
   

   

Hjärtligt välkomna till 
Mastertävling i HIPHOP 

21 september 2019 i Västerås 
 
Vi är väldigt glada och stolta över att få möjligheten att arrangera en Mastertävling i HIPHOP 
  

Tävlingen hålls i  

Kristiansborgshallen, Sångargatan 1 Västerås 
 
Vi tar emot Swish och kort i entrén men vi uppskattar om ni betalar med Swish. Det går bra att betala i förväg 
och sedan visa kvittot i entrén. (Swishnummer 1234571410)   
 
Entré: 
Barn (6-16 år): 60 kr 
Vuxna: 120 kr  
 
Antalet lagledare enligt SDO´s regler. 
Vill ni byta lagledare under dagen erbjuder vi två möjligheter. 

1. Ska båda personerna stanna på arenan kan vi byta betalande besökare till lagledare och lagledare till 
betalande besökare genom att ni går till vakten i dansaringången. 

2. Ska ni helt byta lagledare mao lagledare 1 lämnar arenan då lagledare 2 tar över, erbjuder vi 
möjligheten att under en tid gå omlott. Skicka då ett mail till helene.bergstrom@hotmail.com senast 
20 september kl 12:00. Ange namn och vem som byter av vem. 

 
Dansare samt lagledare passerar in via ingången på skolgårdsidan och publik via publikentrén på framsidan 
mot idrottsplatsen. SDO medlemmar med medlemskort går in gratis via dansaringången! 
 
Insläppet öppnar kl. 08:30.  Omklädningsrummen finns i korridoren vid dansarentrén, killarna har eget 
uppmärkt. Lämna inte värdesaker i omklädningsrummen!  
 
Nummerlappar för varje dansskola placeras på lagledarborden som finns på var sida om dansgolvet. Eventuella 
strykningar på tävlingsdagen ska vara gjorda senast kl.09.10 
OBS! Inga efteranmälningar kommer att tas emot på tävlingsdagen. 
 
Lagledarträff hålls ca kl. 09.30, plats meddelas i hallen. 
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 plocka upp efter sig i omklädningsrummen efter tävlingens 
slut och att ni som lagledare kollar av detta innan hemfärd. Som tack för hjälpen bjuder vi lagledarna på fika 
under dagen.  
Tävlingen startar kl.10.00 enligt tidschemat på vote4dance.com 
 
Mat  
Det kommer att finnas en servering vid publikentrén i hallen där ni kan köpa kaffe, smörgåsar, fikabröd, varm 
korv, toast och dryck. Grillen med hamburgare är öppen 11:00-17:00. Betalning med Swish och kort i 
serveringen! 
 
VARMT VÄLKOMNA! 



   

   

 

  Antal lagledare 
Ackes 2 
DA Nkpg 1 
DV 1 
DWSUN 4 
Edge Uppsala 1 
FLEX 1 
HD 1 
KD 1 
Kindahls 1 
KSD 1 
Laisings 1 
Let's Move 2 
M&M 2 
MD 2 
NDC 1 
SDC 1 
Sinclairs Dala 1 
Sinclairs Gbg 1 
STEPZ 1 
STINAS 3 
Uddans 2 
Wilson 2 

 


