
Detta är en kort sammanfattning om vad som diskuterades och kom fram som 
ideer, förslag mm på Seminariet i Norrköping september 2003 

Förbundsrummet  

• Riktig badge för nybörjare, gärna med klubbemblem som man kan klistra på 
en liten namnlapp Sätts på en classmember board som alltid finns på klubben 

• Revidera klubbhandboken å gör den tillgänglig i klubbarna. Sätt ett 
slutdatum så fort som möjligt, den behövs! 

• Sen kan man starta studiecirkel kring klubbhandboken för att få fler att 
använda den 

F 

• å med ett erbjudande om squaredanskurs i utskicken som ICA å Medmera-
korten har. Förslag är att de 3 första gångerna är gratis 

• Förbundet bör ta fram marknadsföringsunderlag, både flyer som beskriver 
vad vi håller med å som lämnar plats för klubbarna att skriva in sin adress å 
annan egen information 

• Förbundet bör ta fram mässmaterial å kolla upp vilka stora mässor det finns 
under ett år. Där ska vi synas på varje mässa. 

• Målet med marknadsföringsmaterial är att det finns klart under 2,004. 
Förbundet kan kontakta högskolor som arbetar med markandsföring. De 
kanske kan ta det som ett elevarbete. 

• Nybörjarkurser efter 10-10-10-metoden. Sollentuna provar i år å vi 
utvärderar på nästa seminarium.  

• Klubbarna skickar sina marknadsföringsmaterial som finns idag, till 
förbundet som kan inventera vad som finns å eventuellt använda delar av 
det. 

• Fråga till förbundet: Finns det ekonomiskt stöd att ge till ngn som aktivt vill 
gå ut i skolorna under exempelvis en månad å storsatsa? 

Klubbarna  
Grupp 1  

• Informationsblad med rätt text. 
• Informationsblad i plånboksformat 
• Lista över anslagstavlor på lokal nivå 
• Kontakter med Korpen, Friskis & Svettis, idrottsklubbar, få information och 

uppvisning. 
• Ta tillvara på yrkeskunskap! 
• Bilda uppvisningsgrupp 
• Skärm- eller bildspel för t ex mässor 
• Kontakter med studieförbund, kurser via studieförbund 
• Kontaktlista till tidningar & radio för pressmeddelanden och reklam 

 
Hemsida  

• Förslag; utlys tävling om en "häftig" affisch. Ta fram förslag på ett 
reklamprojekt. Skaffa sponsorer - t ex försäkringsbolag. 

 



 
Grupp 2  

• Medlemsvård 

;  

• sociala kärnan 
• andra aktiviteter (cykeltur, båt) inte nödvändigtvis dans 
• - uppmärksamma högtidsdagar (födelsedagar, dödsfall) 
• - ta kontakt med de medlemmar som ej varit aktiva ett tag 
• - följa upp avhoppen (varför slutade man dans, kommer man tillbaka?) 
• - uppmuntra 
• - stimulera dansarna till forstatt deltagande (men acceptera om de väljer att 

inte återkomma utan sura miner). 
• Faddersystem - etablera för nybörjarna 
• Förslagslåda 
• Opretentiöst medlemsmöte för att "ta pulsen på läget", få/utbyta idéer o dyl. 
• Ta med/putta på varandra till danser - samåkning. 
• Utbildning - SLUG, SAASDC, SACT e t c 

 
 
Grupp 3  

• Regionalt samarbete (närliggande klubbar) ex; 
o diskussionsgrupper/verksamhetsplan 
o dela upp kursdagar på olika veckodagar 
o dansdatum (ev startdatum etc) 
o gemensamma samordnade möten 
o samarbetamed gemensamma flyers som innehåller namn/adresser 

till alla 
o gemensamma uppvisningar 
o gemensamma gradueringar 
o gemensamma danser 

• Behålla dansare genom MEDLEMSVÅRD 
o läs förslagslista från förra året 
o socialt bord  
o faddrar 
o få fram ytterligare kunnighet utanför SD 
o annan aktivitet - ex travbana, göra besök i traken o dyl 
o mat & dryck - gemensamma måltider 
o vänortsklubb 
o SD-fri kväll 
o hemlig resa 

• Aktiv klubb 
o göra allt det formella som skall göras 
o skicka in i tid till Square-Info, fylla i enkäter mm 
o ha styrelse bestående av 6-7 personer 
o ha dansråd bestående av 6-7 personer 
o öppna upp mot andra klubbar och förbund 

 
 
Vad borde förbundet göra ? 



