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Formandsberetning
v/ Jan Kirk Todsen
Jeg har lige været til 50 års jubilæum hos Danmarks Sportsdanserforbund. Det
var en spændende dag, med konkurrencer i mange forskellige discipliner,
niveauer og aldersklasser. I mange af konkurrencerne stillede der kun ét par, så
der var stor spænding omkring udfaldet af konkurrencen. Konkurrencerne var
afbrudt af en reception, hvor vi fejrede Sportsdanserne. Der var indbudt
forskellige gæster, bl.a. bestyrelsen i DIF, som jeg selv havde fornøjelsen af at hilse på,
formændene for de tre associerede forbund og mange forskellige personer fra Sportsdanserne,
der havde gjort sig værdige til at deltage. Desuden deltog Britt Bendixen, som de fleste af os nok
kender bedst fra ”Vild med dans”. Britt var én af de få der fik lov til at sige noget under
receptionen. Det var en ganske fornøjelig tale, med ris og ros til samarbejdet mellem
Danseskolerne og Sportsdanserne, mest ris, men også med nogle for os interessante oplysninger.
Britt vandt sit første Danmarks Mesterskab i 1949, hun var i tvivl om hvorvidt det måske også var
det eneste hun vandt, men jeg kan regne ud at hun dengang var 7 år og hun fortalte at de
konkurrerede i Schottisch og Tyroler Vals. Det syntes jeg var meget interessant, at man tidligere
har konkurreret i folkedanse, når man konkurrerede inden for Sportsdans. Det skulle de måske
tage op igen. Sammen med Sportsdansernes 50 års jubilæum følger faktisk et andet vigtigt
jubilæum, et jubilæum der desværre ikke blev berørt ret meget under festlighederne. Det er vores
25 års jubilæum som associeret forbund med Sportsdanserne. Den oprindelige associeringsaftale
blev nemlig underskrevet i forbindelse med Sportsdansernes 25 års jubilæum. I forbindelse med
jubilæet var vi associerede forbund blevet bedt om at lave hver en opvisning mellem nogle af
konkurrencerne i løbet af dagen. Squaredanserne havde desværre meldt fra til opgaven, men
Seniordanserne lavede en fin opvisning om eftermiddagen. De dansede den samme dans i tre
minutter, med lidt vekslende musik, som de havde med på USB-stik. Det så hyggeligt ud og de
smilede alle og jeg synes faktisk de fik præsenteret Seniordansen ganske pænt, men det var nu
også lidt kedeligt at se på, det må jeg indrømme. Vi havde fået nogle unge mennesker til at løse
opgaven for Folkedans Danmark. Holdet har ikke rigtigt noget navn, men de er sammensat fra hele
landet, for at træne til den danske opvisning ved Triangel Folklore Festival. De skulle alligevel
træne den dag der var jubilæum, så de kom forbi efter træningen og viste deres opvisning. Vi
havde allernådigst fået fem minutter. Her var der mere fart over feltet. Der blev vist et program
bestående af forskellige folkedanse. Helt ligesom at se et frit program ved DM. Jeg blev endnu
engang glad for den positive indvirkning jeg mener DM har haft på de opvisninger der bliver lavet
mange steder i dag. Jeg vil nu ikke kalde det, som holdet præsenterede for en opvisning, jeg vil
kalde det for et show. Et show der helt tydeligt har sine rødder i traditionen, men som blev leveret
så flot og sikkert at det begejstrede publikum. Der var levende musik med, dette var en udfordring
for de professionelle lydfolk på stedet, men det klarede holdet selv, de havde selv mikrofoner og
mixerpult med og så trak de en kabel op til den store pult, så det eneste de professionelle skulle,
var at finde et sted at sætte stikket i, så kørte det hele. En helt anden oplevelse end det båndmusik
vi havde lyttet til hele dagen. Det første der skete da folkedanserne gik på gulvet var, at der var
flere der udbrød: ”De er jo unge”, det havde de åbenbart ikke regnet med. Der var klap gennem
hele programmet og da alle pigerne var oppe og flyve, kogte begejstringen i hallen over. To
forskellige flyv, der begge ser spektakulære ud, for dem der ikke kender dem. Jeg fik mange flotte
tilkendegivelser fra dem der sad omkring mig og flere fra DIFs bestyrelse og andre, kom over og
roste det flotte show. Roserne er blevet givet videre til holdet. Jeg er så stolt over at vi fik lavet et
show der viste dansk folkedans og danserne fra den allerbedste side. Det var dansk, det var
traditionelt, det var fejende flot, det var ny sammensat, det var med levende musik og det var så
lidt støvet som det overhovedet kunne være.
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På årsmødet i 2018 lykkedes det ikke at blive fuldtallige, vi fik kun nedsat en styrelse på 8
personer, senere på året trådte Morten ud af styrelsen. Der skal her lyde en stor tak til Morten for
det arbejde han har lagt i styrelsen i de 2½ år han var med. Det er ikke særligt motiverende for ret
mange mennesker at sidde et sted, hvor man føler man mangler nogle, for at arbejdet kan
udføres. Det har der været tænkt en del over og snakket om i styrelsen. Vi mener ikke syv
personer er nok til at drive Folkedans Danmark. Når det ovenikøbet er demotiverende, fordi det
faktisk også er meningen at der skal være ti medlemmer i styrelsen, så risikerer man at der bliver
nogle opgaver der bliver nedprioriteret, som burde have fuld fokus. Samtidig viser alle tendenser,
at det bliver sværere og sværere at drive organisationer hovedsageligt ved frivillig hjælp. Styrelsen
har derfor besluttet at fremlægge et forslag til årsmødet, hvor vi nedsætter antallet af
styrelsesmedlemmer til 7 personer. Samtidig vil vi ansætte en mere på sekretariatet, som kan
være med til at løfte nogle af de vigtige opgaver der krævet et konstant fokus. På den måde mener
vi at vi sikrer Folkedans Danmark bedst til fremtiden. Det skal ikke kun være en administrativ
stilling. Det skal i høj grad være en projektstilling, hvor en del af opgaverne bliver forskellige
projekter der skal køre over kortere eller længere tid. Til disse projekter skal der søges ekstern
finansiering. Desuden skal der arbejdes med nogle af de ting, det er meget svært at sidde med
som frivillig, fordi der hele tiden skal følges op med det samme, det kan f.eks. være hjemmesiden,
Facebook og andre sociale medier, men det kan også være medlemshvervning og
medlemsfastholdelse generelt. Der vil på årsmødet blive fortalt omkring vores
foreningsundersøgelse, resultaterne af denne undersøgelse, og de opgaver der følger med dette
kommer også til at ligge på sekretariatet. Det vil blive en blanding af at Dorthe har nogle
kompetencer inden for nogle af de nye arbejdsområder og så ønsker vi at ansætte én med de
resterende kompetencer, derudover er der selvfølgelig den daglige drift af sekretariatet, med
kontering, medlemsregistrering og besvarelse af telefonen med eget mere, som det er tanken at
begge skal kunne udføre. Vi glæder os meget til at styrke sekretariatet til gavn for alle
folkedansere.
Vores strategiaftaler med DIF og Sportsdanserne skrider støt fremad. Vi er kommet i mål med de
opgaver der skulle løses i 2018 og vi arbejder med opgaverne for 2019. Dette indebærer bl.a. at vi
har nedsat seks arbejdsgrupper på tværs af de fire danseforbund der er med i dag.
Arbejdsgrupperne skal komme med oplæg til den fremtidige struktur i et fælles forbund.
Arbejdsgrupperne består både af medlemmer af styrelsen og nogle der ikke sidder i styrelsen, men
som brænder for forskellige områder af organisationen. Jeg er sikker på at vi med disse
arbejdsgrupper får sat nogle tydelige og vigtige aftryk på en ny organisation. En organisation jeg
mener er vigtig for folkedansen i fremtiden. Som det ser ud nu, er vi for lille en organisation, vi har
svært ved at blive taget alvorligt, men hvis vi får samlet alt dans i én organisation, så viser vi at vi
er fremadsynede og at vi står sammen om dansen, ligesom f.eks. GymDanmark står sammen om
alt gymnastik og SvømDanmark tager sig af alt der har med vand at gøre, inklusive undervands
rugby og uddannelse af trygfondens livreddere. Hvis vi går positivt og konstruktivt ind i et
samarbejde, så får vi anerkendelse og medindflydelse, hvis vi er negative og bagstræberiske bliver
vi løbet over ende.
På sidste årsmøde blev Inge Sølling valgt til styrelsen. Inge har siddet i styrelsen tidligere og selvom
der er kommet andre medlemmer til styrelsen siden sidst, så er det alligevel lidt som det plejer.
Inge er trådt ind i styrelsen med sine meninger i behold, hvilket glæder mig meget. Det er nu
engang rarest at arbejde sammen med mennesker som tør sige hvad de mener. Inge har bl.a.
påtaget sig opgaverne som kursusleder på begge dragtuddannelser, sidder i dragtudvalget og er
medlem af repræsentantskabet på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.
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Økonomiudvalget
v/ Bent Hansen, økonomiansvarlig
Årsberetning Økonomiudvalget (del af administrationsudvalget)
2018 var et år uden de store udfordringer. Selv med et vigende medlemstal og en
nedgang i tilskuddet fra DIF, er det lykkedes at holde et mindre overskud, og
samtidig har landsforeningen en komfortabel formue, hvilket giver os stor
handlefrihed i de kommende år.
Folkedans Danmark har stadig gælde af DIF applikationen Maconomy, som vi bruger til vores
bogholderi og regnskab. DIF har dog meddelt at man arbejder på at implementere et nyt
regnskabssystem, vi ved endnu ikke ret meget om det, men jeg er da ved at se mig om efter andre
alternativer.
De fleste af vores betalinger og registrering foregår på sekretariatet, og jeg vil gerne sige tak for
den store dygtighed og velvilje, jeg altid møder hos Dorthe. Jeg er også taknemmelig for det fine
samarbejde vi har i styrelsen.
Bent Hansen, Økonomiansvarlig.

