
Välkommen till Karlstad och Rocksulesnurren samt Rocksulebuggen 

Lördagen den 21 augusti 2021 

Mariebergsskogens Friluftsscen, Karlstad 

 
Vi kommer denna gång att hålla till i Mariebergsskogen - Karlstad stadspark. Där finns en stor scen 

med plats för 1000 sittplatser under tak. Här har storheter som Cliff Richard, Quincy Jones, Duke 

Ellington, Ray Charles, Pet Shop Boys samt The Beach Boys m.fl. uppträtt genom tiderna. 

Mer info om Mariebergsskogen på www.mariebergsskogen.se 

Tävlingen är således utomhus men under tak. Det innebär att vi inte är särskilt väderberoende. Det 

kommer finnas begränsat med omklädning så ha gärna en plan för att byta om som inte innebär i ett 

omklädningsrum. Ev. ombyte sker under tak i bakre delen av läktaren eller i grönområdet bakom 

läktaren. 

 

Tävlingen beräknas börja 11.00 med Rocksulesnurren (R/N) och 14.00 räknar vi med att köra igång 

Rocksulebuggen (N). Tävlingen beräknas vara slut 18.00 men beror helt på hur många anmälningar 

som inkommer. 

Barn/ungdomsklasserna på Rocksulesnurren kommer även tävla om bästa klädsel med 

djuranknytning då vi håller till i Mariebergsskogen bland alla andra djur. Här finns bland annat getter, 

grisar, kossor, hästar, kaniner m.m. 

Alla som hamnar på pallen i respektive klass kommer att direkt efter avslutat prisutdelning få dansa 

en uppvisning på scenen som vätter ut mot parken så att även allmänheten kan få se på härlig dans. 

Mer detaljerad info lämnas vid sedvanlig genomgång med Lagledare.  

 

Det kommer vara separata entréer för publik och tävlande men det är samma ingång till parken. 

Skyltar finns på plats.  

Det finns en stor gratisparkering utanför parken där även möjlighet till laddning av elbil mot en 

kostnad finns. (I mötet mellan Treffenbergsvägen/Långövägen) 

Entré 50kr för vuxna och 30 kr för 7-16år - Betala med Swish 

Följ skyltar mot sjukhus från E18 och det är Klaramotet som är den smidigaste avfarten oavsett om ni 

kommer från öster eller väster på E18. Efter att ni lämnat E18 så finns det skyltar mot 

Mariebergsskogen. 

Det kommer att finnas enklare förtäring på plats i form av Kaffe och kaka/bulle och grillade 

hamburgare. Betala med Swish 

 

Vänligen anmäl er så snart ni kan så vi vet att intresset finns och så att vi kan planera tävlingen 

utifrån de restriktioner som för närvarande gäller. 

 

Välkomna till Karlstad där vi äntligen får ha sittande publik!! 

 

 


