
Tävlingsinformation  

Varmt välkomna till Karlstad och Rocksulan helgen 18– 19 mars 2023. Vi är otroligt stolta över att kunna 
erbjuda Er en helg med massa dans av alla fantastiska tävlingsdansare. 
Lördag bjuder vi på GP-tävling samt testtävling i bugg och dubbelbugg. 
Söndag bjuder vi på Testtävling-lag samt R-tävling.   
 
Fröding Arena på Kronoparken i Karlstad är det lätt att hitta till. Arenan bjuder på stora, rymliga ytor och har 
dessutom Värmlands bästa dansgolv. I Rocksulans cafeteria finner ni allt från fika och godis, till lättare mat 
och sallader och även veg. alternativ. Vid lunchtid öppnar vi även ”Rocksulegrillen”.  
Missa inte denna helg och glöm inte att Sola skiner alltid i Karlstad.  

_________________________________________________________________  
Tävlingskontrollant:  Rigmor Follinger, 070-310 73 37, rigmor.follinger@danssport.org  

Tävlingsledare:  Jimmy Karlsson, 070-308 90 14, jimmy@barnenaa.se     

Tävlingsorganisatör:  Therese Olsson, 072-5534656, tavling@rocksulan.com  

  

  
Tävlingsplats/adress: Fröding Arena, Kronoparken, Posthornsgatan 6B, 656 32 Karlstad  

För er som reser med buss, är det viktigt att ni kontaktar tävlingsorganisatören, via telefon eller 
mail att ni kommer, eftersom bussen ej kan parkeras vid tävlingsarenan. 

OBS! När parkeringen vid Fröding Arena är full hänvisar vi till Karlstads universitetsparkeringen som 
ligger ca 700m öster om arenan. All parkering är betalparkering!       

 
Preliminära tider 18/3 Rocksulan GP/Test bugg & DB       Preliminära tider 19/3 Test-lag och Rocksulesnurren                                                                                              

                                                                                           

08.00   Lokalen öppnar      07.30   Lokalen öppnar    

08:00   Senaste avpr. via Vote4Dance    07:30   Senaste avpr. via Vote4Dance  

08:30   Lagledarträff      08:00   Lagledarträff  

09:30   Tävlingsstart (GP)   09:00   Tävlingsstart (Lag)   

21:10   Slut för dagen      18:00   Slut för dagen  

Vid frågor/funderingar tveka inte för att höra av er till organisatören Therese 072-5534656 

tavling@rocksulan.com.  

 

Se mer detaljerat tidsschema i bifogad fil. Information om Fröding Arena: Klicka här för att komma 

till hemsidan. Fröding Arena (karlstad.se)  

Entré Lördag  Entré Söndag  

Vuxen 100:-/p   Vuxen 80:-/p 

12 – 16 år 50:-/p  12 – 16 år 40:-/p 

Gratis inträde för alla barn upp till 12 år i målsmans sällskap.  

OBS! Betalning via Swish eller Kort  
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