Koncept for:
Folkedans Danmarks konkurrence i pardans for børn og unge
i forbindelse med stævner og træf.

Deltagere:
Konkurrence i pardans for børn og unge udskrives for deltagere, der er fyldt 6 år ved
stævnets eller træffets afvikling. Konkurrencen opdeles i rækker således:
Række 1, deltagere i alderen 6 til 9 år
Række 2, deltagere i alderen 8 til 12 år
Række 3, deltagere i alderen 11 til 15 år
Afviklingen:
Folkedans Danmark er organisatorisk ansvarligt for afviklingen af konkurrencen i
folkedans for børn og unge. Konkurrencen afholdes i forbindelse med stævner eller træf
for børn og unge i 2021
Dommerudvalget udpeger dommere og spillemænd og afholder udgifter her til.
Indkaldelse:
Stævneudvalget indkalder til konkurrencen sammen med invitationen til at deltage i
stævnet / træffet. Ved indkaldelse informeres om de af Dommerudvalgets skrevne
konkurrencekriterier og valgte danse.
Begrænsning:
Konkurrencen for en række afvikles ved mindst 3 deltagende par.
Hvem kan deltage:
Parret kan frit sammensættes indenfor rækkens aldersgruppe.
Alle børn og unge på stævnet / træffet kan deltage.
Vindere og præmier:
Ved konkurrencen præmieres de tre bedste par i hver række med medaljer. Alle
deltagere vil modtage et diplom. Parrenes placering offentliggøres på konkurrencedagen.
Konkurrencebetingelser:
Begge dansere i parret skal opfylde aldersbetingelserne. Det er muligt for deltagere at
tilmelde sig en række over egen alder, men det er ikke muligt at tilmelde sig en række
under egen alder.
Tilmeldingsfrist og deltagergebyr:
Tilmeldingsfrister for deltagelse i konkurrencen er sådan, at deltagerne kan tilmelde sig
på konkurrencedagen 1 time før konkurrencerne begynder.
Tilmeldingsblanket udleveres af stævneudvalget eller dommerudvalget og kan også
hentes på www.folkedans.dk under ”Konkurrencer - Konkurrencer for Børn og Unge”.
Blanketten skal påføres navn og fødselsdata.
Det er gratis at deltage i konkurrencen.
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Konkurrence i pardans for børn og unge afvikles således:
1. Der konkurreres i 2 obligatoriske danse pr række.
Dommerudvalget udvælger dansene således, at de kan forventes kendte af den
primære række, så det er muligt for deltagerne at stille op uden forudgående
træning.
2. Ved 6 par eller flere danses i flere heat.
3. Ved opvarmning spilles hver melodi i maksimum 2 minut
4. Påklædning for parret er frit.
5. Musikken leveres af det til mesterskabet valgte orkester/spillemand som er
udpeget af Folkedans Danmarks Dommerudvalg.

Bedømmelse:
Der bedømmes efter følgende i Pardans:
1. Teknisk udførelse (danseudførelse, holdninger, musikudnyttelse)
2. Kunstnerisk udførelse (udstråling, underholdningsværdi og
helhedsindtryk)
Hver dommere giver fra 1 til 10 point for hvert af de 2 bedømmelsespunkter. Summen af
karaktererne for de 2 bedømmelsespunkter udgør en dommers karakter for en dans. Der
findes et gennemsnit af de 3 dommeres point, der resulterer i parrets pointresultat.
Dette betyder at hvert par kan opnå max. 20 point pr. dans og i alt max. 40 point for
konkurrencen.
Point:
1
3
5
7
9

–
–
–
–
–

2 point
4 point
6 point
8 point
10 point

For
For
For
For
For

en
en
en
en
en

dårlig udførelse
udførelse under middel
middel udførelse
flot udførelse
ekstraordinær flot udførelse

Dommere:
Folkedans Danmarks Dommerudvalg udpeger 3 dommere til denne konkurrence.
Dommerne skal have gennemført instruktøruddannelsen for voksne eller B&U hos FD
eller DGI og gennemgået FD’s dommerkursus.
Dommerne kan frit arbejde med par, der deltager i konkurrencen.
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For konkurrencen gælder endvidere følgende:
Muligheder for protest:
Protest over manglende overholdelse af konkurrenceregler, med henvisning til det
relevante punkt i konceptet, kan indgives senest 24 timer efter konkurrencens afslutning
mod erlæggelse af depositum kr. 500,00 som tilbagebetales såfremt klager får medhold.
I modsat fald tilfalder depositummet Folkedans Danmark.
Rækkefølgen for behandling af protester: 1. Folkedans Danmarks appeludvalg. 2. DIF’s
Ordens- og Amatørudvalg
Appeludvalget består af 3 personer udenfor konkurrenceudvalget og styrelsen.
Regler i tilfælde af pointlighed:
Ved pointlighed omkring afgørende placeringer afgøres endelig placering efter
følgende regler:
1. De enkelte pars indbyrdes placering i de enkelte danse. Det par der har ”vundet” flest
danse opnår højeste placering.
2. Ved lighed efter regel 1 tildeles højeste placering til det par der har opnået den
højeste karakter for en dans i alle danse.
3. Kan afgørelsen ikke træffes efter ovenstående regler, bliver der ”omdansning”.
a. Der danses én af konkurrencedansene som findes ved lodtrækning.
b. Varighed og bedømmelse af dansen er som angivet i konceptet.
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