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INFÖR TÄVLINGEN  

Projektgrupp  

Tävlingsledare – Anders Thörngren, 070-622 50 84 anders.thorngren@gmail.com  
Lokal tävlingsorganisatör – Christina Edwinsdotter Ardnor, 0708-19 52 55 edwinsdotter@gmail.com 
Kommunikationsansvarig tävlingsdagen – Elin Olsson, 073-640 65 75 elinkarnaolsson@gmail.com 
Representant VO BRR – Martin Önnebro, 076-946 66 77, martin.onnebro@gmail.com  

Kommunikationsansvarig  

Har ni som dansare, föreningar, föräldrar på eventuella frågor som uppkommer i och med vår tävling så  
kontakta vår lokala tävlingsorganisatör. För frågor som uppstår under själva tävlingsdagen kontakta vår  
informationsdisk eller kommunikationsansvarig tävlingsdagen, Elin Olsson. (se kontaktuppgift ovan).   

Riskbedömning  

Se bilagd riskbedömning för att få insyn i vilka risker som identifierats i samband med tävlingen samt hur vi  
planerar att åtgärda dessa för att minska risk för smittspridning av Covid-19.  

Utformning av evenemanget och val av lokal  

Tävlingen kommer genomföras utan publik. Vi håller till på Björnvägen 21, ett större komplex som bland  
annat inrymmer dansklubben U&Me Dance. Vi kommer ha en enklare musikanläggning och kommer inte ha  
något extra ljus. Den stora tävlingssalen har stengolv/marmorgolv, tyvärr har vi inte lyckats hyra något  
trägolv. Golvet bedöms ha normalt fäste, varken strävt eller halkigt. Takhöjden möjliggör tävling i  
rock’n’roll.  
Ett antal mindre omklädningsrum kommer erbjudas i samband med tävlingen, men vi uppmanar alla som  
kan att komma ombytta till evenemanget.  
Det finns två separata uppvärmningshallar. De tävlande får tillgång till uppvärmningshallarna utefter  
upprättat schema, tidigast från 1 timme före planerad tävlingsstart. Funktionärer finns i hallarna för att  
övervaka så att avstånd hålls mellan paren.   

Tävlingsupplägget  

Tävlingen kommer genomförs i block där varje klass dansas rakt genom från uttagning till final. Efter  
genomfört heat ombedes den tävlande att vänta vid respektive klubbs lagledarbord till dess resultat visas.  
Om du ej gått vidare till nästa runda ombedes du lämna lokalen, detta för hålla nere antalet som vistas i  
lokalen. Om du dansar flera grenar kommer det finnas separerade uppmärkta ytor där du kan vänta till ditt  
nästa tävlingsblock.   

Tävlingslokalen är endast tillgänglig för aktiva dansare  

Dans-TV kommer sända tävlingen för att möjliggöra för anhöriga och intresserade att ta del av tävlingen.  
Föräldrar eller andra medföljande är ej tillåtna i tävlingslokalen. Vi kommer sätta upp en projektorduk i en  
angränsande lokal (som även inrymmer ett enklare fik) där föräldrar eller medföljande kan följa tävlingen.  
Så snart den tävlande är klar för dagen ber vi samtliga i sällskapet att lämna lokalerna, det vill säga att vi vill 
inte att man sitter kvar och tittar på tävlingen tills den är slut. 

Logistiken i lokalen  

- Vid ankomst till lokal går tävlanden in genom anvisad dörr och ev medföljande har en separat entré.  
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Vi ber samtliga att hålla avstånd i samband med in och utpassage i lokalen.  
- En informationsdisk finns tillgänglig där aktiva kan ställa frågor till oss som arrangör. Genom att  
arbeta på detta sätt möjliggör vi så att sekretariat kan arbeta med gott om utrymme.  - För att inte 
sprida smitta med teknik eller annat som används av flera olika personer används handsprit eller 
touchhandskar som funktionär.  
- Vi ber er att inte fylla vattenflaskor vid vattenkranar för att undvika trängsel och en potentiell  

smittsituation. Vi ber därför de tävlanden att komma med egna, fyllda vattenflaskor till 
tävlingen.  

