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West Coast Jitterbugs
interna lokalbokningspolicy
Våra lokaler är till för våra alla våra medlemmar, oavsett hur länge de dansat eller
spelat musik. Vi ser att ni håller dialog med varandra för att dela våra lokaler med
varandra, även om ni inte känner varandra. I över 20 år har öppen och trevlig dialog
mellan medlemmar i salarna fungerat för att låta alla få komma till att träna som de
vill. Vi är alla en del för att skapa det.
● LFT är den tid då vi hänvisar våra medlemmar att komma och träna utöver
kurs, allt annat är en bonus.
● När schemat är tomt för en sal så är det öppet för alla att träna där. Den som
kommer först är den som tagit platsen i besittning MEN
○ Är ni ett par/grupp som exempelvis är först i stora salen och övar på
allmänna saker utan speciell musik så var öppna med det om någon
kikar in och letar efter plats. Bjud in!
○ Övar ni inför ett uppträdande eller showcase med särskild musik och
inte bokat så tänk på att spendera tiden väl så fler kan få möjlighet till
salarna efter er. En timme är en rimlig tid att lägga beslag på salen.
○ Är ni flera som tränar med showcase-musik så se om ni kan varva och
låta alla bli nöjda.
○ Privatlektioner ses som träning mellan två medlemmar och sker på
samma villkor som annan träning.

SOCIALDANSER ÖPPNA FÖR ALLA MEDLEMMAR
Läs arrangera-guiden
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LEDARE SOM HÅLLER/PLANERAR KURS
● Har alltid förtur i källaren och om det verkligen behövs även i lilla salen.
● Om ledare finns i salen och planerar kurs och du vill träna så fråga om det är
okej att dela salen ihop. Vissa ledare har inga problem att koncentrera sig på
kursplanering ändå.
BOKA LOKAL FÖR EGEN TRÄNING
● Ingen har återkommande rätt att vara i en sal förutom vid planerad kurs, det
finns ingen förtur baserat på hur länge man dansat, om man är lärare eller
“alltid brukar träna en tid”.
● Ska du uppträda/spela i WCJ:s regi (där WCJ fakturerar för uppträdandet) har
du, ifall förutsättningarna finns där, rätt att boka in några träningar för
uppstart och genrep (max 4 stycken). Kontakta styrelsen@wcj.se för att be om
bokning, förklara vad det gäller. Vid hög beläggning och flera förfrågningar
kan antalet gånger som godkänns bli färre till förmån för att alla ska få
möjlighet.
● Ska du uppträda/spela på några av våra egna evenemang såsom SiS, Tap
Weekend, Dukes Place samt andra WCJ-ägda event så har du rätt att boka in
några träningar för uppstart och genrep (max 4 stycken). Vid hög beläggning
och flera förfrågningar kan antalet gånger som godkänns bli färre till förmån
för att alla ska få möjlighet.
● Behöver ni träna flertalet gånger inför uppträdande på några av våra egna
evenmang kan föreningen vid undantagsfall boka lokaler genom Göteborgs
Stad till subventionerat pris. Ni betalar själva men kan boka genom WCJ.
Detta gör vi beroende på hur mycket administration det är. Kontakta
styrelsen@wcj.se om du har en sådan förfrågan.
BOKA LOKAL OM DET ÄR LÅST & LARMAT
● Alla våra aktiva medlemmar med ett uppdrag har en nyckel. Oftast är forum
öppet mellan 17-22 på vardagar och 09.30-17 på helger och du är alltid
välkommen att vistas i lokalerna under de tiderna. Om du vill komma utanför
de tiderna så hör du dig för genom att exempelvis använda
facebook-gruppen. Vissa medlemmar bor nära och kan låsa upp. Ibland är
det någon där för att träna, planera eller förbereda ett event.