Beretning fra instruktøruddannelsen på Bjerringbro 2018
v/ Line Gessø, kursusleder
De seneste år er der blevet afprøvet nye koncepter på instruktøruddannelsen
på Bjerringbro. Dette for at kunne matche det publikum der er i Folkedans
Danmark, hvor der er behov for både fornyelse på instruktøruddannelsen og
højere grad af efter- videreuddannelse med mere fordybelse.
På årets uddannelse havde vi planlagt to hold – hold A og hold B (tidligere hold 1-4). Da
tilmeldingsfristen var udløbet, viste det sig imidlertid, at der kun var otte tilmeldte på uddannelsen
dertil en kursist på det tre dage lange aspirantkursus. Vi besluttede derfor kun at udbyde ét hold,
som så skulle rumme både aspiranten, nybegynderen og de erfarne kursister. Det betød, at Vill
Plesner ikke deltog som instruktør, men at Birthe Jørgensen underviste instruktør-kursisterne og
aspiranten. Under de forudsætninger fungerede det udmærket. Deltagerne har ved evalueringen
givet udtryk for at undervisningen var på et godt og tilfredsstillende niveau. Dog er der en del
spørgsmål til uddannelsens opbygning, især fra de nyeste kursister, da uddannelsen ikke længere
følger planen fra 2013, hvor der beskrives et forløb over fire år på forskellige hold og med et
bestemt antal undervisningstimer. Virkeligheden har overhalet planen og der er behov for en
fornyet og justeret plan, sådan at nuværende og kommende kursister ved hvilken uddannelse de
søger ind på.
For første gang, kunne vi i 2018 oprette et Masterclass hold med Christian Obel og Bjarne Grue
som instruktører. Dette hold havde fem kursister, der alle gik ind i opgaven med megen energi.
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Det blev gennemført med stor succes og holdet bidrog positivt til alle kursister på årets
Bjerringbro-kurser.

På dansekurset blev vi ugen inden kurset ramt af, at vores danseinstruktør meldte afbud. Det
krævede en ekstra indsats at få en ny instruktør, men Per Jensen kunne træde til med kort varsel
både i forhold til dansekurset og tringennemgangen. Der deltog 12 kursister, alle var glade og
tilfredse med forløbet og ønskede kontinuitet i valget af instruktør. Dette er blevet efterkommet.
Ungdommens dansekursus – Folkcollege – er et samarbejde med Spillemandskredsen. Det blev
gennemført for anden gang i 2018. Her er unge dansere og spillemænd mellem 15-25 sammen om
dans og musik. De fleste timer har de fælles, men der er også moduler sammen med henholdsvis
de voksne dansere og spillemænd. Samarbejdet med Spillemandskredsen er således konstruktivt
og udover Folkcollege, sangaftener, legestuen m.m., er der også en eftermiddag og aften med en
workshop indeholdende gruppearbejde på tværs af holdene. Det er lærerigt for alle parter og
giver desuden en ekstra gevinst i forhold til det sociale samvær.
Instruktøruddannelsen og kurserne i Bjerringbro er fyldt med kvalitet, dans, musik og hyggeligt
socialt samvær. De der deltager, giver udtryk for at være meget glade for at være med.
Konceptet er dog udfordret på at færre søger uddannelsen, at efteruddannelsen Masterclass er et
godt tiltag, som skal bruge lidt tid på at blive etableret. Folkcollege er allerede en stor succes, men
en udgift for både Folkedans Danmark og Spillemandskredsen, men også en investering i
fremtidens dansere.
Der er brug for at alle medlemsforeninger bakker op om kurserne på Bjerringbro og gør en indsats
for at sende kursister dertil.
Line Gessø Hansen
Kursusleder.

Dragtudvalget
Dragtudvalgets beretning for 2018
v/Anna-Margrethe Jonsson
I 2018 har afholdelse af Nordisk Dragtseminar i Danmark præget årets
aktivitetsniveau.

Nordisk Dragtseminar afholdes hvert 3. år på skift i de nordiske lande, Finland, Sverige, Norge,
Island og Danmark. Det er et samarbejde opstået mellem institutioner og foreninger med
folkedragter som kompetenceområde. Samarbejdet har bestået siden 1978, og det har i den 40årige medvirket til udvikling af viden på området.
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Seminaret i 2018 blev det 16. afholdte seminar, og temaet var ”STRIK I NORDISKE FOLKEDRAGTER”
med hovedvægt på perioden fra 1750 til 1900. Formålet var at sammenligne studier af
traditionelle strikkede dragtdele samt udvide kendskabet til gamle nordiske strikketeknikker og
deres anvendelse i folkedragterne.
Seminaret blev afholdt på Sankt Helene Kursuscenter i Tisvildeleje. Der deltog 59 personer, og
hvert land bidrog med to foredragsholdere samt korte indlæg, (speakers corner), og undervisere til
afholdte workshops.
Som et nyt tiltag, var der ved dette seminar, udstilling af originale dragtdele, hvilket gav en ekstra
dimension. Udstillingen var godt besøgt.
Under seminaret blev der afviklet en studiedag. Deltagerne fik her mulighed for at opleve noget af
den Nordsjællandske kultur og natur. Turen gik til Frederikssund Museum ”Færgegården”,
Barokhaven ved Frederiksborg Slot, Nordmandsdalen ved Fredensborg Slot og Ramløse Mølle.
Den sidste aften fik alle en god oplevelse i Annisse Kirke ved en koncert med spillemandsmusik fra
området. En rapport med alle indlæg er udgivet her først i april.
Der skal lyde en stor tak til fonde og andre som støttede seminaret økonomisk. Ligeledes en
kæmpe tak til alle, som ydede en indsats i planlægningen og afviklingen af seminaret.
I udvalg under dragtudvalget fortsætter arbejdet med projekt Salling mappe og projekt korte
veste, hvor der for sidstnævnte er igangsat et arbejde med udarbejdelse af sy vejledninger til veste
fra de anvendte stilperioder.
Studiesamlingen er for nuværende oppe på 715 dele. Samlingen har stor værdig i forhold til
uddannelserne og opbevares på sekretariatet i Odense, i salgsafdelingens lokaler i Horsens samt
hos underviserne på uddannelsen.
Salgsafdelingen bestyres stadig af Lisbeth Green og omsætning fremgår af regnskabet.
Begge uddannelserne har god tilslutning, dette skyldes ikke mindst Inge Søllings utrættelig indsats.
Tusind tak for det.
Sidst på året måtte vi sige farvel til Agnes Jørgensen. Agnes vil altid blive husket, som den kvinde,
der gik foran i opbygningen af dragtarbejdet i Folkedans Danmark.
Men hvor der er afgang, er der også tilgang, og det er derfor en fornøjelse at kunne byde Tina
Profft Larsen velkommen i dragtudvalget.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Dragtudvalgets medlemmer for deres store engagement
samt gode og positive samarbejde igennem 2018. Det er fantastisk, og altid en fornøjelse, at
arbejde sammen med jer.
Anna-Margrethe Jonsson

Instruktørkursus Dragt, praktisk og teoretisk uddannelse i
danske folkedragter 2018
v/ Inge Sølling, kursusleder

