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Maksut ja ilmoittautumiset 3.1.2022 alkaen
Urheiluvakuutus FDO:n lajeihin 3.1.2022 alkaen
Alustavat aikataulut 2022
Toimisto ja toimihenkilöt pääsääntöisesti lomalla 20.12.2021-9.1.2022
MM jazz ja moderni Puola 10.-15.12.2021, kaksi MM-mestaruutta!

1. Maksut ja ilmoittautumiset 3.1.2022 alkaen
Kaikki maksut ja ilmoittautumiset (paitsi syksyn Aikuiset 2 ja 3 IKM) alkavalle vuodelle avautuvat
3.1.2022:
kalenterivuosikohtainen
jäsenmaksu 10e
kalenterivuosikohtainen
kilpailulupa 20e
kilpailukohtainen
osallistumismaksu 30e.
2. Urheiluvakuutus FDO:n lajeihin 3.1.2022 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!
Mitä useampi ottaa vakuutuksen, helpottuu korotuspaine vakuutushintoihin.
Vuonna 2021 oli erityisen paljon lihas- ja jännevenähtymiä ja -repeämiä, jotka aiheuttivat hieman
nousua A- ja B1-vakuutusten hinnoissa.
Tässä esimerkkejä Pohjola vakuutuksesta, mitä on korvattu FDO:n tarjoamasta
urheiluvakuutuksesta:
2021 vuonna:
21v nainen: treeneissä hypännyt ja alas tultaessa oikea polvi naksahtanut. Löydös: oikean polven
eturistisiteen revähdys sekä kierukan repeämä. Kulut tähän asti: 8600eur.
20v nainen: hyppy liikkeessä, kaatui lonkka edellä lattiaan. Vasemman jalan polvi, sääri ja jalkapöytä
kipeytyivät, polvi ei suoristu. Polvilumpio mennyt paikoiltaan osana hyppysarjaa. Polvi leikattu.
Kulut tähän asti: 6548eur.
2015-2018 vuosina:
a) Vakuutettu syntynyt 1998, polvi vääntyi kärrynpyörää tehdessä, korvattu lääkärinpalkkiot,
lääkkeet, polven kuvantaminen, toimenpide ja 10 kertaa fysioterapiaa, yhteensä 6991,50 euroa.
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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.
3. Alustavat aikataulut 2021
Performing Arts IKM ja SM karsinta I ja II 2022 -kilpailujen alustavat aikataulut on julkaistu
nettisivullamme kilpailut-osiossa. Lähiaikoina pääsemme julkaisemaan myös muita kevään alustavia
aikatauluja.
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!
4. Toimisto ja toimihenkilöt pääsääntöisesti lomalla 20.12.2021-10.1.2022
Toimistomme on pääasiallisesti lomalla 20.12.2021-9.1.2022 välisen ajan.
Vastaamme kaikkiin sähköposteihin viimeistään alkaen 10.1.2022.
Huomaattehan, että muutkin toimihenkilöt lomailevat vuodenvaihteessa.
5. MM jazz ja moderni 10.-15.12.2021, 2 MM-kultaa!
Pitkän tauon jälkeen päästiin fyysisesti arvokilpailuihin paikan päälle kilpailemaan MM jazz- ja
modernikilpailuissa. Suomi palasi kotiin kahdella MM-kultamitalilla, monella muullakin
finaalipaikalla, semifinaalipaikoilla jne. Hienoa! Kiitos kaikille osallistujille! Kaikki osallistujat ja
sijoitukset löydät nettisivumme uutispalstalta. Hyvä Suomi!
Oikein Hyvää Joulua ja Tanssillista Uutta Vuotta!
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