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Formandsberetning
v/ Jan Kirk Todsen
Der har i flere år været snakket en del om årsmødet, både prisen og længden af
årsmødet har været til debat. Vi ændrede i 2015 årsmødet, så det nu kun varer én
dag, dette gjorde også at det blev billigere at deltage i årsmødet. Vi har nu taget
endnu et skridt i den retning, vi har flyttet årsmødet til Dalum Landbrugsskole,
hvilket betyder at vi nu er kommet ned på en deltagerpris på 430,- kr. Jeg håber at
den lavere pris får flere til at deltage i årsmødet. Det ville være rigtigt flot, hvis alle foreninger
kunne være repræsenteret, det vil også styrke den demokratiske proces.
Som det fremgår af de sidste års budgetter, er det blevet mere krævende at få enderne til at nå
sammen de senere år, og vi ser den samme tendens de kommende år. Vi arbejder hele tiden på at
nedbringe udgifterne og hæve indtægterne. Når vi har konkrete projekter, prøver vi ofte at søge
fonde og puljer, dette er dog meget tidskrævende og er ikke altid muligt at nå, enten fordi
projekterne har en kort frist, eller fordi fondene har en lang ansøgningsfrist og faste
ansøgningstidspunkter. Vi har dog vurderet, at det er nødvendigt med en kontingentstigning på 10,kr. pr. voksne medlem, for at økonomien kan hænge bedre sammen.
Ved årsmødet sidste år blev Brian valgt ind i styrelsen, og der var genvalg til Mette. Jeg er glad for
at konstatere, at med Brians indtræden i styrelsen har vi fået endnu et medlem der har sine
meninger, men også er klar til at tage en god diskussion om de forskellige emner der er på
dagsordenen. Brian blev formand for det nye danseudvalg, der er en stor post, med både
uddannelser og kurser inden for dans foruden dokumentation og udvikling af dansen. Mette fortsatte
som formand for B&U udvalget, desuden blev hun medlem af administrationsudvalget og
næstformand i styrelsen. Der blev desværre igen en vakant plads, da det ikke lykkedes at finde en
kandidat til den sidste plads i styrelsen. Styrelsen kan ikke blive ved med at klare alle opgaver, hvis
der ikke kommer en fuldtallig styrelse. Derfor skal her lyde min kraftigste opfordring til at møde op
og stille op til styrelsen. Der er fem ledige pladser på valg i år. Der er mulige kandidater til de tre af
pladserne, men der mangler stadig til to pladser.
2017 bød på landsstævnet KØST, et stævne der var et samarbejde mellem to lokalforeninger. KØST
bød på flere nye tiltag og selvfølgelig nogle af de kendte. En af de mere specielle nyheder var
dansemaraton. Der var på forhånd mange bud på hvad en dansemaraton mon kunne være, men det
viste sig at være et ønske om at få danset så mange forskellige danse som muligt og samtidig få
dans og musik optaget med kamera, så der er noget dokumentation til fremtiden. Vi er godt klar
over, at ikke alle danse er optaget præcis som de står i hæfterne, og der kan også være småfejl
undervejs, men det giver alligevel et overordnet billede af dansene, som de blev fortolket og danset
i 2017 på KØST. Nogle, nok specielt instruktører, syntes måske det var lidt besværligt, at man ikke
kunne vælge helt så frit hvilke danse man skulle have på legestue- og opvisningsprogrammerne,
som man plejer, men det er mit indtryk, at langt de fleste syntes, det var en sjov og spændende idé,
da de først kom i gang og havde lært hvor firkanten med kameraet var. Nogle stod ofte i firkanten,
og andre var der aldrig. KØST var et rigtigt godt og veltilrettelagt stævne. Hjælperne havde et stort
overskud og havde en stor vilje til at det hele skulle lykkes, både når der var gode oplevelser, men
faktisk mere vigtigt, også når der var noget, der ikke gik som det skulle, og der skulle rettes op på
dette. Det er med til at kendetegne et godt stævne, når hjælperne har overskud til at hjælpe. Jeg vil
gerne takke alle, der var med til at gøre KØST muligt. Uden jer var der ingen landsstævne. Der
bliver brugt rigtig mange timer på planlægningen af et stævne, og det er alle disse frivillige timer,
der bærer hele stævnet igennem. Mange tak for indsatsen, stor som lille.
Samarbejdet omkring KØST har kørt så godt og er blevet rost så meget, at det næste samarbejde
omkring et landsstævne er blevet indgået. I 2019 bliver stævnet afholdt i Varde, som et samarbejde
mellem Varde og Omegns Folkedanserforening og Ølgod Folkedansere. De overordnede linjer er på
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plads, og dem fortæller vi meget mere om på Årsmødet, hvor der også vil være de sidste
opdateringer omkring NORDLEK 2018 i Falun.
En af vore nærmeste samarbejdspartnere er Spillemandskredsen. Vi samarbejder bl.a. om stævner
og kurser/uddannelser. Spillemandskredsen har 75 års jubilæum i 2018, hvor de har inviteret alle
folkedansere til at være en del af jubilæumsfesten der foregår lørdag d. 22. september,
Spillemandskredsen oplyser mere om tid og sted senere.
Jeg vil gerne takke alle der gør en indsats for folkedansen. Det er i disse år, med lave medlemstal at
indsatsen er vigtigere end nogensinde før. Det er også nu det kræver flest ressourcer, og nu det kan
virke mest formålsløst. Jeg er dog overbevist om, at hvis vi ikke kæmper kampen hver dag og
fortsætter med at sætte folkedansen på dagsordenen lokalt, regionalt og nationalt, så kommer det
hurtigt til at se værre ud end det gør i øjeblikket. Jeg takker jer alle for arbejdet, dig som instruktør,
foreningsleder eller kursusleder uanset hvor du udøver dit virke. Jeg vil gerne takke Dorthe på
sekretariatet for din fantastiske måde at være på. Tak til alle i styrelsen, det er altid rart at komme til
møde med jer, I har både meninger og pli, hvilket er uvurderligt for at få det hele til at fungere og
lysten til at tilbringe så mange timer sammen med jer.

Økonomiudvalget
v/ Bent Hansen, økonomiansvarlig
Det er min opfattelse at landsforeningens økonomi er i en god gænge, resultatet
for 2017 viser da også et pænt overskud.
Desværre er der nogle tendenser, vi ikke kan sidde overhørig.
Den ene er at medlemstallet falder år efter år, hvilket giver et fald i indtægterne fra
kontingenter. Vi forsøger at vise rettidig omhu ved at hæve kontingentpriserne en
smule.
Den anden tendens er, at Dansk Idrætsforbund har besluttet, at en del af
forbundenes tilskud fremover vil være afhængig af specifikke projekter – for eksempel at’ holde på
eksisterende medlemmer’, samt at ’øge medlemstilgangen’, for os drejer det sig om ca. halvdelen af
tilskuddet. Hvis det lykkes vil det naturligvis bremse faldet i antal medlemmer, men samtidig
forventes det, at vi anvender den dedikerede halvdel af tilskuddet fra DIF til formålet. Det betyder
at vi reelt ’taber’ halvdelen af DIF tilskuddet på bundlinjen.
Med disse udfordringer er vi nødt til at være meget omkostningsbevidste. For eksempel vedtog
årsmødet sidste år, at vi fremover vil have et elektronisk Trin og Toner. Vi har også lagt flere
udvalg sammen i et administrationsudvalg, hvilket sparer en del omkostninger. Vi forsøger at holde
Skype-møder hvis overhovedet muligt, og så videre.

