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LANDSFORENINGEN 

Tak til Korup-Ubberud Folkedansere, 
Midt i Dansen, Synnejysk Kvadrille, Ma-
ries Kiks og de andre dygtige spille-
mænd, der deltog i vores show på 
Brandts Torv under Odense Blomsterfe-
stival, I var alle med til at skabe en 
uforglemmelig dag. 

Med kærlig hilsen Trine og Bent
Vi ønsker jo alle at folkedansen skal 
overleve, og gerne tiltrække flere med-
lemmer. Derfor må vi også ud og vise, 
hvad vi står for: at vi har alt fra hygge-

folkedans til elitedans, at vi har pragt-
fulde børnehold, fantastiske ungedan-
sere, dygtige voksendansere som også 
inkluderer vore seniordansere. 
Det er sjovt at tage ud til stævner og 
events, hvor man er sammen med an-
dre folkedansere, men det er også vig-
tigt for folkedansen, at man kommer ud 
i det offentlige rum og viser de mange 
sider af vores sport. Kom og vær med 
en anden gang, I vil ikke fortryde det.

Trine & Bent 

Blomsterfestivalen 
i Odense

Til både 
gavn og 
glæde
Nu lyder igen startskuddet til salget 
af årets skrabejulekalender.

Vi kan give en masse mennesker mu-
ligheden for at vinde enten
en 1. præmie på 
kr. 50.000,-
eller en 2. præmie på 
kr. 10.000,-
eller en 3. præmie på 
kr. 5.000,- 
eller en af de mange 4., 5. 
eller 6. præmier.

Der er chancer nok!
Vi har udsendt 3 julekalendere pr. 
medlem, - akkurat som aftalt på 
sidste årsmøde. Som I vil opdage, 
er tallet rundet op eller ned til nær-
meste 5 af hensyn til pakningspro-
ceduren.
Nogle lokalforeninger har afgivet 
bestillinger på ekstra kalendere ud 
over de 3 pr. medlem, og det er jo 
alletiders, at chancen for at tjene 
penge lokalt, bliver benyttet.

Benyt julekalenderne som julekort, 
som værtindegaver, som advents-
gaver til børn og børnebørn. Alle 
vil gerne deltage i et lotteri!
Vi gør det her i fællesskab og det 
gør mange ting muligt. Som I ved 
fra årsmødet, er Landsforeningens 
budget baseret på dette salg.
Altså er det her til fælles bedste! 
Og dét er da bare det bedste!

Godt salg og held og lykke med lot-
teriet!

De bedste hilsner,
Styrelsen
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LANDSFORENINGEN 

Ved regionsmesterskaberne i alle regioner danses 
følgende 3 dejlige danse:

Den lille Hamborger,  
Døstrup, Sdr. Jyll  27 305
Lette Hans, Nordfyn, Fyn  9 85
Grisen brakte Laaret, Møn  12 488

Husk deltagerne skal være fyldt 14 år på konkurrencedagen. 

Læs om regler m.m. på hjemmesiden: www.folkedans.dk – 
se under konkurrencer – se også på din regions hjemmeside 
for information

Til DM 2015 er valgt følgende spændende danse i 
pardans – 

Ungdomsrækken:
Spansk Hopsa, Himmerland 10  123
Mallebrok, Møn  17 127
Lønborg nr. 2, Vestjyll Forsk.egne  12 57
Hopsa  fri dans, solodans
Vals  fri dans

Åben række:
Tylette Polka, Stevning, Sdr. Jyll  29 306
Knurrifas, Han Herred hft 3-  9 39
Skotsk (Vest jyll.) Forsk.egne  10 56
Vals fri dans, solodans
Norsk Rheinlænder/scottish   fri dans

For dansere over 55 år:
Teilade Polka, Himm.  18 131
Glaa‘ Ann‘ (Snurretop) 
Herningegn. Legestuen  16  442
Ruder Es, Himmerland Hft II-  7 22
Rheinlænderpolka       fri dans
Norsk Rheinlænder/scottish      fri dans, solodans

og for grupper:

Række 1, hold, der tidligere har vundet DM i folkedans samt 
øvrige specialhold:
Børsmose Ottetur Vest. Egnen  31 641
Rikkedon Vendsyssel    26 550
Stille Firtur, Thy Forsk. Egne  16 60

Række 2, åben række for alle. F.eks. opvisningshold, for-
eningshold o.l.:
Trekant, Horsens Hft II- 17 29
Longsomma Gjarted Bornholm  18  578
Sundeved Sekstur, Avnbøl 
Sdr.Jyll   53 312

Husk deltagerne skal være fyldt 14 år på konkurrencedagen. 

Læs om reglerne mm for deltagelse i koncepterne på hjem-
mesiden: www.folkedans.dk – se under konkurrencer.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer …
Konkurrenceudvalget

 
For konkurrencer i de yngste rækker er udtaget 
følgende danse for 2015 

Række 1, deltagere i alderen 6 til 9 år:
General Napoleon
Vride rumpe (m. sideløb)
Række 2, deltagere i alderen 8 til 12 år:
Fingerpolka
Hornfiffen 
Række 3, deltagere i alderen 11 til 15 år:
Russeren
Fri Vals
Række 4, deltagere i alderen 14 til 18 år:
Fannik
Fri hopsa 
For dansene General Napoleon og Fingerpolka finder du vej-
ledning på hjemmesiden www. Folkedans.dk se under kon-
kurrence.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer …
Konkurrenceudvalget

nu er det ganske vist ….

Dansene til Regions-
mesterskaberne 
og DM er valgt for 2015
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Håndarbejds-dragtdag i Region Nord afholdes 
4.-5. oktober 2014
Vi har truffet aftale med Kreativ Hobby Messe, som lørdag 4. og søndag 5. ok-
tober afvikles i Europahallen, Aalborg Kongres- og Kulturcenter, Vesterbro, 
Aalborg.
I vores stand vil vi præsentere håndarbejder, som har relation til vores drag-
ter, men også kan anvendes i andre sammenhænge.
På gensyn i Aalborg

Dragtudvalget i region Nord

DRAGTER 

Se dragtudvalgets medlemmer, som er 
spredt over hele landet, på hjemmesi-
den www.folkedragt.dk og på www.
folkedans.dk

Hjælp til dragtspørgsmål:
Dragtudvalgets medlemmer er behjæl-
pelige i forhold til dragtspørgsmål i den 
udstrækning, der er viden på området. 

