
SM I DANS 19–20 MAJ 2023

Billingebuggen 2023

Välkomna till  SM i dans 19-20 maj 2023 som kommer gå av stapel på Arena Skövde, samma

arena som SM 2018.

På fredagen kommer även Billingebuggen äga rum. En R/C-klasstävling med extra satsning på

barn och ungdomar. På fredagen räknar vi även med att uttagningar på SM i dans kommer

ske. Lördagen kommer innehålla invigning och semifinaler, finaler och bankett.

Tävlingsstart

Preliminära starttider, kan komma justeras.

Fredag: 11.00

Lördag: 11.00

Billingebuggen

Fredagens R/C-klasstävling vill vi göra till en riktigt häftig tävling och möjlighet att få beträda

ett maffigt dansgolv med samma pampiga inramning som Sverige-eliten. Vi hoppas att så

många barn och ungdomar passar på att testa flera olika danser under dagen.

Alla barn och ungdomar som tävlar på Billingebuggen har gratis inträde till lördagens

finaltävlingar. Övriga deltagare på Billingebuggen behöver lösa inträde till lördagens tävling.



Biljettförsäljning

- Försäljning av sittplatsbiljetter sker via ticketmaster.se

o Barn- och ungdomar som tävlar på fredagen behöver inte lösa entré för

lördagens tävlingar. Övriga tävlande på Billingebuggen behöver lösa entré för

lördagen.

o Deltagare på SM behöver inte lösa inträde till någon av tävlingsdagarna.

Lunch

Det går att beställa lunch i samband med att man beställer entrébiljetter.

För lagledare, tränare och tävlande finns en separat länk för lunchbeställning på SM-sidan på

candanza.nu

Bankett

Lördagen kommer avslutas med en makalös bankett med middag och dans till band och DJ.

- Bankettbiljetter börjar säljas den 24 mars, via Next Skövde mer info och länk kommer.

Observera att bankettens middag är begränsad till 400 sittplatser men att

eftersläppet till dansen är obegränsat. Först till kvarn gäller. Ungdomar under 18 år är

välkomna.

Mer information runt SM i Dans sker löpande under våren på Svenska Danssportförbundets

hemsida danssport.se och Candanzas hemsida candanza.nu

Upplev Skaraborg har all information gällande boende, restauranger och övrigt som kan vara

bra att veta inför tävlingshelgen.

Nu hjälps vi åt att skapa ett härligt SM med massor av dansare och en härlig publik!!!

Frågor skickar Ni till info@candanza.se

Danshälsningar

Caroline Andersson Olofsson och Robert Kaland

Tävlingsorganisatörer Candanza DF

https://www.ticketmaster.se/search?keyword=sm%20i%20dans%20sk%C3%B6vde
https://danssport.se/
https://candanza.nu/
https://www.vastsverige.com/skovde/sm_i_dans/
mailto:info@candanza.se