Heldigvis har vi en pæn formue, så vi kan stå imod den usikkerhed, der ligger i de kommende år.
Det eneste der er helt sikkert er, at vi de kommende år har en udfordring, som har det allerstørste
fokus i styrelsen.
Bent Hansen, økonomiansvarlig.
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Dansesesudvalget
v/ Brian Folke Johansen
Der skal lyde en stor tak til de af vore medlemmer der bakker op om
uddannelserne – uden jer var der jo heller ingen uddannelser – og det er netop en
af de ting som vi i Folkedans Danmark er så stolte af, og ser som et af vores
kerneområder.
Desværre må vi konstatere at det bliver sværere og sværere at få deltagere på
uddannelserne og 2016 var desværre ingen undtagelse fra dette.
Vi strækker os langt, fordi Folkedans Danmark gerne vil servicere foreningens medlemmer, fordi
Folkedans Danmark mener, at vore kurser har så høj kvalitet at de er værd at deltage i og fordi
Folkedans på nogle kurser er de eneste i landet, der tilbyder netop disse kurser.
Et af de steder hvor deltagerantallet er blevet for lille, er på danseinstruktøruddannelsen i
Bjerringbro. Derfor er der også blevet arbejdet ihærdigt på at finde en anden kursusstruktur, der skal
afprøves på uddannelseskurset 2017, hvor der sideløbende vil blive afholdt en række korte
uddannelser.
En anden nyskabelse er oprettelsen af et FolkCollege, hvor unge dansere og spillemænd udgør et
fælleshold.
Jeg vil gerne opfordre alle folkedans Danmarks medlemmer til at prøve at være aktive på en af vore
uddannelser – det kan faktisk blive vanedannende.
Se beretning fra hvert enkelt uddannelseskursus.

Instruktøruddannelsen og dansekurset i Bjerringbro 2017
v/ Line Gessø, kursusleder
Bjerringbrokurserne er under udvikling. Vi prøvede et nyt koncept af på
Bjerringbro sommeren 2017, da vi gerne vil tiltrække både dem der overvejer
instruktøruddannelsen, dem der er under uddannelse til instruktører, dem
der søger ny inspiration og selvfølgelig dem der gerne vil have en hyggelig
uge med dans og musik.
Det blev en dejlig uge, hvor kursisterne gik glade derfra. En af de store forandringer var at
lægge holdene sammen, sådan at hold 1 & 2 blev til hold A. Hold 3 og 4 blev til hold B.
Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra individuelle forudsætninger. Vi fik en god respons på
den nye opdeling af uddannelsen. Vi havde også forsøgt os med en Masterclass og selvom der
var megen positiv respons fra dette nye tiltag, var der desværre ikke nok tilmeldte til at oprette
et hold. Det skyldes blandt andet at vi var for sent ude med at reklamere.
Vores nye ungdomshold – Folkcollege – som er et tilbud til unge spillemænd og dansere, var
en stor succes. Det er et samarbejde med Spillemandskredsen og de unge på holdet var meget
begejstrede for det tiltag. Det gav ekstra liv og humør til alle.
Per Sørensen ledte danseholdet med ekspertise og stor tilfredshed for deltagerne.
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Det nye koncept på Bjerringbro blev prøvet af, vi har fået erfaringer og viden, som vi kan
arbejde videre i 2018.
Som noget nyt på Bjerringbro 2017 havde vi oprettet et tredages instruktøraspirantkursus på
tre dage. Der deltog en kursist, som havde god gavn af kurset, da hun fulgtes med hold A og
udover sine egne opgaver også fik mulighed for at lære ved at observere de andre kursister.

Dragtudvalget
v/Anna-Margrethe Jonsson
I 2017 har udvalget fået nyt medlem, Sonja Tind, som bydes velkommen i arbejdet.
Det er som de forrige år et udvalg, der har arbejdstøjet på hele året.
Projektgrupperne har arbejdet støt og roligt videre med arbejdet omkring Sallingmappen og korte veste, og de er nået rigtig langt. Dejligt at der stadig er
medlemmer i udvalget, som er villige til at gøre dette store arbejde.
På 2017’s FAG-dag hørte vi historien om folkedragtens udvikling op igennem 1900-årene og om
arbejdet fra 1960-erne med opstart af uddannelsen og frem til dag, hvor der igen arbejdes på en ny
dragtmappe om kvindetøj fra Salling. Efterfølgende fik deltagerne mulighed for at se den store
samling af tøj fra Amager, som er doneret til studiesamlingen.
Der var god tilslutning, og vi fyldte godt på sekretariatet, hvor det blev en god og lærerig dag.
Årets landsstævne i KØST bar også præg af dragtaktivitet. Der var en fin udstilling med rigtig
mange originale hovedtøjer fra området, samt mulighed for at prøve kopier på ”eget hoved”.
Ligeledes workshop med broderi og foredrag. Der skal lyde en stor tak til alle, der ydede en indsats
for at få programpunkterne afviklet.

Til studiesamlingen er der tilføjet en del effekter, så vi nu er oppe på 631 registrerede dele ialt.
Medlemmer fra udvalget har deltaget i tekstil- og dragtpuljens seminar med tema om ”velklædt i
1900-tallet”. Et meget lærerigt og spændende seminar, hvor der igen blev knyttet kontakter for
fremtidige samarbejdspartnere i museumsverdenen. Der var stor ros til udvalgets hjemmeside med
udtalelser som: ”det eneste sted i Danmark, hvor man samlet kan finde oplysninger om tøjet fra den
tid i historien” samt om uddannelsen: ”det sted vi kan lære noget om de gamle syteknikker”, og
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”det som udvalget arbejder med kan anvendes i Musernes forskningsarbejde”. Alle udsagn som vi
kan være meget stolte af, og som giver lyst til at fortsætte arbejdet.
På Frivilligseminaret fik dragtgruppen mulighed for at se en privat samling. Der var stor interesse
for dette, og ønske om at fortsætte i samme spor fremover.
Uddannelserne har stadig god tilslutning, dette skyldes ikke mindst Inge Søllings utrættelig indsats.
Tusind tak for det.
Der arbejdes fortsat med at få digitaliseret viden på dragtområdet, så den kan deles med flest muligt.
Nordisk Dragtseminar glæder vi os meget til at skulle være vært for i august 2018. Det er muligt at
orienterer sig om indholdet på www.nordiskdragtseminar2018.dk
Salgsafdelingen omsætning i 2017 svarer til 2016 niveau, dette fremgår af regnskabet.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Dragtudvalgets medlemmer for deres store engagement samt
gode og positive samarbejde igennem 2017. Det er fantastisk at arbejde sammen med jer.
Anna-Margrethe Jonsson

Instruktørkursus Dragt, praktisk og teoretisk uddannelse i danske
folkedragter 2017
v/ Inge Sølling, kursusleder
Årets kursus bød igen i 2017 på et nyt hold 1, idet der var 10 nye deltagere på
holdet, hvoraf de 5 var norske,1 færøsk og 4 danske. Den fortsatte tilgang af
udenlandske deltagere må tilskrives det gode renommé, som uddannelsen har i
norske bunadsyerskes kreds. Én af de store norske virksomheder indenfor området
sender sågar deres elever til vort kursus for at få grundlæggende viden, som kan bruges i deres
oplæring.
Samarbejdet med tidsskriftet Bunad ophørte jo i 2017, men dette synes heldigvis ikke at have haft
indflydelse på tilgangen af norske kursister.
På årets hold 1 var der som beskrevet kun 4 danske kursister. Som tidligere år var der ved kursets
start var desværre ikke folkedansere, dog meldte de danske deltagere sig ind i Landsforeningen et
par som enkeltmedlemmer og et par som medlemmer i en lokalforening. De danske museer, som
har tekstilsamlinger, er uhyre interesserede i vor uddannelse, som har en stor anerkendelse i kredse
med anden faglig indsigt end det håndværksmæssige arbejde med tekstiler.

Dragtudvalgets deltagelse i dragtpuljens arbejde betyder, at dragtarbejdet i Folkedans Danmark er
højt estimeret i museernes tekstilsamlinger, og dragtuddannelsen derfra anbefales i museumskredse.
Det er uhyre beklageligt, at der i de senere år ikke har været en tilstrækkelig tilgang til uddannelsen
af folkedansere. Kan årsagen det dette være, at interessen for dragterne er dalende? Og at man ikke i
foreningerne og regionerne støtter nok op omkring interessen for dragtarbejdet? Kunne en løsning
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være, at man såvel i regionerne som i foreningerne ville prioritere dragtarbejdet og yde et
økonomisk tilskud eller afsøge andre muligheder for økonomisk støtte til deltagelse i uddannelsen?
Prisen på uddannelsen vil stige i de kommende år samtidig med, at tilskuddet til enkeltmedlemmer
er faldet bort. Dette vil muligvis betyde, at flere ikke har økonomisk mulighed for deltagelse. Dette
understreger vigtigheden af lokalforeningerne/regionerne støtter op om interesserede med et tilskud
til uddannelsen.

