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Tävlingar 
 

Danstävling för lag/grupper 
 
Alla åldrar kan delta i tävlingen. 
 
Varje lag dansar ej mer än 12 minuter och bedöms av en panel bestående av fem domare 
från fem olika länder - utses av regionala danskommittén. Registrera dig för deltagande på 
samma sida som den allmänna registrering för stämman. 
 
Regler för "Folkdans för grupper" under NORDLEK 2018 i Falun: 
 
Deltagare: 
Grupper anmälda till NORDLEK 2018. 
 
Arrangör: 
Dans kommittén NORDLEK 2018 i Falun är organisatoriskt ansvarig för tävlingen. 
 
Gruppens utseende: 
Grupper kan kombineras inom varje Nordiskt land. Gruppen ska bestå av minst fyra och 
högst 12 par. En grupp kan vara upp till 30 personer inkl. dansare och spelmän.  
 
Tävlingsvillkor: 
Grupperna använder egen önskad musik. (Helst levande musik). Ljudsystem finns 
tillgängligt. 
 
Deadline för registrering: 1 juni. 
Samma tid som anmälan till Nordlek 
Vid anmälan ange namn på gruppen, samt från vilket land gruppen kommer ifrån.   
 
Folk dansgrupper - dansprogram: 
1. Grupperna dansar ett program som de väljer själva. Varaktighet ej mer än 12 minuter. 
Övertid dras med 1 poäng per påbörjade 10 sekunder. 
2. Det är valfri klädsel som gäller 
3. Musiken tillhandahålls av grupperna själva 
 
Nordlekmästare och priser: 
De tre bästa grupperna belönas med priser. Ett pris per grupp samt diplom till alla i gruppen.  
Gruppernas resultat och övergripande poäng kommer att publiceras på tävlingsdagen. 
 
Bedömnings regler: 
1. Dans Utförande (Koreografi, symmetri och precision) 
2. Musik Utnyttjande (dansas det i takt, rytmisk, utnyttjas hela musiken) 
3. Tekniskt utförande (hållning, fotarbete, rytmik, balans och rotation) 
4. Konstnärligt utförande (utstrålning, underhållningsvärde, och helhetsintryck) 
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Var och en av de fem domarna ger 1-10 poäng för var och en av de fyra punkterna. Man kan 
ge max 10 poäng till varje punkt till varje grupp. En grupp kan få max 40 poäng av en 
domare. Summan av poängen för de fyra punkterna utgör en domares bedömning av ett 
program. Den högsta och lägsta domarens bedömning ingår inte i beräkningen av den totala 
poängen. Summan av poängen från återstående tre domare resulterar i gruppens totala 
poäng. Detta innebär att varje grupp kan uppnå max. 120 poäng för hela tävlingen. Gruppen 
kan max få 40 poäng/domare. Tas då två domare bort så blir det tre domare gånger 40 
poäng = 120 poäng som max. 
                                                 
Poäng: 
1-2 poäng för ett dåligt utförande 
3-4 poäng för ett utförande under genomsnittet 
5-6 poäng för ett medel utförande 
7-8 punkter för ett fint utförande                                  
9-10 poäng för ett extraordinärt bra utförande 
Spelmännen (musiken) bedöms inte separat, men värderas i samband med musikens 
betydelse  för dansen och dess genomförande. 
 
Domare: 
Dans kommittén NORDLEK 2018 utser fem domare. En av domarna utses som 
huvuddomare. Huvuddomaren fungerar som överdomare vid tvivel. 
 
Vid samma poängställning gäller följande: 
1. Varje grupps enskilda placering i de enskilda bedömnings grupperna. Först gäller den 
totala poängen och sedan delar man isär poängen/ bedömnings grupp. En grupp kan alltså 
vinna totalen men kanske inte varje bedömnings grupp för sig. Gruppen som har "vunnit" 
flest bedömningspunkter uppnår högst placering. 
2. Vid lika efter artikel 1 tilldelas den högsta placeringen till gruppen som har uppnått den 
högsta betyg i en bedömningspunkt. 
3. Om man inte kan skilja grupperna åt efter reglerna ovan, kommer "omdansning" att 
ske. Bedömning enligt det som beskrivs tidigare i konceptet.                   
 
     
 

Danstävlingen för par 
 
Under NORDLEK i Falun har deltagare möjlighet att tävla i pardans med publiken som 
domare (man dansar till en polskemelodi = slängpolska med fri koreografi). Polskemelodin 
finns på hemsidan. Länk. Paret dansar i 3 minuter i heat om max 7 par. Det är publiken som 
betygsätter och röstar på sitt favorit par. 
                                 
Regler för "Folkdans för par" under NORDLEK 2018 i Falun 
 
Deltagare: Öppen klass utan ålderskriterier. 
 
Arrangör: 
Dans kommitté NORDLEK 2018 i Falun är organisatoriskt ansvarig för tävlingen. 
   
Deadline för registrering och deltagaravgifter:  
Önskemålet är att man anmäler sig så snart man bestämt sig för deltagande. Man anmäler 
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sig till informationscentret. 
Vid anmälan ange namn och deltagarens ålder och vilken klass man tävlar i, samt från vilket 
land man kommer ifrån. 
 
Minimi antal: 
Minst fem par/klass. 
 
Nordlekmästare och priser: 
De tre bästa paren i varje klass belönas med priser. Parens resultat och övergripande poäng 
kommer att publiceras på tävlingsdagen. 
                                         
Vem bör delta: 
Paren får fritt sammansättas. Alla deltagare måste delta i NORDLEK 2018.                           
                                       
Tävlingsvillkor: 
Båda dansarna i paret måste uppfylla ålderskraven. En dansare kan bara delta i en klass på 
Nordlekmästerskapet i pardans. 
 
Nordlekmästerskapet i "Folkdans för par" genomförs enligt följande: 
 
1. Varje klass dansar för sig. Under NORDLEK 2018 är det slängpolskemusik man dansar 
till. Det är fritt för egen koreografi eller använda olika varianter efter eget gott finnande. Paren 
dansar ungefär 3 minuter. Det kommer att bli en uppvärmning inför varje klass på 2 minuter. 
Man dansar sedan i heat med max. 7 par på golvet. 
   
2. Musiken tillhandahålls av en orkester som utses av dans kommittén NORDLEK 2018.                                                           
 
Domare:  
Publiken är domare. Man noterar på erhållna lappar. Poängen baseras på vem du tycker 
borde vinna 1: a, 2: a och 3: e plats. 10 poäng till det par som du tycker skall vinna, 8 poäng 
till det par som du tycker skall bli 2: a och 6 poäng till det par som du tycker skall bli 3:a. 
 
Vid samma poängställning gäller följande: 
Om paren hamnar på samma poäng vinner det par som har flest 10 or. Om det fortfarande är 
lika så gäller flest 8 or. Om man inte kan skilja paren åt efter reglerna ovan, kommer 
"omdansning" att ske. 
 


