
ROCK PÅ HEDEN 2019 
 

 

 

• Spørgsmål om værelsesfordeling, afbud og venteliste: Gert Høeg tlf. 30 95 38 73 - salling20@hotmail.com. 
• Spørgsmål om tilmeldingensdelen: Susanne Frederiksen tlf.: 2872 8500 - susanne.g.frederiksen@gmail.com 

 

FAQ - få svar på de mest  
stillede spørgsmål 
 

Generelle spørgsmål 
1) Hvordan tilmelder vi os, hvis vi er 3 eller 4 der ønsker samme værelse. 

Én af jer skal lave én samlet tilmelding for alle personer. Husk at vi skal have oplysninger på hver 

person: navn, e-mail og telefonnummer, så sørg for have disse oplysninger klar, inden du starter 

tilmeldingen. Der er felter i skemaet til hver person. 

 

2) Hvis vi kun er 2 piger og ikke kan finde en eller to mere, hvad gør vi så? 

Så tilmelder I jer sammen, på et 3- eller 4 mandsværelse. Så finder vi én eller to andre søde piger som 

I kan bo sammen med. Alternativt kan I vælge dobbeltværelse på Hotel Vildbjerg. 

 

3) Jeg (kvinde) kan ikke finde nogen som jeg kan bo sammen med. Kommer jeg så til at bo sammen 

med mænd? 

Vi skal nok finde nogle søde kvindelige dansere du kan bo sammen med. 

4) Hvorfor er der ikke begynderhold? Det har der været? 

Vi har forsøgt med begynderhold 2 gange, begge gange med alt for lille tilslutning til at køre et hold 

igennem, i en hel weekend. 

 

5) Hvad gør jeg, hvis nu en af dem jeg har tilmeldt mig sammen med, ikke kan alligevel? Kommer der 

så en fremmed ind på vores værelse? 

Hvis der opstår tomme senge, vil vi fylde op og tildele pladsen til en anden sød danser. 

 

6) Hvilke kort kan vi betale med og kan vi betale via MobilePay? 

Når du kommer til betalingsdelen i din tilmelding, kan du vælge at betale med  

 

Specielt for NORSKE dansere 
1) Hvordan tilmelder vi os, hvis det er første gang vi skal med til Rock på Heden? 

Inden du kan tilmelde dig, skal du registrere dig som bruger i vores medlemssystem, og du skal skrive 

0000 (4 x null) som Postnummer. Her registrerer du dig som nyt medlem. 

Du kan allerede nu gå ind og registrere dig, så det er klar. 

 

2) Hvilken lokalforening skal nordmand vælge, ved tilmelding? 

Nordmænd skal vælge ’Kom og Dans Herning’ i feltet ’Vælg lokalforening’. 

 

3) Kan nordmænd betale med norsk betalingskort? 

Ja, betaling kan ske med både dansk og norsk Visa Dankort, MasterCard og med MobilePay. 

Valgmuligheden kommer frem i tilmeldingsforløbet. 
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