Det kan anbefales, at man i foreningerne indhenter den udarbejdede folder om uddannelsen.
Folderen som kan hentes på hjemmesiden www.folkedans.dk er en glimrende reklame for
uddannelsen.
Antallet af deltagere på uddannelsen var i 2017 som følger:
Hold 1: 10 deltagere
Hold 2: 7 deltagere
Hold 3: 8 deltagere
Hold 4: 4 deltagere
Hold 5: 4 deltagere
Hold 6: 4 deltagere
Underviserne var: Lena Agerskov, Karin Becker, Kirsten Emiland, Karen Birgitte Hansen, Tove
Jensen, Anna-Margrethe Jonsson, Tina Profft Larsen, Birte Moshage, Lis Sonne Svendsen, Inge
Sølling, Jette Sørensen og Sonja Tind.
Udover det omfattende daglige undervisningsprogram, som for hvert hold daglig udgør 7
undervisningstimer, har der også i 2016 været aftenprogram i form af præsentation af dragter,
foredrag og fremvisning af gamle dragtdele. En aften er desuden helliget folkedans, hvor der også i
2017 var fin musik fra Gjern, og hvor Lena Agerskov instruerede dansen til stor fornøjelse for
deltagerne. Dette er en glimrende måde også at promovere folkedansen for deltagere, som ikke til
daglig er fokuseret på folkedansen.
En stor tak skal lyde til alle undervisere på uddannelsen. Uden jeres ildhu og glæde var det ikke
muligt for Folkedans Danmark at videreføre det store arbejde i dragtarbejdet.
Jeg håber, at uddannelsen kan fortsætte i mange år endnu, men uden aktiv medvirken og støtte fra
Styrelse, regioner og foreninger bliver det op ad bakke.
Inge Sølling
Kursusleder

Beretning Efteruddannelseskursus Dragt, praktisk og
teoretisk uddannelse i danske folkedragter 2017
v/ Inge Sølling, Kursusleder
Efteruddannelseskurset fandt i 2017 sted i perioden 16.2. – 19.2. 2017 som
vanligt på Brenderup Højskole på Nordvestfyn.
Årets emne var Kasketter, som er et emne, som ikke før var behandlet på
Landsforeningens kurser.
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Kurset var tilrettelagt og gennemført af 2 af dragtudvalget medlemmer nemlig: Anna-Margrethe
Jonsson og Lis Sonne Svendsen.
Begge havde udført et kæmpe forberedelses- og forskningsarbejde, både den håndværksmæssige og
den historiske baggrund, som betød, at kurset gennemførtes til alle deltageres store tilfredshed.
Udover undervisningen, som strækker sig over 21 timer blev der afholdt et spændende foredrag ved
museumsinspektør ved Odense Bys Museum Ellen Warring om fabrikation af kasketter i Odense.
Kurset havde 21 deltager, som er tilfredsstillende ud fra højskolens kapacitet.
På efteruddannelsen behandles emner, som kræver en vist forkundskab til dragtsyningen, men som
ikke har været med i grunduddannelsens timeplan.
Efteruddannelseskurserne er en førsteklasses mulighed for at udvide kendskabet til dragterne og
samtidig bevare det netværk som grunduddannelsen skaber.
Det er derfor af stor vigtighed, at der fortsat afholdes efteruddannelseskurser, hvis kvaliteten af
dragterne fortsat skal være af høj standard.
Jeg vil derfor opfordre såvel regioner som foreninger til at støtte op omkring de personer, som
ønsker at komme på efteruddannelseskurserne.

Konkurrenceudvalget
v/ Trine Jordan Andersen
Tiden går så stærkt og det er igen tid til at aflevere årets beretninger – her fra
konkurrenceudvalget.
Året der er gået har igen været lidt svært, hvad konkurrencer angår. Det er svært at
finde den helt rette model, der gør at konkurrencer i Folkedans Danmark bliver et
hit.
Der har dog været konkurrencer og det er befriende og skaber glæde, når man på børnestævnerne
ser den iver som børne/unge danserne ligger for dagen når konkurrenceorkesteret spiller op.
Der blev afholdt konkurrencer på både Det Sjællandske Børnestævne, der blev afholdt i Køge og på
børnestævnet i Vest Danmark, der blev afholdt i Taars. Begge steder blev alle rækker gennemført
og jeg vil her sige Tillykke til alle vindere og desuden TAK til alle de deltagende dansere og TAK
til alle de hjælpere der var omkring stævnerne. I var hver og en med til at gøre konkurrencerne
mulige.
For første gang havde vi valgt at placere DM lige før starten på Landsstævnet. Det var med stor
spænding at vi så frem til tilmeldingerne. Desværre strømmede tilmeldingerne ikke ind og vi var
desværre nødt til at aflyse DM for grupper. Der var for få grupper der var tilmeldt ved
tilmeldingsfristen og selvom vi trak tilmeldingen lidt var det ikke nok og vi måtte desværre skuffe
de hold der allerede havde øvet sig længe på deres konkurrenceprogram.
Lidt bedre så det ud for pardanserne og her kunne vi lave konkurrence i række 1 og række 2, hvor
der var tre par i hver række.
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Vi siger Tillykke til alle deltagere – det er dejligt og modigt at i har lyst til at stille op, også selvom
der ikke er så mange deltagere.
Det at afholde DM i forbindelse med Landsstævnet havde den effekt, at der trods antallet af
deltagere i konkurrencen, var en del tilskuere. Jeg er sikker på at de konkurrerende dansere nåede at
få sommerfugle i maven.
Folkedans Danmark havde den glæde at formanden for Dansk Sportsdans, Karen Hansen, det meste
af konkurrencedagen aflagde os besøg.
I efteråret har der rundt i hele landet været afholdt Tips og Ideer til din pardans – igen i år et kursus
med Mette Lukasiewicz og Carsten Jørgensen. Kun et enkelt sted måtte kurset aflyses og de steder
det blev afholdt var evalueringerne flotte og deltagerne fik i den grad noget ud af. Tak til deltagerne
og til Mette og Carsten der i godt samarbejde med Birgit og Mogens Cramer lavede nogle gode
dage.
Regionsmesterskaberne har gennem de sidste år også haft svære vilkår og derfor forsøger vi i 2018,
den 2. juni, at lave en konkurrencedag, hvor alle regionspar kan konkurrere mod alle. Vi har valgt at
prøve dette af, da der i 2018 ikke er noget Landsstævne eller andet landsdækkende arrangement,
hvor det vil være naturligt at afholde Landsfinale for Regionspar.
Dommerkurset der normalt finder sted i efteråret blev udskudt til senere – vi forsøger i efteråret
2018 at lave et kursus.
Slutteligt vil jeg sige TAK til alle rundt i landet, der bakker op om konkurrencer i Folkedans
Danmarks regi. For at det er sjovt at være deltager i konkurrencerne er det vigtigt med publikum og
folk der gider at arrangere konkurrencerne og det har vi i FOLKEDANS DANMARK også selvom
vi flere gange har oplevet, at vi har måttet aflyse.

