25. tammikuuta 2022
FDO ry jäsenkirje tammikuu 2022
2022-01-25
Hyvää uutta vuotta! Tammikuun jäsenkirje lähetetään vielä sekä joulukuun 2021 että tammikuun 2022
jäsenille. Täten voi olla, että saat tämän jäsenkirjeen kahteen kertaan. Pahoittelemme! Helmikuun
jäsenkirjeestä lähtien lähetämme jäsenkirjeet vain 2022 jäsenmaksun maksaneille. Täten kannattaa maksaa
tammikuussa jäsenmaksu ja pysyt tiedotuksessa ajan hermolla!
Tässä jäsenkirjeessä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maksut ja ilmoittautumiset 3.1.2022 alkaen
Urheiluvakuutus FDO:n lajeihin jäsenille 3.1.2022 alkaen
Kilpailut 2022 -tilanne
Ilmaisia katsomolippuja vuoden 2022 FDO:n kilpailuihin
Kilpailuhaku 2023 auki 31.1.2022 saakka!
MM Caribbean show ja World Cup Latin show online maaliskuussa!
Tämän hetken IDO:n arvokisat 2022
TikTok -tanssihaaste tulossa Yle:lle!
Tiedote: FDO on saanut kyselyitä liittyen STUL:n ammattiurheilun määritelmään tanssiurheiluliiton
näkökulmasta

1. Maksut ja ilmoittautumiset 3.1.2022 alkaen
Kaikki maksut ja ilmoittautumiset (paitsi syksyn Aikuiset 2 ja 3 IKM) alkavalle vuodelle ovat
avautuneet 3.1.2022:
kalenterivuosikohtainen
jäsenmaksu 10e
kalenterivuosikohtainen
kilpailulupa 20e
kilpailukohtainen
osallistumismaksu 30e.
Aikuiset 2 ja 3 IKM 2022 -kilpailuun voitte maksaa jo jäsenmaksut ja kilpailuluvat tälle vuodelle.
Osallistumismaksu tuohon syksyn kilpailuun aukeaa 1.6.2022.
2. Urheiluvakuutus FDO:n lajeihin jäsenille 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.
https://fdo.fi/tietoa/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.
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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.
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. Kilpailut 2022 -tilanne
Performing Arts karsinnat on yhdistetty yhdeksi karsinnaksi 19.-20.3. Vaajakoskella. Olemme
kuitenkin varautuneet myös kolmanteen päivään, jos osallistujia tulee todella paljon.
Tässä sekä uutislinkki että linkki uuteen kaksipäiväiseen alustavaan aikatauluun:
https://fdo.fi/2022/01/19/yhdistetty-performing-arts-ikm-sm-karsinta-2022-vaajakoskenliikuntahalli-19-20-3-2022-infoa-ja-uusi-alustava-aikataulu/
Maksut ja ilmoittautumiset Performing Arts -karsintaan viimeistään 16.2.
Helmikuun karsintaan tehdyt maksut ja ilmoittautumiset on siirretty FDO:n toimesta maaliskuun
Vaajakosken karsintaan.
Jokainen jäsen on velvollinen tarkastamaan jäsenrekisterimme profiilistaan omat maksut ja tehdyt
ilmoittautumiset.
Toivomme, että tämä on ainoa muutos tänä vuonna, mutta seuraamme valtakunnan
koronatilannetta tiiviisti.
4. Ilmaisia katsomolippuja vuoden 2022 FDO:n kilpailuihin
FDO jakaa 5 kpl ilmaisia katsomolippuja per kilpailupäivä vuoden 2022 kilpailuihin.
Vapaamuotoisen hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen kilpailujaosto.fdo(at)gmail.com
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kyseisen kilpailun alkamispäivää. Voittajille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti valinnasta.
5. Kilpailuhaku 2023
Lisähaku kilpailujen 2023 hakemiseen on auki 31.1. asti.
Tässä uutisessa tarkempia tietoja:
https://fdo.fi/2022/01/18/lisahaku-2023-kilpailuille-ja-ajankohdat/
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6. MM Caribbean show ja World Cup Latin Show online maaliskuussa!
Joulukuusta 2021 siirretty MM Caribbean show ja World Cup Latin show tullaan pitämään
maaliskuussa 2022! Uutisoimme lisätietoa mahdollisimman pian. Videointiohje tullenee olemaan
hyvin sama kuin joulukuun MM Show -kilpailussa. Täältä löydät videointiohjeen:
https://fdo.fi/2021/11/18/videokilpailuna-mm-show-mm-caribbean-show-world-cup-latino-showja-world-cup-production/
Kuvatkaa teos ohjeiden mukaisesti valmiiksi heti kun kokoontumisrajoitukset sallivat!
7. Tämän hetken IDO:n arvokisat vuodelle 2022
Maaliskuu 2022: online MM World Caribbean Show ja World Cup Latin show, Lisätietoja tulossa.
23.-26.6. EM Disco Chomutov, Tsekit
15.-18.9. MM Disco, Katrineholm, Ruotsi
22.-25.9. MM Street Dance Show ja World Disco Cups, Decin, Tsekit
14.-16.10. MM Caribbean Show, Salsa jne., Varsova, Puola
26.-30.10. MM Hip hop ja battlet, Graz, Itävalta
14.-19.10. MM Show, Riesa, Saksa
22.-26.10. MM Tap, Riesa, Saksa
Joulukuu 2022, MM Latin Show ja synchro dance, Ateena, Kreikka
Tarkat sarjat ja viimeiset FDO:lle ilmoittautumispäivät tullaan uutisoimaan FDO:n ajankohtaistapalstalla ja somekanavissa lähiviikkoina.
8. TikTok -tanssihaaste tulossa Yle:lle!
Kaikkien lajien harrastajat huom: ensi kuussa alkaa tanssihaaste Yle:llä. Lue lisää:
https://fdo.fi/2022/01/20/moves-like-summeri-tanssihaaste-tulossa-helmikuussa/
Tule mukaan!
9. Tiedote: FDO on saanut kyselyitä liittyen STUL:n ammattiurheilun määritelmään
tanssiurheiluliiton näkökulmasta
FDO on saanut kyselyitä liittyen STUL:n ammattiurheilun määritelmään tanssiurheiluliiton
näkökulmasta. Lue lisää ajankohtaista-palstaltamme:
https://fdo.fi/2022/01/25/tiedote-fdo-on-saanut-kyselyita-liittyen-stuln-ammattiurheilunmaaritelmaan-tanssiurheiluliiton-nakokulmasta/

Hyvää vuoden jatkoa!
FDO ry

