Information till tävlande inför
Storsjöbuggen GP, Norrlandsmästerskapen samt
Lilla Storsjöbuggen och Storsjöswingen!
Tävlingarna genomförs i Östersunds sporthall, Samuel Permans gata 14,
lördag den 28/8 med start kl 11.00.
Tävlingsgolvet är parkettgolv, uppvärmningsgolvet är gympagolv.
Klackade skor kan tyvärr ej användas och svarta sulor undanbedes.
INGA nötter i lokalen på vi har deltagare som är allergiska
Tävlingen kommer att genomföras utan extern publik
MEN
alla som ska tävla, en lagledare per förening samt en medföljande vuxen per par i barn- och
ungdomsklasser kommer att få vistas på läktarna i lokalen under hela dagen. Alla föreningar kommer
få ett eget område på läktarna med anvisade platser där man vistas under dagen när man inte
värmer upp eller tävlar.

Tävlingsdagen:
Omklädning sker innan ankomst till tävlingen då omklädningsrummen i möjligaste mån inte ska
användas. Dessa får användas av de som behöver byta om mellan olika tävlingar/klasser.
Tävlingen kommer genomförs i block där varje klass dansas rakt genom från uttagning till final.
Varje klass har tillgång till uppvärmningsgolvet 30 minuter innan utsatt tävlingstid. Preliminärt
tävlingsschema och tider för när uppvärmningshallen är tillgänglig för uppvärmning samt starttid för
respektive klass kommer att publiceras på dans.se när planeringen är klar. De angivna tiderna
kommer att hållas även om tävlingen skulle gå snabbare än planerat p g a eventuella strykningar eller
liknande. Skulle det bli förseningar så kommer detta meddelas via Vote4dance samt av speakern. Vi
uppmanar därför att alla, framför allt lagledarna, att ladda ner Vote4dance-appen och följa tävlingen
under dagen för att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar.
Under dagen ska alla, vars klass inte går just då, vistas på angiven plats på läktaren eller på väg till
och från café eller toaletter på ett corona-säkert sätt.
Vi har tre ”områden” som man rör sig mellan under dagen:
• ”Publikområde”: området på läktaren där vi vistas då man inte tävlar eller värmer upp.
• Uppvärmningsområde: hallen där uppvärmning sker för en tävlingsklass i taget 30 minuter
innan det är dags att tävla.
• Tävlingsområdet: golvet i stora tävlingshallen där man endast vistas under sin klass samt vid
prisutdelning.
I lagledarkuverten kommer, utöver det vanliga, information om hur dagen ska gå till för att hålla
corona-säkerhet finnas samt lila pappersarmband till alla, detta ska alla som vistas i lokalen under
dagen ha på för att vi ska kunna hålla koll så att endast personer som tillhör arrangemanget vistas i
lokalen. Lagledaren ansvarar för att ALLA har på sitt lila armband, tävlanden, medföljande vuxen mfl.,
detta krävs för att få komma in till tävlingsområdet. Maila en lista på de som ska ha tillgång till
lokalen utöver de tävlande till tävlingsorganisatören senast 25 augusti.
Nummerlapparna ska återlämnas till organisatören, ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr

Mat finnas att förbeställas via Beställningslänk
Enklare fika kommer också att säljas.
Boendeerbjudanden finns i separat information på dans.se
För att få en så säker tävling som möjligt och minska risken för minska smittspridning av
Covid-19 ska du inför tävlingen ha tillgodosett dig följande information och för dig som är
förälder ska du ha pratat med ditt barn om följande:
- Vid ev sjukdomssymptom ska man stanna hemma (annars kan ni komma avvisas från
lokalen) samt följer folkhälsomyndighetens råd i övrigt.
- Lagledare föranmäler till tävlingsorganisatörerna alla de som ska ha tillgång till lokalen
utöver de tävlande så att det läggs rätt antal lila band i lagledarkuvertet.
- Omklädning sker innan ankomst till lokal, ombyte kan vara möjligt för de som deltar i olika
klasser.
- Tävlande ges tillträde till uppvärmningslokalen en halvtimma (30 min) innan start av block.
- Vi håller avstånd vid uppvärmning, i kö till tävlingsgolv samt i kö till fiket mm.
- Inga större samlingar tillåts kring tävlingsgolvet, förutom på föreningarnas angivna platser
på läktaren.
- Tävlande ska vistas på angiven plats på läktaren 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 närheten av uppvärmnings- och tävlingsgolv.

Kontaktuppgifter
Tävlingsorganisatörer:
Ann-Sofie Rångefors, svirvlan.ase@gmail.com, 070-3187679
Anna Isvén, anna.isven@gmail.com, 073-0561003
Tävlingsledare:
Anders Thörngren, anders.thorngren@gmail.com, 070-6225084

