
HyggeCup 2023
En hyggelig aften med medaljegaranti - hvor ingen bliver sidst!

Kære VM Dans-elever på vores parhold for voksne.

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere til ”VM Dans 
HyggeCup 2023”. Der er medaljegaranti til alle, og 
der er ingen, der bliver sidst! HyggeCup for voksne 
par afholdes i forbindelse med Institutmesterskab for 
vores børne- og ungdomshold.

Der er garanti for en supergod oplevelse og en dejlig 
aften med kammeraterne fra holdet. Oplevelsen star-
ter allerede, når vores værtinder tager imod jer ved 
ankomst. Her viser de jer til jeres pladser, hvor I frit 
kan sætte jer sammen med jeres holdkammerater.
Hvis I har bestilt mad, kan I hente den allerede ved 
ankomst.

Hvad er HyggeCup?
”HyggeCup” er en hyggelig turnering i cha-cha-cha, 
vals og jive. Man kan sammenligne det med at gå til 
”oldboys-fodbold”, hvor man jo også spiller kampe 
for sjov. I danser i puljer a minimum 10 par på gulvet 
samtidig og er altså aldrig alene på gulvet. Mads star-
ter alle par i takt, hvorefter I danser den koreografi, 
som I har lært på jeres dansehold i cha-cha-cha, vals 
og jive (eller det, I kan huske). Når Mads har startet 
alle i takt, snakker han ikke under dansene.

Vi starter med en indledende runde, hvor dommeren 
på sit papir noterer, hvem der skal i Mesterrække, 
A-række, B-række osv. Den bedste række er naturlig-
vis Mesterrækken. Når alle indledende puljer har væ-
ret på gulvet, beder speakeren (Mads Vad) parrene 
komme på gulvet igen i deres respektive rækker, hvor-
efter I igen danser cha-cha-cha, vals og jive. Herefter 
uddeles der medaljer. Glæd jer − der plejer at være 
landsholdsstemning, og vi sørger for, at det bliver 
hyggeligt og helt nede på jorden. Man må gerne lave 
fejl, og det er også for vores Par Begyndere.

Ugen inden HyggeCup får alle deltagere udleveret et 
rygnummer, som herren sætter på bagsiden af skjor-
ten eller T-shirten med sikkerhedsnåle. 

sted
Ceres Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

dato og tid
Den 4. marts 2023 kl. 18.00–22.00

dommer
Marianne Eihilt

tilmelding
Se bagsiden.......

HyggeCup 2023
- for alle voksne par



tilmelding 
Deltagere til ”HyggeCup” skal tilmelde sig online via 
deltagertilmeldingen til Institutmesterskabet 2023 på 
www.vmdans.dk, hvilket kan gøres allerede nu og 
frem til den 27.01.2023.

sådan tilmelder du dig
Find deltagertilmeldingen til Institutmesterskabet på 
www.vmdans.dk eller ved at scanne QR-koden.

Tryk på ”Tilmeld deltager(e)”
Under turnering vælger I ”HyggeCup for voksne 
par”, skriver jeres navne, vælger den by, I danser 
i, og angiver hvilket hold, I går på.  

pris og billetter
Deltagere skal købe billet via vores billetsystem på 
www.vmdans.dk fra d. 16.01.2023 kl. 12.00.

Når I køber billetter, skal I også angive, om I vil have 
bordplads og i så fald hvor mange. 

Earlybird tilbud (køb inden den 13.02.2023):
 DKK 130,00 pr. person

Køb af billet efter den 13.02.2023:
 DKK 150,00 pr. person

Bordplads: DKK 30,00 + indgangsbillet pr. person

•
•

•

•

•

Vær opmærksom på, at tilmeldingsdelen og køb af 
billetter foregår i to forskellige systemer på vores 
hjemmeside. 

mad og drikke 
Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer, 
da der er et cafeteria i Ceres Arena.

Det vil være muligt at købe et bredt udvalg af sunde 
sandwich m.m. på dagen.

Hvis I ønsker lidt mere at spise end en sandwich, kan I 
forudbestille mad i forbindelse med køb af indgangs-
billet på www.vmdans.dk. Forudbestilling af mad skal 
ske senest den 23.02.2023. Vi understreger, at vi ikke 
tager imod bestillinger af mad efter den 23.02.2023.

Husk jeres kvittering, som I får tilsendt via mail, når I 
bestiller på www.vmdans.dk.

Vi glæder os til at se jer til HyggeCup den 04.03.2023 
og senere på året til Gallafest den 10.06.2023.

VM Dans teamet 


