
 
 

  FDO ry, jäsenkirje tammikuu 2019 

 

Hyvää uutta vuotta! Joulukuun jäsenkirjeessä mainitsemamme nettisivun ja jäsenrekisterin uudistus 

aloitti tämän vuoden. Tervetuloa maksamaan jäsenmaksu 10e heti vuoden alussa, niin saat 

jatkossakin jäsenkirjeen ja pysyt tärkeistä asioista ajan tasalla. Samoin pääset maksamaan ja 

lunastamaan jäsenmaksun jälkeen vapaaehtoisen urheiluvakuutuksen koko vuodeksi FDO:n lajeihin 

harjoituksiin ja kilpailuihin koti- ja ulkomailla (max 3 kk). Lisätietoja nettisivultamme ”tietoa-

jäseninfo-urheiluvakuutus”. Ongelmatilanteissa toimisto auttaa mielellään toimisto(at)fdo.fi 

 

Vanhat jäsenet: KIRJAUTUKAA uuteen jäsenrekisteriin. 

Uudet jäsenet: REKISTERÖITYKÄÄ ensin, jotta saatte ensimmäisen jäsennumeronne. 

Tässä linkki nettisivun uutispalstan ohjeeseen: 

https://fdo.fi/2019/01/01/nain-kirjaudut-uusille-sivuille/ 

 

EU:n tietoturvan (GDPR) johdosta alaikäisen perustietoihin tallennettava huoltajan nimi, 

puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tämän jälkeen pääsette valitsemaan maksuja ostokoriin. 

 

Tämä tammikuun jäsenkirje tulee vielä sekä 2018 että 20189 jäsenille, joten osa teistä saa tämän 

vuoden ensimmäisen kirjeen kahteen kertaan. Helmikuusta alkaen nämä lähetetään vain 2019 

jäsenille. 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Performing Arts IKM ja SM karsinta 1 Oulu 9.-10.2.2019 

2. Muut kilpailut 2019 

3. Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus Helsingissä 19.-20.1.2019 

4. IDO:n arvokilpailut 2019 

 

1. Performing Arts IKM ja SM karsinta 1 Oulu 9.-10.2.2019 

Maksut ja ilmoittautumiset ovat auki 16.1. saakka. 

Musiikin lataus teosilmon yhteydessä tai ennen 24.1. 

Karsinnassa mukana loppuun asti kisattavat Performing Arts duo aikuiset open sekä lasten 

pienryhmä all styles. Lisäinfoa nettisivullamme kilpailut-osiossa. 

 

2. Muut kilpailut 2019 

Kaikkien kilpailuiden maksut ovat jo auki, mutta teosilmot avataan vasta 11.2. 

Kilpailijoiden tulee varmistaa, että jäsensivulla ”kilpailut ja osallistumiset” -välilehdellä 

näkyvät tarvittavat teosilmot ennen kuin ilmoittautuminen katkeaa! 

 

3. Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus Helsingissä 19.-20.1.2019 

Muutamia paikkoja on vielä jäljellä. Lisäinfoa uutisesta: 

https://fdo.fi/2019/01/02/tuomareiden-perus-ja-jatkokoulutukset-19-20-1-2019-helsingissa/ 

 

https://fdo.fi/2019/01/01/nain-kirjaudut-uusille-sivuille/
https://fdo.fi/2019/01/02/tuomareiden-perus-ja-jatkokoulutukset-19-20-1-2019-helsingissa/


4. IDO:n arvokilpailut 2019 

IDO:n arvokilpailut on listattu nettisivullemme: 

https://fdo.fi/wp-content/uploads/2019/01/IDO-2019-nettiin.pdf.  

Varmista liitteestä viimeiset FDO:lle ilmoittautumispäivämäärät. Tuohon päivämäärään 

pitää sekä lunastaa edustuspaikka että asettua edustuspaikkajonoon. Viime marraskuun 

jäsenkirjeessä kerroimme, että sama teos saisi osallistua vain kerran EM- ja kerran MM-

kilpailuun. Olemme nyt tarkistaneet asian vielä uudestaan IDO:sta ja sääntö meneekin näin: 

 Samalla teoksella saa IDOn kilpailuissa osallistua samaan lajiin ja kategoriaan 

 useampana vuonna ilman rajoituksia. Mutta samalla teoksella ei voi kilpailla eri 

 lajeissa. 

 

Arvokisapaikat jaetaan kuitenkin ensisijaisesti kyseisen kilpailuvuoden SM/IKM-teoksille. 

 

Hallitsevalla maailman- tai euroopanmestarilla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan 

vuoden vastaavassa arvokilpailussa. Puolustavan mestarin ei tarvitse saada edustusoikeutta 

FDO:n kilpailuista ja puolustava mestari ei myöskään vie edustuspaikkaa Suomen kiintiöstä. 

 

 

Hienoa uutta tanssivuotta 2019! 

FDO ry, tiedotusjaosto 

 

 

 

 

 


