
 
 

 
 
 

Information till lagledare och dansare om SM i Dans i Uppsala!  

 
 

Coronainformation  

Godkänt vaccinationsbevis krävs för samtlig publik över 18 år. 

Tävlande och lagledare behöver ej vaccinbevis under tävlingen. Däremot behövs det för 
deltagande under SM-partyt. 
Mer information, se: ubss.se/sm 
 

Vi behöver alla hjälpas åt med att alla tar ett personligt ansvar att hålla avstånd, tvätta händerna 
och stanna hemma vid förkylningssymptom. 

 

 

Invigning och inmarsch  

Vid invigningen önskar vi att alla tävlande klubbar kommer att delta på inmarschen med max 2 
dansare. Ni ropas in i den ordning ni står i programmet och visas in på dansgolvet av funktionärer. 

Ta med ert föreningsstandar. Därefter invigningstal, nationalsång, utmarsch. Totalt ca 20 min  
 
 

Tävlingsinformation 

Upplägg per klass samt info om egen musik 

Tidschema. 

 

 

Prisutdelningar  

Direkt efter genomförd final sätter sig finalister i “greenroom” vid sidan av dansgolvet.   

 

 

Vinnardans  

Efter att samtliga finaler och prisutdelningar är genomförda vill vi att alla segrare gör en vinnar- 

dans på 30 sek var, som ett avslutande vinnarmedley. Ni dansar i den ordning finalerna har  

genomförts. Så vi ber alla vinnare vara kvar till den sista finalen och prisutdelningen är genomförd!  

 
  

https://ubss.se/sm
https://dans.se/load/GQhCEzNNBxujMbX1MNIxWWST
https://dans.se/load/7OPaCUtCZJuphFCLvkltPudR


 

 
 
 
Vandringspriser  
Glöm inte ta med eventuella vandringspriser!  

 
 

 
Lagledare och tränare  

2 st lagledare från förening med upp t.o.m 20 st tävlande dansare plus 1 tränare får  
backstagepass och fri entré på SM  

3 st lagledare om föreningen deltar med 21 dansare eller fler 

Anmäl lagledare/tränare här: https://dans.se/ubss/shop/?event=145714 
 
Lagledare som ska tjänstgöra under tävlingsdagen, kvitterar ut klubbens nummerlappar, entrépass  

i entrén på IFU-arena, Fredag 10/12 kl 15-18 eller Lördag 11/12 kl 08-09.  
 
Avprickning  sker i Vote4dance senast Lördag 11/12 kl 08:30. 

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

 
 

Allergi  
Pga allergier får ingen typ av spray användas inne i tävlingshallen.   
Endast i omklädningsrum eller utomhus.  

Inga former av nötter och citrus får finnas i arenan.  
 
 

Tävlingsledare  

Vid strykningar eller tävlingsfrågor, kontakta tävlingsledare Jimmy på dans@barnenaa.se  
alternativt 070-308 90 14. 

 

 

 

Hjärtligt välkomna till SM i Uppsala! 

 

Med vänlig hälsning 

Uppsala Bugg & Swing Society 

ubss.se/sm 

sm@ubss.se 
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