
Covid-19 riktlinjer Jailhouse Disco 13 Sep 2020 
 

Dansklubben Dancemania delger härmed de lokala Coronariktlinjer som gäller för höstens första 
tävling år 2020. Det är av yttersta vikt att ni tar del av den information som finns och följer 
riktlinjerna för allas säkerhet. 
 
• Inga föräldrar/ barn som inte tävlar får vistas i lokalen, endast lagledare. 
• 2 lagledare per förening. (Kan vara 3 beroendes på antal tävlande i förening) 
• Ett lagledarutrymme per förening. 
• Inga lagledare vid tävlingsgolvet. 
• Domarna ska sitta på specifik plats bredvid tävlingsgolvet. 
• Inga diskussioner får hållas med domarna. 
• Tävlingsledaren informerar vilka regler som gäller för tävlingen. 
• Nummerlappar (engångs) skrivs ut av DKDM och lämnas sedvanligt till respektive lagledare. 
• Säkerhetsnålar tas med av de tävlande.  
• Ingen fotografering av prispallen. 
• Foto tas på prispallen av behörig fotograf och läggs ut på Facebookevenemangets 

facebooksida. 
• Alla kommer feberskannas vid inträde till tävlingslokalen. Vid förhöjd temperatur över 37,5 

nekas inträde.(Spring inte innan du ska komma in i lokalen då det kan ge förhöjd 
kroppstemperatur) 

• Föräldrar är välkomna att sitta i Dancemanias lokal och titta på live-sändning av tävlingen. 
Caféet kommer vara öppet. 

• Omklädningsrum finns. En förening per omklädningsrum.  
• De tävlande bör komma ombytta till sin första gren 
• Klasserna körs i disciplin block. (En dansstil i taget). 
• När man tävlat klart lämnar man lokalen. 
• Barn till lagledare får vara kvar i lokalen på lagledarensutmärkta plats. 
• Man får endast tjoa och heja på om man har munskydd på.  
• Ingen utöver funktionärerna och domarna får vistas vid dansgolvet. 
• Det delas inte ut några program i pappersformat – program finns på Vote4dance. 
• En lagledare per förening på lagledarträffen. Det serveras ingen fika. 
• Lagledarträffen hålls med lagledarna i respektive lagledarutrymme. 
• Insläppet är avståndsmarkerat. Ett par i taget släpps in på tävlingsgolvet. 
• Inga resultatlistor i pappersformat kommer sättas upp – resultat finns på Vote4dance. 
• I omklädningrummen ska ordning hållas. 
• Man ska ha en fylld vattenflaska med sig när man kommer till tävlingslokalen. Stilla vatten på 

pet-flaska kommer att delas ut till de tävlande. 
• Slot-tider för uppvärmning kommer att gälla. Uppvärmning kommer ske i uppvärmningshall 

30 minuter innan respektive grens tävlingsstart.  
• Uppvärmning får endast ske i uppvärmningshallen. 
• Tävlande ska vara kvar i uppvärmningshallen tills det är dags för sin gren. 

 
 
 
OBS! Om man inte följer anvisningarna riskerar man att bli avvisad från lokalen. Detta gäller 
samtliga, även aktiva, som befinner sig i tävlingshallen, uppvärmningshallen samt 
omklädningsrummen. 
 


