Välkommen till

Ena Bugg & Swing
Vi som förening följer DSF riktlinjer som i sin tur utgår från de allmänna råd och restriktioner som
myndigheterna beslutat om. Varje enskild individ har ett eget ansvar för att förhindra smittspridning.
Läs igenom https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/
Tävlingarna kommer att sändas via Dans-TV
OBS! Vi kommer i största möjliga mån att hålla tiderna som är angivna i vote4dance.
Vi kommer INTE att starta någon gren tidigare än utsatt tid.
Inne i hallen är det ”enkelriktat” som gäller. Det kommer att vara tydligt skyltat och uppmärkt.
När dansarna dansat färdigt sker utgång via en separat entré.
Det kommer att finnas plats för lagledare och dansare på träläktaren där man har möjlighet att lägga
ifrån sig sina behörigheter under uppvärmning och tävling.
Det kommer att finnas en coronaanpassad cafeteria med ”Gofika” och varmkorv.
Betalning kan endast ske via Swish.

Vi behöver hjälpas åt, så kom förberedd!

Vi kan tillsammans minska smittspridningen genom att
ta med en eller flera fyllda vattenflaskor
komma ombytt och klar för dans.

Föranmälan av lagledare för deltagande föreningar

Varje förening behöver föranmäla sin lagledare senast 4/11,
Obs! lagledaren behöver anmäla sig till varje tävling.
Maila lagledarens kontaktuppgifter och till vilken tävling anmälan avser till enatavling@gmail.com

Insläpp
För att minska smittspridningen
Insläpp sker, en timme innan tävlingsstart inför varje gren, via entré 1 eller 2.
Varje klubb kommer att få information om vilken entré som gäller för respektive förening.
Endast föranmälda dansare och lagledare släpps in. Mer information och samtliga starttider hittar du
vote4dance.

Omklädning

För att minska smittspridningen
Dansare förväntas komma färdigombytta till tävlingen.

Uppvärmning
För att minska smittspridningen kommer det att finnas,
två uppvärmningsgolv inne i tävlingshallen.
(Var uppmärksam på var du ska värma upp 30 min innan du tävlar!)
funktionärer på plats för att säkerställa att dansare håller avstånd i väntan på sin tur.

Tävlingsutrymmet
För att minska smittspridningen ber vi er att tänka på att ,
hålla avstånd till framförvarande vid insläpp och på väg ut från golvet .
inga samlingar är tillåtna runt tävlingsgolvet.

Domare

För att minska smittspridningen vill vi att,
domare använder egna digitala medel.
inga diskussioner hålls med domarna.
utifrån gällande bedömningshandledning ska domare ta i beaktning att par som dansar
in i ett annat pars sfär ska bedömas med sämsta möjliga poäng.

Administration och information
För att minska smittspridning så kommer vi att,
använda enbart vote4dance som informationskanal.
undvika att samla lagledarna, information kommer att gå via speakern ut i högtalarna och
på så sätt kan vi lättare hålla avstånd men ändå få tillgång till samtlig information.

Prisutdelning
För att minska smittspridning så har vi beslutat följande,
Medaljerna kommer att läggas fram på prispallen, dansarna får själva förse sig med korrekt medalj.
Fotografering av prispall kommer Ena Bugg & Swing att ordna. Bilderna kommer sedan läggas ut
på föreningens Facebooksida.

Efter genomfört block
För att minska smittspridning,

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

Nummerlappar

Nummerlappar lämnas till lagledaren som sedan lämnar dessa åter via lagledarkuvertet i anvisad
låda på stol vid cafét. (Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr.)

ETT STORT TACK!
För att ni noggrant läser igenom och ser till att samtliga deltagare i
just Er klubb är införstådda med de rekommendationer och riktlinjer
som är angivna i detta dokument.
Tillsammans kan vi hjälpas åt att begränsa smittspridningen och
möjliggöra fler tävlingar framöver.

Hälsningar // Ena Bugg & Swing

