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Hvem er Kom & Dans Esbjerg? 
   
Vi er en forening af danseglade mennesker, med en fælles interesse for glad dans og musik. I 
Esbjerg tilbydes dans fra ca. 17 år. Vi danser parvis og skifter partner undervejs i 
undervisningen. Alle er velkomne, både singler og par. Vi danser onsdag i Sønderris. 
 
Vores dans er let at lære, uanset alder, og kan danses til næsten al musik, men først og 
fremmest til meget energifyldte, livlige rytmer. Musikstilen er primært swing eller rock’n roll. Glad 
rytmisk musik med en tydelig dansetakt. 
Dansen bygger på tydelige signaler fra herren, så damen ved, hvad hun skal gøre. Vi griner tit 
af, at om onsdagen bestemmer herren. 
 
Vi er en selvstændig forening, med bånd til hovedforeningen Kom og Dans Danmark.  
Der findes mange ”Kom og Dans” foreninger rundt om i Danmark.  
Bestyrelsen vælges på generalforsamling i februar og varetager at planlægge arbejdet i 
foreningen. Vores arrangementer kræver, at alle medlemmerne på skift hjælper med praktiske 
opgaver.   
 
Målet med dansen er at have det sjovt, 
dyrke fællesskabet og få motion. Vi 
dyrker således ikke konkurrencedans. På 
hver undervisningsaften er der 
fællesdans, hvor alle uanset niveau, 
danser med hinanden. Både mænd og 
kvinder byder op til dans, og man siger 
altid ”ja tak”. Foreningen er alkoholfri – 
vi drikker ikke alkohol i forbindelse med 
dansen. 
 
Der er også tid til at hygge sig efter kursuslektionerne. Du er meget velkommen til selv at 
medbringe nogle drikkevarer (kaffe, the, sodavand el.) til nydelse efter dansen.  

Danseinstruktørerne, samt spillerne, der spiller musik til arrangementerne, er ansat og uddannet 
af Kom og Dans Danmark. Bestyrelsen i lokalforeningerne har til opgave løbende at indstille 
(finde) nye kandidater, så foreningen er selvforsynende med instruktører og spillere, der 
udveksles også imellem foreningerne. 

Husk altid til dansen 

• Flade sko med glat bund, så du kan dreje rundt. Det kan være farligt med høje sko 

• Behageligt tøj. Evt. skiftetøj. Vi opfordrer til at skifte skjorte/trøje/bluse m.m. hvis den er 
våd eller lugter. Damer pas på med store flagerne ærmer. 

• Vandflaske / drikkedunk 

• Måske lille håndklæde – hvis du sveder meget 
• Vaske hænder ofte og host/nys i dit ærme 

• Tag gerne store ringe og perlekæder af,  
 
 

https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/om-os/bestyrelse/
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Hold og danseformer 
 

 

En sæson består af 12 * undervisning – svarer til ½ kalenderår. Vores undervisning foregår på 5 
niveauer, som fortæller noget om, hvilke teknikker man træner. Det er vigtigt at indlære den 
grundlæggende teknik på hvert danseniveau, så basis er på plads, og danseglæden bevares. 
Det sker ved trinvis at følge undervisningens niveauerne: begynder, fortsætter, videregående og 
tema.  

Begynder  1 sæson i alt 12 * undervisning  

Fortsætter 2 sæsoner i alt 24 * undervisning 

Vid1 + 2 2 sæsoner i alt 24 * undervisning på hvert niveau.  

Tema Efter gennemført ”Videregående1” kan du deltage på Tema niveau i gå-former:  
Bugg samt Glidende Gådans.  
Efter gennemført ”Videregående2” kan du begynde at deltage i mere avanceret 
danseundervisning.  Her bør man søge rådgivning hos instruktørerne. 

Der undervises i 4 grundlæggende danseformer 

• Danseswing (DS) Træning i at danse på ’lange bølger’ i musikken. Kurset danner grundlag 
for senere Glidende Gå-swing. Danseformen kendetegnes af mange gode to-håndsture. 
 

• Bygdeswing (BS) Træning i at danse på ’mellemlange bølger’ i musikken. Kendetegnes af 
pigens brems mod mandens krop, hvorved pigen får mulighed for at improvisere i dansen. 
 

