
 
 

Uppsala Bugg & Swing Society hälsar alla hjärtligt välkomna till Uppsala och till Upsala GP & 

Upsalasnurren, första på väldigt länge i Fyrhovs A-Hall 

 

Vi kommer att använda oss av Vote4Dance vid vår tävling.  

OBS!  Avprickning för både Upsala GP & Upsalasnurren ska ske senast  

Senast kl 09:30 via Vote4Dance.  

 

OBS!  Nyhet för denna tävling är att ankomstregistrering för de tävlande kommer att ske digitalt 

via skanner så. En vecka innan tävlingen kommer ett digitaltkort med streckkod att skickas ut till 

alla tävlande att använda via telefon, men även körkort, id kort från bank eller annan id-handling 

steck-/matriskod som bygger på personnummer kan användas. Självklart kommer det även att gå 

att mata in personuppgifter via terminal.  

 

OBS!  Nöt och citrus förbud i hallen och omklädningsrum. 

 

OBS! Lämna inte några värdesaker i omklädningsrummen. Kvarglömda saker kommer att finnas på 

vårt kansli, kontakta info@ubss.se för att återfå dem.  

 

Nummerlapparna skall lämnas tillbaka, Ej återlämnad nummerlapp debiteras 200 kr.  

 

Sjukvårdare kommer att finnas hela dagen och ni hittar dem på utmärkt plats i A-Hallen  

 

Ni kan under dagen köpa lättare förtäring, korv, smörgås, dricka, kaffe, te, godis med mera i kiosken i 

anslutning till A-Hallen. Restaurang finns i även i Fyrishov och en asiatisk restaurang, Java, finns inom 

gångavstånd på Svartbäcksgatan. 



 
 

För parkeringsmöjligheter, Laddningsstolpar för elbilar, parkeringsavifter, GPS-koordinater m.m se 

nedan länk. 

https://fyrishov.se/infor-besoket/hitta-hit/parkering/ 

 

Vi har även tagit fram ett Hotellpaket, Arenahotellet, https://arenahotellet.se/,  

Bokning sker via telefon 018-350025 eller e-post reception@arenahotellet.se  

och ange koden UBSS Uppsala Grand Prix 

 

Publikbiljetter ser vi gärna att ni köper i förväg men kan köpas med kort på plats, biljetter köpes via 

denna länk https://dans.se/ubss/shop/?event=86211  

 

Vi har även tänkt att avsluta kvällen med socialdans i arenan för publik och tävlande, medtag 

inneskor med bra sula för golvets skull. 

 

För övriga frågor, kontakta Johan Ehn 070 – 956 19 33 eller Martin Önnebro 076 – 946 67 77.  

 

Telefonnummer tävlingsdagen (obs ej tfn-avprickning på dessa telefonnummer)   

Johan 070 – 956 19 33 eller Martin 076 – 946 67 77  

 

Vi hoppas att vi alla får en trevlig och underhållande dag.  

 

Än en gång varmt välkomna!  

Johan Ehn 

Tävlingsorganisatör 
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