
 

 

 

 

 
 

Tävlingsinformation  
Varmt välkomna till Karlstad och 35-årsjubilerande 

Rocksulan helgen den 21-22 mars 2020. Vi är 

otroligt stolta över att kunna erbjuda er en helg med 

massa dans och en rejäl spridning av alla våra 

fantastiska tävlingsklasser. Fröding Arena på 

Kronoparken är lätt att hitta, bjuder på stora, rymliga ytor och har 

Värmlands bästa dansgolv. I vår kafeteria finner ni härliga alternativ allt 

från fika, lättare mat och vid lunchtid öppnar vi ”Rocksulegrillen” Missa inte 

den här tävlingen och glöm inte att Sola Skiner Alltid i Karlstad. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tävlingsorganisatör:  Hans Henriksson 076-767 00 55 hanshenriksson42@gmail.com 

Tävlingsledare:  Jimmy Karlsson 070-308 90 14 jimmy@barnenaa.se 

Tävlingskontrollant:  Rigmor Follinger 070-310 73 37 - rigmor.follinger@danssport.org 

 

Anmälningsavgift: GP – Lördag: 200 kr/st. N-söndag 200 kr/st. R – söndag: 150 kr/st.  

Anmälan Senast: 2020-02-15 Från tävlande.  2020-02-22 från förening. 

Inbetalning av anmälningsavgift senast: 28 februari 2020 till Bankgiro 5677-9424 (Rocksulan) 

Efteranmälan mailas till: Jimmy Karlsson - dans@barnenaa.se 

 

Rocksulans Grand Prix 
Entré GP: Vuxen: 100 kr/st. 7-16 år 60 kr/st. 

 

Tävlingsdatum:  Lördagen den 21 Mars 2020 

Plats:  Fröding Arena, Kronoparken 

Adress:  Posthornsgatan 6B, 656 32 Karlstad 

 

Preliminära tider: 

08:30 Lokalen Öppnar    

09:00 Avprickning senast via Vote4Dance   

10:00 Lagledarträff   

11:00 Tävlingen startar  

18:00 Tävlingen slutar ”Preliminär tid” 

 

Rocksulesnurren Nationell och Regional 
Entré Rocksulesnurren: Vuxen: 80 kr/st. 7-16 år 40 kr/st. 

 

Tävlingsdatum:  Söndagen den 22 Mars 2020 

Plats:  Fröding Arena, Kronoparken 

Adress:  Posthornsgatan 6B, 656 32 Karlstad 

 

Preliminära tider: 

08:00 Lokalen Öppnar    

09:00 Avprickning senast via Vote4Dance   

09:30 Lagledarträff   

10:30 Tävling startar   

17:00 Tävling slutar ”Preliminär tid” 

Tidschema kommer att presenteras 2 veckor innan tävlingshelg 

 

Varmt Välkommen! 

Om någon i er förening har 

allergier, t. ex. nötallergi mailar ni 

therese.olsson@rocksulan.com så 

vi kan gå ut med info gällande 

allergier innan tävlingsdagen 
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Information om lokalen 
Klicka här för att komma till Fröding arenas hemsida 

 

Vägbeskrivning 
Klicka här för att komma till kartor 

Vill du ta Bussen från stora torget i Karlstad hoppar du på Linje 2 som går till Kronoparkens Centrum, 

Klicka här för att söka resa 

 

Parkering 
Utanför Fröding Arena finns det parkering. Om parkeringen utanför Arenan blir fullbelagd är närmaste 

större P-plats vid Karlstads Universitetet, c:a 800 m öster om Arenan. 

 

Kafeteria 
Försäljning av enklare fika till sallader, godis och toast. Även det gamla hederliga kaffet till dricka och 

festis. Vi kommer att ta emot både Swish och Kontanter. Glutenfria och laktosfria alternativ kommer 

finnas men i begränsat sortiment. 

 

Rocksulegrillen 
Hamburgare och dricka i ett paketpris. Vegetariskt alternativ kommer att finnas och du lägger på det 

du vill ha från salladsbuffén och dressing. Här kommer vi även att ha en Våffelhörna. 

 

Entré  
Vi kommer att ha tävlingsentré och besöksentré på samma ställe vid stora ingången.  

Vi tar både Swish och Kontanter vid entrén.  

Rocksulans Grand Prix: Vuxen: 100 kr/st. 7-16 år 60 kr/st  

Rocksulesnurren Nationell och Regional: Vuxen: 80 kr/st. 7-16 år 40 kr/st 

 

Övernattning 
Övernattning i Rocksulans lokaler 

Vi erbjuder er övernattning i Rocksulans lokaler på Pumpgatan 1 Karlstad på hårt underlag. Det kommer att finnas max 40 

platser och kostar 150:-/person/per natt inkl. frukost. På fredagen finns det ansvarig på plats mellan 20:00 - 22:00 (Meddela 

om ni kommer senare) På lördagen finns ansvarig på plats mellan 19:00 – 21:00 (Meddela om ni kommer senare). 

Frukostosten serveras mellan 07:30 – 08:30 båda dagarna. Maila therese.olsson@rocksulan.com för att säkra en plats i 

lokalen (Meddela allergier) 

 

Hotell Savoy i Karlstad erbjuder 

rabatterade priser på övernattning, vid 

bokning uppger ni Rocksulan 

Ni får enkelrum för 795:-/natt samt 995:-

/dubbelrum. Klicka här för att komma till 

hotellets hemsida. Hotell Savoy ligger 

centralt i Karlstad med parkeringshuset 

Duvan som granne. Precis över vägen 

ligger tågstationen och på andra sidan 

hotellentrén ni restaurang Pinchos. Flera 

närliggande restauranger och shopping på 

gångavstånd. Med bil tar ni er till Fröding 

Arena på ca 15 min (se även info 

Vägbeskrivning ang bussförbindelse)  
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