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Orientering fra Folkedans Danmark 
 

 

Den 4. september 2021 blev der afholdt Frivilligseminar i Aalborg med deltagelse af medlemmer af Folke-

dans Danmark og Spillemandskredsen samt medlemmerne af begge landsforeningers styrelser. 

 

Om formiddagen var fællesemnet Dans Danmark – se særskilt information. 

 

Om eftermiddagen var der præsentation af Landsstævnet i Aalborg og herefter gik deltagerne i seminaret 

ud i forskellige emnegrupper.  

 

Nedenfor følger et resumé af debatten i emnegrupperne. 

 

 

Gruppe 1 – Dansegruppen 

 

Instruktøruddannelseskursus 

• Uddannelsen udbydes i 2022 med nyt set-up – modulopbygget med faste fag og valgfag. 

• Fagbeskrivelser og timeplan er næsten færdige 

• Det er planen, at instruktører fra andre danseformer kan deltage i nogle af modulerne 

• Målet er, at der hvert år skal uddannes 5-10 instruktører 

 

Øvrige kurser på Bjerringbro 

• Instruktøraspirantkursus – 3 dages kursus 

• MasterClass – for uddannede instruktører med undervisningserfaring 

• Dansekursus - på eget hold samt som figuranter på instruktørkurser 

• FolkCollege – for de 15-25-årige i samarbejde med SK 

• Spillemandskurser – arrangeres af SK 

 

Danseudvalgets forventninger 

• Et geografisk område svarende til en region/foreninger sender hvert år min. 2 deltagere på instruktør-

kursus. Der er mulighed for fripladser til instruktører under 40 år 

• Et geografisk område svarende til en region/foreninger sender hvert år min. 2 par på dansekurset. Der 

vil være en øget/målrettet PR for kurset 

• Foreningerne sender min. hvert 5. år deres instruktør og eller spillemand på et efteruddannelseskursus 

• Uddannelse er vores fælles ansvar 

 

Kommentarer 

• Der har været afholdt stævne i Haslev for forskellige danseformer. Deltagerne holdt sig dog hver for sig, 

hvilket var meget skuffende for arrangørerne 

• En del af de nuværende instruktører har flere hold, så uddannelse af flere instruktører er vigtig 

• Liste over nuværende instruktører er ønskelig. Hvis en forening har brug for en ny instruktør, kan man 

evt. spørge på Facebook-siden ”Aktive Instruktører” 

• Der bør gives en feedback til deltagerne på instruktøruddannelsen om man mener, de har brug for 

mere praktisk danseerfaring, om de bør tage et år mere på Bjerringbro eller om de i det hele taget har 

en fremtid som undervisere 

• Efteruddannelseskurser som endags-spotkurser er en god idé 
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Kontakt til medlemmer i Corona-perioden 

• Nogle foreninger har arrangeret gåture, filmaften eller andre sociale tiltag, som har haft god tilslutning. 

• En forening har haft 4 danseaftener med en times trinundervisning og pardans, og herefter kaffe og/el-

ler underholdning 

• En forening har ikke haft aktiviteter, da medlemmerne bor meget spredt og derfor nok ikke ville køre så 

langt f.eks. for at tage på gåtur 

• En forening har holdt genåbningsfest med spisning, hvilket var en succes. Medlemmerne havde ikke lyst 

til at deltage i andre aktiviteter i Corona-perioden. På foreningens hjemmeside var der en spillemands-

musik-julekalender 

• En forening har afholdt dans i instruktørens have med 30 deltagere og arrangeret fælles kør-selv-ture. 

Der er holdt kontakt til dem, der var medlemmer i sidste sæson 

• En forening har også afholdt gåture. Bestyrelsesmedlemmerne kørte rundt til alle medlemmer og afle-

verede den julekalender, der er en del af kontingentet. Medlemmerne har givet udtryk for, at jævnlige 

mails fra bestyrelsen er vigtige 

 

 

Gruppe 2 – Dragtgruppen 

 

• Det er folkedanserne, der har fundet på, at vi har ”nissehuer” på 

• Huerne kan blive derhjemme, medmindre det er koldt om ørene 

• Støtte at folkedragter ser forskellige ud 

• PR: Foto-shoot med Dans Danmark i opvisningstøj/konkurrencetøj – en kombination af de forskellige 

danseformers tøj. 

