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Det vi lærte af sæsonen 2020/21  
Og det vi kan bruge det til!  

 

I dette indlæg dykker vi ned i nogle af de ting, som sæsonen 2020/21 bragte med sig. For selvom tiden har 

føltes lang og tingene har stået stille, så er der alligevel sket en masse spændende ting, som vi med fordel 

kan tage med ind i fremtiden også.  

 

Online dans blev hurtigt meget populært og mange fandt glæden ved at mødes ved skærmen. Selvom det 

ikke helt er det samme som at mødes til en danseaften, så bragte det alligevel glæde i de små hjem.  

I foretrækker, forståeligt nok, de traditionelle danseaftener, men måske kan I alligevel bruge online dans til 

at få nye med?  

Lav et online trinkursus for nye eller gå live på Facebook og lad andre danse med hjemmefra. Det kan både 

være med til at inspirere de nuværende medlemmer til at komme af sted og vise potentielle medlemmer, 

hvor sjovt det er.  

Det kan også være et supplement til de traditionelle danseaftener med forskellige emner. 

Idrættens analyseinstitut offentligjorde i april en analyse, der blandt andet belyste at ca. 20 % af de 

medlemmer, der var startet efter nedlukningen, ikke tidligere havde dyrket idræt i foreningsregi. Der bliver 

blandt andet peget på, at det kan hænge sammen med de mange nye online tilbud samt at træningen er 

rykket udendørs og dermed er blevet mere synlig.  

Mulighederne er mange og det er kun fantasien, der sætter grænserne.  

 

Udendørs dans blev også et hit i sæsonen 2020/21, særligt i foråret. Selvom I rykker dansen indendørs igen, 

så kan I alligevel godt bruge erfaringerne fra udendørs dans til noget. De fleste foreninger vil gerne gøre 

opmærksom på sig selv og have flere medlemmer.  

Og hvilket tiltag ville næsten være bedre end det? Det behøver ikke være udendørs dans, måske handler 

det mere om, at flytte dansen fra ”der hvor I plejer” til et offentligt sted, hvor I kan møde 
lokalbefolkningen. Det kan være den lokale kro, torvet eller andre relevante steder.  

Gør det til en tilbagevendende begivenhed i det omfang, der giver mening i jeres lokalområde og husk at 

orientere lokalområdet på Facebook, med flyers og andre PR-tiltag.  

Det giver jer mulighed for at få en snak med nye potentielle medlemmer, men samtidig også lade dem 

prøve dansen. 

Hvis I vælger, at prøve det af, så husk at være forberedt på hvordan I får nye fra det offentlige sted og hen 

til jeres sædvanlige dansested.   
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Fællesskaber er mere end bare at mødes til dans en gang om ugen. Fællesskaber er også der vi får fyldt de 

sociale depoter op. Det har i høj grad kunne mærkes blandt alle medlemmer i den forgangne sæson. Det 

åbner også op for, at medlemmerne er mere klar end nogensinde før til at komme tilbage til fællesskabet, 

som I har dannet omkring dansen.  

Måske er det tiden til at dyrke de fællesskaber, vi har savnet endnu mere? Mærk efter og gå i dialog med 

jeres medlemmer, så I sammen kan bevare og udvikle jeres fællesskaber. 

 

Forandringsparat er et meget moderne begreb, men også et helt rigtigt label til jer ude i foreningerne. I en 

sæson med skiftende retningslinjer, har der været masser af vilje til at lykkedes med afholde diverse 

aktiviteter. Kun fordi I ikke skal nøjes, men have det maksimale ud af mulighederne.  

En øvelse i at se mulighederne og ikke begrænsninger. Det Mindset kan I også bruge i fremtiden, når I ude i 

foreningerne skal arbejde på medlemsfastholdelse og medlemshvervning. Nogle gange kan det kræve en 

tilpasning i den måde man plejer at gøre tingene på. Det ved I, at I kan nu!  

 

Dansen skal holdes ved lige ellers kommer I ud af form – på både den ene og den anden måde. Mange har 

fået øjnene op for hvor vigtig dansen er for deres fysiske velbefindende og at dans er god motion for både 

krop og sjæl.   

Andre har måske fået øjnene op for at dansen i sig selv også skal vedligeholdes, så man ikke kommer ud af 

takt.  

Det kan være en god idé, at have fokus på, at nogle måske ikke er i deres livs form og andre måske har brug 

for at få frisket trinene op igen. Brug den første tid af jeres sæsonstart på en stille og rolig opstart, så ingen 

taber pusten. Det skal først og fremmest være sjovt, at starte op igen.  
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