Årets kursus bød igen i 2018 på et nyt hold 1, der var dog i år kun 4 deltagere: 3
danske og 1 nordmand.
Af de nye danske deltagere var 2 unge folkedansere, 1 deltager, som havde hørt
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om uddannelsen udefra og én, som af interesse for håndarbejde havde meldt sig til kurset.
Der er på kurset fortsat deltagere fra andre nordiske lande og fra museumsverdenen, og
uddannelsen nyder forsat stor anerkendelse for det høje faglige niveau i såvel udlandet som i
museumskredse.
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 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? Det kan oplyses, at de 2 unge folkedansere, som påbegyndte uddannelsen via deres
lokale forening, havde søgt og havde fået tilskud til uddannelsen fra Nordea Fond. Måske kan
dette tjene til inspiration for andre foreninger.
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 2018 som følger:
Hold 1: 4 deltagere
Hold 2: 9 deltagere
Hold 3: 6 deltagere
Hold 4: 6 deltagere
Hold 5: 3 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 kursusprogram yder Landsforeningens salgsafdeling en omfattende
service, idet Lisbeth Green stiller materiale til salg på kursusstedet.
Udover det omfattende daglige undervisningsprogram, som for hvert hold daglig udgør 7
undervisningstimer, har der også i 2018 været aftenprogram i form af præsentation af dragter,
foredrag og fremvisning af gamle dragtdele. En aften er desuden helliget folkedans, hvor der også i
2018 var fin musik fra Gjern, og hvor Lena Agerskov instruerede dansen til stor fornøjelse for
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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 2018
v/ Inge Sølling, Kursusleder
Efteruddannelseskurset fandt i 2018 sted i perioden 15.2. – 18.2. 2018 som
vanligt på Brenderup Højskole på Nordvestfyn.
Årets emne var rudesyning og større hulsømme, som er et emne, som ikke før var behandlet på
Landsforeningens kurser.
Kurset var tilrettelagt og gennemført af Karen Birgitte Hansen, som igennem mange år har
undervist på dragtuddannelsen, og som har en stor erfaring i emnet.
Karen Birgitte Hansen havde udført et kæmpe forberedelses- og forskningsarbejde, som betød, at
kurset gennemførtes til alle deltageres store tilfredshed.
Udover undervisningen, som strækker sig over 21 timer blev der afholdt et spændende foredrag,
hvor andre hvide broderier blev behandlet.
Det var 10. gang, at kurset blev afholdt på Brenderup Højskole, og dette blev behørigt fejret fra
højskolens side.
Kurset havde 17 deltagere, hvilket var nogenlunde tilfredsstillende set 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.
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Konkurrenceudvalget års beretning 2018
v/ Poul Erik Rasmussen

2018 var et stille år ang. konkurrencer da det er besluttet kun og holde DM hvert
andet år. Der var en Regions konkurrence i Regionerne og det var i Region Nord.
De har alle år været gode til og arrangere og få dansere til og melde sig til konkurrence i Region
Nord og tusind tak for det.
Der skulle ikke være DM i 2018 hvor der kunne være en Regions landsfinale så vi havde planlagt en
konkurrence dag medforskelligt indhold, bla. et dansekursus, en Regions konkurrence og legestue,
men det var der desværre slet ikke opbagning til så det måtte vi aflyse.
I efteråret var der Tips & Ide kursus i Regionerne med Mette Lukasiewicz og Carsten Jørgensen
som instruktører og musik af Birgit og Mogens Cramer. Det gik rigtig godt i Region Nord, Midt og
Syd med mange deltagere, men på Sjælland/Hovedstaden som var fælles var der for få deltagere
til at det kunne gennemføres, æv æv at det ikke kan blive til nogen der.
I efteråret var dommerudvalget samlet og planlagde hvilke danse der skal bruges til næste års DM
2019 i Varde og danse til konkurrencerne ved Børnestævner på Sjælland og det Jyske
Børnestævne, og efter omhyggelig planlægning af danse blev der skrevet koncepter som ca. 1.
nov. blev lagt på hjemmesiden og der kom omtale om DM og dansene i Trin & Toner. Der er også
indspillet lydfiler af Anne Westergaard og Johnnie Frederiksen som også ligger på hjemmesiden,
tak til dem for det fine arbejde med indspilning. Så nu glæder vi os til at der kan blive et rigtig
godt DM i 2019 i Varde.
Til slut vil jeg takke alle instruktører, musiker og andre der har hjulpet til, og tak til Regionerne for
samarbejde og ikke mindst tak til konkurrenceudvalget.
Poul Erik Rasmussen Konkurrenceudvalget.

PR udvalg 2018
v/Poul Erik Rasmussen
Det er med stor beklagelse at Morten Lisberg er stoppet i Styrelsen, han har lavet
et stort arbejde og ikke mindst inden for PR og for hjemmesiden, så tusind tak for
den store indsats til Morten.
Så der er desværre ikke noget PR udvalg i Styrelsen lige nu, men vi skal jo videre og vi har prøvet
og finde ud af en ny struktur og den er foreløbig blevet ved at Egon Agerskov tager sig af at lægge
tingene på hjemmesiden når de bliver sendt til ham, og han vil i samarbejde med Rikke Rasmussen
og Ane Storm Smedegaard arbejde på at få rettet hjemmesiden til så den bliver nemmere og
enklere og finde rundt på , og så vil de gøre alt for og få fat på nyheder om hvad der sker og få det
lagt hjemmesiden og bruge Facebook til annoncering så meget som muligt da det er den
nemmeste og hurtigste måde og komme ud til danserne og andre interesseret i dag.
Tak til de 3 for at de er gået ind i det arbejde med håb om at vi får dette vigtige udvalg til og
fungere fuldt ud og vi vil meget gerne have flere med i udvalget så arbejdet kan bredes ud og nye
og gode ideer til PR, så skulle der være en lille lyst til og være med så sig endelig til for det kan
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godt være en del eller et projekt man kan arbejde med uden og skulle være med i hele PR
udvalgets arbejde så kombardo.
Poul Erik Rasmussen

Beretning for B&U-udvalget 2018
v/ Mette Inge Baltsersen

I det foregående år er vores udvalg vokset yderligere, da vi har fået to nye medlemmer. Sidsel og
Ane. Hjertelig velkommen til jer - og tak til jer alle for et godt og arbejdsomt år. Lige da de to nye
medlemmer var begyndt, holdt vi et fysisk møde for lige at se hinanden - og for at tage billeder af
det samlede udvalg. Vi har i år sat et par nye skibe i søen; en mailliste til interessede for B&Utiltag, samt en liste over de foreninger, der har børnehold. I kan nå at komme på endnu, hvis I ikke
er der allerede.
Desuden har vi bl.a. sørget for at finde 3 unge mennesker, som skal til Nordring i påsken. Nordring
er en konference under Nordlek-organisationen, som samler unge mennesker fra alle
medlemslandene i 5 dage. Næste gang dette skal holdes, bliver det i Danmark.
Der er blevet afholdt et ”nyt” ungdomsstævne i Ringe i en weekend i marts, som vi har hjulpet lidt
på vej. Der var stor begejstring blandt de deltagende børn og unge, så mon ikke vi kan være så
heldige, at det bliver gentaget?
Der er heldigvis blevet afholdt mange andre sjove og spændende arrangementer rundt om i
landet, en stor tak til alle jer, der har været involveret i dem.
Formand for B&U-udvalget,
Mette Inge Baltsersen.

Sekretariatet
v/ Jan Kirk Todsen
Der har været nogle ændringer på sekretariatet det seneste år. For det første har
GDPR, den nye persondataforordning gjort at der har været lejlighed til at kigge
nogle af vore procedurer igennem. Vi har nu gennemgået alle vore procedurer og
har nedskrevet retningslinjer for alle de forskellige data vi behandler og
opbevarer på sekretariatet. Samtidig er der nogle ting der er blevet låst inde, så man ikke ved et
uheld kommer til at læse noget, som man ikke skal kunne læse.
Vi har ændret vores backup løsning. Dette skyldtes hovedsageligt at det var en meget dyr løsning
der var valgt. Samtidig var det en løsning der lå hos et eksternt firma, som via den backup de
lavede for os, havde adgang til alle vore data. Dette er der sådan et ikke noget mærkeligt i, det
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foregår på samme måde mange andre steder, der skal bare laves klare aftaler der beskriver hvad
den eksterne må med vore data. Men da vi som sagt kunne få en meget billigere og lige så sikker
løsning ved selv at lave backup af vore servere, har vi slået to fluer med et smæk.
Vores kopimaskine er ved at synge på sidste vers. Man skal efterhånden vide hvordan man skal
håndtere den, men der sker oftere og oftere noget utilsigtet. Vi satser og fortsætter med den en
tid endnu, men hjemhenter forskellige tilbud på en anden, så vi har noget i baghånden, hvis den
pludselig står helt af. Så må vi håbe det ikke sker lige når alt årsmødematerialet skal printes.
Dorthes head sæt til telefonen gik i stykker. Vi har en meget kryptisk telefonløsning, igen for at
spare penge, så det viste sig at der ikke længere findes et head sæt på markedet der kan det vi har
brug for. Heldigvis havde vi et andet defekt head sæt liggende. Disse to kunne bygges sammen til
ét der virker. En billig og god løsning, men det kan jo ikke lade sig gøre næste gang. Nå, som med
så meget andet må vi håbe det bedste og gøre os klar til at tage udfordringerne når de kommer.
Sekretariatet fungerer godt. Der er en stor viden og arbejdsomhed på sekretariatet. For at få
hverdagen til at fungere er der brug for fleksibilitet fra begge sider. Denne fleksibilitet fungerer
rigtigt godt og er med til at få det hele til at hænge sammen. Villigheden til at arbejde længe ved
mange opgaver og muligheden for at gå før, når der er brug for det, men også pligten til at gå
hjem, hvis der ikke er mere arbejde end at det kan vente men timer til afspadsering opsparet.
Arbejdsmængden varierer meget hen over året, så også af denne grund er det vigtigt med
fleksibilitet.
Det er håbet og tanken at sekretariatet skal tage over på flere opgaver af dem
styrelsesmedlemmerne har i dag, men også at der skal tilbydes flere løsninger fra sekretariatet i
forhold til medlemsforeningerne, som vi ikke har mulighed for at tilbyde i dag. Jeg ved at Dorthe
ser frem til disse nye opgaver og vi glæder os til at udvide arbejdstyrken på sekretariatet, så vi kan
komme i mål med mange flere tilbud til medlemmerne og opgaver der kan løs

