
Välkomna till UddansCup 

SDL Rising Star – tävling i Gävle 1/10-2022

 
Tävlingsplats/Adress: 
Gavlehovshallen, Gavlehovsvägen 19 806 33 Gävle 

Lagledare 
Varje dansskola får enl. SDL´s regelverk ha en lagledare per 20 dansare på plats.  
Anmäl era lagledare via mail senast torsdag 29/9 kl 16:00 till tavlingsanmalning.dtuddans@gmail.com  
SDO medlemmar har fri entré mot uppvisande av entrékort.  
Lagledare och SDO medlemmar går in i dansarentrén.  

Parkering 
Stor allmän bilparkering finns när ni svänger av till Gavlehovsahallen och kör ca 2 min längs med vägen.  

Tävlingsordning 
Tävlingsordning hittar ni på https://vote4dance.com eller laddar ner appen med samma namn.  

Dansare 
Dansarna har en egen entré ca 75m vänster om publikentrén. I dansarentrén går dansare, lagledare och SDO-medlemmar 
in. Även föräldrar till väldigt unga dansare och ”första gångs tävlande” kan gå in via dansarentrén mot uppvisande av 
publikbiljett.  

Nummerlappar 
Lagledarna hittar nummerlappar vid respektive lagledarbord 

Omklädningsrum 
Omklädningsrum kommer finnas reserverade för respektive dansskola/klubb. Ett särskilt omklädningsrum kommer finnas 
för killar. Vi ber er att hålla rent och snyggt i samtliga omklädningsrum.  

Mat 
Gavlehovs Café kommer hålla öppet från ca 10:00. Där hittar ni enklare rätter så som korv med bröd, toast, kaffe, fika, dryck 
etc. Vi rekommenderar er som vill äta mer rejäl mat att ta med egen matsäck.  

Publik /Entré: 
Publikentré i ”stora entrén” till höger på byggnaden. Publiken hänvisas sedan i största mån till läktarna och inte nere vid 
dansgolvet.  

Entrépris – Vuxen 130 kr, barn 6-16 år 75 kr, 0-5 år fritt inträde.  
Biljetter köpes på www.easytic.se Biljetten laddas ner till din mobil och scannas sedan i entrén. Det går även bra att skriva 
ut biljetten på papper och ta med.  

Obs! Inga biljetter säljes i dörren. 

Viktigt att tänka på för dansare: 

Vi ber er vara på plats gärna 90 min innan ni ska dansa och håll koll på dansordningen på vote4dance då schemat kan gå 
snabbare än planerat.  

Danceteamuddans önskar er varmt välkomna till Gävle och Gavlehov!  