PR-udvalget
v/ Morten Lisberg Mouritzen

I 2016 har vi arbejdet en del med vores ansvarsområder; julekalender, netbutik
og salgsboden på landsstævnet.
Vi fandt en ny leverandør til julekalenderen og sammen med denne fandt vi en
ny opsætning. Vi arbejdede på at gøre julekalenderen endnu bedre og vi bruger
tiden hvert år på at forsøge at gøre den flottere og bedre.
Vi arbejdede med vores netbutik og tog stilling til hvilke varer nye varer vi
skulle have, samt tog stilling til hvad vi ønskede for vores netbutik, fremover.
Herunder har vi også fået nogle nye gavevarer, med stor hjælp fra Dorthe på Sekretariatet.
Når nu 2017 var et landsstævne-år, så havde vi også PR-boden at planlægge. Igen i år havde vi helt
friske varer med i sortimentet. Vi var super-glade for at se så mange besøgende, der kom forbi og
kiggede, snakkede med bl.a. de styrelsesmedlemmer der bemandede boden, samt dem der fandt
noget interessant i vores varesortiment. Vi synes det var fedt at vores PR-bod kunne være i en hal
med så mange timers aktivitet, så det er en erfaring vi vil forsøge at få til at blive en fast del af
stævnets planlægning. På den måde får i alle en bedre mulighed for at møde styrelsens medlemmer i
boden.
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Vi arbejdede også med hvordan Folkedans Danmark kommer ud til danskerne, så folkedansen
bliver mere kendt blandt den brede danske befolkning. Det er et stort projekt, som kommer til at
have stort fokus i de kommende år. Dette arbejde vil du kunne høre meget mere om i den
kommende tid.
I løbet af 2017 kom vi desværre i den situation at vi er meget få medlemmer tilbage. Dette skete
grundet forskellige personlige omstændigheder for de daværende udvalgsmedlemmer. Derfor fik vi
ikke afsluttet alt det vi gerne ville have nået. Dette vil vi forsøge at gøre bod på i 2018, så vi står
stærkt ved udgangen af 2018.
Derfor er vi meget interesserede i at modtage input fra alle interesserede og vi er også meget
interesserede i at finde nye medlemmer til udvalget.
I 2018 vil vi også fortsætte vores fokus på at få endnu bedre samspil med regionernes PR-folk, så vi
i fællesskab kan gøre de bedste tiltag for folkedansen og Folkedans Danmark.
Jeg håber at 2018 bringer endnu flere input fra en masse af jer, så vi sammen kan få gjort de rigtige
ting til at markedsføre vores folkedans overfor den danske befolkning.
En stor tak til udvalgets erfarne kræfter for indsatsen i 2017 og jeg håber at vi kan udvikle arbejdet
i 2018. En stor tak skal også lyde til Dorthe for hendes hjælp på mange ting under vores
ansvarsområde.
Godt nyt år og fuld kraft frem med både dans, musik og den frivillige indsats i foreninger,
bestyrelser, udvalg og hvad der ellers måtte være af aktiviteter i vores lille verden.

B&U udvalget
v/ Mette Inge Baltsersen
Undertegnede blev konstitueret som formand for B & U-udvalget efter årsmødet i
april, og det har været en rigtig god start. Vi begyndte med at mødes alle i
udvalget i maj til Det Sjællandske Børnestævne, for lige at få ansigt på hinanden.
I år har vi været 4 i B & U udvalget, og vi må desværre sige et ”på gensyn” til
Hanne Romme Henriksen, der har fået arbejde i udlandet i de næste to år. Jeg vil
gerne takke Hanne for hendes indsats i B & U, og et på gensyn, når du vender hjem til de nordligere
egne igen! Hanne har især haft med Nordlek at gøre, og i første omgang overtager Pernille
Gregersen arbejdet nationalkomiteen til Barnlek. Vi vil savne Hanne i B&U-udvalget!
Pernille er også smuttet udenlands, men heldigvis for os kun i et halvt år, og vi er i kontakt på mail
og Skype. Tak, fordi du ikke forsvinder helt.
Rikke, som er vores sidste – og mest erfarne medlem – er stadig, og meget aktiv, i vores udvalg.
Årets børnestævner var i på Als og i Hundested. Begge stævner var velorganiseret og forløb godt.
En stor tak til jer for at arrangere årets børnestævner.
Regionskonferencen i Køge blev ikke med deltagelse af hele udvalget, men der var stor debat og
iver for at få debatteret om arbejdet med børnene og de unge.
Til slut vil jeg gerne takke alle jer, der arbejder ude i foreningerne med børnene og de unge. I sørger
for, at der til stadighed danses, synges og hygges derude! Og også en stor tak til udvalgets
medlemmer!
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Sekretariatet
v/ Jan Kirk Todsen
Da vi besluttede at Dorthe skulle være den eneste ansatte på sekretariatet, var
det naturligvis ikke helt uden bekymringer for fremtiden. Hvordan skulle det gå,
ikke at vi var i tvivl om Dorthes evner til både at klare arbejdet og sidde selv på
kontoret, men mere i forhold til fravær og servicering af medlemmerne.
Heldigvis har det vist sig ikke at være noget stort problem. Vi har nu i over to år
kun haft Dorthe ansat. Der har været meget få dage, hvor vi har måttet lukke sekretariatet, hvor det
ikke har været planlagt og meldt ud på forhånd. Dorthe gør meget for at sikre, at telefonen altid
bliver taget i telefontiden, men der er ikke nogen 100 % fast arbejdstid, så hvis du vil være sikker
på, at Dorthe er på kontoret, hvis du kommer forbi med noget, eller skal hente noget, så skal du lige
lave en aftale med Dorthe i forvejen.
Vi har været nødt til at lave lidt småindkøb på sekretariatet i det forgangne år. Både
opvaskemaskinen og kaffemaskinen stod af. Vi har dog fundet nogle gode erstatninger, og Dorthe
er skrap til at forhandle priser, så vi kan holde omkostningerne nede.

Medlemsbladet Trin & Toner
v/redaktør Dorthe Topp Larsen
Trin & Toner er som bekendt medlemsblad for både Folkedans Danmark og
Spillemandskredsen og afspejler dette.
I er gode til at indsende fine og interessante indlæg og det håber jeg, at I vil blive
ved med.
Derudover håber jeg, at I vil være parate til at tage nogle gode fotos rundt omkring, når noget
foregår og sende dem til mig. Meget gerne i god opløsning, så jeg vil kunne anvende dem som
forsidefotos til bladet.
Tak for alle de indlæg, jeg har modtaget fra jer i 2017. Kun sådan kan vi lave et læseværdigt
medlemsblad.
I slutningen af 2017 gik vi i gang med at udvikle en digital udgave af bladet. Det første eksemplar
blev udsendt primo januar 2018. Vi håber, at alle vil blive glade for den nye måde at modtage bladet
på.
I den forbindelse vil jeg gerne minde om, at det er meget vigtigt at alle foreninger løbende holder
alle mailadresser opdateret i medlemssystemet og det betyder, at I alle skal huske at fortælle i
foreningen, når I får ny mailadresse.
Året 2018 vil byde på dobbelt så mange udgaver af bladet som året før, nemlig otte.
Derfor håber jeg, at I fortsat vil være flittige med hensyn til indlæg.
Tak for året, det gik. Jeg glæder mig til mange nye og spændende Trin&Toner-indlæg og gode
billeder fra jer!
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Arkivudvalget
v/ Anne Grethe Hansen
Landsforeningens arkivudvalg samles fortsat ca. 7 gange årligt til arbejdsdag
på Sekretariatet i Odense.
Vi har fået et par ekstra hænder i udvalget, så vi nu er fem lokale
medlemmer, og det gør, at arbejdet med sorteringen skrider godt fremad.
Registreringen i det nye nummersystem vil gøre det nemmere at finde frem
til det, man søger. Men der er langt igen, før der kan meldes færdig arbejde.
Scanningen af Hjemstavnsliv skrider langsomt og sikkert frem. Vi nærmer os 50. årgang, men
hvor der i de første numre af Hjemstavnsliv kun var få sider, så er vi nu nået frem til de
årgange, hvor landsforeningen voksede og sprudlede, og det ses tydeligt på sideantallet.
Anne-Grete Hansen