Medlemsbladet Trin & Toner
v/redaktør Dorthe Topp Larsen
Trin&Toner er som bekendt medlemsblad for både Folkedans Danmark og
Spillemandskredsen.
Jeg modtager mange super gode indlæg og jeg håber, at I vil blive ved med at
indsende disse.
Derudover har jeg også den bøn, at I vil blive gode til at tage nogle fotos, når noget foregår, og så
sende dem til mig.
I januar 2018 udkom Trin&Toner første gang digitalt. Og i 2018 udkom i alt otte blade.
Husk løbende at få ajourført mailadresser i medlemssystemet, således at alle medlemmer kan
modtage bladet.
Jeg tror og håber, at alle har vænnet sig til den nye måde at læse bladet på.
Og jeg håber, at I også fremover vil være flittige med indlæg.
Tak for året, der gik.
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Arkivudvalget
v/ Anne Grethe Hansen
De fem medlemmer i Landsforeningens arkivudvalg samles fortsat ca. 7 gange
årligt til arbejdsdag på Sekretariatet i Odense.
Arbejdet med sorteringen og registreringen med det nye nummersystem
skrider godt frem. Der er kasseret rigtig meget, da mange dubletter fra
forskellige styrelses- og udvalgsmedlemmers mapper har kunnet sorteres fra.
Vi er i 2018 begyndt et samarbejde med Spillemandskredsens arkiv, som hjælper os med at
digitalisere noget af den musik, vi har liggende på arkivet Samtidig bliver den delt med
Spillemandskredsens arkiv. Det giver god mening, at fortidens guldkorn gemmes de steder, hvor
eftertiden vil søge.
Scanningen af Hjemstavnsliv skrider langsomt og sikkert frem. De første 50 år er indscannet, og da
det er spændende og aktive år omkring 50 års jubilæet, har det taget lidt ekstra tid!
Jeg faldt over en lille sjov oplysning: der blev fremstillet en jubilæumsnål, som blev sat til salg
blandt medlemmerne, og der blev gjort opmærksom på, at KUN på de første 10.000 eksemplarer
ville der stå ”1929 -1979” på bagsiden. Der ligger stadig et lille lager af den fine lille jubilæumsnål
med årstallene på Sekretariatet! Jo, der blev tænkt stort i de år.
Anne-Grete Hansen

Nytårskursus på Snoghøj 2019
v/ Per Sørensen, kursusleder

Se særskilt beretningen om kurset i i særskilt dokument.

Region Nordjylland
v/ Kurt Christensen, regionsforman
Årsberetning 2018.
Årsmøde den 13. januar 2018, alle blev genvalg.
Der har i 2018 været forskellige arrangementer som Baldanse –
Kyndelmissefest – koncert og meget andet.
Sommertræf i Sæby sammen med sammenslutning og regionen, var der deltager fra 12 foreninger
med ca. 175 deltager. Stævnet blev afholdt ved Sæby fritidscenter, hvor der også var nød camping
og ved fritidscenter var der vandrehjem, her boede nogle stævnedeltagere. Fredag aften var der
sang og musik.
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Lørdag opvisning på torvet med forskellige hold, der var et hold B/U med til opvisning. Lørdag
eftermiddag danseworkshop. Om aften Legestue til stort spillemandsorkester
Søndag Spillemandsmesse i Sæby Kirke.
Kurt Christensen.
Beretning B&U 2018
Et nytår er passeret og vi sidder igen til årsmøde i region Nordjylland.
På B&U siden har der været status quo på antal dansere både på Læsø og i Ø. Hjermitslev, som jo
er de eneste foreninger der har børnehold.
Læsø har 18 dansere fordelt på 2 hold, og Ø.H. har 14 dansere.
Året 2018 blev indledt med 2 opvisninger for Ø.H.’s vedkommende. Opvisning hjemme og en i Tårs
sammen med de voksne der. Læsø har været på plejehjemmet et par gange og de skaber stor
glæde hver gang de møder med deres børn også.
I marts var der B&U stævne i Silkeborg. Der deltog Læsø med 7 børn og 5 voksne, Ø.H. deltog med
8 børn og 11 voksne. Vi ankom for de flestes vedkommende om fredagen, hvor vi hyggede os
inden vi skulle i seng. Lørdag efter morgenmad, gik det så løs med indmarch og opvisninger indtil
frokost.
Efter frokost blev der så danset konkurrence, hvor Lærke og Julie Ø.H. igen stillede op i klassen 1215 år. De var i konkurrence med 3 andre par, alle fra TUF, Tørring/Uldum. Pigerne gjorde det godt
og tog igen guldet med hjem, til stor glæde og stolthed for deres leder, og for den sags skyld alle
vendelboerne.
Efter konkurrencen var der så de to legestuer indtil vi skulle have aftensmad.
Jeg havde det halve af de stores legestue. Det var en dejlig oplevelse at arbejde med ca. 80 børn i
alderen 6-23 år.
Efter aftensmaden var det de unge fra Viborg der delte legestuen for dem fra 10 år og op. Der var
knald på, og jeg fulgte med efter bedste evne, da jeg har et barnebarn på 13 der gerne vil danse
dem alle. Han er ikke til at køre træt.
Det var nogle trætte børn der kom i seng godt midnat for de stores vedkommende. De små havde
de voksne underholdt, og hvornår de fandt madrasserne ved jeg ikke, da jeg var til legestue med
de store.
Vi havde en danser der blev konfirmeret i maj og der mødte 11 B&U dansere op og gav opvisning
for Julie.
Sommerstævnet blev afholdt i Sæby og der deltog 8 af de 14 børn fra Ø.H. Læsø havde ikke
børnene med. Alle nød det gode vejr, og børnene synes det var dejligt også at se de andre voksne
hold. Vi deltog alle i legestuen om aftenen, og der blev der danset flittigt. Tak til de voksne
dansere, for den måde I møder B&U danserne på når de kommer til ”voksen ”legestue.
Ved sæsonstart kom der to dansere igen til Ø.H., de havde holdt pause en sæson, men der var så
til gengæld to dansere der denne sæson holder pause, så vi har status quo. Læsø har også status
quo, da jeg spurgte.
Lærke og Julie har nu de sidste to år deltaget i B&U dansekurset i Sdr Felding. Det er en kæmpe
oplevelse for dem. Selv om der er langt, kører jeg gerne med dem der ønsker at deltage. De møder
til frokost. Danser kursus til kl. 17.30. Efter aftensmaden er der opvisning af de forskellige hold
med dans og musik, som så går over i legestue for alle. Omkring 23.00 tiden er pigerne som regel
klar til at køre hjem, for der var jo været Tips og Ideer dagen efter, hvor de også har deltaget.
Begge piger er meget aktive folkedansere. De danser nu også i Sulsted/Ajstrup
Folkedanserforening, hvor de er blevet flot modtaget af leder ja alle voksne. Så nu er der tre B&U
dansere i Sulsted/Ajstrup, da Laura også danser der.
Lærke og Julie danser også på de muntre Vendelboer og der er Louise og Nicklas også på ind.
Louise og Nicklas, Lærke og Julie var med på Vildmosemuseet i efterårsferie, hvor Sulsted/Ajstrup
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gav opvisning. Der var rigtig mange blandt publikum der var benovet over at to par ud af otte var
B&U dansere.
Ø.H. er inviteret til at danse opvisning når Ålborg holder deres store spillemands og danse træf d.
6. april. Det glæder vi os meget til.
Vi har en fremtid er jeg sikker på. Der er mit store ønske at flere foreninger vil forsøge at få fat i de
unge. Jeg stiller gerne min erfaring og tid til rådighed så vi måske kan få skolerne til at få noget
folkedans i skolen.
Til slut vil jeg gerne takke Kurt og Erik fra B&U udvalget, samt regionsbestyrelsen for velvillig støtte
og hjælp når jeg har brug for det.
Kirsten Bjerre 12 januar 2019
Pr-udvalgets beretning 2018
Pr-udvalget har holdt et par møder, deltaget i pr-dagen i Odense og frivilligseminar i Varde. I
Odense forskellige ting om hvad vi gør for at rekruttere flere til vores dans i foreningen, samt fik
opfrisket input til hjemmesiden. På frivilligseminaret i Varde fik vi et indlæg om sociale medier og
hvordan man udarbejder en pressemeddelelse. Søren Kringel har overtaget hjemmesiden og Nyt
medlem i gruppen er, som har fået oprettet Folkedans Danmark Region Nordjylland på Facebook.
Vi gik på Facebook. 7. maj 2018 og pr. ultimo december har siden 152 medlemmer. Stor tak til
Celo for hans gode initiativ. Søren tager sig af hjemmesiden og jeg tager mig af de mails, som
kommer til vores hjemmeside og får det fordelt til Søren og Celo, laver pressedækningen og
fungerer som formand for vores Pr-udvalg i regionen.
Igen i År 2018 er der givet et bidrag til annoncer til sæsonopstart fra Region Nordjylland til de
foreninger, der har søgt om tilskud, der er bevilliget max 1000 kr. pr. forening. I alt har 6
foreninger fået tilskud. Bjergby, Frederikshavn, Hadsund, Morsø, Gandrup og Sæby.

