
FDO ry jäsenkirje helmikuu 2021 

 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Kilpailut 2021, huomioi päivämääräsiirrot Disco IKM ja SM sekä Latino show IKM ja SM 2021 

2. Tämän takia kannattaa ottaa FDO:n jäsenille tarjoama urheiluvakuutus kalenterivuodelle 2021! 

3. Löytyykö sinulta näitä vanhoja käsiohjelmia? 

4. IDO continent vs continent championships 2021 

 

1.Kilpailut 2021 

Performing Arts IKM ja SM karsinta II: 

Tänä vuonna ei järjestetä Performing Arts -karsintoja ollenkaan. Kaikki sarjat kilpailevat kolmipäiväisessä 
kilpailussa 21.-23.5.2021. 
Alustava aikataulu on julkaistu nettisivullamme kilpailut-osiossa: 

 
https://fdo.fi/wp-content/uploads/2021/02/PA-IKM-SM-2021-alustava-aikataulu.pdf 

 
1. Karsinnan teosilmot ja musiikit siirretään FDO:n toimesta automaattisesti toukokuun kilpailuun. 
2. Maksut päivittyvät FDO:n toimesta maaliskuulta toukokuulle. 
3. Tampereen kilpailun maksut ja teosilmoittautumiset ovat auki 7.4. saakka. Tähän saakka pääsette 
päivittämään teosilmoja. Musiikin lataus teosilmon yhteydessä tai viimeistään 6.5.2021. 
4. Muistakaa peruuttaa tehdyt majoitukset ja ruokailut Pajulahdesta sekä päivittää Tampereen varaukset. 

 
Siirretyt päivämäärät Disco IKM ja SM sekä Latino show IKM ja SM 2021: 
FDO:n hallitus on päättänyt, että huhtikuulle suunnitellut Disco IKM & SM 2021- ja Latino Show IKM & SM 
2021- kilpailut sekä toukokuulle suunnitellut Lasten IKM 2021- kilpailut siirretään myöhempään 
ajankohtaan huonona jatkuvan epidemiatilanteen vuoksi. 
 
Latino show IKM & SM 2021 -kilpailujen uusi ajankohta on 21.-22.8.2021, jolloin kilpailupaikkana toimii 
edelleen Terminaali Oulussa. Maksut ja ilmoittautumiset katkeavat HUOM 7.7. 
 
Disco IKM & SM 2021- kilpailujen uusi ajankohta on 25.-26.9.2021, jolloin kilpailupaikkana toimii edelleen 
Espoon Otahalli. Maksut ja ilmoittautumiset katkeavat 11.8. 

 
Kaikki tehdyt maksut ja teosilmot siirtyvät automaattisesti uudelle kilpailupäivämäärälle. 

 
Lasten IKM 2021: 
FDO:n hallitus työstää tällä hetkellä Lasten IKM 2021- kilpailujen uutta ajankohtaa yhdessä 
kilpailujärjestäjän kanssa. Pyrimme julkaisemaan uudet päivämäärät mahdollisimman pian.  

 
Street IKM ja SM sekä Performing Arts IKM ja SM 2021: 
FDO:n hallitus tiedottaa lisää toukokuun 14.-16.5.2021 Street IKM & SM 2021- ja 21.-23.5.2021 Performing 
Arts IKM & SM 2021- kilpailujen kohtalosta maaliskuun viimeisellä viikolla ennen kuin Street-kilpailun 
alkuperäinen ilmoittautumispäivä katkeaa. 

 
Production Cup 2021: 
Tällä hetkellä Production Cupin voimassa olevat kilpailut ovat: 
22.5.2021 Performing Arts IKM ja SM 2021, Tampere 
25.9.2021 Disco IKM ja SM 2021, Espoo 

https://fdo.fi/wp-content/uploads/2021/02/PA-IKM-SM-2021-alustava-aikataulu.pdf


2.10.2021 Aikuiset 2 ja 3 IKM 2021, Järvenpää 
 
Viikonpäivät ja kellonajat alustava vs lopullinen aikataulu: 
Huom koskien kaikkia kilpailuja: muodostelmien ja productionin viikonpäivät pysyvät samoina alustavan ja 
lopullisen aikataulun välillä. Muissa sarjoissa on riski, että viikonpäivä voi vaihtua. Joka tapauksessa kaikissa 
sarjoissa kellonajat voivat muuttua suurestikin riippuen lopullisesta osallistujamäärästä sarjoittain. 

