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Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Vain yksi Performing Arts karsinta ensi vuonna Pajulahdessa! 

2. Maksut ja ilmoittautumiset 2.1.2021 alkaen 

3. Urheiluvakuutus FDO:n lajeihin 2.1.2021 alkaen 

4. Alustavat aikataulut 2021 

5. Tarkennus marraskuun jäsenkirjeeseen, all styles pienryhmät 

6. Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus etänä 23.-24.1.2021! 

7. Toimisto ja toimihenkilöt pääsääntöisesti lomalla 20.12.2020-16.1.2021 

 

1. Vain yksi Performing Arts IKM ja SM karsinta ensi vuonna Pajulahdessa 

Covid-19 vaikuttaa edellleen treenimahdollisuuksiin. Täten on päätetty, että ensi vuonna ei ole kuin 
yksi Performing Arts IKM ja SM karsinta. Se pidetään 20.-21.3.2021 Pajulahdessa. Karsittavista 
sarjoista pääsee 16 parasta toukokuun IKM ja SM -kilpailuun Tampereelle. 
Päivitetty alustava aikataulu Pajulahteen löytyy nettisivultamme kilpailut-osiosta.  
Maksut ja ilmoittautumiset ovat tähän karsintaan auki 2.1.-24.2.2021. Musiikin voi ladata teosilmon 
yhteydessä tai viimeistään 4.3.2021. 
Palaamme mahdolliseen videointiosallistumiseen tammikuussa! 
Muistakaa tehdä tarvittavat peruutukset kisahotelleihin! 
 

2. Maksut ja ilmoittautumiset 2.1.2021 alkaen 

Kaikki maksut ja ilmoittautumiset (paitsi syksyn Aikuiset 2 ja 3 IKM) alkavalle vuodelle avautuvat 

2.1.2021: 

kalenterivuosikohtainen jäsenmaksu 10e 

kalenterivuosikohtainen kilpailulupa 20e 

kilpailukohtainen   osallistumismaksu 30e. 

 

3. Urheiluvakuutus FDO:n lajeihin 2.1.2021 alkaen 

FDO:n urheiluvakuutus on yksi harvoista vakuutuksista, joka kattaa niin urheiluharrastuksen kuin 

urheilukilpailut koti- ja ulkomailla (max 3 kk matka). 

Maksa ensin FDO:n jäsenmaksu jäsenrekisterissä ja sen jälkeen voit lunastaa 

kalenterivuosikohtaisen urheiluvakuutuksen FDO:n lajeihin SuomiSportissa. 

 

Tuoteseloste, lunastusohjeet ja tarkempaa tietoa löytyy nettisivultamme tietoa – jäseninfo – 

urheiluvakuutus.  

 

Kannattaa ottaa heti tammikuussa urheiluvakuutus koko vuodeksi! 

 

4. Alustavat aikataulut 2021 

Seuraaviin kilpailuihin on julkaistu alustavat aikataulut nettisivullamme kilpailut – tulevat kilpailut. 

- Performing Arts IKM ja SM karsinta 2021 

- Disco IKM ja SM 2021 

- Lasten IKM 2021 

- Performing Arts IKM ja SM 2021. 

Julkaisemme Latino show- ja Street-kilpailujen alustavat aikataulut mahdollisimman pian. 



 

HUOM: Voimme taata vain Productionien ja muodostelmien kohdalla, että viikonpäivä pysyy 

samana alustavassa ja lopullisessa aikataulussa. Muissa sarjoissa on riski, että siirtyvät kokonaan tai 

osittain toiselle kilpailupäivälle. Kellonajat voivat aina muuttua kaikissa sarjoissa suurestikin 

alustavan ja lopullisen aikataulun välillä! 

 

5. Tarkennus marraskuun jäsenkirjeeseen 

Marraskuun jäsenkirjeessä luki: ”All styles showcase on kilpailusarja erityisryhmille”. 
Tämä uutinen oli hieman vajaa ja sen olisi pitänyt kuulua näin: All styles showcase kilpailusarjan 
säännöt on lisätty sääntökirjaan. Huomioittehan, että on olemassa erikseen kaikille avoin 
kilpailusarja sekä erityisryhmille tarkoitettu oma kilpailusarja. 
Pahoittelemme epätarkkuutta! 
 

6. Tuomareiden perus- ja jatkokoulutus etänä 23.-24.1.2021 

Käytä hyväksi etämahdollisuus tuomareiden perus- ja jatkokoulutukseen 23.-24.1.2021! 

Koulutus on ilmainen FDO:n jäsenille (maksut 2.-23.1.2021), muille 25 euroa/koulutus. 

Lisäinfoa nettisivumme uutispalstalta. Ilmoittautumiset jäsenrekisterimme kurssit-osiossa. 

Ilmoittautumiset 8.1. mennessä. Tervetuloa! 

 
7. Toimisto ja toimihenkilöt pääsääntöisesti lomalla 20.12.2020-16.1.2021 

Toimistomme on pääasiallisesti lomalla 20.12.2020-16.1.2021 välisen ajan. 
Vastaamme tuona aikana satunnaisesti sähköposteihin. Huomaattehan, että muutkin toimihenkilöt 
lomailevat vuodenvaihteessa. 
 
Oikein Hyvää Joulua ja Tanssillista Uutta Vuotta! 
FDO ry 
 

 

 