Nye medlemmer/dansere og antal dansere for sæson 2018/2019
Bjergby/Mygdal 1 ny danser og 16 dansere
Frederikshavn 11 nye medlemmer og 62 dansere
Gandrup 2 nye medlemmer og 26 dansere
Hjørring 4 nye medlemmer og 40 dansere
Hadsund 6 nye medlemmer og 41 dansere
Læsø 2 nye medlemmer og 24 dansere
Morsø 4 nye medlemmer og 44 dansere
Møllekvadrillen 3 nye medlemmer og 19 dansere
Rebild 4 nye medlemmer og 30 dansere
Sæby 10 nye medlemmer og 84 dansere
Tårs 1 nyt medlem og 34 dansere
Øster Hjermitslev 14 B&U
Aalborg 4 nye medlemmer og 33 dansere
Vi har dækket via presse, hjemmeside, facebook og radio Medlemsmødet i januar
pressemeddelelser, Koncert og dans i Foråret med Bente Kure og Leif Ernstsen og 4 spillemænd
Dorthe, Jørgen, Arne og Villy pressedækning for at få flere med til denne dejlige aften.
Sommertræf i Sæby deltagelse af både voksne og børnefolkedans med pressedækning for alle
vores aktiviteter, samt sæsonstart for alle foreninger, der er medlem af Folkedans Danmark i
Region Nord. Der er dækket til øvrige arrangementer, hvis der er plads i lokalet.
Du har selv mulighed for at lægge indlægget på facebook. Husk at sende alle jeres aktiviteter til os,
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så vi kan få det på hjemmesiden i god tid, så vi undgår datosammenfald i vores arrangementer og
facebook, send det gerne til
Kirsten Svendsen
Årsberetning fra Rejseudvalget, Region Nord
Der er to højdepunkter i Rejseudvalgets årlige arbejde – en rejse, samt en generalforsamling.
Derimellem ligger der naturligvis et nødvendigt antal udvalgsmøder.
Rejsen 2018:
En rejse med det formål at bringe folkedansere sammen på tværs af Regionens foreninger, opleve
andre landes kultur, samt danne netværk.
I 2018 gik turen til Dresden i Tyskland i slutningen af maj måned. Rejsearrangøren var Nilles
Busser. Der var 41 rejsedeltagere. Se rejsebeskrivelse. bilag 1, der blev fremlagt på
generalforsamlingen.
Generalforsamling
Den 21. sept. blev der afholdt Generalforsamling i Sulsted. De fleste rejsedeltagere fra 2018, samt
enkelte andre var mødt op til en festlig aften.
Karna Christiansen og Ruth Toft var på valg og ønskede ikke genopstilling. Peter Piil og Mariane
Søgaard blev valgt ind i bestyrelsen. På det efterfølgende udvalgsmøde konstituerede bestyrelsen
sig. Formand blev Mariane Søgaard, næstformand Jakob Sørensen, kasserer Keld Pedersen,
sekretær, Berit Sigsgaard Jensen, Peter Piil medlem.
Via afstemning blandt generalforsamlingens deltagere blev det besluttet, at rejsen i 2019 går til
Rüdersheim. Efter generalforsamlingen var der spisning og legestue med Svend Jensen som leder,
samt Erling Østergaard og Jørgen Dahl som spillemænd.
Rejsen 2019
Turen til Rüdersheim finder sted den 19.05–24.05. Nilles Busser er atter rejsearrangører, da der er
stor tilfredshed med deres tilrettelæggelse af turene, deres rejseguide og indkvartering, samt
deres prisniveau.
Der er kontakt til flere folkedanserforeninger i Rüdersheim med henblik på at give opvisning og
have fælles legestue.
Kirsten Bjerre forestår træning af rejsedeltagerne på tre træningsaftener, Svend Jensen og Karna
Christiansen vil lede danserne under opvisningerne i Rüdersheim. I efteråret døde den ene af
rejsegruppens dygtige spillemænd, Jørgen Dahl ganske pludseligt. Gertrud Bjerg har lovet at spille
sammen med rejsegruppens anden faste spillemænd, Erling Østergaard på turen til Rüdersheim
På nuværende tidspunkt er der ca. 30 tilmeldte. Vi forventer at komme op på ca. 45-50 ved
tilmeldingsfristens udløb den 15. feb.
En stor tak til alle de personer, der har været behjælpelig med at hjælpe den nye formand i gang
med opgaven
Mariane Søgaard.
Danseudvalgets beretning til årsmødet 2019.
Arrangementer i 2018:
Baldansekursus over 3 søndage, knap 40 deltagere.
Kyndelmissefest i Sæby den 3. feb. med regionsspillemændene og underholdning af de tre
søskende Trio A Capella, ca. 110 deltagere.
Regionsarrangement den 20. april med Bente Kure og Leif Ernstsen, 55 deltagere.
Dansekursus den 4. nov. med Ulla Madsen, 52 deltagere.
Beretninger 2018

Side 16 af 26

Tips og Ideer, kursus den 11. nov. med Mette Lukasiewicz og Carsten Jørgensen, 18 deltagere.
Vita Ugilt
Årsberetning 2018
Endnu engang er der gået et år og vi har taget hul på et nyt år, i forventning om masser af god
spillemandsmusik leveret af glade spillemænd m/k .
Generelt for Region Nord kan nævnes:
Der blev afholdt valg til bestyrelsen den 16. februar, med genvalg til alle, der var på valg.
Der var ikke deltagelse af nordjyske spillemænd i Nordlek, Sverige
Fra de nordjyske fraktioner af Spillemandskredsen kan nævnes:
Folkedansen går angivelig godt i Thy området, men desværre er der kun en enkelt spillemand, der
er medlem af Spillemandskredsen, så derfor er der ingen årsberetning fra området.
Fladstrand Spillemændene, der spiller i Vendsysselområdet, tæller 9 spillemænd m/k.
De spiller jævnligt på plejehjemmet Casperhus i Frederikshavn. Hvert år spiller de op til dans for
Hjørring Folkedansere. To gange om året spiller de desuden til ”Rundt på gulvet” i Hjørring.
Fladstrand Spillemændene har et godt samarbejde med harmonikaspilleren Erik Moland, der har
rødder i spillemandsmusikken, og han har bl.a. afholdt et inspirationskursus for gruppen.
Regionens Spillemandsorkester, der p.t. tæller 16 spillemænd m/k har fortsat sammenspil hver
anden fredag. Har desuden spillet til Kyndelmissefest for Sammenslutningen af folkedansere i
Vendsyssel og Region Nordjylland i Sæby Kulturhus. Orkesteret, der har harmonikaspilleren Ivan
Amtoft som for spiller, var inviteret og spillede ved Aalborg Danse- og Spillemandslaug´s årlige
festival.
Orkesteret spillede igen i Sæby til folkedansernes Sommertræfs Legestue.
Orkesteret spillede ligeledes ved Foreningen for Musikalsk Folkekulturs stævne i Rebild, hvor der
blev spillet tidstypisk spillemandsmusik.
I efteråret spillede Regionens orkester i Gjøl Kulturcenter under temaet ”En musikalsk rejse tilbage
i tiden” på Gjøl fra sidste halvdel af 1800 – tallet.
Året 2018 sluttede, traditionen tro, med fælles juleafslutning i Ridemandsmølle for
Møllekvadrillens folkedansere og Regionens Spillemandsorkester.
Erik Vognsen Nielsen