Instruktøruddannelse – DRAGT, 
praktisk og teoretisk uddannelse 
i danske folkedragter og
Instruktøruddannelse – DRAGT, 
praktisk og teoretisk efteruddan-
nelse i danske folkedragter
Dragtudvalget står for det faglige ind-
hold i uddannelsen.

Forskning:
Medlemmer af dragtudvalget forsker i 
baggrunden for folkedragterne, ved at 
undersøge det bevarede tøj, se på ma-
lerier og tegninger, læse litteratur og 
skifter. Disse kilder giver tilsammen et 
godt billede af, hvordan tøjet fra tiden 
mellem 1750 – 1860 så ud. Det er re-
sultaterne af denne forskning, dragtud-
valget bygger sin viden på.

Studiesamlingen:
Landsforeningen Danske Folkedansere 
har en studiesamling der består af over 
300 dragtdele fra før 1860-1870.
Samlingen anvendes til studier i forbin-
delse med uddannelserne, og har en 
stor fremtidig værdi i forhold til studier-
ne af det tøj, som ligger til grund for 

Hvad arbejder dragtudvalget med?
folkedragterne, da det bliver sværere 
og sværere at få adgang til museernes 
samlinger.

Salgsafdelingen for 
dragtmaterialer:
Afdelingen bestyres af Lisbeth Green, og 
der er tilknyttet netbutik www.folke-
dansbutikken.dk. Der forhandles materi-
aler, litteratur, syartikler og meget andet 
til brug for fremstilling af folkedragter. 

Hjemmesiden:
På www.folkedragt.dk finder man man-
ge oplysninger til brug for arbejdet med 
fremstilling af folkedragter.
Der er bl.a. studiesamlingens registre-
ring samt foto af samtlige dele. 
Landsstævne udstillingernes kataloger 
og fotoserier.
Tidligere og igangværende projekter.
Pjecen ”Folkedragter en vejledning”, 
hvor man kan hente råd til hvorfor? 
hvornår? hvordan? og hvad? man skal 
tænke på i forbindelse med anskaffelse 
af en folkedragt.

Dragtudvalget arbejder målrettet med 
vidensdeling via hjemmesiden, således 
at mange flere kan få glæde af projek-
ter og studier.

Andre aktiviteter:
Temadag afholdes 1 x årligt skiftende 
steder i landet. Her besøges et museum 
med effekter eller historie med relation 
til området. Det er en unik mulighed for 
at se dragtrelaterede tekstiler fra for-
skellige egne af Danmark. I 2013 be-
søgte vi Museum Sønderborg Slot og i 
2014 Køng Museum.
Temadagen afholdes som regel i samar-
bejde med dragtudvalget i pågældende 
region.

Dragtudstillinger ved 
landsstævner:
Et medlem fra dragtudvalget, eller en 
person udpeget af dragtudvalget, har 
hovedansvar for planlægning af 
dragtudstillinger og andre dragtaktivi-
teter i forbindelse med landsstævnerne.
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KURSER 

Kom og vær med på et af 
Danmarks mest populære 
folkedanserkurser.
Inspirations kursus i folkedans 
på Højskolen Snoghøj 1.-4. 
januar 2015.
Kurset, hvor der læres mange, 
nye danse til fabelagtig, god 
spillemandsmusik – samtidig 
med, at hygge, socialt samvær, 
tradition og glade mennesker 
har højeste prioritet.
Skynd dig med din tilmelding 
- der er rift om dette kursus!

Landsforeningen Danske Folke-
dansere indbyder til det traditio-
nelle inspirationskursus i folke-
dans på Højskolen Snoghøj, 
7000 Fredericia i dagene 1.-4. 
 januar 2015.

Ankomst d. 1. januar kl. 14.00-
15.00.
Afrejse d. 4. januar efter middag.

Kurset, som holdes sammen med 
Spillemandskredsen, er beregnet 
for både danseinstruktører og 
dansere, der ønsker nogle ople-
velsesrige dage med folkedans og 
spillemandsmusik.

Selv om kurset er baseret på et 
vist kendskab til dansk folkedans, 
vil dansere med blot et par sæso-
ners erfaring kunne få et udmær-
ket udbytte af dette kursus.
I programmet er der naturligvis 
også indlagt en sangtime eller to, 
hvor vi synger efter vores sang-
bog samt et kulturhistorisk fore-
drag, hvor der fortælles om dan-
se- og musikhistorie fra forskelli-
ge områder.

Den sidste aften skal vi selvfølge-
lig have fest, så har du idéer til 
underholdningen, så tag dem en-
delig med, så vi kan få en hygge-
lig og fornøjelig aften ud af det!

Kursusleder:

Per Sørensen
Ravnevej 14, 6000 Kolding
tlf. 75535069

Danseinstruktører:

Annika Vestergaard, Odense
tlf. 40789615
Rune Chr. Pedersen, Assens
tlf. 20812092

nytårskursus på 
Højskolen Snoghøj 2015
Dansekurset, der altid er fyldt til sidste plads
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DANSEFESTIVAL
BORNHOLM

NORDISK FOLKE- 
DANSERFESTIVAL
DANS I UNIKKE 

RAMMER
22. MAJ - 25. MAJ

Tel. +45 5695 8566
www.folkedans-bornholm.dk

Det bli´r en god festival

I samarbejde med 
LDF Region Hovedstaden

Spillemænd:

Ove Andersen, Øster Bjerre-
grav, tlf. 86410041
Bent Melvej Nielsen, Viborg
tlf. 86637372
Kristian Jørgensen, 
København tlf. 20856025

Hefter:

Ved undervisningen benyt-
tes fortrinsvis hefterne 
”Gamle danse fra Randers & 
Gamle Danse fra Vendsyssel 
og Læsø".
Hefterne kan købes på kur-
set.

Pris:

For kursus, logi og forplej-
ning, i alt       kr.  1.875,-  

For kursus, excl. logi og for-
plejning, i alt kr.    875,-

Indkvartering:

Indkvartering på skolen er 
på to- eller tre-sengsværel-
ser, indkvartering med ma-
dras på gulvet kan forekom-
me. Prisen for logi er inkl. 
dyne og pude (hvis der er 
specielle ønsker, skal det an-
gives ved tilmelding).

Medbring:

Skiftesko (skal bruges i sa-
len). Husk sengelinned og 
håndklæder.