• Lade tøjet være en del af det samlede udtryk til konkurrencerne. Dragterne kan så bedømmes af dragt-

kyndige 

• Bomuldsdragter/lette dragter i bomuld/hør som workshop-tema ved landsstævne 

• Spotkurser: Forny din dragt. Opsætning af hovedtøjer. Strikkekursus. Tilbyde foreninger et kursus i al-

men dragtlære. Kom med hvad I har og vi kan måske fortælle om det 

• Hvordan får vi flere på dragtkursus: Kan det kortes ned? Kan det blive kortere end en uge? 

• Liste over instruktører (dragt) ønskelig 

• Præsentere forskellige dragter for dem, der kan være interesseret heri, face to face eller i f.eks. trin & 

Toner. Billeder, billeder, billeder! 

• Hvilken type dragt er det, du gerne vil have (hue, hat, kasket, stort lille hovedtøj…..) 
 

 

• Vi skal fortsætte arbejdet 

• Vi stopper ikke arbejdet - det hele fortsætter 

 

 

 

Gruppe 3 - ”Fremtidens synliggørelse af folkedans” 

 

Intern kommunikation 

Husk også at få dem med, der ikke har computer, så der også bliver udarbejdet materiale der er let for dem 

at tilgå. 

• Lav materiale til foreningerne, der kan deles ud fysisk, til dem der ikke er så tekniske 

• Foreningerne bør selv tage ansvar for udskrivning, men PR-udvalget kan hjælpe med at tænke ind at 

det bliver printvenligt.  

• Nogle foreninger sender også sms til dem, der ikke har computer, hvis det er en kortere besked.  

• Med Trin & Toner, så hjælper nogle foreninger også med at udskrive.   

• De informationer der kommer, må gerne være simple, så det er let til print. 
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Foldere: Fint materiale, men hvordan kan vi hjælpe med at sikre at de bliver delt ud, og ikke bare lander 

hjemme i skuffen? Det kan være besværligt at huske at have dem med hver gang. Overvej, om foldere er 

det rigtige materiale, eller om der kan i stedet bør gøres mere for at det kommer bredt ud. 

• Tænk ind om vi kan have andet reklame end foldere – f.eks. support til avisartikler 

 

Hjemmeside 

• Der var opbakning til en samlende hjemmeside for DD, MEN mulighed for at vælge det, man gerne vil 

se, f.eks. som regionerne har en separat side nu, så bare for folkedans, samt se arrangementer, kun for 

folkedans, og evt. også opdelt i regioner som et filter. 

• Nogle har haft gæster til arrangementer, som havde fundet det på folkedans.dk.    

• Stadig foreningernes ansvar at få sendt information ind, så det kan lægges på hjemmesiden.  

• Der vil på denne måde også let kunne søges inspiration fra de andre danseformer/foreninger til måder 

at gøre tingene på eller typer af arrangementer.  

 

Nyhedsbrev 

• Der er interesse for et nyhedsbrev, med mere relateret til Folkedans og Folkemusik 

• Der blev spurgt, om vi stadig kan få nyhedsbrev fra Spillemandskredsen? Kan man tilmelde sig flere ny-

hedsbreve? 

• Nogle frygter at nyhedsbrevet bliver svært at printe ud, hvis der alle steder refereres til nyheder der er 

der er lagt på hjemmesiden, så man skal ind og printe flere forskellige steder fra. Der må gerne tænkes 

ind at det også bliver let i print-format.  

• Det skal stadig sendes ud til alle medlemmer tilmeldt ”folkedans”. 

 

Blad 

• Der blev nævnt at man godt kan have et samlende Magasin for Dans Danmark.  

