Kommissorium eller koncept for landshold
i folkedans under Folkedans Danmark.
1. Folkedans Danmark (FD) opretter et landshold i folkedans, som kan repræsentere
Danmark i ind- og udland.
FD nedsætter et udvalg til at varetage landsholdets interesser.
Udvalget kommunikerer direkte med de 2 landstrænere og der skal holdes mindst 1 årligt
møde mellem udvalget og landstrænere, det ene i januar mdr., hvor der evalueres, hvordan
det går med holdet og planlægning af optræden i ind- og udland.
Rejser skal planlægges efter den billigste rejsemulighed.
2. Folkedans Danmark er øverst ansvarlig for landsholdet, både økonomisk og ansættelse
af landstrænere.
3. FD bevilliger beløb til landsholdet for træning. Konkurrere i udlandet, om muligt 2
gange, og optræde i Danmark ved officielle lejligheder. Ved optræden i Danmark kan FD
opkræve honorar.
4. Landstrænere skal være uddannet på FD’s instruktøruddannelse. De skal ansættes på
en 3-årig kontrakt første gang, og efterfølgende er det 2-årige kontrakter. Det tilstræbes at
begge landstrænere ikke udskiftes samme år. Landstrænerne aflønnes årligt med 5000 kr.
5. Det er Landstrænerne, der alene udtager landsholdet.
Dansere der kan komme i betragtning til udtagelse, skal deltage i DM i Pardans.
Ved behov har landstrænerne mulighed for at udtage enkelte dansere, selvom de ikke har
deltaget i DM. Dansere, der udtages, er forpligtigede til at deltage i træninger, rejser til
udlandet og til optræden i Danmark.
6. Landstrænere, Spillemænd og Danserne skal holdes økonomisk fri ved rejser og
optræden, dog ikke lommepenge og bespisning, udover hvor det indgår i arrangementet.
Rejser planlægges efter billigst mulige rejsemulighed koordineret med landsholdsudvalg.
Der ydes ikke tilskud til tabt arbejdsfortjeneste.
7. Landsholdet skal bestå af mindst 8 dansere, og derudover mindst 4 reserver/bobler.
Danserne skal deltage i mindst 4 årlige weekend træninger, som er tilrettelagt af
landstrænerne.
8. Til træning leveres musikken af 1 spillemand, som aflønnes til FD’s timepriser.
Ved optræden leveres musikken af 2 faste spillemænd, som aflønnes efter FD’s timepriser.
På rejser gælder samme regler som for danserne.
9. Danserne optræder i danske folkedragter.
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