OBS:

Tilmelding og betaling:

Tilmelding kan udelukkende 
foregå via hjemmesiden 
www.folkedans.dk og beta-
ling foregår med betalings-
kort eller kreditkort.
Der åbnes for tilmelding den 
13. oktober 2014 kl. 00.00.
Sekretariatet modtager ikke 
længere tilmeldingsskemaer, 
som ikke er elektroniske.
Ved afbud tilbageholdes 10% 
af kursusudgiften til admini-
strationsomkostninger.
Tilmelding foregår efter 
først-til-mølle-princippet og 
hvis kurset bliver overtegnet, 
modtager de sidst tilmeldte 
besked herom. Dette bety-
der, at deltagelse kan påreg-
nes, hvis man ikke modtager 
anden besked.
Deltagerliste og program vil 
blive udsendt primo decem-
ber.

Vel mødt for både nye og 
”gamle” deltagere til nytårs-
kurset på Snoghøj.

Per Sørensen, kursusleder 
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I Viborg går vi så småt og glæder os til at byde velkom-
men til de mere end 2.000 nordiske dansere og spille-
mænd, som kommer og besøger os i forbindelse med 
NORDLEK 2015 i juli måned næste år. 
Også til hverdag er der folkedans og -musik i hver en 
krog af Danmarks 9. største kommune - f.eks. på min 
egen hjemmebane, hvor omkring 40 entusiaster holder 
til i Stoholm og Omegns Folkedanserforening.
Vi har gode traditioner for folkedans - og vi har gode tra-
ditioner for at tage i mod mange nordiske gæster i som-
merperioden til store begivenheder som f.eks. den tradi-
tionsrige Hærvejsmarch. 
Viborgs historiske gader og torve egner sig perfekt som 
ramme om traditionsrig folkemusik og -dans. Og samtidig 
er Viborg en by med masser af andre muligheder for op-
levelser, når danseskoene og violinen skal have en pau-
se.
Hvad med en sejltur på Viborg-søerne, en guidet tur i det 
gamle Viborg eller en shoppingtur i vores hyggelige gå-
gader?
Og til jer, der måske endnu ikke helt har bestemt jer for, 
om I skal med til NORDLEK 2015: Det bliver en fantastisk 
oplevelse af fællesskab på tværs af landegrænser, hvor 
virkeligheden helt sikkert overgår den video, som ven-
nerne lægger på Facebook bagefter.

Velkommen til NORDLEK 2015 i Viborg.
Vi glæder os til at se jer!

Torsten Nielsen
Borgmester, Viborg Kommune

Vi glæder os til 
at se jer i Viborg

noRDLeK 
2015 
– Den 
danske 
national-
komité

Det kan måske være lidt forvirrende, at der også til NORDLEK 
2015 er nedsat en dansk nationalkomité, når stævnet skal af-
holdes i Danmark, når der nu allerede er et stævneudvalg der 
organiserer stævnet.
Stævneudvalgets opgave er at organisere og planlægge 
stævnet. F.eks. bestemmer det, hvor mange kurser og lege-
stuer der skal være fra hvert land, men ikke hvem der skal 
være instruktører og spillemænd til disse arrangementer. Den 
opgave er lagt ud til hvert af de deltagende lande, og for 
Danmarks vedkommende en nationalkomité, der består af 3 
personer. En fra hver af de danske aftaleparter i Nordlek-af-
talen.
Nationalkomitéen har sin egen hjemmeside www.nordlek.dk, 
hvor der kan findes information specielt for danske deltagere, 
hvorimod stævnets egen hjemmeside www.nordlek2015.dk 
er information til alle deltagere, uanset hvilke land de kom-
mer fra.
Nationalkomitéens opgaver er blandt andet at få oversat dan-
sebeskrivelserne til de nordiske danse til dansk, at udpege 
instruktører til den danske nationalopvisning, instruktører og 
spillemænd til kurser, finde grupper, der skal optræde ved de 
offentlige forestillinger i teatersalen og så videre. Kort sagt – 
nationalkomitéen er stævneudvalgets forlængede arm i Dan-
mark.
Det er også nationalkomitéen, der er til rådighed hvis man i 
LDF´s regioner eller DGI´s landsdelsforeninger f.eks. vil afhol-
de et kursus i fællesdansene for instruktører og/eller dansere.
De 3 personer der udgør nationalkomitéen til NORDLEK 2015 
er Ingelise Rasmussen fra DGI der er formand for komitéen, 
Anne-Grete Jensen fra Spillemandskredsen, der selvfølgelig 
tager sig af musikken og Egon Agerskov fra Landsforeningen 
Danske Folkedansere, der er danseansvarlig.
Man kan allerede nu finde beskrivelser og noder til fælles-
dansene samt de danse, der skal bruges til den danske nati-
onalopvisning på www.nordlek.dk, men siden vil løbende 
blive opdateret med oplysninger om stævnet.
Vi kan kontaktes på:

Ingelise Rasmussen: 
ingelise.lundrasmussen@dk.mailgrs.com 

Anne-Grete Jensen: angrjens@gmail.com 
Egon Agerskov: egon@agervilla.dk 
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Spillemand søges
Taasinge Folkedansere søger en spillemand 
(violin eller harmonika), der kan spille for 
os hver torsdag 19.30-21.45 fra 2. okt. 
2014 til 26. marts  2015.
Vi danser på Tåsingeskolen i Vindeby på 
Tåsinge.

Kontakt Anni Skov, ah@skov.mail.dk
Tlf. 62541454/22349890

I Viborg kommer den nordiske folke-
dans i historiske rammer. Torvene, de 
mange gamle huse og det krogede ga-
denet vidner om 1000 års byhistorie 
med 37 danske kongenavne knyttet til 
sig. Viborg var Danmarks hyldningssted 
nummer ét.
Rammerne er som skabt til folkedans og 
-musik. Den kultur, som disse kommer 
af, er også Viborgs fundament. En rig 
bondekultur og en solid bykultur er Vi-
borgs historiske kendetegn.
I gammel tid havde Viborg Danmarks 
næststørste bymark og inde i byen lå 
mange avlsgårde. Desuden var Viborg 
midt i middelalderen blandt Danmarks 
største byer med store markeder, lands-
ting, mange klostre og kirker samt 
magtfulde adelsmænd. Siden 1060 har 
byen været bispesæde.
Når folk samledes, lød musikken, og 
dansen gik. Snapstingsmarkedet var 