Nytårskursus på Snoghøj 2018
v/ Per Sørensen, kursusleder
Nytårskurset på Snoghøj blev denne gang holdt for 99. gang – og vi er nu
begyndt at tænke på 100- års jubilæet i 2019. Vi vil prøve at lave et festligt
jubilæum, da kurset har været afholdt uafbrudt alle årene fra 1919 til 2019.
Prisen på kurset var igen i år sat op, da man på Højskolen Snoghøj havde
opdaget, at der i mange år ikke havde været noget dækningsbidrag på dette
folkedanserkursus. Jeg håber ikke, prisen stiger særlig meget i fremtiden. Den større pris har sikkert
gjort, at antallet af kursister de senere år er faldet, dog var der i år 6 kursister mere end sidste år. Der
var dog 62 dansekursister - og igen et af de største spillemandskurser nogensinde. Så alt i alt var vi
tæt på 100 personer.
Det er dejligt, at der stadigvæk er så stor søgning til kurset, selv om det er et kursus, der nærmer sig
de 100 år.
Det var i år dansehefterne ”Gamle danse fra Fyn og Øerne” og ”26 gamle Folkedanse” (P&P II), der
var på programmet, og som skulle varetages af instruktørerne Annette Thomsen og Anders NormannNielsen. Kursisterne var meget begejstrede for instruktørerne. Anders Normann-Nielsen har nu været
instruktør i 3 år, og vi sagde farvel til ham – idet der er den regel, at man kun kan være instruktør 3
gange.
Kursets fantastiske spillemandstrio, med Ove Andersen, Bent Melvej og Kristian Jørgensen, var igen
i fuld vigør efter Kristian Jørgensens sygemelding sidste år – Også i år var der, som altid, en
kæmpestor ros til dansekursets musikere – og deres ry som musikere/spillemænd er rigtigt vigtigt for
kurset – for en del af vore kursister er den unikke musiske fremstilling en væsentlig grund til, at de
deltager på kurset år efter år.
Nytårskurset er altid præget af et tæt samarbejde mellem dansekurset og Spillemandskredsens
spillekursus. Spillemandskurset havde i år atter Kristian Bugge som instruktør, denne gang sammen
med Anders Ringgaard, der var instruktør for harmonikaerne. Dorthe Jørgensen var kursusleder for
spillemændene, men har dog meddelt, at det var sidste gang, da hun har svært ved at få fri for arbejde.
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Uddrag fra evalueringen 2018:
Det bedste ved kurset var?
At danse, danse, danse til fantastisk god musik – Dejligt med den grønne mad – Annette Thomsens
undervisning – Annettes måde at takle danserne på – Det var en dejlig oplevelse med trækbasunen –
Musikken – Dejligt med salater og frugt - Mange skriver: God og meget positiv stemning,
samværet, skøn musik og dans - Dygtig instruktører – Musikken og dansen – Det sociale samvær –
Den veloplagte instruktion og flot musik – At lære mange, nye danse – Dygtig tilrettelæggelse - En
masse glade mennesker– Musikken er bare fantastisk – At kurset eksisterer.
Det dårligste ved kurset?
Kø ved maden, det kunne nok stilles bedre an – Nætterne var for korte – Kursuspriserne er ved at
ramme loftet - med de faciliteter der er. –Jeg bliver for træt - Det slutter for hurtigt – Natten er for
kort på Snoghøj.
Tak til alle spillemænd, dansere og instruktører for endnu et dejligt Nytårskursus – og på gensyn
næste år.
Per Sørensen
Kursusleder

