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Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg www.sportscenter.dk 

Vildbjerg ligger midt mellem Herning og Holstebro, og der går tog til Vildbjerg.  
Sports- og Kulturcentret og hotellet ligger i kort gåafstand fra banegården. Kommer du i bil, 
er der gode parkeringsmuligheder. 

Spørgsmål under arrangementet kan rettes til Sports- 
og Kulturcentrets reception. 
Har du spørgsmål til  Rock på Heden udvalget, kan du 
blot henvende dig til os. Vi bærer alle et ”Rock på He-
den skilt” under hele arrangementet. 

 

Kontakt til Rock på Heden udvalget inden arrangementet 
Gert Høeg tlf. 30 95 38 73 - mail: salling20@hotmail.com.  
Karin Mikkelsen - mail: karinmik@gmail.com 

Hjemmeside: komogdansdanmark.dk/herning/afdeling-rock-paa-heden 

Facebook gruppe: Rock på Heden (Husk at anmode om medlemsskab til gruppen) 

VEJVISNING TIL VILDBJERG 

KONTAKT OG YDERLIGERE INFORMATION 
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Kom og Dans Herning og Kom og Dans 
Holstebro har igen fornøjelsen, at invi-
tere dig til en fantastisk efterårs danse-
weekend.  

Det foregår i Vildbjerg Sports- og Kultur-
center,  fra fredag 10. november til søn-
dag 12. november 2017. 

Der vil være kurser i 5 sale og på 5 for-
skellige niveauer, begynder, fortsætter, 

videregående, tema og veteran niveau.  

Vi vil blive undervist af både danske og 
norske instruktører. 

Et udførligt program er klar i god tid 
inden tilmeldingen åbner. Programmet 
vil blive offentliggjort på hjemmesiden 
og i Facebookgruppen Rock på Heden. 

 

TILMELDING OG BETALING 

Vi åbner for tilmelding søndag 17. sep-
tember 2017 kl. 12.00 og lukker 22. ok-
tober 2017, eller ved 220 tilmeldte dan-
sere. 

Alle der ønsker at bo 2, 3 eller 4 sam-
men, skal tilmelde sig på én og samme 
tilmelding, hvor hver deltagers oplys-
ninger registreres - og der betales også 
samlet. Det fremgår alt sammen af til-
meldingsblanketten. 

Værelserne fordeles efter først til mølle 
og vi kan ikke garantere at opfylde alle 
ønsker. Hvis vi ikke kan opfylde dit/jeres 
ønske, vil du/I blive kontaktet.   

Tilmelding og betaling kan ske med bå-

de dansk og norsk Visa Dankort og  Ma-
stercard og du får en mail med be-
kræftelse og kvittering på tilmelding og 
betaling. 

Din tilmelding er bindende men, hvis du 
bliver forhindret går pladsen til en dan-
ser på ventelisten.  Afbud sker ved kon-
takt til Gert Høeg på  tlf. 30 95 38 73 
eller på mail: salling20@hotmail.com.  

Tilbagebetaling kan ske indtil lørdag 21. 
oktober mod et gebyr på 150 kr.  

Du kan tilmelde dig på:  
komogdansdanmark.dk/herning/
afdeling-rock-paa-heden  fra søndag 17. 
september kl. 12.00. 
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Overnatning foregår i 2-, 3- eller 4-
sengsværelser med bad og toilet.  Til 
de unge er der 10-sengsværelser. 

Hvis du gerne vil bo alene, eller kun to 
sammen på et værelse, kan du/I ønske 
frikøb. Det er dog ikke en ret du har, 
og derfor skal frikøbet heller ikke beta-
les, før du kommer.  

Vi ved nemlig først til allersidst i plan-
lægningen, om det er muligt at efter-
komme ønsker om frikøb, og derfor 
skal det først betales ved indtjeknin-
gen i Vildbjerg.  

 

Der er ikke overnatningsmuligheder 
nok på Vildbjerg Sports- og Kulturcen-
ter, så derfor vil dansere der ønsker 
frikøb ofte blive indkvarteret på hotel-
let, der ligger i kort gåafstand til cen-
tret.  

Du skal selv have sengelinned og hånd-
klæder med - eller du kan leje senge-
linned og 2 håndklæder i centret, for 
80 kroner. 

Værelserne skal være tømt senest søn-
dag kl. 10.00. Der vil være mulighed 
for bad og omklædning i forbindelse 
med svømmehallens faciliteter. 

VÆRELSER OG OVERNATNING 

HVAD KOSTER DET? 
DANSERE OVER 25 DANSERE UNDER 

25 I KØJERUM 

Hele weekenden med overnatning 
i  2, 3 eller 4 personers værelser 
(inkl. festmiddag lørdag) 

1.300,- 650,- 

Tillæg for dobbeltværelse, pr. per-
son (betales ved indtjekning i Vild-
bjerg 

300,-  

Hele weekenden u/ overnatning 
og uden morgenmad. (inkl. fest-
middag lørdag) 

900,- 425,- 

Kun danseaften lørdag - med fest-
middag lørdag aften 

350,- 250,- 

Kun danseaften lørdag uden fest-
middag lørdag aften  

125,- 50,- 
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Der er gode bade- og omklædningsfaci-
liteter i centret, ligesom der er mulig-
hed for en rask svømmetur i centrets 
svømmebassin eller en tur i jacuzzien. 

Vi har adgang til svømmehallen mv. 
lørdag eftermiddag mellem kl. 16.30 og 
18.00, og lørdag nat mellem 01.00 og 
02.30. 

Der vil være mulighed for at købe dan-
sesko  fra Empire sko, det meste af lør-
dagen, indtil ca. kl. 21.00. 

Der også være mulighed for køb af kjo-
ler mv.  i løbet eftermiddagen/aftenen. 

BAD OG OMKLÆDNING 

SALG AF KJOLER OG SKO 

Sports- og Kulturcentrets kiosk er åben 
under hele arrangementet.  

Her kan du købe yderligere mad, drik-
kevarer, slik og forskellige former for 
nødder og  chips. 

 

Det er ikke tilladt at tage egen forplej-
ning med. 
Du kan bestille en baguette eller sand-
wich til hjemrejsen søndag. Dette skal  
ske senest lørdag eftermiddag inden kl. 
18. 

KIOSK I CENTRET 

VI FØLGER KOM OG DANS ÅNDEN 

 Danseglæde, fysisk udfoldelse og 
socialt samvær er det vigtigste. 

 Alle skal føle sig velkommen, og 
alle danser med alle, da vi jo ikke 
har fast  dansepartner.  

 Alle dansere skal skifte partner i 
undervisningen. 

 Piger, I opfordres til også at byde 
op til dans. 

 Festmiddagen og danseaftenen er 
alkoholfri. 

 Hjælp gerne med at flytte borde 
og stole. 

 Ryd op efter dig selv, både på væ-
relserne og i danselokalerne. 

 Efterlad bordene ryddet for fla-
sker, affald og lign. 


