
Hjärtligt välkommen till Helsingborg Trophy 16 oktober 2021 

Block 
Tävlingen genomförs i två block där lokalen töms på både dansare och publik i pausen mellan blocken.  
 
Block 1 startar klockan 11.00. Alla dansare samlas föreningsvis tillsammans med sin lagledare utanför GA-Hallen klockan 10.30, Gustav 
Adolfs gata 23. 
Lagledarträff klockan 10.40 
 
Block 2 startar klockan 14.30. Avslutning ca kl 19.00. Alla dansare samlas föreningsvis tillsammans med sin lagledare utanför 
GA-Hallen, klockan 14.00, Gustav Adolfs gata 23. 
Lagledarträff klockan 14.10 
 
Er förening hämtas av en tävlingsvärd utanför hallen. Föreningen går sedan till sin anvisade plats i hallen. Här ska föreningen 
i den mån det går uppehålla sig under tävlingen. 
 
Avprickning 
Senast kl 10.00 i Vote4Dance 
 
Lagledare 
Om önskas får två lagledare per förening/block vara på dansgolvet med föreningen. Maila namn, telefon samt mailadress till 
info@dkimpetus.se senast 7/10. Lagledare 1 får gratis inträde, lagledare 2 betalar entré. 
 
Omklädning 
Vi rekommenderar alla som skall tävla i de första ronderna i varje block att komma ombytta till tävlingen då det bara är 30 minuter från 
insläpp till det att tävlingen börjar. Det finns möjlighet för alla dansare att byta om på Good Morning Hotell innan tävlingen startar även om 
man inte är gäst. 
 
Vi uppmanar alla dansare att byta om snabbt för att undvika trängsel i omklädningsrummen. Man skall bara uppehålla sig i 
omklädningsrummen vid ombyte av kläder. 
 
Publik & inträde 
Inga publikrestriktioner eller föranmälan. Alla är välkommen. Ingång sker på sidan av GA-Hallen, Nytorgsbacken.  
 
Vi erbjuder endast läktarplats.  
Vuxen 17 år +: Heldag 280kr/endast 1 block 150kr. Barn: 8-16 år: Heldag 140kr/ endast 1 block 80kr.  
Betalas på plats med SWISH 
 
Block 1: Publikinsläpp 10.30-11.00 
Block 2: Publikinsläpp 14.00-14.30 
 
Dansare som önskar titta på tävlingen under det block de inte själva tävlar är välkommen att göra detta under förutsättning att de sitter på 
läktaren. Visa upp din nummerlapp eller uppge ditt startnummer i entrén så får du som tävlande gratis inträde.    

 
Cafe/Kiosk 
Det kommer att finnas två kiosker under tävlingen. En för publik och en för dansare. Båda kioskerna ligger vid respektive ingång (en för 
dansare och en för publik). I kiosken för publik kommer vi att erbjuda varmkorv, kaka, kaffe, te, frallor, choklad, vatten och läsk. I kiosken 
för dansare kommer det vara ett mer begränsat utbud. Betalning med Swish eller kort. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

BOENDE 
Good Morning + Helsingborg - Gustav Adolfs gata 47 

 
PRIS 

550: -/Enkelrum/natt ink frukost 
650: -/Twin rum/natt ink frukost 

950: -/Trippelrum/natt ink frukost 
 

BETALNING 
Sker på plats vid ankomst till hotellet med kort. 

 
BOKNING 

Sker direkt till hotellet via mail 
helsingborg@gmorninghotels.se. Bokningskoden DANS skall 

uppges vid bokning. 
 
 
 

 
MIDDAG 

Hotellet erbjuder buffé samt a la carte, fredag och lördag kväll till 
förmånliga priser (barnmeny ½ priset). För att garantera plats i 

restaurangen maila helsingborg@gmorninghotels.se 
 

OMBYTE INNAN TÄVLINGEN 
Det finns möjlighet för alla dansare att byta om på hotellet innan 

tävlingen startar även om man inte är gäst. 
 

TEAM SWEDEN TRÄNINGSDAG 17/10 
Dagen efter tävlingen är det Team Sweden träningsdag i  

GA-Hallen för A-B klass. Ingång Gustaf Adolfs gata 23 
 

FRÅGOR? 
 info@dkimpetus.se eller 0706866067 

 
 


