Stjäl detta!
Goda exempel inom Squaredansvärlden.
-

Samarbete med andra klubbar i närområdet.
Samverkan med andra dansklubbar såsom folkdans, linedans m.fl. Lär av varandra
Bjuda in andra klubbar till vänskapsdanser/utbytesdanser
Öppet hus
Prova-på, många, ofta
ABC, gör prova-på perioden roligare och kan förlängas, passar även i företags
friskvårdssatsningar mm
Ungdomssatsningar
Fester
Låta callerrookies med stöd av erfaren calla på klubbdanser
Alla klubbens medlemmar änglar
Samla klubben för gemensam strategi för nybörjare och att få alla att fortsätta
Gratis första terminen
Tidiga nybörjardanser
Personliga faddrar
Utvecklingssamtal
Riktigt bra professionell broschyr
Samverka för att få fler nybörjare och fler dansnivåer med andra klubbar, växla mellan
klubbarna, dela callers
Alla får namnskyltar från början
Ta med nybörjarna på danser
Mun-till-mun-marknadsföring
Stort utbud av kurser, dansträning, DBD, workshops
Håll-igång-dans med lågt tempo
Social dans, där fikastunden och umgänget är viktigast
Gemensam dansplanering i allians
Gemensamma squaredansresor
Annonsering i lokalpress, lokalradio, lokaltv mm
Informationsgrupp i klubben som ansvarar för att prata och dela ut blad vid
uppvisningar mm
Inbjudan till fikastund i lokalen och där är uppvisning och prova-på
Samarbete med gymnasieskolor med uppvisning av ungdomar
Personlig återkontakt med de som visat intresse vid prova-på
Dansledare/kursvärdar
Nybörjaransvarig i styrelsen för att stödja faddrar och änglar
Ha nybörjardans väldigt tidigt så man får träffa andra i andra klubbar
Ivriga dansare kan gå på kurser i flera klubbar
Klubben informerar tydligt om kursens avsikt t.ex om krav på att man ska komma
vidare, tuffare kursutveckling mm
Sammanslagning till en lokal med flera callers i olika lokaler, med gemensam fikapaus
Festkomitté
Uppmuntran till att ha roligt och hjälpa varandra istället för att bekymra sig om att vi
blir färre.
Alla som på något vis får info om Squaredans eller provar under året, skriv ner
mailadress, eller dylikt så den/dom får info i samband med kursstarten
Kläder avskräcker oftast, kan vara kul detalj när man är fast, men inte innan,
Squaredanskläder endast om det handlar om show, inte vanlig prova-på

-

Alltid storuppvisning inför större danser7festivaler
Informera massmedia en månad innan större danser ger gratisreklam
Allt som drar utomstående dansare till mindre kommuner är alltid ett skäl att inbjuda
förtroendevalda att komma dit, gärna med pressen
Bandreoll där det bara står www.squaredans.se
Skriva dit Squaredans på vägskyltningen
Avrostningsdans – gamla dansare får refresch
Anpassa kurserna till den målgrupp man vill t.ex ungdomar, singlar, viktväktare,
diabetiker, idrottsklubbar, sportklubbar, studieförbund, utbrändas friskvård, företag,
ryggbesvärade, barnfamiljer, de med uppvuxna barn, tv-tittare m.fl
Kurskataloger
Dansens dag, Squaredansens dag, kulturens dag, kommunens dag, skolans dag m.fl
Jag visar min omgivning att squaredans ger mej glädje, jag är en förebild
Intensivhelger, refreschdanser
Ha danser ute på torg och gator istället för uppvisningar, ha roligt
Uppmuntra intresserade att prova calling,
Gå callerkurser för att kunna instruera
Tipspeng – ge gratis dansinträde till den som värvar nya dansare
Tävla om biobiljetter, den som fått flest att dansa en termin får biobiljetter
Se till att nybörjarna får uppgifter och känner sig delaktiga i klubbarbetet tidigt
Jobbar många i klubben blir det inte så tungt för de som jobbar
Låt nya dansare gå på seminariet
Barnbarnskurs med mor- och farföräldrar under höstlovet

Gläds åt alla de steg Du gått rätt och squaredansen har fungerat bra, det andra är sånt man kan
lära sig av.