Viborg byder op til dans

blandt Jyllands største. Også Sct. Kjelds 
Marked – opkaldt efter Viborgs værne-
helgen – trak folk fra nær og fjern til 
sig. Mange fulgte Hærvejen, Jyllands 
hovedvej nummer ét.
I dag ligger Viborg som en mellemstor 
provinsby med 38.500 indbyggere. Den 
er centrum for en kommune med 
94.500 indbyggere. En række større 
byggerier i de seneste år vidner om, at 
den ikke bare hviler på fortiden. Men 
den gør meget ud af, at historien spiller 
med overalt.
Mange fremhæver den varierede natur 
omkring Viborg. 
Syd for byen ligger naturen med Dolle-
rup Bakker og Hald Sø som Danmarks 
nok mest dramatiske istidslandskab. 
Vest for byen præger hedelandskabet 
stadig billedet. Mod nord finder vi fjord-
landet med Hjarbæk Fjord og Lovns 
Bredning. Den brede Nørreådal mod øst 

løber gennem et frugtbart landbrugs-
land.
I selve byen hæger kommunen om sine 
parker, ikke mindst stadsparken Borg-
vold, der ligger ved byens to øjesten, 
Nørresø og Søndersø.
Alt dette er til at mærke, så sindene 
kan være stemte til gode dage med mu-
sik, dans og samvær.
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SPILLEMANDSKREDSENSPILLEMANDSKREDSEN

Masterclass, violin, med Ditte Fromseier, Fredericia
Den 19. oktober 2014

Spillemandskredsen nordjylland - Spillemandskursus, Godthåb
Den 1. november 2014

B&U Spillemandskursus, Sdr. Felding
Den 8.-9. november 2014

nytårskursus, Snoghøj
Den 1.-4. januar 2015

Kursus i akkompagnement og skidtspil, Brenderup Højskole
Den 30. januar – 1. februar 2015Spillemands-

kalenderen

navneændring
På den ordinære generalforsamling i 
DFS stillede styrelsen forslag om at æn-
dre foreningens navn fra Danske Folke-
danseres Spillemandskreds til slet og 
ret at hedde Spillemandskredsen.
Dette kunne imidlertid ikke vedtages på 
generalforsamlingen, da der ikke var 
mindst fem deltagere fra hver region til 
stede ved generalforsamlingen. Der 
blev derfor indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling på Nørgårds Højskole 
d. 26. 6 2014.
Det blev enstemmigt vedtaget, at for-
eningens navn fremover er SPILLE-
MANDSKREDSEN.
Dette betyder imidlertid at der blandt 
andet skal laves et nyt logo. Vi har fået 
flere gode forslag og arbejder videre 
med forslagene.

Kurser
Sædvanen tro bliver vores kurser flittigt 
brugt. Alle kurserne er blevet gennem-
ført på bedste vis med vores dygtige 
kursusledere, der sørger for et inspire-
rende team af instruktører. 

nyhedsbrev efterår 2014
Kære medlemmer af Spillemandskredsen

nye kurser
Vi har i år sat to nye kurser i gang:
Masterclass for violin med Ditte 
Fromseier d. 19. oktober 2014
Akkompagnement og skidtspil med 
Bent Melvej d. 30. januar – 1. februar 
2015
Vi glæder os til at se jer på disse kurser.
Hvis I sidder og tænker at det kunne 
være godt med et kursus i ??? så send 
os en mail om det. Det vil altid være in-
spiration for os, når vi skal bestemme 
indholdet i vores kurser.

Landsstævne Frederikshavn
Et vellykket arrangement i skønne om-
givelser. Det blev til meget og godt mu-
sik i løbet af de fem dage. Stor ros til 
alle vores spillemænd, der stiller op til 
koncerter, opvisninger m.v..
Det bliver svært at skabe samme for-
nemmelse for hygge i en sportshal.

nordlek Viborg 2015
Vi er blevet præsenteret for det næsten 
færdige program for Nordlek 2015. Det 
ser meget lovende ud. Der bliver mas-

ser af musik i gaden og diverse spille-
steder. Et meget stort arrangement. 
Man forventer at der bliver mindst 
2500 deltagere og som Lone Schmidt 
siger: ”bliver vi 5000 får vi også plads 
til dem”. Spændende.

Træf og generalforsamling
I 2015 bliver det Faaborg Folkedansere, 
der vil sørge pænt for os.

Girokort til kontingentbetaling for 2015 
udsendes i november måned sammen 
med medlemsfortegnelse og kursusfol-
der

Mange spillehilsner 
Styrelsen



TRIn & ToneR ∙ Nummer 7 ∙ Oktober 2014 13 

SPILLEMANDSKREDSENSPILLEMANDSKREDSEN

Selvom jeg har fungeret som forenings-
spillemand i ca. 25 år, er jeg aldrig ble-
vet træt af vores danske folkemusik! – 
dette gælder også de meget enkle eller 
oftest spillede melodier! - Har man 
overskud, kan man jo altid ”pynte” mu-
sikken med lidt triller og akkorder.
Til gengæld, så har den danske musik 
sjældent sagt mig ret meget som egent-
lig ”lytte-musik” eller koncertmusik! – 
for mig mangler der ligesom noget – 
nemlig samspillet med dansen!
Der er gjort mange forsøg med flotte CD 
indspilninger og arrangementer – stor 
respekt for det. Personligt foretrækker 
jeg stadig musikken som brugsmusik i 
en enkel udførelse med en klar melo-

Har du husket at 
tilmelde dig

Masterclass
med

Ditte Fromseier

Læserbrev:

Musikken er jo en 
del af dansen

distemme og præcis danserytme - ger-
ne som en trio bestående af: Violin, 
harmonika/keyboard og kontrabas. Som 
danser har man jo brug for en tydelig 
rytme og en melodistemme, der klart 
beskriver dansens forløb.

