
Jubilæumsstævne 1968/2017 

 

Stævnets adresse er Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Køge. 
Tlf. 2213 6172, Mail behansen2@hotmail.com 

Bankkonto 2344 8479 808 652 

Kære Folkedanserforeninger.  
 
I 1968 tog man et fantastisk initiativ, det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev 

skabt. Det første stævne blev afviklet i Køge, så det er 50. gang stævnet afholdes i 
2017. Køge har i øvrigt været vært for stævnet hvert 10. år op til 1998.  

Derfor har Køge Folkedanserforening sagt ja til at afholde jubilæums stævnet i 2017.     
 
Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2017 inviterer jer til det årlige børne- og 

unge stævne, der i 2017 afholdes i Køge på Søndre skole, Rasmussensvej 23, 4600 
Køge i weekenden 9. – 11 juni 2017. 

 
SBUS (Sjællandske Børne- og Ungdomsstævners Støtteforening) og stævnet vil gerne 
markere jubilæumsstævnet, så SBUS har besluttet at give en faneplade til de 

foreninger, der deltager med aktive børn og unge dansere og fane. 
 

Husk tilmelding.  
 
Foreløbigt program for weekenden, ændringer kan forekomme: 

 
Fredag:  

Kl. 19.00 – 22 .00 Ankomst og aftenhygge for dem, der ønsker at overnatte fra 
fredag. Medbring selv aftensmad. 
I løbet af aftenen er der kaffe/te/saftevand og kage 

 
Lørdag: 

Kl. 08.00  Morgenmad for de overnattende 
Kl. 09.00  Skolen åbner for ankomst 

Kl. 09.45  Omklædt i dragter 
Kl. 09.50  velkomst og åbning af stævnet 
Kl. 10.00  Bus afgang til opvisninger 

Kl. 10.30  Opvisninger i Køge i Torvebyen og ved Rådhuset 
Kl. 12.00  Retur til skolen 

Kl. 12.30  Frokost på skolen  
Kl. 13.30  Konkurrence dans - og når vinderne er blevet kåret 
Kl. 14.30  Legestuer for store og små 

Kl. 17.00  Fælles afslutning på dagens stævne og tak for i år 
Kl. 18.00   Spisning 

Kl. 19.00    Mere dans 
Kl. 21.00  Aftenhygge 
Kl. ??.00  Godnat – efterhånden som vi bliver trætte 

 
Søndag  

Kl. 08.30    Morgenmad 
Kl. 10.00   Afrejse. Tak for i år. 
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Opvisningerne foregår i dragt og i 4 grupper. Foreningernes instruktør vælger selv 

hvilken gruppe danserne skal med i. Men vi beder jer være omhyggelig med at vælge 
den rette gruppe (ikke for svært). Og tjek lige versionen af sanglege/sangdanse.  

Det er ikke muligt at danse på flere hold. 
Voksne på familiehold og lign. skal selvfølgelig ikke afholde sig fra at danse i 
almindeligt tøj. 

 
Køge Folkedanserforening har ikke børnehold, derfor har vi ”været i byen” for at finde 

danseinstruktører 
Hold 1 og 2: Ann-Gitte Andersen 
Hold 3 og 4: Annette Thomsen 

 
Musikken leveres af: 

Gitte Saandvig på Violin sammen med Finn Jacobsen på klarinet 
Kristine Hanskov på bas sammen med Jørgen Hanskov på violin.   
 

Vi sørger for musik til alle grupper. Foreningens spillemand/mænd er meget velkomne 
til at spille med. Giv blot besked i forvejen- også om instrument.  

 
Vi sørger for at der på skolen kan købes saftevand og ’sundt’ slik, og naturligvis øl, 
vand, kaffe og kage.  

 
Prisen er ens for alle, både børn, unge og voksne 

 
Ved 2x overnatning, fra fredag til søndag  kr. 150,- 

Ved 1x overnatning    kr. 125,- 
Uden overnatning, lørdag til kl. 17.00, inkl. frokost kr.   65,- 
Samme inkl. frokost og aftensmad   kr. 100,- 

 
Vi beder om en forhåndstilmelding inden den 15. januar 2017. 

Den endelig tilmelding og betaling – skal vi have senest den 1. april 2017. 
Betaling til konto 2344 – 8479 808 652. Husk at udfylde ”meddelelse til modtager” så 
vi kan se hvor pengene kommer fra.  

