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Tervehdys,
Tässä kirjeessä löydät tuoreimmat kuulumiset Tankotanssiliiton toiminnasta.
Tankomarkkinat™ ovat takana ja tapahtuma oli hienon nousujohteinen aiempaan verraten ja
kiitämme kaikkia osallistujia mukana olosta!
Kevään kilpailukausi on takana onnistuneesti ja katseet siirtyvät kesän huilin jälkeen syksyyn ja
ensi vuoteen. Julkaisemme 2019 kalenterin elokuun loppuun mennessä.
Liiton kansainvälinen toiminta on myös ottanut merkittäviä askeleita ja alkusyksyllä saamme
tiedotettua upeista saavutuksista antidopingtyön saralla.
HUOM! Liiton uusi sähköposti on info@suomenvoimalajiliitto.fi - vanha osoite loppuu
toukokuun lopussa. Tankotanssin puolella uudet nettisivut löytyvät osoitteesta
www.tankotanssi.fi ja yleinen osoite info@tankotanssi.fi (vanhat net-päätteiset osoitteet
toimivat rinnalla kesän yli). Muut lajin yhteystiedot: https://www.tankotanssi.fi/liitto/
Huomioithan myös kokouskutsun viimeisellä sivulla.
Aurinkoista kesää! Terveisin, Suomen Tankotanssiliitto

SUOMISPORT.FI 2019 mennessä Suomisportiin saadaan lisää ominaisuuksia ja jatkossa
uusien jäsenten antidopingsopimusten allekirjoitus saadaan tehtyä samassa
järjestelmässä.
Huomioithan, että kaikki kilpailuihin ilmoittautumiset tulee tehdä Suomisportin kautta ja 1.7.2018
alkaen ilmoittautumisia ei oteta enää vastaan muuta kautta.

Kilpailuihin ilmoittautuminen

Kaikkiin 2018 kilpailuihin ilmoittaudutaan suomisport.fi-järjestelmän kautta ja se toimii seuraavasti:
1. Etsi kilpailu”Hae ja selaa tapahtumia”osiosta.(
2.

Valitse haluamasi kilpailu.

3. Kirjoita lisätietoja järjestäjälle kohtaan sarja johon osallistut ko.kilpailuissa.
4. Saat sähköpostiisi järjestelmältä vahvistusviestin.
Difficulty sheetin ja musiikin toimitusohjeet täällä: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfTT3lLtNwp6CtcTuJxegQDjMhvTwCJf8ez366XtPsx-o_qIw/viewform
Kilpailukalenteri:
https://www.facebook.com/pg/tankotanssi/events/?ref=page_internal

EDUSTUSPAIKAT:
SM-karsinnoista 3 parasta per sarja/karsinta saa paikan SM-finaaliin. Top3 SM:sta per sarja
saa paikan PM- ja MM-kilpailuihin.
X-Pole Art Finland - kilpailun ajankohta tulee muuttumaan POSAn MM-kilpailun ajankohdan
vuoksi ja tästä tiedotetaan piakkoin.

Tiedottaminen
Tulevaisuudessa jäsenkirjeitä lähetetään sähköpostitse 2-3 kertaa vuodessa Suomisportrekisrerissä oleville jäsenille.
Seuraathan meitä jo somessa:
https://www.facebook.com/tankotanssi (uutissivu)
https://www.facebook.com/groups/tankotanssi/ (ryhmä jäsenille ja toiminnasta
kiinnostuneille).
Instagram @tankotanssi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMRDA3oI5Rg9uquPJeHrTossaWxGiz2p8
Ota meidät mukaan some-postauksiisi ja auta siten liittoa kasvamaan. Alla oivallisia
hashtageja:
Kirjoituskielenä Suomi:
#suomentankotanssiliitto #sttl
@tankotanssi
#tankomarkkinat
#aerialshowcase (@aerialshowcase)
#posa
@puhtaastiparas
Kirjoituskielenä muut kielet:
#finnishpolefitnessfederation #fpff
@tankotanssi
@posaworldfed
@cleansport
@worldheavyeventsassociation

Järjestäjäksi, avustajaksi tai muuten mukaan toimintaan?
Oletko kiinnostunut toimimaan puhtaan urheilun hyväksi enemmänkin?
Tule mukaan esim. Some-teamiin/tiedottamiseen, avustajaksi tai järjestäjäksi liiton toimintaan.
Nyt myös yritykset (salit esim.) ja yhdistykset voivat liittyä liiton kumppaneiksi myös
Suomisportissa.
Jos olet kiinnostunut mainituista tehtävistä, niin ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen
info@tankotanssi.fi

JÄSENETUJA:
Edulliset OP-vakuutukset Suomisport-järjestelmästä
www.voimaharjoittelu.fi - 10 % alennnus verkkokaupasta koodilla heavy events
www.pole-a-holic.fi -10% alennus verkkokaupasta koodilla STTL18XR (norm.hintaiset tuottteet).
Jäsenetuhinnat liiton järjestämistä koulutuksista ja workshopeista.

KOKOUSKUTSU:
Liiton sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Petäys Resortissa, Hattulassa ti 29.5.2018 klo 19
alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset, sekä muut esille tulevat asiat.
Kokoukseen saapuvien tulee ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen info@suomenvoimalajiliitto.fi
su 27.5.2018 klo 19.00 mennessä.
Sijainti ja ajo-ohje:
https://www.petays.fi/info/sijainti-ja-ajo-ohje