Spillemandsuddannelsen:
Vores kurser tager naturligvis altid ud-
gangspunkt i ”spil til dans”, men hvor-
dan? - min holdning er: At man som 
spillemand bør sætte sig grundigt ind i 
dansebeskrivelserne og de forskellige 
typer dansetrin. Det bedste er selvfølge-
lig, hvis spillemanden selv er folkedan-
ser og kan spille uden noder, så op-
mærksomheden er rettet imod danserne.

noder og tempo:
Vores nodemateriale - først og fremmest 
de to bind af 358, er baseret på de ind-
samlede originale noder – derefter har 
man arrangeret musikken til kvartet-
spil ( I. violin, II. Violin, klarinet og kon-
trabas ). Sådan blev der næppe spillet i 
de gode gamle dage og sjældent i dag i 
vores foreninger! Mange foreninger 
(måske de fleste?) benytter harmonika-
musik. Bruger man kvartetarrangemen-
tet sammen med harmonikaerne er 
man også nødt til at bruge de samme 
harmonier - altså becifringer, man 
næppe selv ville vælge som harmonika-
spiller. Jeg synes, man efterhånden bør 
forholde sig til denne virkelighed!
Behovet for kvartet-spil, to-stemmigt 
spil og becifringer til harmonikaerne 
har skabt et kedeligt kaos af arrange-

menter, der ikke rigtigt passer indbyr-
des sammen, og hvor den enkelte ofte 
vælger egne løsninger!
Med hensyn til dansetempoet, så er 
dette jo ikke seriøst dokumenteret! I no-
derne er der angivet et formodet tempo. 
I praksis kan der være mange grunde til 
at spille anderledes end metronomtal-
let: Dårligt dansegulv, græs, grus samt 
dansernes alder og rutine. Jeg prøver 
selv at holde øje med danserne og dan-
selederen. Vinker lederen alligevel op 
med hånden spiller jeg lidt hurtigere, 
og vinkes der nedad, sætter jeg tempo-
et ned – synes selv, at dette virker!
Håber, at dette indlæg kan skabe lidt 
konstruktiv debat.

Filip Sebastian, 
foreningsspillemand
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Musik fra Randers og 
Vendsyssel/Læsø
Spillemandskredsen indbyder til det 
traditionelle Nytårskursus på Snoghøj 
højskole. Kurset afholdes sideløbende 
med Landsforeningen Danske Folke-
danseres dansekursus, der ligeledes har 
temaet, Randers og Vendsyssel/Læsø. 

Årets instruktørteam: 
Mette Kathrine Jensen på harmonika og 
Kristian Bugge på violin. 

Den helt centrale del af kurset er sam-
menspil i stort orkester og små grupper. 
Ud over det, vil der også blive morgen-
rytmik og instrumental undervisning. Vi 
har en sangtime og et kulturhistorisk 
foredrag sammen med dansekurset.
Derudover er der også en kirkekoncert 
og spil til legestuer.

Mette Kathrine og Kristian har mange 
spændende ting i støbeskeen til årets 
tema, bl.a. skal der arbejdes med et par 
temmelig ukendte, skønne Vendsyssel 
melodier efter spillemanden Dwight 
Lamb fra Iowa i USA. Dwights morfar 
emigrerede fra Vendsyssel i slutningen 
af 1800-tallet og medbragte et stort re-
pertoire af gamle danske spillemands-
melodier, så I kan roligt glæde Jer! 

Kirkekoncerten er lagt i hænderne på 
os spillemænd, og det er her, du har 
mulighed for at spille et nummer enten 
alene, sammen med din spillemakker 
hjemmefra eller en kursusspillemakker. 
Hvis du allerede nu ved, du gerne vil 
underholde, så skriv det endelig ved til-
meldingen.

Den sidste aften er der festaften, hvor 
vi bl.a. spiller koncert i stort orkester, 
danse- og spillekursister underholder 

SPILLEMANDSKREDSEN

på gulvet. Individuelle ønsker opfyldes, 
så vidt det er muligt. Dyner og puder 
forefindes, medbring selv sengelinned 
og håndklæder.

Pris
kr. 2950,-.
For spillemandskredsens medlemmer: 
Kr. 2100,-
Indbetales på konto: 9 736 158 (start-
kode 01). (Din tilmelding er først ende-
lig registreret, når du har betalt)

Tilmeldingsfrist
Senest d. 15. november 2014 på www.
spillemandskredsen.dk eller direkte til 
Kursusleder Dorthe Linde Jørgensen, 
Bjørnborgvej 6, 9300 Sæby Tlf. 9846 
9083, e-mail: trut@klarinetten.dk

og efterfølgende er der legestue. Vi hå-
ber på mange gæster til festaftenen, så 
husk at invitere en masse gæster. Har 
du ideer til underholdningen, så hold 
dig ikke tilbage, det skal gerne være en 
festlig aften.
Kurset er et niveau: II – III kursus i Spil-
lemandskredsen, læs mere om niveau 
på www.spillemandskredsen.dk eller i 
kursusfolderen fra Spillemandskredsen.

Kursussted
Snoghøj højskole, Højskolevej 9
7000 Fredericia

Ankomst/afrejse
1.januar kl. 14.00 – 15.00/ 4. januar ef-
ter frokost

Indkvartering
På 2 eller 3 sengs værelser, hvor der 
kan forventes opredning på madrasser 

Nytårskursus Snoghøj 
d. 1.-4. januar
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Det sker i 
din region

Region Nordjylland Region Midtjylland

Håndarbejds- dragtdag i Region 
nord afholdes 4. -5. oktober 2014
Vi har truffet aftale med Kreativ Hobby 
Messe, som lørdag 4. og søndag 5. ok-
tober afvikles i Europahallen, Aalborg 
Kongres- og Kulturcenter, Vesterbro, 
Aalborg.
I vores stand vil vi præsentere håndar-
bejder, som har relation til vores drag-
ter, men også kan anvendes i andre 
sammenhænge.
På gensyn i Aalborg

Dragtudvalget i region Nord

Rejseudvalget har rejsefest/valg
Fredag den 24. oktober 2014 kl. 17.00 
afholdes der rejsefest/valg til bestyrelse 
for 2014/15 på Toftegårdscentret, Tofte-
gårdsvej 2, 9382 Sulsted.
Vel mødt til en hyggelig aften.
Der er følgende program:
Kl. 17.00 Valg m.v. (Dagsorden vil fore-
ligge til mødet)
Eventuelle forslag til dagsorden ønskes 
fremsendt senest den 12.10.2014.
Kl. 18.00 Middag, pris pr. deltager ca. 
150,00 kr.
Drikkevarer, service, bestik m.m. med-
bringes.
I løbet af aftenen serveres kaffe og 
småkager. Dans til ca. kl. 23.00.
Husk sangbogen og det gode humør.
Tilmelding senest den 12.10.2014 på tlf. 
98 26 11 15 Keld Pedersen.

Rejseudvalget for folkedansere  
i Region Nordjylland.

