
                            

 

 
IDO NM 2021 – infoskriv til dansere, foreldre og trenere 
 
Velkommen til Dance Challenge 6 og Norgesmesterskapet i Kongsvingerhallen 29.-31. 
oktober. Vi i Victory Dance skal gjøre vårt aller beste for at dere skal få en super dansehelg i 
Kongsvinger. 
 
Påmelding:  
Alle dansere må meldes på innen fristen som er fredag 22.10. kl. 17:00  
Påmelding gjøres her: 
https://medlem.deltager.no/dansing/event/348217/19FDBEE92A644E1FB2B873D2E7DC1B4
8 
 
 
Tidsskjema: 
Oppdateres jevnlig på vote4dance. Veldig viktig at du følger med her på oppdateringer 
underveis. Du kan finne konkurranse på vote4dance her: 
https://www.vote4dance.com/home/comp/2092 
 
 
Arrangement 
Vi har opprettet et arrangement på FB der du kan følge med for info og løpende 
oppdateringer:  https://fb.me/e/1u53Ft7pP 
 
 
Kiosk / Cafe 
Vi har en kiosk og en café / sitteområde avskilt fra dansehallen der man kan kjøpe seg kaffe 
kaker, mineralvann, og diverse småvarer. I tillegg ett varmt måltid lørdag og søndag. Du kan 
betale med vipps, kort eller kontanter 
 
 
Kongsvinger by  
Er en flott liten by med mye å by på. Dersom man skal være her over helgen så hvorfor ikke 
titte litt på noen av  fasalitetene vi har i nærområdet. Rett utenfor hallen er det 
aktivitets/leke/skatepark, tufteparken, festningen, flotte koselige kafeer i gamlebyen, 
Øvrebyen eller hva med en liten tur opp til Kongsvinger festning?  
 
 
Spise i Kongsvinger 
Vi kan anbefale mange flotte restauranter i Kongsvinger. Manis og Castrum er våre 
favoritter, men vi har også Glommen sushi, Platos bar & tapas og Chang Ching House 
 



                            

 

 
 
Fremkommelighet 
Vi ligger en times kjøretur fra Gardermoen. Derifra kan du ta tog til Lillestrøm og deretter 
bytte til Kongsvinger. Eller tog direkte til/fra Oslo.  
 
 
Kongsvingerhallen 
Er en stor kunstgresshall og vi skal innrede og pynte etter beste evne slik at vi får en god 
atmosfære. Ettersom hallen er så stor kan det være ganske kjølig så sørg for å kle på dere 
godt. Les mer om hallen her: https://kongsvingerhallen.no 
 
 
Hotell og overnatting i nærheten: 

• Vinger Hotell og spa (i byen): https://www.vinger.no 
• Kongsvinger budget hotell (i byen): https://www.kongsvingerbudgethotel.no 
• Skaslien gjestgiveri (ca. 20 km fra Kongsvinger: https://skaslien.no 
• Festningen (i byen): https://festningshotellene.no/festningen-hotel-resort/ 
• Sigernessjøen camping ca. 10 km fra Kongsvinger: https://sigernescamp.no 
• Slobrua gjestegård: ca 15 km fra Kongsvinger) https://www.slobrua.no 
• Sanngrund camping (ca 20,5 km fra Kongsvinger): https://sanngrund.no 

 
 
Finalegalla lørdag 30.10 kl. 19:30 
Dette vil du ikke gå glipp av. Vi sparer elite solo finalene i jazz moderne og disco til en 
forrykende finalefest der vi kårer norgesmesterne. Det vil bli et åpningsshow, presentasjon 
at flotte dommere, innmarsj finaledansere og rett og slett mange spennende overraskelser. 
Det vil bli åpen bedømming og publikum vil få ta del av bedømmingen og gjette seg frem til 
hvem som vinner. Mye moro i vente med andre ord! 
 
 
Premier 
Vi har flotte premier laget av Rola og offisielle NM medaljer fra Norges Danseforbund.  
 
 
Publikum inngang 
Kr 120,- for voksne 
Kr 60,- for barn/honnør 
Betaling skjer på vipps 107058 og kvittering vises frem i inngangen.  
 
 
 
 



                            

 

 
 
Parkering 
Det finnes parkering i umiddelbar nærhet av hallen. Du kan også kjøre litt forbi hallen der du 
finner parkering på Kongsvinger ungdomsskole (mest på baksiden) eller kjøre inn til høyre 
ved hallen mot sentrum vgs der det også finnes godt med parkering. Du kan også parkere 
ved rådhusteateret som du vil kjøre forbi rett før du når hallen. Vi legger ut et kart på 
arrangementet på facebook.  
 
 
Team Captain 
Alle klubber med deltagere i NM må ha en team captain (TC) alle dager. TC vil få utdelt alle 
startnummere til klubben i sin helhet ved oppmøte. TC møte blir  fredag og lørdag 30 min før 
start.  
 
 
Stands 
Simply Perfect vil ha stand og selge flott dansetøy lørdag. Norges Toppidrettsgymnas vil ha 
en liten infostand for deg som snart skal velge videregående skole. Det jobbes med å få inn 
flere.  
 
 
Musikk til Performing Arts 
Må sendes inn på forhånd og skal lastes opp fra hver enkelt klubbleder her. 
https://drive.google.com/drive/folders/1-
5UXQN098vkKuz0g3GxwBzW2kFZ8ZGW6?fbclid=IwAR2uLBSI7IFE_oj6uK524OIr9_WuDsinzEV
w3yvcHTT9RXNVH5FQJ4zwstM 
 
 
MUSIKKFIL (trenere) 
Finn frem til rett mappe og sørg for at alle musikkfiler er navnet med:  

1. startnummer 
2. Disiplin 
3. Nivå 
4. Aldersklasse 
5. navn 
6. tittel (hvis show)  

 
Eks: “347 moderne champ junior Marlene Myhrer (Rapunzel)” 
 
Dansere: lever musikkfilen til klubben din ferdig navnet, det setter treneren din pris på. 
TRENERE: dette skal være på plass innen påmeldingsfristen 22.10 kl. 17:00.  


