Kristiansand Danseklubb og
Norges Danseforbund inviterer til
Norgesmesterskap i
10-dans!
Lørdag 7.november 2020
Adresse: Tveithallen: Kalvåsveien 42, 4658 Tveit
Parallelt med Norgesmesterskapet arrangeres det Nasjonal og Regional flerdans
konkurranse i Sportsdans, se egen invitasjon (link)
Norges Danseforbunds retningslinjer for utdeling av NM-medaljer:
NM medaljer deles ut i Norgesmesterskap i eliteklassene i aldersklassene fra 13 år
og oppover. Det må delta minst 6 par i en klasse for at utøverne skal være berettiget
NM medaljer.
De 3 øverste plassene premieres med NM medaljer. Det skal deles ut en medalje til
hver utøver.
Klasser - NM 10-dans:
Junior 2 Elite
Ungdom Elite
U21 Elite
Voksen Elite
Voksen PD
Senior
Rullestol Klasse 1 og 2

Konkurransen følger gjeldende reglement fra Norges Danseforbund og WDSF`s
reglement. Dommere utnevnt av Norges Danseforbund.
Elite: Begge danserne i paret MÅ fylle 13 år eller mer i 2020 for å delta i
Norgesmesterskapet.
Lørdag 7.november 2020
Konkurransestart med Offisiell åpning av Norgesmesterskapet kl. 12.30
Dørene åpnes kl. 10.30
Startnummer hentes senest en time før start.
Smittevernsansvarlig
Hver klubb skal ha en egen smittevernsansvarlig med på arrangementet.
Denne personen skal sørge for at klubbens egne deltakere følger smittevernsregler
underveis i konkurransen.
Ber om at alle klubbene sender navn på smittevernsansvarlig til Ane
(smittevernsansvarlig hos arrangørklubb) snarest: ane.omdal.aune@me.com
Vedkommende er også ansvarlig for å melde fra til Ane ved sykdom i egen klubb så
snart som mulig.
Den enkelte klubb må ha en plan for hvordan evt. sykdom blant egne utøvere skal
ivaretas mht. Evt. testing/ hjemtransport.
Publikum/delegater:
Send mail til arrangør med hvor mange publikum/delegater hver klubb ønsker å ha
med, da med fullt navn og mobilnummer til hver enkelt. Det vil da bli sendt mail om
felles innbetaling på vipps.
Mail sendes til: post@kdkdans.no

Hotellavtaler- Kode: KDK NM2020 (tilbud gjelder til 31.10)
Radisson Blu Caledonien: inkludert frokost pr. natt
Bestilling: 38 11 21 00
Enkeltrom:
Dobbeltrom:

kr. 990,kr. 1190,- + 200,- pr. ekstraseng/person pr. natt

Hotel Dronningen: samme inngang/resepsjon som Radisson Blu Caledonien
Bestilling: 38 04 70 00 eller mail: post@hoteldronningen.no
Enkeltrom:
Dobbeltrom:
Trippelrom:
4-sengsrom:

kr. 750,kr. 850,kr. 950,kr. 1050,- + 100,- pr. ekstra ekstraseng/person pr. natt

Tillegg frokost

kr. 145,- pr. person

Clarion Hotel Ernst: inkludert frokost pr. natt
Bestilling: 38 12 86 00
Enkeltrom:
Dobbeltrom:
Trippelrom:
Familierom:

kr. 850,kr. 950,kr. 1200,kr. 1450,- (2 voksne + 2 barn)