Kursus i november
og Legestue til stort 
spillemandsorkester
Sammenslutningen af Folkedansere i 
Vendsyssel, Landsforeningen Danske 
folkedansere Region Nord og Spille-
mandskredsen, Region Nord har slået 3 
arrangementer sammen, således at der 
samme dag både er dansekursus og 
spillemandskursus, og det hele sluttes 
af med legestue om aftenen.
Lørdag den 1. november 2014
Godthåb skole, Tostrupvej og Ride-
mandsmølle
Dagens program:

Kl.13.00-17.30 Dansekursus, med An-
nette Thomsen, Brønd-
by (danse fra Sjælland 
og Præstø hæfterne) 

   Musikken leveres af Jør-
gen Dahl Christensen. 

Kl. 17.30-19.00 Spisepause. Se neden-
for.

Kl. 19.00-23.00 Legestue. Spillemands-
kursisterne spiller.

PS. Spillemændene har kursus fra kl. 
10.30-17.30 
Pris:

Kursus   100 kr.
Kursus og legestue  150 kr.
Legestue, inkl. kaffe  75 kr.
Medbring:

Eftermiddagskaffe, samt evt. service og 
bestik til resten af dagen.
Aftensmad kan bestilles ved tilmelding 
eller medbringes.
Stjerneskud m. æg og røget laks. 60 kr.
Platte: Fiskefilet m. remoulade, ribben-
steg m. rødkål, roastbeef m. peberrod,
½ æg m. rejer, brie m. vindruer. 80 kr.
Øl og vand kan købes.
Tilmelding senest den 23. oktober til

Leif Christiansen, 4041 3349
busleif@outlook.dk

eller Vita Ugilt, 9846 2533
  Vita.Ugilt@pc.dk

Kursus 
"Ideer og tips til din pardans"
Kurset er for alle, der gerne vil gøre lidt 
mere ud af sin dans og hvis man på-
tænker at stille op til konkurrence, kan 
man hente megen inspiration her. Det 
er dog ingen betingelse for at deltage – 
alle kan have stort udbytte af kurset, så 
snyd ikke jer selv for dette spændende 
kursus!
Dette spændende kursus afholdes i 
samarbejde mellem; Region Syd, Regi-
on Midt og Landsforeningens Konkur-
renceudvalg.
Tid:

den 8. november, 2014, kl. 10:00 til 
16:00
Sted:

Sorring Skole Skolebakken 4, 8641 Sor-
ring
Instruktører:

Mette Inge Baltsersen, Kolding og Per 
Jensen, Bornholm
Spillemand:

Ikke kendt på nuværende tidspunkt
Medbring:

Skiftesko, frokost og kaffe til eget brug 
samt godt humør og masser af danse-
lyst
Pris:

Prisen for kurset er kun 80,00 kr. pr. 
person
Tilmelding:

Senest d. 26. oktober til Gert Nielsen 
tlf. 9782 2628/6160 2628. 
Eller på mail: kagens@gmail.com
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Det sker i 
din region

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Kursus 
"Ideer og tips til din pardans"
Kurset er for alle, der gerne vil gøre lidt 
mere ud af sin dans og hvis man på-
tænker at stille op til konkurrence, kan 
man hente megen inspiration her. Det 
er dog ingen betingelse for at deltage – 
alle kan have stort udbytte af kurset, så 
snyd ikke jer selv for dette spændende 
kursus!
Dette spændende kursus afholdes i 
samarbejde mellem; Region Syd, Regi-
on Midt og Landsforeningens Konkur-
renceudvalg.
Tid:

den 8. november, 2014, kl. 10:00 til 
16:00
Sted:

Sorring Skole Skolebakken 4, 8641 Sor-
ring
Instruktører:

Mette Inge Baltsersen, Kolding og Per 
Jensen, Bornholm
Spillemand:

Ikke kendt på nuværende tidspunkt
Medbring:

Skiftesko, frokost og kaffe til eget brug 
samt godt humør og masser af danse-
lyst
Pris:

Prisen for kurset er kun 80,00 kr. pr. 
person
Tilmelding:

Senest d. 26. oktober til Gert Nielsen 
tlf. 9782 2628/6160 2628
Eller på mail: kagens@gmail.com 

Traditionen tro afholdes:
Ældrelegestue i ”Gulkrogcentret”
Gulkrog nr. 9, Vejle
(gratis parkering søndag)
Søndag den 16. november 2014 kl. 
13.30 – 17.00
Pris: 

70,- kr. for dans, kaffe/te og brød
Danseledere: 

Frede Andersen og Niels Hansen
Forspiller: 

Keld Pedersen
Alle spillemænd er velkomne
(Gulkrog beder om at man tager skifte-
sko med)
Af hensyn til kaffen er tilmelding nød-
vendig
Senest den 8. november til:
Frede Andersen 75 81 57 62, 
mail: fredegytha@gmail.com
Grethe Ladefoged 24 45 88 30 
mail: thogre@bbsyd.dk
Vel mødt

Seniorudvalget, 
Danske Folkedansere, 

Region Syddanmark

Søndagsdans - Se invitation og 
indbydelse på hjemmesiden
Så skal vi i gang igen med Søndags-
dans, der er planlagt i alt 3 gange i 
2014 
Første gang er 26-10-2014 kl. 13.00-
16.30
Kursus i Sønderhoning og Hambo

næste arrangement 
er den 09- 11 -2014 
Igen i år tilbyder Regionerne Hovedsta-
den og Sjælland kursus i Tips og ideer - 
lige noget for dig. kurset afholdes i Tå-
strup Kulturcenter Poppel alle 12 B sa-
len , 2630 Tåstrup Søndag 09-11-2014 
kl. 10-16.
De 2 instruktører Mette Inge Baltsersen 
og Per Jensen vil give gode råd se den 
udsendte invitation og husk tilmelding.
Så pak madkurven og kom til en hyg-
gelig dansedag, det er ganske gratis.

Hilsen Leif Madsen og 
Poul Erik Christensen, formænd

LDF Region Hovedstaden og Sjælland

Sidste søndagsdans i 2014 bliver 
23-11-2014 kl. 13.00-16.30
Kursus i balance
Balance i din dans findes den?
Instruktør Helle Larsen
Musik Bjarne Grue Knudsen
Også her kommer invitationen ud, når 
den foreligger.
Alle arrangementer lægges også på 
hjemmesiden under aktiviteter i Regio-
nen. 