 
På Det sjællandske børneungdomsstævnes hjemmeside 

www.sjællandskebørnestævne.dk, kan I også finde indbydelse, danse mm. 
 
Med til at finansiere stævnet (en stor post på budgettet) er salg af skrabelodder, vi 

håber derfor at I alle vil hjælpe med at sælge dem. Det bliver i perioden 1. februar til 
1. maj, I vil få dem tilsendt medio februar 
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Som I kan se, er der lagt op til, at der overnattes på stævnet, og der er plads til at de 
mindste kan have en voksen med, så vi håber at se rigtig mange i Køge til 
jubilæumsstævne 2017.  

 
Denne indbydelse sendes pr. mail til formænd for de foreninger som os bekendt har 

børne- og ungdomshold, til de B&U kontaktpersoner og instruktører vi har kendskab 
til. Vi beklager, hvis vi har overset nogen, og alle er velkomne til at kontakte os.  
 

Desuden vedhæftet: 
 

Skema til forhåndstilmelding, returfrist den 15. januar 2017 
Skema til endelig tilmelding, returfrist 1. april 2017 
Opvisningsprogrammer for gruppe 1-4, løsbladsdanse og noder 

 
Med venlig hilsen 

Køge folkedanserforening. 
 
 

Stævneudvalg:  
Formand: Bent Hansen, mail. behansen2@hotmail.com, tlf 22 13 61 72 

 
Dans: Ann-Gitte Andersen, Annette Thomsen 
Musik: Jørgen Hanskov 

SBU: Lissi Helveg Madsen, lp.m@mail.dk tlf. 40 35 21 85 / Christina Jønson 
 

NB – Vores logo stammer fra det første børnestævne i Køge i 1968 
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Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne, den 9. til 11. juni, 2017. 

 
Forhåndstilmelding: 

Forening/gruppe: 
 
Kontaktperson: 

 

Mail: 

Adresse: 

 

Tlf. 

Instruktør: Mail: 
 

Antal dansere: 
 

Instruktør: 

Hold 1: 
 

Ledere: 

Hold 2: 
 

Tilskuere: 

Hold 3: 

 

Medbringer fane: 

Hold 4: 

 

 

Overnatning fredag til søndag, incl. mad 

og stævne: 

Antal 

Stævne og aftensmad lørdag og 
overnatning lørdag til søndag 

Antal 

Overnatning fredag til lørdag, stævne og 
aftensmad lørdag 

Antal 

Stævne, arrangement og aftensmad, kun 
lørdag: 

Antal 

Stævne lørdag fra 9.00 til 17.00 Antal 

 
Speciel kost: Antal 

 
Spillemænd, antal  Instrument 

 
 

 

 
 

 

mailto:behansen2@hotmail.com


Jubilæumsstævne 1968/2017 

 

Stævnets adresse er Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Køge. 
Tlf. 2213 6172, Mail behansen2@hotmail.com 

Bankkonto 2344 8479 808 652 

Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne, den 9. til 11. juni, 2017. 
 
Endelig tilmelding: 

Forening/gruppe: 
 
Kontaktperson: 

 

Mail: 

Adresse: 
 

Tlf. 

Instruktør: Mail: 

 

Antal dansere: 
 

Instruktør: 

Hold 1: 
 

Ledere: 

Hold 2: 
 

Tilskuere: 

Hold 3: 

 

Medbringer fane: 

Hold 4: 
 

 

Overnatning fredag til søndag, inkl. mad og 
stævne: 

Antal 

Stævne og aftensmad lørdag og overnatning 
lørdag til søndag 

Antal 

Overnatning fredag til lørdag, stævne og 
aftensmad lørdag 

Antal 

Stævne, arrangement og aftensmad, kun lørdag: Antal 
Stævne lørdag fra 9.00 til 17.00 Antal 

 

Speciel kost: Antal 
 

Spillemænd, antal  Instrument 
 

 
 

Beløb der skal indbetales senest d 1. april, 2017, på konto 2344 8479 808 652 

Lørdag kl. 9.00 til 17.00 a kr. 65,- (uden 
aftensmad 
Lørdag kl. 9.00 til 17.00 a kr. 100,- (med 
aftensmad) 

I alt kr.  

Fredag til søndag a kr. 150,- 
 

I alt kr. 

Lørdag til søndag a kr. 125,- 

eller fredag til lørdag a kr. 125,- 

I alt kr. 

Sum 
 

I alt kr.  
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