Region Nordjylland
v/ Kurt Christensen, regionsformand
Vi havde årsmøde den 7. januar 2016, styrelsen blev genvalg.
Vi har haft Regionsmesterskab, hvor 5 par konkurrerede.
Sommertræf i Nykøbing Mors med Morsø folkedanser som vært. Efter ankomsten om
fredagen var der aftensang i Solbjerg kirke, hvor præsten sang for og hans datter
spillede til. Lørdag formiddag opvisning. Velkomst ved kirketorvet, derefter 7 hold der
gav opvisning forskellige steder i gågaden, Om eftermiddagen byvandring og aften
legestue. Søndag spillemandskoncert i Nykøbing kirke, der var ca. 150 til træffet.
Lørdag den 15. okt. var alle udvalgsmedlemmer samlet til orientering om fremtiden i Folkedans Danmark,
hvad skal vi lave fremover i regionen. Der kom enkelte forslag som vi kan arbejde videre med, om
eftermiddagen var der foredrag ved Anders Bilgram, han fortalte om hans rejse rundt om Arktis i åben båd
på jagt efter nye kultur og samfund. En rigtig god oplevelse alle foreninger i regionen var indbudt.
Danse-udvalget v/Vita Ugilt
Arrangementer i 2016:
Baldansekursus over 3 søndage, 32 deltagere.
Kyndelmissefest i Sæby den 30. jan. med regionsspillemændene, 114 deltagere.
Regionsmesterskab med 5 deltagende par og ca. 100 tilskuere.
Arrangement med Kræn West den 29. april, ca. 100 deltagere
Dansekursus i nov. med Vill Plesner-Petersen, 30 deltagere.
Legestuen samme aften til stort spillemandsorkester, godt 50 deltagere.
Tips og Ideer, kursus i nov. med Mette Lukasiewicz og Carsten Jørgensen, 24 deltagere.
Opvisningsholdet, PÅ TWATT, træner ca. 10 gange om året, her er der 12 deltagende par.
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PR-udvalget v/Kirsten Svendsen
År 2016 har været et stille år, der er blevet givet et bidrag til de foreninger som har søgt om tilskud, som
bestyrelsen har bevilliget 1000 kr. til hver af de foreninger.
Der er 5 foreninger som har fået tilskud.
Møllekvadrillen har fået 2 nye medlemmer
Sæby har fået 7 nye medlemmer
Bjergby/Mygdal har fået 2 medlemmer
Gandrup har fået 4 medlemmer
Frederikshavn har fået 6 medlemmer.
Vi har dækket via presse og radio omkring vores regionsmesterskaber i dans, Sommerstævnet på Mors,
fælles legestue i Ridemandsmølle i efteråret og i radioen sæsonstart for alle de foreninger som er medlem
af Folkedans Danmark. Evt. øvrige arrangementer hvis der er plads i lokalet.
Vi har deltaget i et enkelt kursus i Odense om den nye hjemmeside og der var møde i Køge i efteråret, ifm.
Landsstævnet skal afvikles i Køge. Der er kommet et logo til Region Nord som skal bruges til vores breve og
lign.
B&U v/Kirsten Bjerre.
Endnu et nytår er passeret, og vi er kommet frem til årsmødet i Region Nord. Så er det den tid, vi skal kigge
tilbage og se om vore målsætninger holdt stik, for året der svandt.
For B&U var det et spændende år. Vi deltog i B&U stævne på Nordals og det var en mægtig tur. 6 ud af 13
børn fra Tårs/Ø. Hjermitslev deltog fra Vendsyssel. Vi tog af sted fredag sidst på dagen og blev modtaget
med dans, saft, kaffe og kage. Lørdag var der først konkurrence for de børn der havde lyst og over middag
fælles indmarch og opvisninger. Dette strakte sig til kaffetid, og derefter var der legestue for alle børn og
unge til kl. 17.00. Efter kl. 19 var der så legestue for 10-18 år. Søndag efter morgenmad var der så
hjemrejse.. Vore børn fik rigtig meget med hjem, både socialt og dansemæssigt. Et økonomisk tilskud fra
Regionen gjorde det nemmere at komme af sted, tak for det.
Samme hold deltog også i Sommertræffet på Mors. Vi gik med i optoget og deltog i fællesdansene på
torvet, derefter fulgtes vi med De muntre Vendelboer til deres opvisningstorv, hvor vi gav opvisning, vi har
jo fælles spillemænd. De største deltog i legestuen om aftenen. At komme til stævner, uanset om det er
rene B&U stævner eller det er stævner med mange voksne, giver børnene rigtig meget. De får blod på
tanden til at lære nye danse og også danse med andre som de måske ikke kender.
I 2016 har der ikke været så meget go i børnene på Læsø, årsagen kender jeg ikke, men har dog lidt kontakt
med dem og håber de kommer mere med i 2017.
Jeg har været i Sulsted og danse med børnene i SFO’en. Sulsted/Ajstrup ønsker at starte børn op og
arbejder på at det kan ske i SFO´ens åbningstid, da flere af børnene kommer langvejs fra. Det er et
spændende tiltag, som jeg forventer mig meget af og glæder mig til af følge til vægs. B&U var også med på
børnefestivalen i Stenum i september. Vi var på fra kl. 10-12. Først med en opvisning derefter dansede vi
sammen med publikum.
I 2017 har Tårs/Ø. Hjermitslev børnedansere fået æren af at skulle afholde dette års B&U stævne. Dansene
er sendt ud til alle børnehold i Jylland, og invitationerne er på trapperne. Stævnet afholdes d. 29. april i
Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing. Også ved dette stævne skal der være konkurrence om formiddagen, og
efter den fælles indmarch og opvisninger er der legestuer for alle indtil kl. 17.00. Kl. 19.00 starter legestue
for 10-18 årige.
Vi inviterer skoler og børnehaver som tilskuere og de er også velkommen til at danse med på legestuerne
indtil kl. 17. Legestuen om aftenen er forbeholdt danserne. Ved at invitere ikke folkedansere håber vi på at
kunne give dem et indtryk af, hvor skønt det er at deltage i noget hvor man ikke er afhængig af hvad alder
man har. Vi har søgt forskellige fonde om økonomisk støtte, da vi gerne vil kunne lave fri entre for børn
under 14 år. På den måde vil det ikke være økonomien der afholder ikke folkedansere for at komme.
Stævnedeltagere betaler et gebyr svarende til det de deltager i. Man kan overnatte fra fredag til søndag.
At komme forskellige steder med børnene er en stor fornøjelse og det giver mig en tro på at folkedansen
ikke er ved at dø. Hvis andre hører om nogen der gerne vil prøve at danse, så lad dem kontakte mig. Døgnet
har stadig 24 timer og jeg danser og binder ikke blomster i dem alle endnu.
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Har man fået lyst til at være hjælpere til B&U stævnet 28.-30. april, så bare sig til. Der skal bruges mange
hænder, bl. a bage damer/-herrer.
Spillemandskredsen Region Nordjylland. v/Erik V. Nielsen
Atter et årsskifte og dermed tid for tilbage blik på året, der er gået. I den nordjyske region har der heldigvis
været en del aktivitet fordelt på de tre nærområder.
Generelt for regionen kan nævnes:
 Der blev afholdt valg til bestyrelsen i Spillemandskredsen Region Nordjylland den 5. februar, hvor
der var genvalg til alle, der var på valg.
 Der deltog desværre kun 4 af Regionens spillemænd i Landsstævnet i Assens. Det var ellers et vel
tilrettelagt Stævne, hvor der også var nogenlunde styr på vejret, i en ellers, vejrmæssigt, ret ustabil
sommer.
 Spillemandskredsen afholdt også i november 2016 et velbesøgt Spillemandskursus i
Ridemandsmølle. Instruktør var denne gang Jonas Kongsted Frederiksen. Som tidligere år blev
arrangementet afviklet i et godt samarbejde med Regionens Folkedansere, der sideløbende
afviklede kursus for dansere. Om aftenen spillede det samlede hold kursister op til legestue.
Vi kan allerede oplyse, at der igen arrangeres spillemandskursus lørdag den 4.november 2017. Denne gang
afholdes kurset i Sæby Kulturhus. Sæt X i kalenderen allerede nu!!
Thy Spillemands Laug fortæller, at de i 2016 fejrede 40 års jubilæum og at vores repræsentant i Lauget
Henning Andreassen, kunne fejre 25 års jubilæum som spillemand. Det oplyses endvidere, at der har været
tilgang af spillemænd, men at det ikke er alle 11, der har fundet vej til Regionens Spillemandskreds, hvor vi
med stor glæde vil modtage dem som medlemmer.
Spillemændene spiller til diverse danseaftener og legestuer i Thy området.
De 11 der spiller i Fladstrand Spillemændene, spiller hver især til folkedans og legestuer ligesom de også
stadig spiller til det regionale opvisnings og PR- hold ”På Twat”. Endvidere spiller Fladstrand Spillemændene
ved forskellige arrangementer i det nørrejyske.
Spillemandskredsen Region Nords orkester består af 14 spillemænd m/k. Her er der fortsat sammenspil
hver anden fredag under ledelse af Ivan Amtoft. En del af orkesterets medlemmer spiller til danseaftener
og legestuer i de forskellige folkedanserforeninger og derudover har hele orkesteret spillet til
Kyndelmissefest i Sæby Kulturhus, til Legestue i Maskinhuset i Frederikshavn sammen med Fladstrand
Spillemændene, ligesom orkesteret har spillet til et ”syng dansk” arrangement og en koncert på et
plejehjem, hvor der også blev spillet til lidt fællessang.
Endelig kan nævnes, at hele orkesteret, med stor fryd, deltog i en julefrokost med den lokale
folkedanserforening i Ridemandsmølle, hvor der udover maden også blev spillet og danset af hjertens lyst!
Rejseudvalget/Ruth Toft.
32 nordjyske folkedansere inklusive instruktør og 2 spillemænd på dejlig tur til Tyrol i Østrig.
Efter opsamling og overnatning i Gøttingen nåede vi frem til vores dejlige hotel Wilder Mann i Steinach
med udsigt til bjerge, vandløb og dale.
Efter møde med den lokale guide kørte vi en panoramatur gennem Stubaital til Grawa Alm med sine
storslåede vandfald. Den Grawa vandfaldet er den bredeste af hele de østlige alper med omkring 85 meter
og har omkring 180 m hoved på. Vi kunne se det stribede grundfjeld efterlade sine kaskader af vand, der
forstøvede og bidrog til den naturskønne udsigt.
En dag besøgte vi byen Innsbruck med rundvisning, hvor vi så det gyldne tag og den store skihoppebakke/lift på afstand.
En meget speciel oplevelse var diligencetur, ledet af stolte gangere, hvor vi oplevede skønheden fra
hestevogn. Vi sluttede turen af med ægte tyrolsk specialitets menu. Værten satte sig til orglet og spillede
tyrolermusik for os.
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Om eftermiddagen gav vi opvisning på et plejehjem. Samme aften gik vi fra kirken med musik og fanen i
spidsen til vores hotel. Her var der koncert med lokalt orkester afbrudt med vores opvisning bag hotellet i
det fri. Meget hyggeligt.
Den sidste dag i Tyrol var vi på tur i de omkringliggende dale. Vi oplevede Tyrol ren med alt tilbehør: køer,
gamle gårde, frodige alpine enge og vandfald. Græsslåningen på bjergsiden var imponerende. Turen
sluttede af med besøg i den Italienske by Sterzing.
Dagen sluttede med musik og dans på hotellet

Region Midtjylland
V/ Erling Jakobsen, regionsformand
Så er der atter gået et år med masser af folkedans i Region Midt
Vi startede op i januar med medlemsmøde. Denne gang blev det afholdt i Århus,
da vi forsøger at holder møderne rundt om i Regionen. Som noget nyt, var der
træning til landstævnet i Køge om formiddagen. Der var ti par mødt op, så allerede
her var der flere dansere, end der var med til opvisning i Assens.
Efter dansen spiste vi vores medbragte mad- inden medlemsmødet startede
Kl 13:00 var vi klar til at starte mødet. Der var ikke de store kommentarer til beretningerne og
regnskabet.
Fremtidigt arbejde og budget var også hurtigt overstået.
Men da vi kom til valg, blev der stille. Der skulle vælges nye til bestyrelsen. Efter et stykke tid blev
mødet suspenderet, så man kunne snakke lidt om det. Efter 15 minutter kunne vi igen optage mødet
og der blev valgt to nye medlemmer ind.
Det er et stort plus, at de nye kommer fra områder, der ikke har nogen i bestyrelsen i forvejen. Det
er nemmere og nå ud i foreningerne, når vi har en repræsentant i området. Resten af mødet gik
hurtig så vi kunne slutte af med kaffen..
I februar skulle der have været træning til Regions mesterskab, men vi måtte aflyse pga. for få
tilmeldinger.
I marts var der kursus med Gert Højen og Tom og Allan som spillemænd. Kursus var i menuettens
tegn. Der kom 27 danser som fik en god dag. Om aftenen var der legestue, hvortil der deltog flere.
Der har i Regionen i mange år været afholdt sensommer stævne. Det var gået ned af bakke med
opbakning til det, så i 2017 besluttede vi at lave et sommerstævne i juni. Det blev på en lidt anden
måde. Hvor man før skulle tilmelde sig det hele, kunne man nu melde sig til det, man havde lyst til.
Vi var i regionen godt tilfredse med deltager antallet, efter som det var første gang. I 2018 vil det
igen blive afholdt i Viborg, da der ikke er andre foreninger der har meldt sig til. Det bliver
regionsbestyrelsen og udvalg, som står for det.
Til landstævne træning i Køge prøvede vi noget nyt - nemlig at lave et øst- og et vest hold. men
efter første træning måtte vi slå det sammen, da der ikke var nok deltagere. Men lidt positivt var der
alligevel, det blev en fordobling af antallet i forhold til 2016
I juli deltog mange fra Regionen i Landstævnet i Køge, så uanset at vi var et lille hold til opvisning,
så var vi godt repræsenteret i landstævnet.
I oktober var der igen kursus i Viborg, og vi var så heldige at Viborg Spillefolk havde kursus
samme dag.
Så til legestuen om aften var der omkring 40 musikkere. Det skal de have en stor
tak for.
Dansekursus stod Per Sørensen for, mens Pia og Stefan spillede. Her var mange af de ukendte danse
fra familien store repertoire med. Der blev også danset en del rækkedanse. Et rigtig godt kursus.
Legestuen om aften var med Anette Christensen som instruktør og Nathasja Vosgerau Hansen som
for spiller.
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Det sidste, der blev afholdt i Regionen, var tips og ide kursus.
Det var med Mette og Carsten på danse siden og Mogens og Birgith Krammer som spillemænd.
Der var tilmeldt 18 par og mange af dem har sagt, at de kommer igen den 10. november 2018, så
det må jo havde været et godt kursus.
Til sidst vil jeg takke regions bestyrelse og udvalgene samt alle de, der gør et stykke arbejde for at
regionen kan fungere
Der skal også lyde en tak til styrelsen for gode møder som vi fra regionen har deltaget i
Erling Jakobsen
Formand
Region Midtjylland

