
 

INFORMATION INFÖR 

NORRLANDSMÄSTERSKAPET OCH 

UMESNURREN 2020 

Projektgrupp 

Tävlingsledare – Anders Thörngren 070-622 50 84 anders.thorngren@gmail.com  

Lokal tävlingsorganisatör – Ida Vestin, 079- 072 75 90 idakristinwestin@gmail.com  

Representant VO BRR – Martin Önnebro, 076-946 67 77 martin.onnebro@gmail.com  

Kommunikationsansvarig 

Har ni som dansare, föreningar, föräldrar frågor som uppkommer i och med vår tävling så kontakta vår 

lokala tävlingsorganisatör (se kontaktuppgift ovan).  

Lagledare 

- Lagledaren förväntas dela ut utskriva nummerlappar till dansarna i föreningen som hämtas på 

anvisad plats vid entré.   

- Vi genomför en lagledarträff kl 08.30 där inrapporterad lagledare ska delta. ’ 

- Lagledarträffen kommer genomföras som en fysisk träff innan dansare släpps in i lokalen. På detta 

sätt kan vi på ett bra sätt guida er i tävlingarnas upplägg och logistiken i lokalen.  

- Vid föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet har två lagledare tillåtits. Vid lagledarträffen 

vill vi enbart ha en person från respektive förening fysiskt närvarande.  

- Lagledaren ansvarar för att dennes dansare är på plats i lokalen på anvisade tider. Vi rekommenderar 

er att skicka ut den förenklade informationen till alla dansare och föräldrar.  

- Tidsschema och viktig tävlingsinformation inför tävlingen hittar du på 

https://dans.se/comp/game/?id=114350.  

- Under tävlingsdagen hittar du information om tider på https://vote4dance.com/home/comp/1934. Om 

du laddar ner appen Vote4Dance kan du följa tävlingen och få löpande information som notiser före 

och under tävlingen. Tävlingsledaren distribuerar samtlig information via Vote4Dance. 

Riskbedömning 

Se bilagd riskbedömning för att få insyn i vilka risker som identifierats i samband med tävlingen samt hur vi 

planerar att åtgärda dessa för att minska risk för smittspridning av Covid-19. 

Utformning av evenemanget och val av lokal  

Då tävlingen genomförs utan publik kommer vi ha tävlingen i vår träningslokal på Björnvägen 21. Vi 

kommer nyttja salens musikanläggning och kommer inte ha något extra ljus. Inga omklädningsrum kommer 

erbjudas i samband med tävlingen. 

Tävlingsupplägget 

- Tävlingen kommer genomförs i block där varje klass dansas rakt genom från uttagning till final.  

- Dansaren får endast vistas i lokalen under sina block för att hålla nere antalet i lokalen.  

Tävlingslokalen är endast tillgänglig för aktiva dansare 

- Föräldrar eller andra medföljande är ej tillåtna i tävlingslokalen.  
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- Tävlingen kommer livestreamas via https://www.danstv.se/2020-11-01-norrlandsmasterskapet/ för 

att möjliggöra för anhöriga och intresserade att ta del av tävlingen.  

Logistiken i lokalen 

- Vid ankomst till lokal går dansaren in genom anvisad dörr och ut en annan väg för att minska risk för 

att de som tävlat klart möter nyanlända deltagare i entrén.  

- Vi tillämpar enkelriktad förflyttning i lokalen. Ingen återgång får ske från tävlingsområde till 

uppvärmningsområde. 

- Dansare förväntas ta med sig sina tillhörigheter från område för uppvärmning till område för tävling.  

- Enbart dansare som dansar i direkt efterföljande block kommer ha möjlighet att stanna kvar i område 

kring tävlingsgolvet.  

- En informationsdisk finns tillgänglig där aktiva kan ställa frågor till oss som arrangör. Genom att 

arbeta på detta sätt möjliggör vi så att sekretariat kan arbeta med gott om utrymme.   

- För att inte sprida smitta med teknik eller annat som används av flera olika personer används 

handsprit eller touchhandskar som funktionär.  

- Det är inte tillåtet att fylla vattenflaskor vid vattenkranar.  

Insläpp 

- Tempning sker av alla vid insläpp och personer som påvisar sjukdomstendenser avisas.  