• Rockeswing (RS) Træning i at danse på ’mellemlange bølger’ i musikken. Danseformen 
kendetegnes af bremsefaser efter pigens rotation. 
 

• Rock’n Roll (RR) Træning i at danse på de ’korte, konstante bølger’ i musikken. 
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Vi ønsker, du skal blive en dygtig danser 

Alle opfordres til at være hjælpe-danser på et niveau lavere, end det tilmeldte hold. Det betyder, 
at hvis du f.eks. danser på ”fortsætter”, er du hjælpedanser på ”begynder” holdet. Det gør, at 
alle med undtagelse af begynder danserne – hjælper dansere der ikke er så langt endnu.  
 
Fordelene er, at vi som en lille forening, altid vil have hold der kan gennemføres, dels at du som 
danser oplever at kunne hjælpe nogen, der har det lidt sværere og du får en masse dansetimer i 
benene. 

 

Ungdomsdansere har et særligt forløb 

Pilotprojektet ”Unge afdeling i KOD Esbjerg” (unge 

under 35 år) startede efterår 2022. 

Projektet er lykkes når foreningen har passeret 20 

unge på samme niveau, og der kan oprettes 

særskilte ungehold. Indtil antal ”Unge” dansere er 

nået, modtager de undervisninger på de nuværende 

hold sammen med de ”voksne”. 

Unge, der har deltaget på ekstra undervisning, 

typisk ”Søndags kurser for unge”, deltager på det 

hold de er indskrevet på og tilbydes derudover også 

at deltage på niveauet over, hvis det vurderes ok af ungdomsansvarlig. Erfaringerne fra Århus, 

hvor der er en stor ungdomsgrupper, er at ”Unge” indlære hurtig samt er meget ude og danse i 

miljøerne. 

 

 
Opstart for nye dansere 

 
Optimalt forløb er, at en ny danser prøver dansen til vores gratis 
intro arrangementer, som afholdes i starten af januar og omkring 
aug./sep. Og derefter starter op på begynderholdet. 

Nåede du ikke vores introarrangementet, kan du nemt nå at være 
med den første eller 2. lektion – men derefter bliver det svært. 
Jævnlig ser vi, at nye dansere kommer hen i sæsonen – du bydes 
velkommen til at sidde og se vores dans og finde ud af om det 
kunne have interesse. 
 
Ønsker du at danse og sæsonen er godt igang – henviser vi dig til 
evt. opsamlingshold eller til næste sæsonopstart. Er du 
ungdomsdanser kan du kontakte vores ungdomsansvarlig Mike 
Faber eller foreningens formand. 
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Danseaften og Øve/minidanseaften 
 

KOD Esbjerg tilbyder arrangementer, hvor medlemmer af de andre danseforeninger også er 
velkomne. Der betales entré.  
 

• Øve/minidansaften. Her kan du få 

genopfrisket det, du har lært, og øve nye 

små variationer. 

• Danseaften starter med 1 times ”Forkursus”, 

hvor indhold fra alm. kursus bliver blandet 

med andre sjove danseture. Undervejs 

serveres der forfriskninger og natmad. 

• Kursuseftermiddage. Der tilbydes 

undervisning på forskellige niveauer. 

De andre foreninger laver lignende 
arrangementer, så en af de store fordele ved at være medlem af Kom og Dans Esbjerg er også, 
at det giver adgang til at danse næsten hver weekend, hvis man har lyst, med en masse andre 
danseglade mennesker. 
 
Det er almindelig kutyme, at alle, både mænd og kvinder, byder op til dans, og man siger ikke 
”Nej tak”.  
Man kan tage til andre byer og danse når tid og lyst er til det. Spørg gerne om der er nogen fra 
foreningen der også skal afsted og lav evt. samkørsel 
Når vi danser får vi typisk varmen og kommer til at svede, så følgende kan måske være en god 
ide: vanddunk, lille håndklæde, vifte, skiftetøj. Evt. også gaffatape til skoene. 
 

Weekend og sommer arrangementer 
4-5 gange om året tilbydes arrangementer, med mulighed for overnatning. F.eks. 
 

• Nytårsgalla (jan) /Sommergalla (aug) arrangeres af KOD Esbjerg.  

• Rock på Heden i november, arrangeret af KOD Herning/Holstebro 

• Danseuge på Ærø i uge 28-29, arrangeret af KOD Norge 

• Unge weekend for alle under 35 år – hele landet samles i Århus – først weekend i marts. 