Region Syddanmark
v/ Kaj Friis, regionsformand
Årets første bestyrelsesmøde blev holdt den 13. januar hvor bl.a. medlems-og
valgmødet blev forberedt.
Mødet blev afholdt den 17. januar.
Valgmødet blev ledet af Peter Skouenborg som dirigent og Morten Lisberg som
referent.
Kaj Friis, Hans Ole Andersen og Hans Peter Rose blev genvalgt. Den 4. plads blev ikke
besat.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med kaj Friis som formand, Hans Peter
Rose som næstformand, Edit H. Rose som kasserer, Hans Ole Andersen som sekretær, Hilmar Mikkelsen
som menigt medlem og Anne – Grete Jensen som repræsentant fra musikudvalget.
20. februar var der Thyregodtræf med deltagelse af dansere og spillemænd. Specielt lagt an på børn og
unge spillemænd og dansere.
28. februar afholdt seniorudvalget søndagslegestue i Nr. Hostrup med godt humør og god danselyst.
Regionsmesterskab i pardans den 5. marts måtte aflyses på grund af manglende deltagere, og den
efterfølgende landsfinale for regionsmestre måtte også aflyses af samme grund.
Den 23. marts var der bestyrelsesmøde, og den 15. april afholdt seniorudvalget kursus for dansere i den
modne alder på Rødding Højskole. Det er et godt kursus; men omkostningerne stiger desværre hvert år.
3o. maj var der igen bestyrelsesmøde, og 3.-5.juni var der sommertræf i Kerteminde i samarbejde med
Folkedans Fyn og Kertemindeegnens folkedansere. Vejret var fint og der var god tilslutning. Også fra myrer
når der var spisning i det fri.
Til landsstævnet i Assens var der 2 opvisningshold; et fra den jyske side under ledelse af Anny Pedersen og
forspiller Richardt Ryom Nielsen, og på den fynske side under ledelse af Nicolas Sigvaldsen og forspiller
Christian Albertsen. På den jyske side havde man valgt kun at have et træningssted, hvilket gav en del kritik.
Der var for langt at køre til træning.
17. juni var det 10ende gang, der var Dans på Skamlingsbanken. Der var 110 dansere og 9 spillemænd
foruden forspiller Johnnie Frederiksen. Instruktører var Lone Schmidt og Rune Pedersen.
25. – 30. juli var der landsstævne i Assens. Hvor mange vi var med fra Regionen har jeg desværre ikke styr
på.
27. august havde Folkedans Danmark inviteret alle foreninger og interesserede til at deltage i et
frivilligseminar i Køge i forbindelse med præsentationen af landsstævnet 2017. Her var der god mulighed
for dialog med landsforeningen om hvad vi vil med folkedansen nu og i fremtiden. Fra vor region var der
ingen deltagere ud over bestyrelsen og udvalg.
18. september var der regionsrådsmøde med bestyrelse og udvalgsformænd.

Beretninger 2017

Side 18 af 23

Også i år stod Region Syddanmark for afholdelse af aspirantkurset for alle regioner. Kurset fandt sted 28. –
30. oktober i samarbejde med Gårslev Folkedansere. Der var 5 aspiranter og 20 dansere.
Grundet Lones sygdom måtte der ændres i instruktørbemandingen ret sent i planlægningen. Det lykkedes
dog til alles tilfredshed.
18. nov. havde seniorudvalget arrangeret kursus i Les Lanciers; men det måtte aflyses på grund af
manglende tilmelding.
19. nov. afholdtes bestyrelsesmøde og samme dag havde dragtudvalget arrangeret dragtdag i Tønder over
emnet ”Tønderkniplinger” med museumsbesøg og foredrag. Her var der 21 deltagere.
20. nov. var der Tips og Ideer til din pardans i samarbejde med Folkedans Danmark. Her deltog 7 par.
3. dec. var der formandsmøde med Styrelsen angående koordinering af aktiviteter og fremlæggelse af
budget for 2018. Derefter er der snak over bordet om forefaldende emner.
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til de øvrige i Regionsbestyrelsen og til alle udvalgsmedlemmer.
Alle gør et stort arbejde for at få alt til at fungere, og det er ikke altid lige let, specielt ikke når man må
aflyse Ligeledes vil jeg takke medlemsforeningerne for godt samarbejde. Tak til de foreninger vi har haft
som samarbejdspartnere til forskellige arrangementer. Tak til instruktører og spillemænd. Uden jer kan vi
ikke stille meget op. Også tak til FD for samarbejdet i 2016.

