Välkomna till Kungsör den 10 & 11 oktober!
Nu är det äntligen dags för höstens första Challenger. Med de nya
förutsättningarna kommer här lite info om hur tävlingen kommer att gå till.
Allmän information
Adress: Sporthallen Kungsör, Kaplansgatan 3B, 736 33 Kungsör
Parkering: Parkering finns längs kortsidan och långsidan på Hall 2, samt runt om i området. Det finns även
på apotekstorget med en gångväg till hallen.
Tävlingsordning: Finns på vote4dance och det uppdateras under tävlingsdagen. Om ändringar sker under
dagen så läggs info upp på tävlingens startsida på vote4dance. Se till att vara på plats senast 1 timme före
utsatt tid för din tävlingsstart.
Nummerlappar: Nummerlappar skickas ut i förhand, dansskolan delar ut dem till sina dansare. Om man
skulle glömma nummerlappen så löser vi det på plats i Hall 1.
Strykningar görs så tidigt som möjligt, helst innan tävlingsdagen. Strykningar under tävlingsdagen görs till
en funktionär. Nummerlappar som inte har hämtats ut 30 min innan tävlingsstart för aktuellt block stryks
automatiskt.
Omklädningsrum: Omklädningsrummen är öppna men ska inte användas.
Toaletter: Alla dansare använder toaletterna som finns i omklädningsrummen. Väntande anhöriga kan
använda toaletterna som finns vid A-hallens entré. Dock tar vi bara in 3 personer i taget för att inte skapa
trängsel.
Mat: På baksidan av hallarna kommer det att vara ett litet tält där vi säljer kaffe, hamburgare, korv, toast
och lite annat smått och gott. På söndagen är det ett enklare utbud och ev flyttar kiosken in i hallen då
med försäljning genom lucka ut på framsidan.
Väntande anhöriga: Det finns möjlighet att vara utanför arenan. På framsidan finns det en lekpark och på
baksidan finns det en kiosk som har öppet under hela tävlingarna. Sittplatser kommer att finnas i tält, dock
är det begränsat antal platser och vi ber alla att hålla avstånd. (Obs ev bara på lördagen)
Live-sändning: Tävlingen kommer att sändas live via länken https://letsmove.streamify.io/ mot en kostnad
på 99kr. Man skapar ett konto för att komma vidare till betalning och sedan livesändningen.
Allergi: Glöm inte att man inte kan ta med nötter in i arenan, tänk även på var ni sprayar med hårspray
samt parfym.
Funktionärer: Funktionärer finns på plats för att hjälpa till om det behövs, allt från snabba ombyten till
hjälp med nummerlapp eller löshår. Hälsa alla dansare att vi hjälps åt i hallarna så att allt ska bli så bra som
möjligt.

Beskrivning av Arenan
Vi har valt att använda alla 3 hallarna.
Vi har hall 1 som ankomsthall, hall 2
som uppvärmning/vänthall och hall 3
som tävlingshall. Hall 2 och 3 är
avgränsade med ett nät samt backdrop.
Dansarna går in genom entrén till Challen som vi valt att kalla för hall 1. Där
inne får man sin nummerlapp och
förbereder sig för att gå vidare in till hall
2. Man går utomhus en liten bit för att
komma in till hall 2. Man tar med sig
sina saker när man går från hall till hall.
Ska man dansa i flera block efter
varandra så kan väskan stå kvar i hall 1. Man kan värma upp både i hall 1 och hall 2. I hall 2 kommer vi att
ställa upp nästa klass som ska tävla efter bestämda heat så att dansarna är redo när det börjar närma sig.
När man har dansat sin första rond kan man se resultatet på en tv-skärm i hall 2. Vi kommer att slussa
dansarna runt mellan hall 2 och 3 mellan ronderna. Går man inte vidare så lämnar man hallen genom
hallens ordinarie entré. Som anhörig kan man ta emot dansarna på framsidan när de är klara. Ska man
dansa i blocket direkt efter så kommer man antingen gå korridoren runt till hall 1 igen eller byta om snabbt
i hall 2 om det är stressigt.
TÄNK PÅ ATT:
•
•
•
•

Vara färdiga med hår och smink och var ombytta när ni kommer.
Ha en enkel tygväska eller liknande med era kläder i så att det går snabbt att byta om och som är
lätt att bära med sig runt om i hallarna. (Rullväskor är inte att föredra)
Var på plats minst 1 timme före utsatt tid för tävlingsstart för din klass. Vi kan ta in tid under
tävlingens gång, blir det någon förändring i tidsschemat så måste vi kunna få tag i er.
Glöm inte säkerhetsnålar!

Hör av er om ni har
några frågor!
Vi ses!
Vi på Let’s Move