 

På hjemmesiden finder du kalender for danseaftner, weekendkurser samt rejser til udlandet. 
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Økonomi 
Kom og Dans Esbjerg udarbejder regnskab til årets 

generalforsamling i februar. Indtægter kommer fra kursustilmelding, 

udgifter er typisk afgifter, frugt, kaffe, musikanlæg m.m. 

Vi betaler afgift til ”Kom og Dans Danmark” og ”Kom og Dans 

Norge” for at benytte kursus oplæggene, instruktørerne og spillerne. 

Du er som danser medlem af foreningen, hvis du betaler for 

undervisning eller er passivt medlem. Du betaler ekstra for kurser hos andre foreninger, 

danseaftener m.m.  

 

Den røde tråd 
Denne oversigt er for de erfarne dansere, den viser alle de danseoplæg, der findes i Fastings 

danseoplæg. Oversigten anvendes af bestyrelsen og instruktører ifm. planlægning af, hvilke 

oplæg, der skal undervises i overfor hvem. 
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Hjælp  
Der er mange små opgaver, der skal løses, og det er fedt, når vi hjælper hinanden, og det hele 

glider let. 

Klargøre lokalet til dans, flytte borde/stole, 

klargør musikanlæg, navneskilte og tage 

pænt imod alle de nye dansere. 

Hjælp gerne de uerfarne dansere med info. 

Bestyrelsen har overblikket og 

planlægningen, men udfører ikke alle 

opgaverne, det hjælper medlemmerne med. 

 

 

Betaling af medlemskontingent  
På hjemmesiden kan du foretage din betaling inden sæsonen starter op. 

Er du ny – kom og få en gratis prøvetime 

Læs mere om tilmelding og betaling på hjemmesiden 
https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/nyheder/tilmelding-og-betaling/ 

Det er ret vigtigt at betalingen finder sted i god tid og inden kursusstart. Indbetalt kontingent 

vedr. undervisningslektioner tilbagebetales ikke. Bestyrelsen printer deltagerlister ud inden 

kursusstart. 

 Facebook 
Aktuelle nyheder finder du i Facebook (FB) grupperne og vores hjemmeside 

• https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/  

• https://komogdansdanmark.dk/esbjerg_ungdom/  

 

Esbjerg har 3 Facebook grupper. 

• Kom og Dans Esbjerg (lukket gruppe for aktive dansere) 

• Kom og Dans Esbjerg – Danseforening  

(officiel side, for alle der gerne vil vide mere om foreningen) 

• NytårsGalla - Kom og Dans Esbjerg (alt vedr. Esbjergs store danse weekend) 

 

Du kan anmode om medlemskab. Der findes også en ”Party-gruppe” på FB, som er en Esbjerg 

gruppe, der tager til dans udenfor KOD regi. 
 

På hjemmesiden finder du en kalender med alle arrangementer. Se også guide til din telefon på 

næste side. 

https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/nyheder/tilmelding-og-betaling/
https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/
https://komogdansdanmark.dk/esbjerg_ungdom/
http://komogdansesbjerg.dk/
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Videooptagelse af undervisningen 
Det er IKKE ok at optage en instruktørs undervisning også selvom det er til eget brug. Få en af 

de andre kursister til at danse ”turen”. Din egen optagelse bør ligge på eget udstyr. Ikke 

kopierer det ud på de sociale medier. 

 

 

Hold og tider 
Vi henviser til hjemmesiden https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/nyheder/kursusprogram/  

Vi danser i lokalerne ved Sønderrishallen.  

Kl. 18:30 Begynderholdet har undervisning til 19:45 i foyeren, samtidig med holdet 

”Videregående” i hallen.  

Kl. 19:45-20 danser alle sammen i foyeren.  

Kl. 20 er der undervisning af holdet ”fortsætter” i foyeren og ”Tema” i hallen.  

Kl. 21 er der fællesdans for alle igen, denne gang en ½ time. 

 

Guide til tlf. opsætning 
På din telefon kan du med fordel lave en genvej til hjemmesiden eller ”Kalenderen” for alle 

arrangementer i alle KOD foreninger. 

 

Guide til opsætning af Kalender 

Åben din browser på tlf. eller tablet og indtast en af følgende adresser.  