Region Sjælland
V/ Hanne Troen, regionsformand
Bestyrelsens beretning for 2017
Medlems- og valgmødet
Startede i år med et foredrag med Helle Winther om dans og sundhed. Hun
sagde blandt andet, at via dans kan vi træne bevægelighed, balance, koordination
og kondition. Folkedans kan, bl.a. fordi vi danser sammen i kreds, give glæde,
fællesskab, frihed, og styrke os fysisk, mentalt, emotionelt, socialt og kulturelt.
Ved mødet blev bestyrelsens 2 forslag vedtaget. Det drejer sig dels om oprettelse af en bookingside,
så det kan blive lettere at skaffe spillemænd og dansere til arrangementer, og dels om støtte til
arrangementer for nye persongrupper.
I 2017 forlod Tonny og Hanne H. bestyrelsen, Kurt blev genvalgt. Der var ikke kandidater til
erstatning for de to afgående medlemmer.
Bestyrelsen konstituerede sig. Bestyrelsens poster blev fordelt således:
Hanne Troen - formand
Solveig Christiansen – sekretær
Kurt Rasmussen – kasserer
Michael S. Petersen, repræsentant for Spillemandskredsen
Bestyrelsen har i 2017 afholdt 3 møder. Bestyrelsen har deltaget i frivilligseminaret og formanden
har deltaget i flere møder med Styrelsen.
FDs arrangementer
KØST2017 har været en stort aktivitet for mange i både 2016 og 2017 især for de to
værtsforeninger fra Stevns og Køge, men også for en række frivillige fra primært Sjælland. Således
har blandt andet region Sjællands bestyrelse været repræsenteret i KØST2017s danseudvalg og
musikudvalg.
KØST2017 blev en stor succes. Temaet for KØST2017 var et dansemaraton med afdansning af så
mange forskellige danse som muligt. Det blev til 457 danse ud af 600 mulige danset til legestuer,
opvisninger, baller, ”Dansemaraton” og ”De glemte danse” m.m. Det var da godt gået.
De mange danse blev video optaget i 3 haller. Der blev 50 timers optagelse, som nu skal gennemgås
og klippes til i enkeltdele for hver dans på en måde, så resultatet fremstår overskueligt og ensartet
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og kan bruges som dokumentation af vores tradition og ikke mindst et visuelt supplement til
hæfterne. Da det er første gang det prøves, kan det tage lidt tid før, vi når frem til en form og et
layout.
Med hensyn til træning til regionsmesterskaber og afholdelse af samme lykkedes det ikke at få
nok tilmeldte til at afholde disse. Men der kom 5 par til Tips og Ideer den 5. november 2017. Det
var rigtig godt arrangement, så vi kan kun opfordre alle til at deltage i 2018.
Region Sjællands arrangementer
Igen i år var der stor tilslutning af dansere og musikere til dans i Tivoli, i andelslandsbyen ved
Holbæk og til Landsstævnet KØST2017. En stor ros til instruktør Carsten Daugaard, de mange
musikere og de deltagende dansere.
På grund af KØST2017 blev midsommerfest i Køge aflyst.
Booking Der er oprettet en bookingside på Regions Sjællands hjemmeside. For at kunne levere
gode opvisninger m.m. er der oprettet et bookinghold. Det består pt. af 9 par dansere, 6 instruktører
og 10 musikere. Der er i år givet 3 opvisninger, og der har været 3 arrangementer med instruktør og
musikere til dans med gæster/kursister.
Støtte til nye initiativer
Region Sjælland har givet støtte til et begynderhold for Greve Folkedansere, der planlagde 8
arrangementer med forskellige dansestyper deriblandt folkedans.
I Roskilde holdt en ny forening et arrangement rettet specielt mod unge på et sted for frivillige
organisationer kaldet INSP. Regions Sjælland støttede med råd og lidt penge.
Temadans Læsødans
Den 3. september blev afholdt temadag med kursus i Læsødans, stegt flæsk med persillesovs samt
efterfølgende Læsøbal. Det blev et rigtigt godt arrangement med god tilslutning til kursus og bal,
men plads til mange flere.
Børn og unge
Region Sjælland og Region København har også i år ydet tilskud til Smutten, der har afholdt 2
weekend arrangementer og en tur på Bakken med deltagelse af fra 35 til 80 børn pr. gang.
For anden gang var der i år et arrangement for børn og unge, dansere og musikere i Store Heddinge.
Der deltog 80 børn i alderen fra 8 til 15 år. Børnene kom fra hele landet fra musikskoler,
folkedanseforeninger og også børn udenfor disse foreninger.
Det Sjællandske børnestævne holdt 50 års jubilæum i Køge, hvor det også blev afholdt første
gang.
Dragtudvalget
Dragtudvalget var også indblandet i KØST2017, hvor de havde en meget fin hueudstilling i Gule
Hal i Køge.
Der blev også afholdt kursus på Køge Museum den 14. oktober 2017 omkring ”mosaikstrik,
kniplingestring og løse lommer”.
Hjemmesiden
Bestyrelsen har videreført adgang til så mange informationer om arrangementer i Region Sjælland
som muligt blandt andet med adgang for foreninger udenfor FD.
Susanne Daugaard, vores webmaster, yder fortsat en meget stor indsats på dette område.
Året 2017 har været et godt år med fortsat god tilslutning til regionens arrangementer. Arbejdet i
bestyrelsen går rigtig godt. Vi vil synes, at det vil være dejligt, hvis der er flere, der har lyst til at
være med.
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Region Hovedstaden
v/ Leif Madsen, regionsformand
Der har været afholdt 1 møder siden sidste valg hvor bestyrelsen konstituerede sig.
Der har ikke fra bestyrelsesmedlemmerne været ytret ønske om afholdelse af flere
møder.
Der er sat datoer på arrangementer 2018 samt kroner på de enkelte udvalg. Alle
udvalg har ikke formænd på nuværende tidspunkt, men vi ser frem til at kunne finde
en til dragtudvalget, så vi igen kan have formænd og mulighed for aktiviteter i alle udvalg.
FD Region Hovedstaden har dog i det år der er gået haft et glimrende samarbejde med Lissi Madsen og FD
Region Sjælland hvor vi har støttet B&U-arbejdet gennem det der i daglig tale kaldes ”Smutten”. Arbejdet i
B&U-udvalget drejer sig jo om at fastholde de unge som vi har, samt muligvis få flere til at blive
interesseret, når bare der sker nogle aktiviteter. Derfor var Region Sjælland og Region Hovedstaden også
med, da vi fik en henvendelse fra Henrik Larsen om at lave et musik- og danse arrangement for de lidt
større børn.
2016 var ikke året hvor vi blev flere foreninger, og det i sig selv er heller ikke et mål. Bare de foreninger som
er tilbage får tilført medlemmer fra de foreninger der vælger at lukke samt helt nye medlemmer, kan vi
godt leve med det
Vi fik en dejlig dag i Tivoli den 29.maj 2016 hvor der var stor tilslutning fra foreninger fra hele landet og som
vi nu igen tilbyder at deltage i søndag 11. juni 2017, vi har på nuværende tidspunkt fået tilsagn fra nogle af
de grupper der var med i 2016.
FD Region Hovedstaden har igen i år deltaget i flere arrangementer sammen med foreninger, hvor vi har
stillet underskudsgaranti uden at der har været brug for denne. Dette samarbejde ønsker vi at udbygge
med foreningerne.
Regionen vil også gerne indbyde foreningerne til et tættere samarbejde, hvor vi kan deltage i møder med
foreningernes bestyrelser, og fortælle hvad kan vi gøre for jer og omvendt.
Aspirantkurset i 2016 som blev afholdt i Vejle havde 5 tilmeldte aspiranter og 17 dansere. Der arbejdes på
at det fremover bliver en del af Bjerringbro arrangementet fra 2017.
Region Hovedstaden havde til årsmødet i april 2016 indbudt de delegerede til at samles i en bus som så
kørte rundt og samlede op på nogle steder på vej til årsmødet. Det var der stor tilfredshed med så det gør
vi igen i 2017.
FD region hovedstaden har sammen med region sjælland haft et kursus i Roskilde, der kunne godt have
været flere deltagere kurset blev aflyst 1 time efter, da de tilmeldte ikke mødte op.
FD Region Hovedstaden vil gerne opfordre til at der støttes op om Regionskonkurrencen denne aktivitet må
der være dansere til ude i foreningerne der konkurreres med dansere på jeres egen alder.
Nu ser vi frem mod landsstævnet KØST2017.
Anna-Margrethe Jonsson har forsøgt at få et dragtudvalg op at stå. Det er ikke lykkedes endnu. Der var en
person som havde meldt sig, men hun måtte sige fra.
PR-udvalget har arbejdet med PR til Tivoli arrangementet. Det var svært at finde et foto til Tivoli plakaten.
Nye dokument- skabeloner med det nye FD logo.
Danseudvalget.
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Vi har ikke haft søndagsdans, da deltagerantallet er for lille. Det er ikke sjovt med de 5-8 par der kommer,
men vi vil gerne tage det op igen, hvis der bliver interesse for det.
Arrangement i Tivoli og Frilandsmuseet gik godt. Dejligt at bornholmerne var med. Landsstævne i Assens et
godt stævne med fin deltagelse, og til KØST 2017 bliver der fællestræning den 18. juni.
B&U-udvalget.
Der mangler medlemmer af B&U-udvalget. Det ville være dejligt med 2-3 stykker mere i udvalget. Vi
mangler nogle projekter med tilbud til unge, især de 18 til 20- årige.
Der er B&U hold i foreningerne Ølstykke, Hundested, Den lille Vendelbo og Hjemstavns-foreningen på
Frederiksberg. Lissi Madsen gør en masse for B&U i Smutten. Smutten har haft 3 arrangementer igennem
mange om år.
Seniorudvalget.
Søndag den 17. januar 2016 havde seniorudvalget sammen med Hjerter To arrangeret en seniorlegestue
med 32 deltagere, og søndag den 13. november 2016 var der en legestue i samarbejde med G.D.V.
Hundested. Begge arrangementer gik fint med dans, sang og hygge.
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