Hilsen
Danseudvalget

Kursus, Tips og ideer
Igen i år tilbyder Regionerne Sjælland 
og Hovedstaden kursus i Tips og ideer - 
lige noget for dig. kurset afholdes i Tå-
strup Kulturcenter, Poppel alle 12 B sa-
len, 2630 Tåstrup, søndag 09-11-2014 
kl. 10-16.
De 2 instruktører Mette Inge Baltsersen 
og Per Jensen vil give gode råd. Se den 
udsendte invitation og husk tilmelding.
Så pak madkurven og kom til en hyg-
gelig dansedag det er ganske gratis.

Hilsen Poul Erik Christensen og 
Leif Madsen, formænd

LDF Region Sjælland og Hovedstaden
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Fredag d. 8. august kom 22 dansere og 
spillemænd fra Skurup til Bornholm for 
at besøge gode venner, og for at blive 
indkvarteret og være sammen med 
bornholmske dansere til søndag aften.
At spillemandsgruppen Folk og Fæ 
samtidig havde spillemænd fra Nødde-
knækkerne på besøg, var et ekstra 
krydderi på weekendens arrangemen-
ter. Vi startede med fælles buffet og 
hyggeaften på Kildebakkeskolen i Tejn, 
hvor vi var ca. 80 dansere og spille-
mænd.
Lørdag afholdt Bornholms Folkemusik-
laug, Folk og Fæ samt Bornholms Folke-
dansere det årlige arrangement i Kyl-
lingemoderen med buskspil om efter-
middagen og dans og musik om afte-
nen. Det var særdeles velbesøgt. Der 
var ca. 3-400 mennesker omkring Kyl-
lingemoderen for at lytte eller danse.

Tillykke

Højby Ungdomsforening Folkedansere
ønsker John Kokspang tillykke med de 75 år den 8. oktober 2014,
og Susanne nielsen med de 50 år den 10. oktober 2014.

På bestyrelsens vegne 
Birgit Juul Hansen 

Venner 
mødes på 
Bornholm

Søndag gik turen til landbrugsmuseet 
Melstedgård, hvor Bornholms Folkedan-
sere gav deres opvisning på gårdsplad-
sen, og derefter blev dansere og publi-
kum ledt ud i haven med musikledsa-
gelse! I haven gav danserne fra Skurup 
en flot opvisning foran en ret stor pub-
likumsskare.
Jeg vil lige nævne, at vores hyggeaften 
fredag blev arrangeret i samarbejde 
med region Hovedstaden. Det er første 

gang i min tid som formand, vi har lavet 
et samarbejdsarrangement. 
31. oktober til 2.november laver vi et 
nyt samarbejde med Hovedstaden om-
kring ”Bal m.m.” 
Invitationerne er på vej ud.

Venlig hilsen
Niels Anker

MEDLEMMERNE 
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BØRN & UNGE

Gæt en rebus og vind en 
superpraktisk drikkedunk 
og en kuglepen
– KUn FoR B&U MeDLeMMeR!

Send løsningen på e-mail til trinogtoner@folkedans.dk
Husk at skrive dit navn og adresse og din alder.
Vi trækker lod blandt alle rigtige løsninger, og vi skal modtage 
din besvarelse senest mandag den 6. oktober kl. 12.00

MEDLEMMERNE 

Vellykket venskabsbesøg
Den 8. august var Høng Folkedansere på Tåsinge. Efter rundtur der mødtes Høng 
og Svendborg Folkedansere, 78 personer i alt, på Bregninge Mølle til lækker buffet 
og folkedans til kl. 23.00.
En særdeles vellykket og motiverende dag og aften. Tak!

Venlig hilsen
Ove Kjeldsen

Svendborg Folkedansere

EFTERÅRSLEGESTUE
Brudager og Omegns  
folkedanseforening

Indbyder alle til legestue  
fredag d. 31. okt. kl. 19.30 – 23.30

På Vejstrup Efterskole  
Højskolevej 49 Vejstrup

Instruktører: Malene Just Larsen, 
Merete Vilhelm og Tina S. Skov

Musik: Gert Skov, Bent Riber, Ninna 
Aasen, og fremmødte spillemænd.

Alle er meget velkomne

Entre og kaffe/the og brød kr. 80,00

Tilmelding senest d. 24. okt. 2014 
Tove 62281466 el. Ove 51737343

Brudager Folkedansere
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Beskrivelseshæfter
Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder 
Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans 
Hæfterne kan også købes i LDF's sekretariat. 

Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00 
Telefon henvendelse 3314 1958 
(Telefonsvarer uden for åbningstiden) 

Nørre Farimagsgade 19, kld. tv. 
1364 København K 

Udlejning af dragtkuverter
Leje for tre uger kr. 225,- inkl. moms + porto 
(heraf kr. 150,- i depositum).
Mønstrene kan købes. 
Dragtliste kan fremsendes. 
Grupper modtages efter aftale.

Åbent: Tirsdage kl. 10.00 – 16.00
Telefon henvendelse 3314 1958
Nørre Farimagsgade 19, kld. tv., 
1364 København K

Materialer til

Folkedragter
Silkebånd, 100% silke.
Hel- og halvsilkestoffer. 
Silkegarner i 150 farver. 
Håndtrykte tørklæder, 
forklæder, sjaler og 
metervarer. Håndvævede tørklæder og 
forklæder. 
Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlær-
red. Smykker og knapper. Hatte, huer, 
sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæ-
ring og syning. Dragtlitteratur.

Silke-Annet
Tlf. 4495 0555 
v/ Annet Laursen Skjelsager
Dorthesvej 2, DK-3520 Farum

Åben efter aftale. 
E-mail: silke-annet@silke-annet.dk

Danske Folkedanseres  
Salgsafdeling

Hørlærred og vadmel samt   
foerstoffer i forskellige kvaliteter. 
Sort, blåt, brunt og grønt fløjl samt møn-
strede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne 
stoffer som uld-damask og kamgarn i flere 
farver og kvaliteter samt sysilke i mange 
farver. Meget sytil behør og strikkepinde. 
Dragtmapper, billedserier og bøger. Træf-
fes normalt mandag, tirsdag og onsdag 
mellem kl. 16.00 og 19.00. 
Besøg efter aftale.

