
   

 
 
Varmt välkomna till Västerås och Svenska mästerskapen i dans 2019 
 
Vi har över 3100 deltagare anmälda från hela Sverige och vi känner oss förväntansfulla och 
upprymda över att vi nu snart är framme vid årets största händelse inom dansvärlden i 
Sverige, Svenska mästerskapen i dans 2019. 
    
Vi vill här informera er om några saker inför SM dagarna. 
 
Lagledare: 
Lagledarband har skickats ut till er i förväg. Vid ev byten av lagledare under dagen kontaktar 
ni entrékassorna för att klippa bandet och få ett nytt. Om ni saknar något band tveka inte att 
höra av er till oss. 
 
Lagledarna kommer att bjudas på fika under dagen. Lagledarnas roll är som vanligt att hjälpa 
sina dansare tillrätta under tävlingen och se till att de är beredda vid sina ronder. Vi vill också 
att ni ber era dansare att städa upp efter sig i omklädningsrummen efter tävlingens slut och att 
ni som lagledare och ansvariga kollar av detta innan hemfärd. Detta är extra viktigt nu när vi 
har 5 dagar med dans och vi vill ha en trevlig ren atmosfär för ALLA deltagare. 
Dansarmband har skickat tillsammans med lagledarbanden, efteranmälda dansare får sina 
band då ni hämtar ut nummerlapparna. 
 
Nummerlapparna kan lagledarna hämta ut redan tisdag kväll i foajén på arenan 18.00-20.00. 
Övriga dagar, onsdag 11:00-13:00, torsdag-lördag 08:00-10:00 och söndag 07:30-10:00  
 
Om ni vill lämna nummerlapparna i arenan mellan dagarna går det bra att göra detta genom 
att lämna i dem i caféet i C-entrén (här finns de också att hämta övrig tid) och hämta nästa dag 
i foajen. 

Lagledarbord: 
Lagledarborden är numrerade och varje dansskola få ett nummer som visar vilket bord man 
blivit tilldelad. En karta och en förteckning över bord och dansskolor kommer att finnas i 
båda hallarna. Tävlar ni i båda hallarna under en dag, är ni tilldelad bord i båda hallarna. 
 
Tid för lagledarmöten finns i vote4dance 
 
  



   

Invigning: 
Varje tävlingsdag börjar med en invigning 30 minuter innan tävlingsstart i A-hallen. 
 
Onsdagen och torsdagen öppnas med inmarsch där två dansare från varje dansskola bär 
dansskolan fana/skylt, vi ser gärna att de är dansskolans yngsta och äldsta tävlingsdansare. 
Övriga dansare gör entré från den sida ni tilldelats lagledarbord efter att alla fanbärare ställt 
upp sig och Maria gett ”kommando”. Vänligen informera era tävlande redan nu om 
inmarschen och det är extra roligt om ni har SM inspirerade klädsel i blå-gult eller SM 
kollektionen, ballonger, vimplar mm. Hejaramsor uppskattas så klart  
 
Parkering: 
SM i Dans är en mycket stor tävling och för att underlätta resor till och från arenan vill vi göra 
er uppmärksammad på att Hotell Plaza tillsammans med Axelssons erbjuder gratis buss till 
och från hotellen i Västerås city. För att vara garanterad en plats på morgonturen till arenan 
rekommenderar vi att ni bokar en plats på bussen, självklart är det också gratis!  
Mer information på SMiDANS.com 
 
Parkering finns i området runt hallen men Västerås Stad bygger ny innebandyhall i anslutning 
till Bombardier arena vilket begränsar parkeringsmöjligheterna. 
Rocklunda är ett multi-idrottsområde och det är många aktiviteter som pågår samtidigt så 
vänligen parkera ”klokt” stäng inte in någon bil. 
Parkeringsvakt finns på plats för hänvisning!  
 
 
Mat:  
SM kiosk i foajén: kaffe, dricka, go bitar, korv & bröd mm  
SM kiosk och grill i c-hall: kaffe, dricka, go bitar, toast, hamburgare och korv & bröd mm  
 
Se öppet tider på www.smidans.com 
 
OBS! 
Tävlingen kommer att vara kontantlös och vi ta endast emot kort och swish betalningar. 
(förköp av entré kan göras till alla dagar tisdag kväll 18:00-20:00 i foajén på arenan). 
 
Entré     1234571410 
Café    1233727658 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

Musik: 
Konstnärligdans, Formation, Artistic Ballroom/Pardans show: 
Musiken ska vara inskickad senast 27/5. Varje dansskola ansvarar för att alla filer blir inskickande. 
Musikfilen ska t.ex. heta 152 Jonathan Isaksson där 152 är startnummer enligt startlistan på dans.se 
För att döpa om din fil till rätt namn på PC: höger klicka på filen välj sedan byt namn och skriv i start 
nr och namn.  
För att döpa om din fin på Mac: klicka på filen två gånger med ett litet mellan rum, alt högerklicka på 
filen klicka på visa info gå in på namn och filtillägg. När du skickar din fil föreslår vi att använda er av 
ett överföringsprogram tex. https://sprend.com/ eller något annat filöverföringsprogram så riskerar ni 
inte att eran fil är för stor eller att kvalitén på låten blir sämre. För att skicka en fil via 
https://sprend.com/ Starta programmet genom att klicka på länken. Dra och släpp filen på hemsidan 
eller tryck på bläddra och leta reda på din fil på din dator. Filen ska skickas till 
jonathanisaksson211@gmail.com Arrangören kommer att radera ALLA låtar när tävlingen är slut. 
 
 
Funktionärer från WAD Westra Aros Dance Team kommer att finnas på plats för er på 
arenan. Om ni har någon fråga tveka inte att fråga en funktionär. 
SM-general och chef över hall C är Helene Bergström och chef över hall A är Henrik 
Forsen. 
 
Vi kommer regelbundet uppdatera webbsidan www.smidans.com där finner du information om 
tidschema mat, utställare och övriga erbjudanden under SM–dagarna. 
 
Följ oss också på Facebook och Instagram. Använd gärna #smidans 
 
 
Västerås Danscenter och Westra Aros Dance Team bjuder upp till dans. 
Varmt välkomna! 
 
Maria Isaksson och Helene Bergström 

         

 

 