Vad borde klubbarna göra ? 
Vad borde caller/instruktörer göra ? 
 
Ta oss i kragen ! 
 
Vad borde klubbarna göra 

• Gå ut till skolor, helst mellanstadiet. 
• Kolla eventuella kontaktaer bland medlemmar 
• Försöka bilda ungdomsgrupper 
• Uppföljning av dansarna, ta kontakt med dansare som inte kommer tillbaka 
• Ta kontakt med företag o komma o dansa på t ex friskvård 
• Ekonomiskt stöd från förbundet till uppvisningar 
• Gå ut på vanliga danser o göra en liten kupp 
• Se till att få gamla dansare att ta mer initiativ, försök få dem att dansa med 

nybörjarna (att ängla är väldigt viktigt). 
• Få folk att känna sig mer välkomna 
• Försöka ingjuta klubbkänsla 
• Informera ordentligt om att man inte säger nej. 
• Fortsätta dansa oavsett vad (om det blir fel i squaren), få in en sådan attityd 

bland callers och dansare. 
• Fler kursstarter/år 
• Repetitionskurer 
• Ha mer roligt och liv (mer tjo o tjim) på uppvisningar 
• Få folk att tycka att man har kul 
• Få med nybörjarna på klubbdanser, även få dem att gå ut o dansa utanför 

klubben 
•  

Punkter  

• Nya sätt att hitta dansare 
• Mer känsla för klubben 
• Flexibilitet 
• Glädje 
• Hitta ut 

 

Conventiongruppen:  

• Tid/hallar/plats: 
o Pingst är bra, men om det blir en annan helg kan det räcka med 2 

dagar 
o Minst 3 hallar, men gärna fler (M53/M, P, A1/A2) 
o Ingen Challenge, då räcker det med 4 hallar (M53/M, P, A1, A2) 
o Kul om det flyttar runt i landet 

• Caller: 
o Svenska till stor del, men utländska är en bonus 
o Det behöver inte nödvändigtvis vara amerikaner 

• Gemensam dans:  
o Kul med mer tid att träffas alla på samma ställe, men det förutsätter 

en stor lokal 
o 1:a dagen kan starta med gemensam, på 2:a dagen kan det vara en 

stund efter lunch å sista dagen avslutas med farewell dans 



o Kan även vara något ytterligare pass 
• Kringarrangemang: 

o Beror på staden å klubben, men gärna linedance å rounddance om 
förutsättningen finns 

o Sightseeing är kul, skoj att se staden å inte bara sporthallar 
o Happenings som i Östersund är jättekul, varför inte karaoke? 
o Bussresor är trevligt 
o Andra alternativ till afterpartyn för dom som inte vill äta å dansa 

styrdans 
o Internationell hörna 
o Familjeaktiviteter, barnpassning men även för partners som inte 

dansar 
o Workshop på förmiddagen 
o Minibuss till förfogande 
o Tivoli 

• Fast/Slowdance: 
o 2 timmar fastdance i egen hall under den ordinarie dansen 
o Sista kvarten på varje timme kan innehålla slow, lugnare tempo med 

svårare koreografi 
• Dansnivåer: 

o Ska man kunna tillgodose att klubbar kan starta kurser på olika tider 
på året? 

o A2 räcker som högsta nivå 
o Challenge beror på var det ligger, hur många C-dansare finns det i 

området? 

Callerrummet 
När nybörjarna börjar strömma till kurslokalerna igen är det viktigt att vi är väl 
förberedda på att ta emot dessa. Det SKA ske genom följande tre mål ("caller" 
innefattar även de som instruerar utan att själv calla, alltså "kursledare" eller 
"instruktör"): 

• Fler caller 
• Mer utbildning 
• Fler caller anslutna till SACT 

 
Fler caller  

• ·  Enskilda klubbar anordnar "prova-på" för caller.  
• De befintliga callerna ska AKTIVT söka upp de i klubben som har visat 

minsta lilla intresse för callning/utlärning och låt dessa kravlöst prova att 
calla lite, eller instruera med band.  

