
Skinnkompasse  Finland 

En konkurrencedans der danses solo og i stigende tempo.  

 

Hver danser har 2 stokke (ca. 1 m. lange) der lægges over kors så 

der dannes 4 ”felter”.  (Her nummereret 1 til 4 medsols rundt.) 1 

2 3 

4 

Dansen består af et ”trinsæt” med 6 dele.  Henvisning til feltnumre gælder her for første trinsæt. 

Udgangsstilling: Begge fødder ved siden af hinanden i felt nr. 1. Front mod felt nr. 2. 

1. del:  Højre fod sættes frem i feltet foran udgangsfeltet (felt 2), venstre fod løftes.  

2. del:  Venstre fod sættes i feltet til højre for udgangsfeltet (felt 4), højre fod løftes. 

3. del:  Højre fod sættes ved siden af venstre så man står på begge fødder. (i felt 4) 

4. del:  Venstre fod sættes frem i feltet foran (felt 3), højre fod løftes. 

5. del:  Højre fod sættes i gulvet igen i samme felt. (felt 4) 

6. del:  Venstre fod sætte ved siden af højre fod (i felt 4) og der drejes 1/4 omgang modsols, så man nu står med front  

  mod udgangsfeltet. (står i felt 4 med front mod felt 1) 

 

Trinsættet gentages nu 3 gange til udgangsstillingen. 

2. trinsæt: 

Højre i felt 1— venstre i felt 3 — samle i felt 3 — venstre i felt 2 — højre i felt 3 — samle i felt 3 og vende  mod felt 4. 

3. trinsæt: 

Højre i felt 4— venstre i felt 2 — samle i felt 2 — venstre i felt 1 — højre i felt 2 — samle i felt 2 og vende  mod felt 1. 

4. trinsæt: 

Højre i felt 3— venstre i felt 1 — samle i felt 1 — venstre i felt 4 — højre i felt 1 — samle i felt 1 og vende  mod felt 2 

Dansen er en konkurrencedans der danses i stigende tempo. Når man danser forkert eller træder på/sparker til stokkene,  

udgår man af dansen. 

Der er en instruktionsvideo for trinsættet her: https://www.youtube.com/watch?v=hf--JgDY4j0   

og dansen kan ses udført her: https://www.youtube.com/watch?v=4ODEjlyL1bI  
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