Region Midtjylland
V/ Erling Jakobsen, regionsformand
Så er atter gået et år og vi skal se tilbage på 2018 i FD Region Midtjylland.
Vi startede op med medlemsmødet i Silkeborg det var Silkeborg Lysbro
Folkedanserne, som stod for arrangementet stor tak til dem, også en tak til
formanden som ville bruge sin 75 år fødselsdag sammen med os.
Medlemsmødet var hurtig over stået beretninger, regnskab, budget og aktivitets kalender blev
fremlagt og der var ikke den store spørgelyst til det. Ved valget var der 2 på valg plus en åben
plads, men det blev genvalg og den ledig plads er der stadig
Under punktet eventuelt, var der en god debat.
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Da mødet var overstået fortalte Morten Lisbjerg om de ting, som var i gang i Folkedans Danmark.
Der var mange nye tiltag og en god spørge lyst til det, men om det var noget de kunne tage med
hjem og bruge i foreningerne?
I april var der en hel del der var taget til årsmøde fra regionen
Juni var der sommer stævne i Viborg det var anden gang vi skulle prøve det, der var ca. 120
igennem de dage.
Efter at de der havde meldt sig til overnatning, var blevet installeret var der aftensmad.
Aktiviteterne startede med legestue fredag aften med Viborg Spillefolk og Conny Jakobsen som
leder
Lørdag formiddag var der danse med Karen Bertelsen i herregårdsdanse, musikken blev leveret af
Mandagsspillemændene
Lørdag eftermiddag var det Anette Christensen som havde kursus, musikken blev her leveret af
Martin Madsen
Der efter var der sangtime, det var i stedet for kirkekoncert, der desværre måtte aflyses.
Lørdag aften var Viborg Spillefolk på igen sammen med Pia Vesterholm
For dem der overnattede sluttede det med morgenmad søndag, og så var det tid til oprydning
Vi var godt tilfreds med stævnet, men der er stadig plads til flere overnatninger, enten på camping
eller skolelogi
Juni bød også stævnetræninger til Nordlek, det havde vi sammen med DGI, så tilbød man at kunne
træne sammen med dem og være med deres opvisning, da Nordlek er et samarbejde med DGI og
Folkedans Danmark.
Midt i Dansen (region Midt’s opvisningshold) deltog også i Nordlek og man havde opfordret de
dansere der skulle med til Nordlek om at de kunne danse sammen med dem..
I september var i Varde til Frivilligseminar, hvor vi også fik set hvor landstævnet i Varde i 2019, det
kan kun blive godt, det hele ligger i gåafstand både i forhold til camping og skolelogi.
Oktober var der kursus i Viborg i samarbejde med Glad Dans Viborg og Viborg Spillefolk, som
havde kursus med Ove Andersen samme dag, det er jo rart at have omkring 40 musikere til at
spille om aften, i år var Rune Pedersen som stod for danse kurset, flot besøgt
I
I november havde vi Tips og Ide kursus med Carsten og Mette og med Birgit og Mogens på
musiksiden og det var et godt kursus, hvor man bliver rette på alle måder, men det er med et stor
smil på de gør det og især mange af os ”gamle” dansere får jo nogle ”dårlige” vaner med dansen,
som jo nok ikke er helt rigtig og de nye dansere får trin fatninger og holdninger ind
Til sidst vil jeg sige tak til udvalg og regions styrelsen for et godt samarbejde i 2018
Der skal også lyde en tak til styrelsen for de møder vi har været med til, det bevirker vi kommer
tættere på hinanden.
Erling Jakobsen
Formand
Region Midtjylland
Årsberetning for Dragtudvalget i Region Midtjylland.
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Vi har ikke de store eller mange udadvendte arrangementer at skrive om. Det er ellers ikke fordi vi
ikke laver noget.
Lisbeth Gren Står for dragtbutikken og havde en forelæsning til Nordisk dragtseminar. Lisbeth står
også for en stor del af studiesamlingens registreringer og andre opgaver i forbindelse med FD’s
dragtudvalg.
Karen Birgitte stod for efteruddannelsen i februar 2017. Hun underviser på Dragt Instruktør
uddannelsen og arbejder med Salling-mappen.
Jette underviser på Dragt Instruktør uddannelsen og arbejder på Salling-mappen.
Så er der undertegnede dragtinstruktør underviser, arbejder på Salling-mappen, troede jeg skulle
lave et minikursus i forbindelse med sommerstævnet sidste år, men når ingen tilmelder sig……
Vi har dog planlagt en eftermiddag med kvinders hovedbeklædning i og omkring Randers hos
Karen Birgitte Hansen d. 23. maj. Der vil komme en detaljeret invitation senere.
Hilsen
Sonja Li Tind
Formand
Dragtudvalget Region Midtjylland

Region Syddanmark
v/ Kaj Friis, regionsformand
ÅRSBERETNING 2018 FOR REGION SYDDANMARK
Medlemsmødet blev afholdt den 21. januar i Middelfart.
Morten Lisberg fra Styrelsen kom med et indlæg om ”Planerne for
Folkedansen og Folkedans Danmark.” Hans Ole Andersen, Regionskasserer, havde et indlæg om
den nye data lov
Kaj Friis, Hans Ole Andersen og Hans Peter Rose blev genvalgt til bestyrelsen. Den 4. plads blev
heller ikke besat denne gang, og suppleantposten kunne derfor heller ikke besættes. Det er
beklageligt, at interessen for folkedans er så lille, at man ikke kan besætte en bestyrelsespost.
Efter valghandlingen var der musikalsk indlæg med Vibeke og Peter Schmidt.
På et senere 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 for
musikudvalget.
Seniorudvalgets søndagslegestue i Nr. Hostrup den 4. februar måtte aflyses på grund af
manglende tilmelding.
17. februar var der Thyregodtræf for dansere og spillemænd.
Regionsmesterskab i pardans den 24. marts måtte desværre aflyses på grund af manglende
interesse.
6. april afholdt seniorudvalget kursus for dansere i den modne alder på Rødding Højskole med
dansekursus og legestue v/Birthe Jørgensen og ”Grus i Maskinen”. Det er et godt kursus; men
omkostningerne stiger desværre hvert år og deltagerantallet falder lidt, så det kan lige løbe rundt
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1.-3. juni var der sommertræf i Verninge i samarbejde med Folkedans Fyn, og Verninge
Folkedansere. fredag Aften var der legestue og lørdagsprogrammet bestod af opvisning, udflugt,
fællesspisning og legestue. Vejret var meget varmt for opvisningsholdene. Desværre er det også
her svært at samle deltagere. Holdningen i sommertræfudvalget er at nøjes med 1 dag i 2019
15. juni var der Dans på Skamlingsbanken med Randi Tolbøll og Carlo Nielsen som instruktører og
Ole birkedal Sünksen som forspiller for det store legestueorkester. Der var fuldt hus med 106
deltagere. Som noget nyt var der amerikansk lotteri.
29. september var der frivilligseminar i Varde. Fra vor region var der 9 deltagere ud over
bestyrelsen og udvalg.
13. oktober havde danseudvalget inviteret til trinkursus og den 11. november havde
seniorudvalget arrangeret søndagslegestue. Begge arrangementer måtte desværre aflyses på
grund af for få deltagere.
17. nov. blev kurset ”Tips og Ideer til din pardans”, i samarbejde med Folkedans Danmark,
gennemført med 6 par.
I foråret meldte Lene Mikkelsen ud, at hun ville forlade formandsposten i Dragtudvalget og stoppe
med dragtarbejdet. I efteråret opsagde Hilmar Mikkelsen sin bestyrelsespost, fordi han meldte sig
ud af FD. Status på udvalg er, at vi har et fungerende seniorudvalg. Danseudvalget udgøres pt. at
tre bestyrelsesmedlemmer.
I årets løb blev der afholdt 2 bestyrelsesmøder og 1 regionsrådsmøde.
Jeg vil slutte med at sige tak til de øvrige i Regionsbestyrelsen og til alle udvalgsmedlemmer, samt
Christian Jensen som ad hoc for Skamlingsarrangementet. Tak til Hilmar Mikkelsen som
bestyrelsesmedlem og tak til Lene Mikkelsen som formand for Dragtudvalget Alle gør et
kæmpestort 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.
Også tak til FD for samarbejdet i 2018.
Kaj Friis
Formand for FD Region Syddanmark

Region Sjælland
V/ Hanne Troen, regionsformand
Bestyrelsens beretning for 2018
Medlems- og valgmødet i Ahornhallen i Ringsted
Startede i år med et Indlæg med Morten Lisberg fra Styrelsen som formand for
PR udvalget. Styrelsen har 3 fokuspunkter: Medlemsfastholdelse
Medlemshvervning og
Samarbejde med regioner. Det handler om at være synlig ved relevante begivenheder /
events / festivaler / byfester osv. Det er opvisning – fællesdans – uddele info om dans.
At komme ud til medlemmerne i foreningerne med kufferten, der indeholder forskelligt PR
materiale.
Morten fik rigtig mange gode input. Han syntes, det var et godt og positivt møde, han fik noget
med.
Hanne og Solveig blev genvalgt. Der kom ikke nye medlemmer til regionsbestyrelsen ved
mødet, men efterfølgende har Susanne Klim meldt sig og er blevet en del af bestyrelsen.
Der var 30 fremmødte inkl. bestyrelse og Morten Lisberg.
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Bestyrelsen konstituerede sig. Bestyrelsens poster blev fordelt således:
Hanne Troen - formand
Solveig Christiansen – sekretær
Kurt Rasmussen – kasserer
Susanne Klim – medlem
Michael S. Petersen, repræsentant for Spillemandskredsen
Bestyrelsen har i 2018 afholdt 4 møder. Bestyrelsen har deltaget i frivilligseminaret og
formanden har deltaget i møder med Styrelsen.
Foruden bestyrelsen deltager følgende i bestyrelsesmøderne:
Susanne Eijlertesen Daugaard som webmaster
Carsten Daugaard som regionens danseleder
Lone Nielsen som formand for Dragtudvalget
Poul Erik Rasmussen som formand for B&U udvalget
FDs arrangementer
I 2018 var der Nordlek i FALUN, hvor godt 200 medlemmer af FD deltog.
Regionsmesterskaber Med hensyn til træning og afholdelse af samme lykkedes det ikke at
få nok tilmeldte til at afholde disse.
Tips og Ideer den 3. november 2018 blev desværre også aflyst på grund af manglende
tilslutning.
Hvad skal der mon til før medlemmer vil deltage i regionsmesterskaber? En stor fest? Tidlig
direkte henvendelse til bestemte dansere/dansegrupperinger? Bedre tidlig
informationsmateriale?
Region Sjællands arrangementer
Igen i år var der tilslutning af dansere og musikere til dans i Tivoli og i andelslandsbyen og
ved Sommertræf i Højeruplund. Der var dog ikke så mange dansere som i tidligere år. En
stor ros til instruktør Carsten Daugaard, forspiller Michael S. Petersen, de mange musikere
og de deltagende dansere.

