
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och Dansklubben Dancemania delger härmed 
de Coronariktlinjer som gäller för vår tävling Jailhouse Disco ´n´ Groove 11 september 
2021. Det är av yttersta vikt att ni tar del av den information som finns och följer 
riktlinjerna för allas säkerhet. 
 

• En förälder/anhörig per deltagare får komma in mot entréavgift (50 kr) och ska 

komma tillsammans med deltagaren till tävlingslokalen. 

• Man sitter på anvisad plats på läktaren.  

• Max 3 lagledare per förening. 

• Ett lagledarutrymme per förening. 

• En lagledare vid tävlingsgolvet, vid behov. 

• Inga diskussioner får hållas med domarna under tävlingsdagens gång. 

• Tävlingsledaren informerar vilka regler som gäller för tävlingen. 

• Nummerlappar (engångs) skrivs ut av DKDM och lämnas sedvanligt till respektive 
lagledare. 

• Säkerhetsnålar tas med av de tävlande.  

• Ingen fotografering av prispallen. 

• Övriga anhöriga är välkomna att sitta i Dancemanias lokal och titta på live-sändning 
av tävlingen. Caféet kommer vara öppet. 

• Omklädningsrum finns. En förening per omklädningsrum.  

• Klasserna körs i block.  

• Ingen utöver funktionärerna, domarna och en lagledare får vistas vid dansgolvet. 

• Det delas inte ut några program i pappersformat – program finns på Vote4dance. 

• En lagledare per förening på lagledarträffen. Det serveras ingen fika. 

• Insläppet är avståndsmarkerat.  

• Inga resultatlistor i pappersformat kommer sättas upp – resultat finns på 
Vote4dance. 

• I omklädningrummen ska ordning hållas. 

• Man ska ha en fylld vattenflaska med sig när man kommer till tävlingslokalen. 

• Uppvärmning får endast ske i uppvärmningshallen. 
 

Det är allas vårt ansvar att hålla avstånd, att använda handsprit samt göra allt vi kan för att 
hindra smittspridning. Känner man sig minsta risig så stannar man hemma, för sin egen och 
sin omgivnings skull.  
 
Ekeby IF kommer att ha sitt café öppet i hallen och de har lovat att fylla på med gott fika till 
tävlingsdagen, de kommer även att ha hamburgare och korv till försäljning.  
 
Varmt välkomna till Kumla!  

 