Lisbeth Green
Vedbæksallé 75, 8700 Horsens 
E-mail: lisbeth@folkedragt.dk 
Tlf. 7564 7564
Se udvalget i Netbutikken  
– www.folkedansbutikken.dk

Tinknapper
Blanke – Mønstrede

Marjatta's Metalværksted
Sneserevej 73, Snesere,
4733 Tappernøje
Telefon 5596 5758, Fax 5596 5324

Folkedragter – udlejes 
Vævestue
Karen Birgitte Hansen 
Ydingløkke 1, 8752 Østbirk

Telefon 7578 2227

ANNONCER 

Brønshøj Folkedanser Forening invi-
terer til 

efterårslegestue 
med spisning lørdag den 25. oktober 
2014

Kl. 18 Spisning – fælles buffet med 
medbragt mad. Medbring også service 
og bestik.
Kl. 19.30 – 22.30 Legestue. 
Instruktør: Anders Nielsen.
Musik: Vibeke Lind m. fl.
Sted: Rødkildeskole, Godthåbsvej 274, 
2720 Vanløse.
Pris: voksne 70 kr., børn 20 kr. Prisen 
er inkl. kaffe/te og kage. Øl, vin og 
vand kan købes.
Glæd jer til en festlig aften. 
Se også www.brhff.dk 

Nytårsaften
FOlk, MuSIk OG DAnS 
Inviterer til nytårsfest i Sjørslev Sog-
negård, Sognegårdsvej 41, 8620 Kjel-
lerup
31. december 2014 kl. 17.30
Alle er meget velkommen!
Spillemænd: Allan Thomsen, Tom El-
bert, Nathasja Hansen og Simon Busk 
Andersen 
Pris og tilmelding: Middag, legestue 
m/kaffe og champagne m/kransekage 
- kun 350 kr. pr. person. 
Tilmelding senest 24. november.
Info. og tilmelding: Arne Bech kab@
privat.tele.dk – tlf.: 86 12 82 96. (el-
ler mobil 20 42 57 05)

Teglborg Sko
Vads Møllevej 23 · Sondrup  
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 · 8654 5450 
teglborgsko@mail.tele.dk

518,-

Træningssko med ægte lædersål
Herre str.  518,-  Dame str. 

Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk

Art. 2021 
Dame str.

998,-

KLAVENESS TEGLBORG
DANSKE FOLKEDANSESKO

Vads Møllevej 23 ∙ Sondrup
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0830 ∙ 8654 5450
teglborgsko@gmail.com

ALS DAMe (AMPIeR)
Str. 44-46 højde ca.176. 2 delt. værgangsvævet nederdel. Overdel: Grøn bro-
kade. Skørt Hør, særk, Silkeforklæde, samt Nye sko. Div. tilbehør. Pris: 2.500 

Strudahl Slagelse 41 27 80 52



Spillemandskredsen
Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer 
rettes til kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg 
Øst, tlf. 9815 8697,
e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.

Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Bøgevej 23, 8752 Østbirk,
Tlf. 8695 1625, mobil 2860 4737, inryni@hotmail.com

Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS
Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf. 3511 5423
spilforlag@gmail.com – www.spillemandskredsen.dk

Danske Folkedansere
Sekretariatet
Enrumvej 6A, 5270 Odense N
Bank: Nordea, kortart 73, 
kreditornr. 87284263
Tlf. 6618 5860.
E-mail: folkedans@folkedans.dk
Mandag-torsdag kl. 10-13
Torsdag tillige kl. 15-16.30
Fredag: lukket
Formand: Jan Kirk Todsen. 
www.folkedans.dk A
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SÆLGeS
Hel Næstved-dragt, ca. str. 44. 2 hvide særke. 2 
kyser (en med sølvnakke og en med guldnakke)
4 forsk. kniplingestykker til kyse

Anette Søback, tel. 2921 7924
anettesoeback@stofanet.dk

SÆLGeS
2 par herrestrømper str. 42/43. 1 par sko med 
spænde str. 36. 1 nakke til kyse m. sølv- og guld-
tråde.

Anette Søback, tel. 2921 7924
anettesoeback@stofanet.dk

SALLInG DAMe
Str.44-46, højde ca. 176. 2-delt rød vadmel ne-
derdel. Bul. Urtepottemønster. Blå. 2 strikketrø-
jer, kort særk. Hovedtøj med ægte Tønderknip-
linger. Samt div. tilbehør. Pris: 1.500

Strudahl, Slagelse tlf. 41 27 80 52

oDenSe HeRRe
str. L-XL. 2 skjorter.
Kort vest og kort jakke,og lange bukser.
samt.div.tilbehør. Pris: 1.500 

Strudahl, Slagelse tlf. 41 27 80 52
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Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding

Landsforeningen Danske Folkedansere 

15.11.14 Dommerkursus Odense 6/14 01.11.14
01.-04.01.15 Nytårskursus Snoghøj 7/14 fra 13.10.
09.05.15 Danmarksmesterskab Middelfart 6/14
14.-19.07.15 NORDLEK Viborg

Region Hovedstaden

26.10.14 Søndagsdans 7/14
09.11.14 Kursus, Tips og Ideer Tåstrup 7/14
23.11.14 Søndagsdans 7/14
22.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region Sjælland

11.10.14 Overtøj mm (Dragtudvalg) Køge 6/14
26.10.14 Søndagsdans 7/14
09.11.14 Kursus, Tips og Ideer Tåstrup 7/14
23.11.14 Søndagsdans 7/14
22.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region Syddanmark

05.10.14 Dragtworkshop Fredericia 6/14 28.09.14
05.10.14 Netværksmøde Fredericia 6/14 21.09.14
01.11.14 Kursus Udvikling af egendans Aabenraa 6/14 17.10.14
02.11.14 Kursus Udvikling af egendans Odense 6/14 17.10.14
08.11.14 Kursus, Ideer og Tips til din par-

dans (sammen m. Reg.Midt)
Sorring 7/14 26.10.14

07.-09.11.14 Instruktøraspirantkursus i samar-
bejde med  de andre regioner

Børkop 6/14 21.10.14

07.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region Midtjylland

08.11.14 Kursus, Ideer og Tips til din par-
dans (sammen m. Reg.Syd)

Sorring 7/14 26.10.14

07.03.15 Regionsmesterskab Info følger

Region Nordjylland

04.-05.10.14 Hobby- og livsstilsmesse Aalborg 7/14 uden tilm.
24.10.14 Valg/fest Rejseudvalget Jerslev 6/14 12.10.14
01.11.14 Dansekursus Svenstrup 7/14 20.10.14
07.-09.11 Instruktøraspirantkursus (se under 

Region Syddanmark)
Børkop 6/14 21.10.14

29.03.15 Regionsmesterskab Info følger