Et nyt tiltag mht. Sommertræf i Højeruplund i samarbejde med Stevns Folkedansere var
rigtig hyggeligt, så det gentages i 2019. Sommertræffets program var udvidet til også at
omfatte majstang og opvisning af de unge, et kulturelt indslag ved Jonna om Højeruplund,
spadseretur til klinten plus kirkekoncert.
Booking Det fungerer godt med regionens bookings side og bookings hold. Ideen er, at det
altid skal være muligt at skaffe en folkedanseopvisning, spillemandsmusik og
danseundervisning/fællesdans. Bookingsiden har derfor til formål at supplere de lokale
foreninger, der kan trække på bookingholdet, hvis de har brug for hjælp. I 2018 har
bookingholdet danset opvisning alene og sammen med en forening og stået for
fællesdans i alt 7 gange.
Der er stadig plads til dansere og musikere på bookingholdet. Vi har desværre måttet sige
nej til nogle arrangementer, hvor vi ikke har kunnet stille et hold.
En stor tak til Egon og Lena Agerskov for hjælp med lokaler og opvisning.
Temadans Roskildedans
Den 3. september blev afholdt temadag med kursus i Danse fra Roskilde, stegt flæsk med
Persillesovs samt efterfølgende Roskildebal. Det blev et rigtigt godt arrangement med god
tilslutning ca. 50 til kursus og bal.
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Børn og unge
Region Sjælland og Region København har også i år ydet tilskud til Smutten. Et
arrangement på Lolland blev aflyst på grund af for lille tilslutning.
Det tredje for børn og unge, dansere og musikere i Store Heddinge blev desværre også
aflyst på grund af for lille tilslutning.
Dragtudvalget
Der blev afholdt kursus på Køge Museum og medlemmer fra dragtudvalget deltog i
Nordisk dragtseminar i Helsingør.
PR udvalget og Hjemmesiden
Bestyrelsen er blevet belært om, at der ikke må gives gratis adgang til annoncering af
udefra kommende foreninger. Disse er derfor blevet fjernet fra hjemmesiden. Da vi gerne
ville give så mange informationer om arrangementer i Region Sjælland som muligt til vores
medlemmer er vi meget kede af dette. Invitationer fra andre foreninger sendes fortsat ud af
Susanne Eilertsen Daugaard, vores webmaster, som fortsat yder en meget stor indsats på
dette område.
Status for dansemaraton Ved KØST 2017 forsøgte vi at danse alle vores danse i løbet af
stævnet, fordi det er det, vi kan lige nu. Vi nåede 457 af i alt 600 forskellige danse. Ideen
var også at optage dansene på video, så eftertiden kan se, hvordan man spiller og danser
de danske folkedanse. Optagelserne skulle vise, hvordan de blev brugt ved landsstævnet
og er ikke tænkt som egentlige instruktionsvideoer.
Der blev optaget 50 timers video, som er ved at blive klippet til. Der ligger lige nu godt 100
danse, som kan ses på www.folkemusikogdans.dk.
Støtte fra region Sjælland
I år er givet støtte til ”Smutten”, til Nordisk dragtseminar og til Ramsøs og Højrebys
spillemandsstævne på Lolland. Der er også givet tilsagn om støtte til Dans og spil for B&U
på Stevns, som desværre ikke blev til noget i år.
På Region Sjællands hjemmeside under referat 22.08.2018 fra kan ses Vilkår for støtte
til aktiviteter i foreningerne
Året 2018 har været et godt år med fortsat god tilslutning til regionens arrangementer.
Arbejdet i bestyrelsen går rigtig godt. Vi lægger os i selen for at give flere lyst til at være
med.
B&U beretning 2018 fra region Sjælland
Året 2018 startede i januar med at d. 27-28 jan. afholdte Stevns Folkedanser et Smutten
arrangement i St. Heddinge, Smutten er er samarbejde mellem de Sjællandske fore. der har børn
og unge, og der var 45 børn og unge der deltog. Vi er så heldige at der er 7 musikkerer der vil
komme og spille for de unge og som gør det mest for de unges skyld og tusind tak for det og
samtidig tak til de 4 instruktører og deres hjælpere og en stor tak til Stevns for deres arbejde med
deres at arrangere og deres gode mad.
D. 25-27 maj var der det Sjællandske Børne og Ungdomsstævne som denne gang blev afholdt af
Tølløse Leigstouw Forening på Tølløse skole. Stævnet startede med at man kunne komme fredag
d. 25 fra kl. 18 og blive indkvarteret og aftenhygge. Lørdagen var så selve stævnedagen hvor det
startede med optog til et butiks center i Tølløse hvor der var opvisning af 3 hold på torvet,
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hvorefter det tilbage til skolen til frokost. Efter frokost var der legestue og kl. 15 var der danse
konkurrence i 3 rækker hvor der blev danset 2 danse i hver række med en enorm opbakning fra
tilskuerne. Efter konkurrencen var der forsat legedanse og legestue mens pointene blev beregnet
fra konkurrencerne inden man kunne dele guld, sølv og bronze medaljer ud til de vindende par.
Vinderne kan ses i Trin & Toner nr. 5. Stævnet sluttede officielt kl. 17 med en afslutning for alle.
Senere var der aftensmad om aftenen dans for alle til sen aften. Søndag var der morgenmad og
afrejse.
Meget stor tak til Tølløse Leigstouw Forening, til alle deres hjælpere og alle andre der har hjulpet
til at lave dette dejlige stævne, og ligeledes tak til instruktørerne og spillemænd for dagen
Den 9 sep. var der dans i Tivoli og dagen før d. 8. mødtes danser og hjælpere i Rødovre for og
træne til tivoli med hvor Smutten deltog med 40 dansere på 2 hold.
De mødtes d. 8. kl. 13 til træning af programmer til Tivoli for de 2 hold så de blev trænet godt
igennem og efter var der hyggedans og bare samværs hygge resten af dagen.
Søndag morgen der var der igen en træning/ generalprøve inden der var omklædning og turen gik
til Tivoli hvor de 2 hold gav et par meget flotte opvisninger. Tak til instruktørerne Rikke, Mette og
Carsten og tak til de 5 musikere - Rene, Gitte, Jens-Erik, Merete og Lonnie og tusind tak til Den Lille
Vendelbo for værtskab og den gode mad.
D. 27-28 okt. var der igen inviteret til Smutte Weekend i Holeby ved Midtlollands Folkedansere,
men på grund af få tilmeldte blev det desværre aflyst.
Til slut en tak til alle børn og unge, instruktører og musikkerer og til forældre for at I bakker det så
godt op og hjælper til, og Regionen som støtter det økonomisk, for året der er er gået med håb om
et godt kommende år med masser af B&U dans.
B&U udvalget region Sjælland

Region Hovedstaden
v/ Leif Madsen, regionsformand
Der har været afholdt i alt 3 møder siden sidste valg.
Der har været skrevet mail frem og tilbage hvis der har været noget der skulle
besluttes af bestyrelsen.
Der er sat datoer på arrangementer i 2019 og 2020 samt kroner på de enkelte udvalg. Hvis
regionen skal bestå og det skal den så længe det er vedtægtsbestemt i Danske Folkedansers
vedtægter, så må der være flere der trækker på samme hammel nemlig folkedansen. Vi har behov
for at der er nye folk i regionsbestyrelsen og udvalg så det ikke kun er de samme der trækker
læsset.
Vi mangler i dag en der vil påtage sig noget PR arbejde i samarbejde med regionsbestyrelsen.
Også dragtudvalget mangler en der vil være formand, så sidder du derude og gerne vil påtage dig
en af opgaverne så meld dig, så vi igen kan have formænd og mulighed for aktiviteter i alle udvalg.
Alle udvalg vil gerne have nogle flere til at hjælpe.
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FD Region Hovedstaden har også i det år der er gået haft et glimrende samarbejde med Lissi
Madsen og FD Region Sjælland hvor vi har støttet B&U arbejde 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.
2018 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 nye medlemmer fra de foreninger der vælger at lukke på grund
af for lille tilslutning, samt helt nye medlemmer, så kan vi godt leve med det.
Det er måske tid til at overveje om foreningerne kunne lave et samarbejde med andre
danseformer, alle kæmper med at få folk ind i bestyrelsen ved at man slog sig sammen fik alle
danseformer 1 repræsentant.
Vi fik endnu en god dag i Tivoli den 09. september 2018, hvor vi var ca. 400 dansere og spillefolk.
Dansens dag på Frilandsmuseet den 02. september 2018 blev også afviklet, men vi kan godt være
flere derude.
En stor tak skal lyde til alle som var med til at gøre disse dage festlige og vise at folkedansen
stadigvæk består.
Folkedans i Tivoli har vi fået datoen for i 2019 det bliver lørdag den 02. juni, så skynd jer at melde
ind om i vil deltage som foreningshold eller samlet i regionshold.
FD region hovedstaden har igen i år deltaget i arrangementer sammen med foreninger og Region
Sjælland hvor vi har stillet underskudsgaranti uden at der har været brug for det.
Dette samarbejde ønsker vi at udbygge med foreningerne det kræver blot at vi får en henvendelse
samt et budget over arrangementet, så vil vi vurdere hver henvendelse.
Dog skal siges at Regionen ikke stiller underskudsgaranti bare for at skulle dække et bevist
underskud, Regionens bestyrelsen kan dog beslutte i særlige tilfælde at dække et specifikt tiltag
til gavn for folkedansen.
Regionen vil også gerne indbyde foreningerne til et tættere samarbejde hvor vi kan deltage i møde
med foreningernes bestyrelse og fortælle hvad kan vi gøre for jer og omvendt.
Folkedans Danmark får i dag ingen støtte til vores arrangementer gennem DIF som tidligere, der
kan ikke indberettes mere men det skal ikke afholde Regionen fra at støtte et godt initiativ.
Dansens dag på Frilandsmuseet 2019 ved vi ikke meget om på nuværende tidspunkt, da den
kontaktperson vi har havde ikke er der mere.
Aspirantkurset er nu en del af instruktørkurset på Bjerringbro, samtlige Regioner har afgivet 2000
kr. af deres tilskud fra Landsforeningen til dette arbejde. Region Hovedstaden modtager nu
22000.00 kr. årligt