• Ge de nyare callerna en chans att träna, bli rutinerade.  
• Stötta varandra och samarbeta!  

 
Mer utbildning 
SACT  

• Ska arbeta mer aktivt för att SLUG-kurserna arrangeras runt om i landet och 
ha som målsättning att kunna erbjuda minst tre SLUGar per år.  

• Arbeta vidare med SLUG 2, callerdelen. 
• Sammanställa ett material i "Hur man håller nybörjarkurs". 



• Informera de som gått SLUG 1 om SLUG 2. 
• Återkommande undersöka möjligheten att arrangera "clinics" med främst 

utländska, men även inhemska, caller som kommer på besök.  
• Caller måste inse att UTBILDNING är viktigt. Det har funnits en kultur i 

Sverige att nya caller inte går på kurs - detta måste till en attitydförändring 
bland caller.  

·   

• Arrangeras det en kurs eller clinic i närområdet så DELTAG!! 

Fler caller anslutna till SACT 

• Då squaredans är ett starkt styrt sätt att dansa och all dans ska ske enligt 
CALLERLABs rekommendationer bör man som caller vara ansluten till en 
organisation som kan förmedla den informationen, såsom SACT.  

• De i dag anslutna medlemmarna i SACT har kunskap, information, närverk 
mm att erbjuda. 

• Vi är ca 200 caller i Sverige idag och det är viktigt att vi når enighet och 
känner samhörighet och jobbar aktivt mot samma mål.  

• SACT har i dagarna skickat ut ett "värvningspaket" till de caller som vi vet 
håller kurs men som INTE är medlemmar i SACT.  

• De caller som idag är medlemmar i SACT bör aktivt verka för att värva nya 
medlemmar till organisationen. 

Nivåer 
Definitioner  

• Man måste vara tydlig när det gäller att lära ut definitioner. Ofta kan det 
handla om att instruktören inte har tillräckliga kunskaper. Dansarna har rätt 
till en ordentlig genomgång av nivån. Instruktören ger styling information.  

 
 
Rusning  

• Rusar man genom nivåerna förstör man inte bara för sig själv utan även för 
andra. Ställ större krav på dansarna och callers att lära sig nivån ordentligt.  

 
 
Olika regler  

• Samma regler i alla klubbar, om hur länge man skall träna på en nivå innan 
man börjar med nästa. 

 
 
Kortare inlärningsnivå  

• Klippa Mainstream i mitten. I Danmark lär man sig M45 första året och 
sedan har man graduering. Längre kurser ger säkrare dansare. Ha roligt i 



början och ge information.  

 
 
Attitydförändring  

• Man behöver inte alltid gå på kurs och lära sig en ny nivå, det är ok att 
stanna på en lägre nivå. Man kan också komma och bara vara social om man 
vill. Dom flesta vill följa med gruppen, fast man ej kan nivån  

 
 
Änglarna  

• Änglar har ett stort ansvar och är till för nybörjarna. Änglarna representerar 
klubben och skall göra allt för att få med nybörjarna i gemenskapen. Låta 
dom lära sig i sin egen takt. Inte slita och dra i dom.  

 
 
Faddrarna  

• Man kan ha faddrar för att knyta nybörjarna närmare klubben. Åk och hämta 
dom till nybörjarkursen och följ med dom till danser. Ta hand om dom.  

 
 
"Kvartssamtal"  

• Var rak på sak. Informera om att dom som är aktiva och dansar mycket lär 
sig snabbare, än dom som bara går på kursen.  

 
 
Specialundervisning  

• Extra träning för dom som har kommit efter. Lugnare tempo för dom som är 
osäkra. Om man går om en kurs kan man göra det attraktivare genom att 
bjuda på halva kursavgiften.  

 
 
Squaredans känslan  

• Det finns dom som bara dansar och inte har glöden kvar. Lär nybörjarna inte 
bara hur man dansar utan att bli squaredansare.  

 
 
För många nivåer i samma klubb  

• Istället för att försöka ge alla sin nivå lika mycket, kan klubben inrikta sig på 
en nivå t.ex. P. Men ändå ge utrymme för dom som vill dansa andra nivåer.  



 