Du som tävlar förväntas komma förberedd  

Vi kan minska smittspridningen genom att ni som aktiva kommer förberedda genom att 
ni: - Tar med er egna nålar till nummerlapp  

- Kommer med fyllda vattenflaskor   

- Kommer ombytta och fixade.  

- Alltid tar eget ansvar för att hålla avstånd.  

Föranmälan av lagledare för deltagande föreningar  

Varje förening som ska deltaga ska ha en lagledare och hen föranmäls till lokal tävlingsorganisatör. På så  
sätt kan vi tidigt få en kontakt i föreningarna och lagledaren får i sin tur i uppdrag att säkerställa att aktiva  
utövare får till sig information och kan på så sätt avlasta tävlingsansvarig i arrangörsföreningen.  

Anpassad prisutdelning  

Priscermoni sker efter varje avslutad final. Prispallen kommer separeras med minst 1,5 meters avstånd  
mellan delarna. Prisutdelare kommer lägga fram priserna på pallen innan de tävlande ropas upp. Barn- och  
ungdomsklass får medaljer. Övriga får en enklare gåva.  

Pris för bästa utklädnad kommer beslutas av jury efter tävlingens slut. Priset hemsänds i efterhand.   

UNDER TÄVLINGSDAGEN  

Insläpp  

- Insläpp till lokalen sker så att endast de som ska tävla inom en timme är i lokalen. - Temp-kontroll 
sker av alla vid insläpp och personer som har en uppmätt temperatur över 37,5 eller påvisar 
sjukdomssymtom avisas.   

Omklädning  

Dansare förväntas komma färdigombytta till tävlingen. Ett antal mindre omklädningsrum, uppmärkta med  
respektive klubbs namn finns att tillgå i undantagsfall.   

Uppvärmning  

- Det finns två uppvärmningshallar, där man som tävlande har tillgång till att värma upp tidigast från 1  
timme före planerad tävlingsstart.  

- Funktionärer kommer säkerställa att deltagare kan hålla avstånd medan man väntar på sin tur i  
uppvärmningen. 

Tävlingsutrymmet  

- Vid insläpp och på väg ut från golvet – tillsammans hjälps vi åt att säkerställa att dansare håller  
tillräckligt avstånd till framförvarande.   

- Varje klubb kommer ha en anvisad plats på läktaren. Tanken är att tävlande kan vistas där i 
väntan på sin nästa gren samt att Lagledare kan sitta på läktaren för att vara tillgängliga för sina 



tävlanden. Lagledare får vistas nere vid tävlingsgolvet endast om det behövs för det tävlande paret 
i direkt anslutning till tävlingsmomentet.  
- Presentationsdans i klasser med många deltagare sker i form av ormen för att undvika att samla alla  

dansare på golvet samtidigt. I klass där antalet deltagare ryms på golvet utan risk för trängsel kan  
sedvanlig presentationsdans hållas. I klasser som har direktfinal avstås presentationsdans.  

Domare  

- Domare använder egna digitala medel för att inte riskera att sprida smitta.  
- Utifrån gällande bedömningshandledning ska domare ta i beaktning att par som dansar in i ett annat  

pars sfär ska bedömas med sämsta möjliga poäng.  
- Domare placeras inom utmärkt utrymme där de kan vistas med tillräckligt avstånd från aktiva både  

mellan och under bedömning.  

- Ingen fysisk sidobedömning tillåts.   

Administration och information  

- Vi undviker att sätta upp papper och dela ut program, vi utnyttjar vote4dance för att sprida  
information.  

- Avprickning sker digitalt i vote4dance.   

- Lagledarträff genomförs i lokal med möjlighet att hålla avstånd. Inget fika erbjuds på lagledarträffen.   

Efter genomfört block  

Alla aktiva som dansat klart lämnar tävlingshallen innan nästa block startar.  

Om problem uppstår  

Vi som arrangör har rätt att avvisa såväl dansare som lagledare eller funktionär som inte sköter sig enligt  
våra ordningsregler. 