(God ide at gentage guide for de forskellige genveje) 

 

• Dansekalender: https://komogdansdanmark.dk/danseaftner/  

• Kursuskalender: https://komogdansdanmark.dk/weekendkurser/  

• Samlet kalender: https://komogdansdanmark.dk/samlet-kalender/ 

• Hjemmeside for Esbjerg: https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/ 

 

 

 

https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/nyheder/kursusprogram/
https://komogdansdanmark.dk/danseaftner/
https://komogdansdanmark.dk/weekendkurser/
https://komogdansdanmark.dk/samlet-kalender/
https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/
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Android  

 
 

 

 

 

Ios 
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Bestyrelsen består af: https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/om-os/bestyrelse/  

 

Derudover 

• Flexmind: Niels Kristjansen 

• Navneskilte: Mike 

 

Instruktør 

• Gert og Gitte 

• Inge og Susanne (hjælper) 

• Heidi 

• Jens 

• Stig 

• Lisbeth 

• Mike 

• Erik og Gitte 

 

Spiller 

• Gitte 

 

 

Afslutning 

 

 

Jeg håber, nogle af disse informationer har givet dig 

lidt bedre overblik over, hvilken foreningen du er 

startet i. Har du spørgsmål eller tilføjelser til denne 

folder, så skriv til mig på 

komogdansesbjerg@hotmail.com 

 

Kærlig hilsen 

Bestyrelsen i Kom og Dans Esbjerg 

Inge Hansen 

Formand 

 

 

Støt KOD Esbjerg, via tankning hos OK 

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Kom og Dans Esbjerg, hver gang du 

tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte vores forening – OK betaler hele 

beløbet. Du støtter vores forening med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Kort eller 

betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores forening en 

ekstra bonus på 200 kr. 

Læs mere her  https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/nyheder/stoet-kom-og-dans-esbjerg-hver-gang-du-tanker/  

  

https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/om-os/bestyrelse/
mailto:komogdansesbjerg@hotmail.com
https://komogdansdanmark.dk/esbjerg/nyheder/stoet-kom-og-dans-esbjerg-hver-gang-du-tanker/
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Dansens historie 

Nordmanden Johan Fasting startede i 70’erne ”Kom og Dans Norge”.  

Dansen bygger på gammel norsk tradition med rødder i Lindy-hopperne i USA. Johan har tilføjet 

sit danse-oplæg sociale formål 

• At arbejde for et socialt miljø omkring dans, hvor alle kan være med 

• Gennem dansen at fremme danseglæden, fysisk udfoldelse og socialt samvær 

• Ikke at blande dans og alkohol for på den måde 

at højne dansekvaliteten og danseglæden 

I 1993 tog Winni Møller oplægget med fra Norge til 

Danmark, hvor hun startede i Århus. I dag er der over 30 

foreninger rundt omkring i landet. Nogle byer har særlige 

unge hold. 

I Norge er ”Kom og Dans” en kommerciel forretning, 

hvorimod det i Danmark er lavet som frivillige foreninger. 

Foreningen ”Kom og Dans Danmark” hører ind under 

Norge. For at sikre Johan Fastings danseteknikker er 

der udpeget 3 personer i Danmark, som har til opgave at 

sikre danseformerne (hovedbestyrelsen). 

Derudover er der en ”Kom og Dans Danmark” 

bestyrelse, som bliver valgt på en årlig 

generalforsamling – ligesom hver enkelt forening har 

deres egen bestyrelse. 

Hvad er Swing og  

Rock’n Roll? 

Swing dans har sin oprindelse tilbage i 30-erne, 
hvor musikken blev leveret af Bigbands. Swing 
blev en livsstil og samlingspunkt både for 
orkestrene og for danserne. Musikken udviklede 
sig hurtig. 
 
Parallelt med dette og med rødder i 
Bluesmusikken opstod Rock’n Roll og Rockabilly. 
Især 50’erne er kendt for at være storhedstiden 

for udviklingen og udbredelsen af Rock’n Roll musikken. Der er en stærk forbindelse mellem 
Swing og Rock’n Roll musikkens rytmiske og energiske grundlag og vores dans. 
Musikkens rytme og takt er stærk bestemmende for dansestilen. Dansen er i nær familie med 
dansen, som vi kender fra 50érne, hvor Rock´n Roll fik mænd og kvinder til at danse vildt iført 
jeans, strutskørt og gummisko. 
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