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Kilde: Google

Tips til hvordan kvinner kommer inn i lederroller! 
Opprett et støtte og mentorprogram for kvinner som ønsker å ta lederroller. 

Lag nettverk med andre kvinnelige ledere, og del erfaringer og kunnskap.

Skaff  deg ledelseskunnskap for å gi deg selvtillit til å ta på deg lederroller.

Søk råd og støtte fra kollegaer og ledere du har tillit til.

Utnytt de kontaktene du har, og kom deg ut av komfortsonen din.

Knytt til deg en mentor som kan hjelpe deg med å oppnå målene dine.

Del kunnskap og erfaringer med andre kvinner som ønsker å ta lederroller.

Hvordan få flere kvinner inn i ledende roller? 

V/ Trine Dehli Cleve





TikTok
Uendelig med muligheter

Hvordan starte? 

1. Engasjer en i klubben

2. Opprett en TikTok-bruker

3. Skriv kort om klubben i «bioen»

4. START!  
Tips til video

1. 2 sekunder «kjøpsvindu»

2. Godt lys

3. Film nært

4. Bruk musikk som trender

5. Heng dere på dansetrender

6. IKKE rediger for mye!

7. Publiser mellom 16.00-22.00

OPPRETT TIKTOK BRUKER HER!

Hvordan løfte din danseklubb med SoMe?

V/ Tarjei Svalastog

https://tipsbilk.net/hvordan-lage-en-ny-konto-pa-tiktok/


Bruk hashtag! 

 Forbundshashtags

 #Dansenorge

 #Allekan

 Grenhashtags

 “ #GRENnorge “

 #Swingnorge

 #Sportsdrillnorge

 Osv…

 Klubbhashtags

 #GREN/STED

 #SwingFauske

 #HipHopOslo

 EM Disco 2022 – Over 500 000 visninger på 3 dager!

 #Disconorge





10 tips for flere
medlemmer

1. Opprett en webside og jobb med synlighet i 
Google der du kan dele informasjon om 
klubben din.

2. Hold regelmessige arrangementer og 
workshops der du kan invitere nye potensielle 
medlemmer.

3. Annonser klubben din på sosiale medier for å 
øke bevisstheten rundt den.

4. Gi tilbud til lokale skoler/SFO som lar dem 
delta i klubben din gratis eller med rabatter.

5. Send ut oppdateringer om klubben din til 
lokale radio- og TV-stasjoner, samt lokalaviser.

6. Inviter lokalbefolkningen til å delta i åpne 
klasser.

7. Delta på lokale arrangementer og 
markedsfør klubben din på disse.

8. Opprett et nyhetsbrev der du kan 
oppdatere medlemmer med informasjon 
om klubben din.

9. Hold konkurranser for å øke bevisstheten 
om klubben din.

10. Delta i lokale arrangementer og inviter 
andre til å delta i klubben din.

Websider og rekruttering

V/ Thomas Dehli Cleve





LAG EN PLAN
JOBB PLANEN

… også for klubbledelsen!

Grenseløs danseglede...

RAPPORTERING

MÅL

SUKSESSFAKTORHENSIKT

AKTIVITETER

TEKNOLOGI, 
KUNNSKAP, 

ORGANISASJON

©️

Grenseløs danseglede – også for klubbledelsen!

V/ Jan Tore Jacobsen



Informasjon & kommunikasjonwww.newsletter2go.de

www.Canva.com

www.Fiverr.com

www.supporter.no/r/christm

as_dance_festival

www.Fiken.no

www.ticketco.events

… også for klubbledelsen!

Grenseløs danseglede...

Artwork

Konsulenttjenster fra kr 50,-

Klubbinntekt uten eget varelager

Enklere regnskap

Billettsalg

©️
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