• Evt. noget man kan tilkøbe, hvis man er interesseret. Hvis det ikke skal være et decideret medlemsblad. 

• Sportsdanserne har ikke noget blad, men de synes der mangler information direkte til medlemmerne. 

Seniordanserne har stadig et fysisk blad.  

 

Ekstern kommunikation 

Der blev spurgt hvordan vi får fat i de 30-40-årige. Fælles brainstorm: 

• Kan man f.eks. lave en række af månedlige dansearrangementer, så det ikke er ugentligt de skal dukke 

op.  

• En række af 10 danseaftener, eller at man skriver sig op for en termin og ikke en hel sæson ad gangen.  

• Kortere danseaftener, så det f.eks. kun er en time man mødes og danser, så det ikke er hele aftener 

man skal sætte til side.  

• Inspireret af Fitness-hold: De varer kun en time.    

• Kan man ligefrem få lov at tilbyde hold med folkedans i fitnesscenteret, for at brede folkedansen mere 

ud? Det i sig selv giver ikke flere medlemmer, men det gør måske at de kommer ud og deltager andre 

steder også og får smag for folkedansen.  

 

Ide om at reklamere på Søjler/Pyloner i byen med reklame for Dans Danmark, men også for folkedansen. Vi 

skal ses meget mere i bybilledet.  

Kan vi gøre mere for at komme ud i det bredere medie? En stor avisartikel med Sofie i JydskeVestkysten og 

Rikke i Hendes Verden.  

 

Find inspiration fra ’Kom og dans’ der har lavet en reklamefilm: https://komogdansdanmark.dk/ 

• Reklamefilm der bliver lagt på YouTube.  

• Reklamefilmen kan både laves sammen i DD, eller kun for folkedansen.  

• Vi skal på første klasse, for at gøre opmærksom på os selv. 

• Nævnte video fra Frederikshavn m Folk Danes, der har fået 36.000 visninger på de 6 år, den har ligget 

der: https://www.youtube.com/watch?v=wyJSA7-KHqg 

https://komogdansdanmark.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=wyJSA7-KHqg
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Vi har podcast, der er under udarbejdelse, samt Verninges B&U hold der skal optage nogle reklame-vide-

oer.  

 

Danse-move på tiktok - vi ved ikke meget om det, men kan man få fat i en ung tik-tokker, der kan sætte en 

trend i gang med folkedansertrin/-serie? Må man betale dem for det som markedsføringsinitiativ?  

   

Vi kan også overveje at bruge Instagram mere, for at nå ud til den yngre målgruppe.  

• Overvej grundigt, hvilke grupper vi rammer bedst på de forskellige platforme.  

 

Hvor fanger man hvilke målgrupper?  

• Se om der kan laves noget undersøgelse af, hvor man bedst fanger de forskellige målgrupper, som sup-

port til foreningerne. Så de ikke spilder deres energi på avisannoncer, hvis de forsøger at starte et hold 

ud for de 40-50-årige. Hvor fanger man dem, og hvordan kommer foreningerne i gang med at bruge 

andre platforme?  

 

Øvrige ting nævnt: 

• Vi skal se om vi kan finde på noget der rammer folk, så de kommer ud til foreningerne, og ikke bliver 

siddende hjemme i sofaen.  

• Se om vi kan få Dans Danmark i Go’morgen Danmark, når vi starter ud.  
• Der bliver foreslået om vi kan hjælpe med at reklame gennem Kommunerne og f.eks. Ældresagen, på et 

landsdækkende plan.  

• ”DM i dans” – kan måske være med til at få Tv-dækning igen, hvis det ikke kun er sportsdans eller kun 

folkedans, men DM i dans, med mange forskellige sportsgrene samlet til et stort arrangement i flere 

haller.  

• Sportsdanserne har en anden tilgang end vi har. De har en anden mulighed fordi de for en anden støtte 

til konkurrencerne.  