- Insläpp till lokalen sker så att endast de som ska tävla inom en halvtimme (30 min) är i lokalen.  

- Preliminära tider för insläpp finns i bilaga ”Preliminära in- och utsläppstider i lokal 

Norrlandsmästerskapet och Umesnurren”. Samtliga tider är PRELIMINÄRA och kan komma att 

förändras under dagen.  

- Vi rekommenderar att man instruerar sina dansare att vara på plats kring lokalen (i sin bil eller 

liknande) minst 30 minuter före planerad start. 

Den som tävlar förväntas komma förberedd 

Vi kan minska smittspridningen genom att de aktiva kommer förberedda genom att: 

- Ta med egna nålar till utskriven nummerlapp. 

- Komma med fyllda vattenflaskor. 

- Komma ombytta och fixade. Inget ombyte ska ske i lokalen.  

- Vara på plats för insläpp till lokalen en halvtimme innan blocket startar. 

- Föräldrar/medföljande tar emot era dansare efter avslutat block vid utgången.  

Prisutdelning 

Med ändring av tidigare information så kommer vi tillämpa prisutdelning. Vi kommer hålla avstånd mellan 

respektive pall och diplom kommer vara utplacerade innan prisutdelningen startar.  

OBS! Dansare tillåts inte ha fysisk kontakt med övriga deltagare på pallen genom exempelvis kramar och 

handslag.  

Omklädning 

Dansare förväntas komma färdigombytta till tävlingen. Inga omklädningsrum erbjuds. 

Uppvärmning 

- Funktionärer kommer säkerställa att deltagare kan hålla avstånd medan man väntar på sin tur i 

uppvärmningen.  

- Uppvärmning får enbart ske på anvisad yta.  

https://www.danstv.se/2020-11-01-norrlandsmasterskapet/


 

Tävlingsutrymmet 

- Vid insläpp och på väg ut från golvet är det viktigt att vi hjälps åt att säkerställa att dansare håller 

tillräckligt avstånd till framförvarande.  

- Aktiva förväntas återhämta sig i markerad zon efter genomförd runda.  

- Inga samlingar tillåts kring tävlingsgolvet.  

- Ingen presentationsdans kommer genomföras. 

Domare 

- Domare använder egna digitala medel för att inte riskera att sprida smitta.  

- Domare placeras inom utmärkt utrymme där de kan vistas med tillräckligt avstånd från aktiva både 

mellan och under bedömning.  

- Ingen sidobedömning tillåts.  

Administration och information 

- Vi undviker att sätta upp papper och dela ut program, vi utnyttjar vote4dance för att sprida 

information.  

- Avprickning sker digitalt.  

Efter genomfört block 

- Alla aktiva som dansat klart lämnar tävlingshallen innan nästa block startar.  

- Enbart dansare som dansar i direkt efterföljande block kommer ha möjlighet att stanna kvar i område 

kring tävlingsgolvet.  

Om problem uppstår 

Vi som arrangör har rätt att avvisa såväl dansare som lagledare eller funktionär som inte sköter sig enligt 

våra ordningsregler.  

 

För att minska smittspridning av Covid-19 gäller följande ordningsregler på vår 

tävling: 

- Lagledare föranmäls till lokal tävlingsorganisatör i samband med sista anmälningsdag till tävling. 

- Tävlande ombesörjer att ta med egna säkerhetsnålar och plastficka för utskriven 

pappersnummerlapp. 

- Omklädning sker innan ankomst till lokal. 

- Tävlande och föranmäld lagledare ges tillträde till lokal en halvtimme (30 min) innan start av block. 

- Alla som ska närvara i hallen tempas i samband med ankomst. Vid ev sjukdomssymptom avvisas 

berörd individ från tävlingen.  

- Påfyllning av vattenflaskor är ej tillåtet i tävlingslokalen. 

- Inga samlingar tillåts kring tävlingsgolvet. 

- Tävlande ska lämna tävlingslokalen efter genomfört tävlingsblock. Detta gäller även de tävlande som 

deltar i flera grenar. Enbart dansare som tävlar i direkt efterföljande block får stanna kvar i lokalen.  

 

Om inte ordningsreglerna efterlevs kommer berörd individ avisas från tävlingen.  

 


