

Varmistathan ajoissa, milloin haluamasi kilpailun ilmoittautuminen on käynnissä. Kilpailujen 

osallistumismaksujen maksaminen on mahdollista koko ilmoittautumisajan. Ryhmälajeissa teoksen 

pääsee ilmoittamaan vasta kun ryhmänjohtajan jäsenmaksu sekä kilpailijoiden jäsen- ja 

osallistumismaksut on maksettu. 

Ilmoittautumiset ovat auki seuraavasti: 

4.1.-1.3.  Performing Arts -karsinta 1 

16.1.-29.3. Performing Arts -karsinta 2 

25.1.-30.3. Disco SM 

24.1.-30.3. Latino Show SM 

http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoiSVlSU3B6N3RaWkZPOUZ5UjhEX3NCQTlOSm04IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVxcXC9cIixcImlkXCI6XCI5YThkMzYxN2Q4MGU0Y2VmOGE0YzNlZTlhMWY2NjdmYlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjg2YmM4NTg0MDQ5NmUwYjhiNjZiNWRlNDAzYWE5ODE3ZWE0MDg5NGJcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30057949/www.fdo.fi?p=eyJzIjoiSVlSU3B6N3RaWkZPOUZ5UjhEX3NCQTlOSm04IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDA1Nzk0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmZkby5maVxcXC9cIixcImlkXCI6XCI5YThkMzYxN2Q4MGU0Y2VmOGE0YzNlZTlhMWY2NjdmYlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjg2YmM4NTg0MDQ5NmUwYjhiNjZiNWRlNDAzYWE5ODE3ZWE0MDg5NGJcIl19In0


15.2.-20.4. Lasten Disco & Street & Performing Arts IKM 

15.2.-27.4. Street SM 

11.3.-18.5. Performing Arts SM 

4. Kilpailumuutokset 2016 

Tämän vuoden kilpailumuutokset ovat seuraavat: 

Street SM -kilpailu on kolmipäivänen. 

Streetkarsintoja ei järjestejä ollenkaan, vaan kaikki streetsarjat (poislukien battlesarjat) menevät 

suoraan Street SM -kilpailuun. 

Performing Arts -karsinnat ovat kaksipäiväiset. 

Performing Arts -karsinnoissa haetaan edustuspaikka seuraavissa sarjoissa: 

Performing Arts soolo juniorit tytöt 

Performing Arts soolo naiset 

Performing Arts duo juniorit 

Performing Arts duo aikuiset 

Performing Arts pienryhmä juniorit 

Performing Arts pienryhmä aikuiset 

5. Kevään IDO-arvokilpailuihin viime vuoden sijoitusten perusteella 

Seuraaviin kevään 2016 arvokisoihin jaetaan edustuspaikkoja 1.2. alkaen viime vuoden SM- ja 

IKM-sijoitusten perusteella, koska kilpailujen ilmoittautuminen menee umpeen ennen tämän 

vuoden SM- ja IKM-kilpailuja: 

European Championships: 

Latin Show, Break Dance, Electric Boogie, Hip Hop, Hip Hop Battles, Street Dance Show 

 

World Cups: 

Show, Jazz, Modern, Disco, Break Dance, Electric Boogie, Hip Hop, Hip Hop Battles, Street Dance 

Show. 

Edustuspaikkoja jaetaan 1.2. alkaen. Mikäli olet kiinnostunut edustuspaikasta em kilpailuissa, 

olethan yhteydessä toimistoon viimeistään 5 viikkoa ennen kilpailua.  

Tarkempia tietoja nettisivumme uutispalstalta. 

FDO ry toivottaa antoisaa tanssivuotta 2016! 

FDO ry, tiedotusjaosto 

 