• Vi gør os selv mere interessante, jo mere vi ”fylder” i billedet.  

• Der blevet spurgt nysgerrigt ind til, hvad Sportsdanserne gør for at rekvirere nye medlemmer.  

• Husk at reklamere for dansen uden at det altid skal være i dragter og “pibende” instrumenter.  
• Kan vi reklamere på tv-reklamer/stream. Hvordan får man en reklame på Facebook/YouTube etc.? 

• Hvad tricker folk, for at gå til folkedans? Hvad fanger deres interesse? 

• Få lavet noget reklame-materiale, uden dragter og med rigtig god musik.  

 

 

Kom godt fra start og få medlemmerne tilbage i foreningen 

Lige nu er der stort fokus på at få medlemmerne tilbage. Der er 1.000 medlemmer, der ikke har meldt sig 

ind i den sidste sæson.  

 

Hvad har I gjort for nu for at få medlemmerne tilbage?  

• Flere foreninger har kontaktet alle gamle medlemmer med at vi starter op igen.  

• Har sendt til aviser og netaviser, og sendt annoncen til tidligere medlemmer. 

• Flere har lagt det på Facebook.  

• Nogle bliver ved med at sende nyhedsbrev til dem, der ikke kommer, så de stadig bliver holdt oriente-

ret.  

• Flere har oplevet at nogle medlemmer tager bestik af, at de ikke har gået til noget det sidste år, og der-

for ikke kommer igen.   

• Der blev spurgt om Folkedans Danmark har overvejet at ”give” kontingentet for det ⅓ år der er tilbage, 
som en gestus til foreningerne og medlemmerne.  

• Starter ud med fællesmøde for den kommende sæson, og spørge indtil medlemmers ønsker og input. 

• En forening har arrangeret “helstegt pattegris” til alle der var medlem sidste år, og det giver forenin-
gen, som et initiativ til at få dem igen. En anden forening havde inviteret til smørrebrød til generalfor-

samlingen, hvor 36 medlemmer dukkede op, og det blev efterfulgt af dans.  
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• Overvej om man kan have et medlemskab, for dem der “kigger på” og lytter til musikken, så det ikke 
koster helt så meget. Særligt så vi ikke mister hele par, hvis den ene ikke kan danse, men den anden 

egentlig godt kan, men bliver væk fordi partneren ikke kan.  

- Nogle har haft succes med at de så er kommet til den månedlige kaffeaften (de drikker kun kaffe en 

gang om måneden) og til øvrige arrangementer. Så de er stadig medlem og knyttet til foreningen.     

- Sørg for at gøre det tydeligt at man også kan komme alene. Det kan være godt at skabe en kultur i 

foreningen, hvor man ikke danser med samme partner hele aftenen, så det ikke bliver alt for parba-

seret, så man ikke føler, man ”svigter” sin partner, hvis man stadig gerne vil danse.  

- Fejltrin har stor succes med løbende at have byttedanse, så man skifter partner hele aftenen. 

• Nogle har en lukket Facebookgruppe for alle tidligere medlemmer.  

• En forening betalte fortsat kontingent til FD, og håber på de kommer igen.   

• Man kan som forening overveje at give afslag på den nye sæson, hvis de allerede har betalt for sidste 

sæson.  

• Idé om at få en fysioterapeut, der kan give nogle øvelser til dem, der skal have kroppen i gang igen. El-

ler sørge for at instruktøren blive trænet i at kroppen varmes op.   

• Se på om man kan starte et seniorhold/eftermiddagshold op for dem, der ikke er kommet tilbage, fordi 

de synes det er blevet for hårdt.   

• En forening har fået flere af deres store børnedansere med over på et voksenhold for at holde fast i 

dem. 

- Det er mund-til-mund-metoden der virker!  

 

Tiltag ift. medlemshvervning 

• Reklame ud på skolerne for folkedansen. Har været ude mange gange, hvor de er ellevilde med dansen, 

de får en flyer med hjem, men den kommer ikke ud af tasken derhjemme og de kommer ikke i forenin-

gen.  

