
Oppsummering fra gruppeoppgave – Lindesnes Havhotell 2019 
 

Spørsmål: Hva kan den enkelte gjøre for å beholde nye medlemmer. 

 

Faglig Sosialt 
«Partnerbytte» kan være en god metodikk 
for å lære nye medlemmer (og ‘gamle’?) 
danser og dermed føle at de får til dansen. 
Dette kan løses ved: 
1. Flytte fram i danseringen 
2. ‘Fadderordning’ der et nytt par har noen 

å folde seg til. Fadderordning bør gå på 
omgang mellom 3-4 par. 

3. Instruktøren må styre. Ikke spontan-
tiltak fra enkeltmedlemmer. 

4. Tilby ekstra øving fra 19.00-19.30 for 
nye medlemmer, gjerne sammen med 
‘fadder’ 

 
Laget lager et orienteringsskriv / folder om 
hva laget holder på med.  
1. Et punkt i skrivet må være at vi holder 

på tradisjoner. 
2. Informasjon om at det ikke er et krav 

om å være med på oppvisninger og ha 
egen bunad. 

3. Trenger ikke være med på sangdans?  
4. Dans er godt for kropp og hode/sjel 
 
En utfordring er faglig påfyll for de 
medlemmene som ikke er med på seminar 

‘Gamle’ medlemmer må være aktive for å få 
nye medlemmer sosialt inkludert. F.eks. 
1. Spørre etter navn / presentere seg 
2. Fortelle om sin egen danseerfaring og 

spørre om danseerfaring hos de nye 
3. Inkludere i pausen 
4. For å få til de 3 forrige punktene vil en 

‘fadderordning’ være en god måte. 
Dette må styres aktivt. 

5. Oppfordre nye medlemmer til å være 
med på turer, seminar, … 

6. Generelt bør ikke medlemmene samle 
seg i ‘klikker’ i pausen, spesielt ikke med 
tanke på nye medlemmer. Bevisstgjøre 
dette. 
Må også ta vare på ‘gamle’ medlemmer. 

 
Kan pausen bli mer sosial ved å ha en lenger 
pause?  
Skal vi starte kl. 19.00 og ha pause og sitte 
til bords? 
 

 

Hvordan få nye medlemmer? 

Bearbeide sine venner. 

Rekruttere nye medlemmer med tilbud om enkle danser og fadderordning 
Undersøke hvorfor par ikke fortsetter etter kurs 

Få flere fra laget med for å hjelpe til på kurs 

Oppfordre folke til å ta kontakt på ‘Heimesida til Folkedanslaget’ 

 
 