Regionens bestyrelse og alle der havde interesse har haft mulighed for at deltage i frivilligseminar
29. september 2018 afholdt af Landsforeningen i Varde, vi ser gerne at flere interesserede melder
sig.
Region Hovedstaden havde til årsmødet i april 2018 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 27. april 2019. For at gøre det så billigt som muligt samler vi også op i
Region Sjælland. Der var godt nok lidt udfordring idet chaufføren havde sovet over sig, så jeg
måtte køre rundt at samle op og aflevere alle i Høje Taastrup hvor bussen afhentede.
Jeg deltog ikke i årsmøde i april 2018 grundet stor fødselsdag. men i koordineringsmøde samt
topmødet i december.
FD Region Hovedstaden har sammen med region Sjælland haft tilbudt flere kurser som vi har
måtte aflyse i 2018 grundet for få tilmeldinger.
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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.
Så en opfordring skal lyde til alle formænd / instruktører spørg i jeres forening om ikke der var
nogle dansere der har lyst til at være med.
Regionen havde et samarbejde med Cinemateket i København, hvor der blev vist en film fra en
festival med 2000 deltagere, vi besluttede at købe 100 billetter som kunne deles ud til alle
foreningerne ca. 3 stk. pr. forening.
Vi fik selv udnyttet 12 billetter resten blev givet gratis ud til folk der kom og ville se filmen.
Efterfølgende var der folkedans for interesserede der startede med 4 kvadriller, så blev der danset
i 2 timer inden arrangementet sluttede.
Nu ser vi frem mod Landsstævnet i Varde 2019, det kan i godt glæde jer til, indkvartering og hal
ligge lige ved siden af hinanden.
Selv om tiden ikke går med at afholde møder, men i stedet at sende mail når noget skal besluttes
skal der lyde en tak til alle bestyrelsesmedlemmer og udvalg for det store arbejde i hver især laver.
Med ønske om et bredere samarbejde foreningerne og regionen imellem vil jeg ønske jer alle et
godt danse år i 2019.
Hilsen
Leif Madsen, Formand

Nordlek og NORDLEK 2018
af Egon Agerskov, Danmarks repræsentant i Nordlekstyrelsen
Hvad er Nordlek?
Som det fremgår af overskriften så er navnet skrevet på to forskellige måder.
Ordet Nordlek refererer til selve den Nordiske samarbejdsorganisation, og bruger
man kun store bogstaver efterfulgt af et årstal, er navnet på et nordisk stævne
som f.eks. NORDLEK 2018 og ÅLEK 2019.
Rent teknisk er Nordlek-organisationen er en forening i Sverige, og som følge deraf demokratisk
opbygget, som vi kender det fra vores egne foreninger. Nordleks højeste myndighed er rådsmødet
hvor alle medlemsorganisationer har stemmeret. Af økonomiske hensyn holdes det ordinære
rådsmøde kun hvert 3. år, men i forbindelse med NORDLEK-stævnerne holdes der et
ekstraordinært rådsmøde.
På det ordinære rådsmøde vælges der en formand og 4 styrelsesmedlemmer, således at de 5
selvstændige lande er repræsenteret i styrelsen. De 3 danske organisationer Folkedans Danmark,
DGI og Spillemandskredsen opstiller sammen med Grønland og Færøerne en kandidat til styrelsen,
og her blev undertegnede opstillet og valgt i 2017.
NORDLEK 2018
blev afholdt i Falun i Sverige 10. – 15. juli med ca. 2000 deltagere fra alle de Nordiske lande og
selvstyreområder og heraf kom de 330 fra Danmark.
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Det var et fint stævne med mange aktiviteter at vælge imellem, som f.eks. kurser, legestuer,
udflugter, konkurrencer, festforestillinger og masser af musik at lytte og danse til. NORDLEKstævnerne har hidtil været et dansestævne med musik, men denne gang var intentionen at
NORDLEK også skulle være et spillemandsstævne. Det resulterede i at en lang række orkestre og
spillemandsgrupper fra hele Norden gav koncerter og spillede til dans. Dette betød så at der kun
blev plads til en enkelt legestue fra hvert land, og som altid var den danske legestue meget
velbesøgt med over 300 deltagere.
Der blev også afholdt en dansekonkurrence med 6 deltagende hold. To fra Danmark, tre fra
Sverige og et fra Finland, og her blev Danmark suverænt det bedste land da gruppen Danseben
blev nummer et og The Sprouts, der var et hold med 24 unge mennesker, blev nummer to. De
samme to grupper repræsenterede Danmark ved gallaforestillingerne på scenen, og gav også her
nogle forrygende flotte opvisninger.
Den danske deltagelse blev som sædvanlig styret af en nationalkomité med tre medlemmer. AnneGrete Jensen fra Spillemandskredsen, Hanne Holse fra DGI og undertegnede der repræsenterede
Folkedans Danmark.
Fra nationalkomitéen vil vi gerne sige en stor tak til alle instruktører, dansere og spillemænd der
repræsenterede Danmark ved de forskellige arrangementer, og ikke mindst en stor tak til alle
andre deltagende dansere og spillemænd fra Danmark for jeres indsats under stævnet.
Nordlek
I Nordlekstyrelsen som i øjeblikket består af formanden Urban Lind fra Sverige og
styrelsesmedlemmerne Torunn Bjerkem fra Norge, Katarina Westerholm fra Finland, Bendt
Pedersen fra Island og undertegnede fra Danmark, arbejder vi naturligvis ud fra foreningens
arbejdsopgaver, som er beskrevet i vedtægterne:
 At arrangere Nordiske folkedans- og spillemandsstævner.
 At finde og gennemføre nordiske projekter inden for folkedans og –musik.
 Udveksling mellem ledere, instruktører, spillemænd og folkedanseforeninger.
 Udveksling af medlemsblade og anden information.
En af de ting vi har arbejdet med i Nordlekstyrelsen er at få et samarbejde med Nordisk
Folkemusik Komité omkring folkemusikken. Dette mundede ud i et møde mellem repræsentanter
fra NFK fra de forskellige lande og Nordlekstyrelsen under NORDLEK i Falun, hvor mulige
samarbejdsområder blev diskuteret.
Nordlekstyrelsen er på sidelinjen ved alle stævner i Nordlek-regi, og i 2018 var det NORDLEK 2018 i
Falun der var i fokus, men planlægningen af kommende stævner og arrangementer er naturligvis i
fuld gang.
Nordring, der er et kursus med inspiration og kulturudveksling for unge mellem 18 og 25 år, holdes
i Oslo 18. – 22. april 2019. Der er indbudt 6 deltagere fra hvert land og selvstyreområde og
Folkedans Danmark er repræsenteret med 3 deltagere.
I juli 2019 vil der være et ”ministævne” på Ålandsøerne – ÅLEK 2019 – hvor der forventes ca. 330
deltagere. Desværre falder det sammen med Landsstævnet i Varde, så der er ikke mange danske
deltagere.
I Nordlekstyrelsen har vi også meget fokus på ungdomsarbejdet, og det har resulteret i en
ungdomslejr forud for NORDLEK-stævnerne i Steinkjer, Viborg og Falun og der er også planlagt en
ungdomslejr forud for ÅLEK 2019.
I 2020 er det 100 år siden det første Nordiske Folkedansestævne blev afholdt i Stockholm, og
styrelsen arbejder med forskellige jubilæumstiltag ved BARNLEK 2020 i Mölnlycke i Sverige og
NORDLEK 2021 i Tampere i Finland.
Egon Agerskov
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