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INBJUDAN 
UTBILDNINGAR I 

 
 
Målgrupp:  Funktionärer som vill lära sig att sätta upp och köra tävlingar i 

Vote4Dance. 

Innehåll:  Vi kommer att gå igenom alla grundläggande funktioner som krävs för 
att skapa upp och köra en tävling, såsom sekretariat, domare, speaker, 
insläpp, skärmar och avprickning online. Teori kommer att varvas med 
praktik. Deltagarna kommer få testa att sätta upp och köra en egen 
tävling. Kursmaterial kommer att delas ut i form av ett kompendium 
med information och övningar. 

Tid:  Utbildning 1: Lördag 16 januari 2016 kl 9:00–17:00 
Utbildning 2: Söndag 17 januari 2016 kl 9:00–17:00 

OBS! Två utbildningar – Ett utbildningstillfälle/dag. 

Plats:  Rimnershallen, Rimnersgatan 13, 451 52 Uddevalla. 

Kursavgift:  500 kr/pers för medlemsföreningar inom VSDSF 
700 kr/pers för övriga 
priset inkluderar fm. och em. fika samt lunch. 
Kursavgifterna faktureras föreningen.  

Anmälan:  Skall vara tillhanda senast den 2016-01-07 
Anmälan görs på www.vsdsf.se, utbildningarna har begränsat antal 
platser. 

Kursledare:  Johan Ekorn, Vote4Dance 

Ta med:  Vi önskar att du har med dig en egen dator till utbildningen som du kan 
använda för de praktiska momenten. 

Tänk på:  Är du vegetarian, allergiker eller annat så vill vi gärna veta detta innan 
utbildningen, helst i samband med anmälan. 

Om Vote4Dance: Vote4Dance är ett onlinebaserat system för att organisera och 
genomföra d anstävlingar. 

Med Vote4Dance är det möjligt att skapa alltifrån små enkla tävlingar 
med mer klassiska tävlingsformer till stora häftiga tävlingar med nya 
spännande upplägg, du slipper allt manuellt pappersarbete och kan 
fokusera på det viktiga, att skapa riktigt bra och intressanta tävlingar! 

För mer information om systemet se www.vote4dance.com 

Arrangör:  Västsvenska Danssportförbundet  

Kontaktpersoner:  Christer Lindh, 070-910 76 40, christer.lindh@vsdsf.se 
Louise Alström, 0522-69 65 79, louise.alstrom@vsdsf.se 
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