Information till tävlande/föräldrar inför
Regiontävlingen lördag 30/11
 Tävlingsordning; disco (par, singel, grupp) och därefter hiphop (par, singel,
grupp).

 Insläpp från 08.30, nummerlapparna ska vara hämtade vid lagledarbordet DIK
senast 09.00. Dansarna går in där det står ”TÄVLANDE”.

 Publikinsläpp från 08.30, endast kontant betalning.
Barn 7-15 år 50:- vuxna över 15 år 100:-.

 Lagledarna finns på plats för att dansarna ska känna sig trygga och alltid ha
någon att fråga. Lagledarna finns vid lagledarbordet som är uppmarkerat med
DIK. Lagledare på denna tävling är Towe och Sophia.

 Ej uthämtad nummerlapp tas som strykning. Eventuell strykning på
tävlingsdagen ska meddelas lagledare Sophia; 072-350 50 47.
Tänk på att ni inte kan stryka er bara i en klass, strykning på tävlingsdagen
gäller alla dina klasser.

 Omklädningsrum finns uppmarkerat med DIK i sporthallen, eventuella
värdesaker så som mobiltelefon och plånbok lämnas vid lagledarbordet.

 Alla ska ha skor. I bronsklass är glittriga (paljett, glitter, lack, skimriga och nitar)
tyger och överdriven sminkning förbjudet. Är du osäker, ta med dina
tävlingskläder och visa upp för din lärare.
Tänk även på håret, ni som kan sätta upp det, gör det.

 Föräldrar följer lättast tävlingen via tävlingsprogrammet som finns att köpa på
tävlingen.

 Nummerlappen får ni ha på magen eller ryggen. Tänk på att den ska sitta väl
synligt och kom ihåg att ta med egna säkerhetsnålar! Ett tips för dansarnas del
är att skriva upp sitt startnummer på handen så är det lättare att ha koll.

 I bronsklass har alla 2nd try (en andra chans), vilket gör att alla i bronsklass
dansar minst två gånger.

 Sjukvårdare finns på plats, vi hoppas ju givetvis de får så lite som möjligt att
göra under dagen. Ta med egna huvudvärkstabletter.

 Fiket är välfyllt med gott kaffe / dricka, hembakat och korv/bröd.
Vid lunchtid serveras även pizzaslice. Genom att handla i cafeterian gynnar du
tävlingsdansarna på Dansinstitutet.

 Uppladdning lördag 23/11 klockan 09.30 – 11.00 på dansskolan.
 Kom ihåg att heja på varandra och ha riktigt kul på tävlingen!
Ta tillfället i akt när så många fantastiska dansare samlas, bjud in kompisar, släkt och
vänner för att se tävlingen ”live”. Många i vår region har aldrig sett tävlingsdans.
Vi ser fram emot att göra vårat absolut yttersta för att tävlande och publik ska trivas i
hallen.
Danshälsningar
Sabina Enlund
Tävlingsledare