- Forældrene skal se hvor sjovt børn har det med dansen før man fanger dem. 

- Det kunne være spændende at have en snak om, hvordan vi fanger børnene når vi har været ude 

på skolen, og få Anitas gode input til hvordan man kan gøre i den situation, og hvordan får vi skabt 

et nyt hold.  

- PR for forældrene?  

- En danselærer underviste lige efter skole, så hun fangede dem der.  

 

• Se på hvad formatet af foreningen er i, for at tiltrække de unge. Eksempel med Nordisk Dans der kun 

danser en gang om måneden, og har det som et gratis arrangement.  

- Kan man som forening invitere Nordisk Dans ud til et arrangement man afholder, og de så tiltrække 

nogle flere unge? www.nordiskdans.dk 

 

• Har man god musik i foreningen? Eller er det noget man kan/vil investere lidt mere i? Musikken er jo 

halvdelen af dansen.  

 

• Søg penge fra DIF & DGI’s Genstartspulje og Foreningspulje til lokale arrangementer, det er superlet at 

få penge derfra til foreningsarrangementer:   

- Genstartspulje: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-

corona-krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgis-genstartspulje 

- Foreningspulje: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2021/3/foreningspulje 

 

• Kan vi ændre vores dragtimage? 

 

 

  

http://www.nordiskdans.dk/
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgis-genstartspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/hjaelpepuljer-i-forbindelse-med-corona/dif-og-dgis-genstartspulje
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2021/3/foreningspulje
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Gruppe 3 - B&U-gruppen 

 

Corona restriktioner 

• Selv om restriktionerne er delvis ophævet sørger man stadig for at bruge håndsprit ved start, efter pau-

ser osv., man uddeler slik med ske. Da mange deltagere er børn under 12 år (og ikke bliver vaccineret), 

er hygiejnen stadig vigtig.  

• Håndsprit er også vigtigt, da børnene ikke bør have fast partner, det kan skabe klikedannelse. Der kan 

naturligvis være forhold der taler for fast partner.  

 

Sæsonstart 

• Alle er kommet til dans, men der er også rettet henvendelse per mail over 18 år, de øvrige har modta-

get et rigtigt brev.  

 

B&U-udvalget 

• Der er ønske om mere nærvær fra udvalget, en mail med ”er I kommet godt i gang” ville være dejligt. Et 
lille skulderklap er altid godt.  

• Al kommunikation skal tilgå instruktørerne. 

• Da der er ret få foreninger med B&U aktiviteter, er det vigtigt at udvalget sørger for, at der findes en 

kontaktliste med alle B&U-foreninger. Bare med forening, instruktør, mailadresse, telefonnr. Udvalget 

bør anmode om OK for at lave denne liste pga. GDPR, men den indeholder ikke kritiske informationer. 

Dette er vigtigt for at opretholde en direkte kommunikation, f.eks. omkring arrangementer. DGI har så-

dan en liste.  

• Udvalget bør arbejde målrettet for at få flere B&U ind i folkedansen.    

• Ønskeligt at der ydes et tilskud (instruktør og spillemand) til opstart af nye børnehold.  

 

Konkurrencer 

• I Viborg har man ikke konkurrencer, men hvis man skulle, er det vigtigt at der er guld- og sølvpladser og 

bronze til ALLE andre.  

• Deltagelse i opvisninger – f.eks. Dansens Dag – booster også børnenes oplevelse af folkedansen. Og hvis 

man kan få en journalist, evt. TV på, er det helt i top.  

• Folkedans skal være en fest, hvis ungerne får en succesoplevelse, er der god chance for at de fortæller 

om det til andre, de skaber sammenhold og netværk, måske kommer en ven med til dans.   

 

Forældre 

• Ligesom børnene skal nurses (evt. lidt slik) er det også vigtigt at forældrene nurses, f.eks. med 

kaffe/the, så er der god chance for at de vil hjælpe med andre ting også.   

 