 
2.Tämän takia kannattaa ottaa FDO:n jäsenille tarjoama urheiluvakuutus kalenterivuodelle 2021! 

FDO tarjoaa jäsenmaksun maksaneille FDO:n lajien kilpailijoille ja harrastajille edullista urheiluvakuutusta 

tapaturmiin harjoituksissa ja kilpailuissa (koti- ja ulkomaa, max 3 kk matka). 

Kilpailijoille vakuutus maksaa ikäryhmästä riippuen 28-54 euroa kalenterivuonna 2021. 

Lisäinfoa hinnoista ja tarkempi tuoteseloste. 

https://fdo.fi/tietoa/urheiluvakuutus/ 

Tässä esimerkkejä Pohjola vakuutuksesta, mitä on korvattu FDO:n tarjoamasta urheiluvakuutuksesta: 

a) Vakuutettu syntynyt 1998, polvi vääntyi kärrynpyörää tehdessä, korvattu lääkärinpalkkiot, 

lääkkeet, polven kuvantaminen, toimenpide ja 10 kertaa fysioterapiaa, yhteensä 6991,50 

euroa. 

b) Vakuutettu syntynyt 1998, hypystä laskeutuessa polvi pettänyt ja polvessa tuntui repeämisen 

tunne, korvattu lääkärinpalkkiot ja lääkkeet, kuvantamistutkimus sekä leikkaustoimenpide, 

yhteensä 2993,50 euroa. 

c) Vakuutettu syntynyt 2005, hypystä tullut alas polvilleen, korvattu lääkärinpalkkiot ja lääkkeet, 

toimenpide ja fysioterapiaa, yhteensä 4586,65e. 

d) Vakuutettu syntynyt 1998, hypystä tullut alas huonosti ja polvi vääntyi -> ACL-repeämä, 

korvattu lääkärinpalkkio ja lääkkeet, MRI, leikkaus, 10x fysioterapiaa, yhteensä 8069e. 

Sporttiturvan edut: 

https://fdo.fi/wp-content/uploads/2021/02/Sporttiturvan-edut-2021.pdf 

3.Löytyykö sinulta seuraavia vanhoja käsiohjelmia? 
 

FDO ry kaipaisi arkistonsa täytteeksi seuraavia käsiohjelmia. Omat mahdolliset merkinnät eivät haittaa. 
Käsiohjelma saa olla alkuperäinen valtakunnan postissa tai valokuvat ohjelman sivuista. 
Kyse on seuraavista kilpailuista: 

 
2010 Performing Arts SM, Oulu 
2011 Disco SM, Espoo 
2011 Street SM, Espoo 
2011 Performing Arts SM, Espoo 
2013 Disco SM, Espoo 
2013 Street SM, Helsinki 
2013 Performing Arts karsinta, Helsinki 
2013 Street karsinta, Helsinki 
2013 Latino show SM, Helsinki 

 
Yhteydenotot sähköpostitse toimisto(at)fdo.fi. Kiitos etukäteen! 

 
4.IDO continent vs continent championships 2021 

https://fdo.fi/tietoa/urheiluvakuutus/
https://fdo.fi/wp-content/uploads/2021/02/Sporttiturvan-edut-2021.pdf


Kansainvälinen kattojärjestö International Dance Organization (IDO) on näinä haastavina aikoina kehittänyt 

uuden tavan, miten pitää tanssi ja tanssijat aktiivisena. IDO on kehittänyt IDO continent vs continent 

championships 2021 -nimellä kulkevan täysin uudenlaisen kilpailukonseptin. 

Championships toteutetaan videokilpailuna eli kaikki osallistujat kuvaavat suorituksensa. 
Maksut ja videot FDO:lle 4.4. mennessä (huom Pääsiäispäivä). 
Lue lisää nettisivun uutispalstaltamme ja tervetuloa mukaan: 
https://fdo.fi/2021/02/26/ido-continent-vs-continent-championships-2021/ 

 
Hyvää vuoden alkua! 
FDO ry 

 

 

 

https://fdo.fi/2021/02/26/ido-continent-vs-continent-championships-2021/

