
VARMT VÄLKOMNA, OLANDS BUGG & SWING! 
 

LUSSEKATTSBUGGEN – R-tävling 
PEPPARKAKSBUGGEN – N-tävling 

 
 

Lördagen den 30 november 2019 i Danshallen Fyris Park, Uppsala 
 
Entréavgifter: Vuxen:80 kr, 7-18 år:20 kr, 0-6 år: gratis. Swish eller gärna jämna pengar 
 
Hålltider för dagen: 
Lokalen öppnas: 08.30 
Sista avprickning 08.45 
Lagledarträff: 09.00 
Lussekattbuggen startar 10.00 
Tävlingsdagen avslutas ca 17.00 
 
Tävlingsorganisatör Anna-Lena Holgersson, 070-848 86 96, annalenaholgersson18@gmail.com  
Tävlingsledare Mikael Åhnberg, 0733-381848, mikael.ahnberg@danssport.org  
 
Fyris Park arrangerar socialdanser varje vecka http://fyrispark.se/event . Även i år kommer 
det att vara danskväll efter vår tävling. Donnez kommer att spela upp till dans 19.00 – 23.00 
Bandet behöver börja rigga på eftermiddagen vilket är orsaken till att vi börjar tävlingen 
lite tidigare på förmiddagen. Stanna gärna kvar i Uppsala och socialdans på kvällen ! 
 
Fyris Park är en danshall och inte en idrottsanläggning så vi har behövt ordna omklädnings-
utrymmen på ett annorlunda sätt. Ingen klubbindelning i omklädnings-utrymmena, man 
väljer fritt ledig plats. Se bifogad skiss för att orientera er i lokalen. Lämna aldrig 
värdesaker obevakade. OBS!  BE GÄRNA DANSARE I R-KLASS SOM INTE SKALL TÄVLA 
I N-KLASS FLYTTA UT FRÅN OMKLÄDNINGSUTRYMMENA NÄR DE HAR TÄVLAT 
KLART.  
 

• Anmäl kända förändringar omgående till tävlingsledaren 
• R-tävlingen Lussekattsbuggen genomförs i samma hall och med samma inramning 

som N-tävlingen. För dansare som inte är så vana ber vi er tänka på att de kan 
behöva lite extra stöd när det blir stort dansgolv och mycket publik, lagledaren har 
en viktig uppgift att stötta i såväl med- som motgång!!! Har ni svårt att hitta en 
egen lagledare så försöker vi i Oland att hjälpa er, ring/maila Anna-Lena Holgersson. 

• Det kommer att finnas fika, smörgåsar, hamburgare, korv, godis till försäljning. 
• Varje dansare ansvarar själv eller genom sin lagledare för att nummerlappen lämnas 

tillbaka, i för detta avsedd låda, efter avslutad tävling. Vi kommer att debitera varje 
förening 300 kr/ nummerlapp som ej lämnats tillbaka. Lagledare, se upp så att det 
inte ligger nummerlapp för struken dansare kvar i lagledarkuvertet.  

• Kontrollera utrymningsvägar och informera era deltagare. 
• Kvarglömda saker efter tävlingen? Skicka inte till Fyris Park maila istället på 

info@olandsbugg.se  
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