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Välkommen till
LINKÖPINGSTRIPPELN

3 maj 2003
MOMS & Folkungagillet inbjuder härmed till den åttonde Linköpingstrippeln. En danstävl
i vals, schottis och hambo. Varje dans räknas som en egen tävling. Det är alltså fullt möjli
ställa upp i endast en eller två av danserna. Det totala antalet deltagare är maximerat til
par. Regler för tävlingen på baksidan. Alla tävlar gemensamt från början, men om man i
kommer med i semifinal fortsätter man i B-grupp istället.

Nytt för i år . Bästa förening. Den förening som sammanlagt får flest poäng efter första k

Anmälan m.m.

Det går attintresseanmäla sig (är inte bindande) antingen med hjälp av det medskickade
formuläret eller direkt till Torbjörn på telefon eller epost (se nedan) eller via internet (där
kommer att uppdatera informationen om tävlingen allt eftersom). Vår hemsida finns på:

http://www.ida.liu.se/~torjo/Linkopingstrippeln/

Använd gärna intresseanmälan så att vi får namn m.m. mer lättläst. Detta ger förhoppni
att vi kan återge era data korrekt senare (ibland svårt att se på inbetalningskorten vad som
Vi vill gärna ha det rätt för både vår och er skull.

Anmälan (inbetalning) sker till MOMSpostgiro 58 13 45-6 senast 2003-04-15. Par som
efteranmäler sig får starta först. Startavgiften är 500:- per par (350:- för ungdomspar, se
baksidan) och i detta ingår middag, fika och dräktmärke.

Skriv på inbetalningskortet endast era namn, förening ni tävlar för, telefonnummer och
eventuell epostadress. Detta gör att vi kan få tag i er om något inträffar eller om vi undrar
något data.

Bekräftelse skickas ut senast 2003-04-23.

Vi ser gärna att ni bär folkdräkt, men det är inget krav.

Frågor besvaras av Torbjörn Jonsson, 0702-34 48 38 (torjo@ida.liu.se).

Väl mött i ett vårlikt Linköping!
önskar

MOMS & Folkungagillet
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Deltagande i olika grupper

I tävlingen kommer det att finnas några olika grupper. Dessa är ungdoms-, veteran- och
grupp (förutom den vanliga tävlingen). Alla kommer att vara med i den normala tävlinge
men det kommer att finnas extra resultatlistor för dessa grupper.

För att deltaga i ungdomsgrupp får ingen i paret vara född tidigare än 1988. Ungdomsgru
dansar i en egen ring i åtminstone kvalomgången. För att deltaga i veterangrupp får ing
paret vara född senare än 1953 samt att summan av åldrarna är minst 110 år.

För att vara med i B-grupp finns det inga hinder för någon. Man kommer automatiskt me
grupp om man inte går till semifinal. En anledning till att vi har denna grupp är att vi vill a
alla skall få dansa så mycket som möjligt och inte bli stoppad redan efter en kvalomgån

Bästa Linköpingspar kommer att koras separat för varje dans.

Nytt för i år . Bästa förening. Den förening som sammanlagt fått flest poäng efter första kv
Föreningstillhörigheten måste anmälas vid intresseanmälningstillfället.

Genomförande

Alla kommer att tävla i samma grupp från början i en kvalomgång. Efter detta kommer ca
av deltagarna att gå vidare till semifinal. Till final går 10 par eller ca 50% av semifinaliste
(dock max 12 par).

De som inte går till semifinal kommer att fortsätta tävlandet i B-grupp. I denna kommer e
extra kvalomgång att genomföras. Till B-final går 10 par eller ca 50% av B-gruppen (dock
12 par).

Observera att dessa regler gäller för varje enskild dans och att man därför alltså t.ex. ka
hamna i B-grupp i vals och semifinal i schottis och hambo.

Poängbedömningsregler

Domarna bedömer vals av bostontyp, hoppschottis och nighambo. Varje domare ger en
för det samlade intrycket av rytm, karaktär, stil och samdansning.

I kvalomgångarna kan man få mellan 1 och 10 poäng per domare. Domarna ger mellan
10 poäng i semifinal och mellan 9,0 och 10,0 i final. I grupp B ger domarna mellan 3 och
poäng i det extra kvalet och mellan 7,0 och 8,0 i final.

Poängräkningen börjar om efter både kvalomgång, extra kvalomgång och semifinal.

PUBLIK
Vi ser gärna att en stor publik kommer och tittar. De som dansar behöver uppmuntran, stö
framförallt applåder för att göra sitt allra bästa. Varmt välkomna till Linköpingstrippeln på
Cupolen önskar MOMS och Folkungagillet.
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Linköpingstrippeln 2003
Intresseanmälan

Kavaljer Dam

Namn: ___________________________ __________________________

Dräkt: ___________________________ ___________________________

Förening: ___________________________ __________________________

Födelseår: ___________________________ __________________________

Gatuadress: ___________________________ __________________________

___________________________ ___________________________

Postnr: ___________________________ __________________________

Postadress: ___________________________ __________________________

Telefonnr: ___________________________ __________________________

Epostadress: ___________________________ __________________________

Speciell mat: ___________________________ __________________________

Deltagit: 1996[ ] 1997[ ] 1998[ ] 1999[ ] 1996[ ] 1997[ ] 1998[ ] 1999[ ]
2000[ ] 2001[ ] 2002[ ] 2000[ ] 2001[ ] 2002[ ]

Extra mat (antal extra personer):____________

Deltager i: Vals[ ] Schottis [ ] Hambo [ ]

Övrigt:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Skickas till (före 2003-02-23): Skickas till (efter 2003-02-23):

Linköpingstrippeln Linköpingstrippeln
c/o Torbjörn Jonsson c/o Torbjörn Jonsson
Skattegården 135 Igelkottsvägen 2
586 48  LINKÖPING 590 31  BORENSBERG
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