Till Medlemmarna
Näsbyparks Squaredanceklubb
Våra så kallade ”Computer Cards” börjar bli slitna och de fungerar inte alltid utan problem. Därför
tänker vi göra ett försök att använda senaste versionen Leif Håkansson’s Square Dance Rotation
program. Vi har använt detta program tidigare men det tog allt för lång tid att registrera dansarna
vid lektionernas början. Det nya i den här versionen är att närvaroregistreringen har blivit mycket
enklare och sköts av dansarna själva. Närvaroregistreringen kan nu göras med streckkod. Varje
dansare kommer att få ett inplastat kort med sin personliga streckkod. Korten kommer att se ut så
här:

Kodkort med streckkod

Läsare för streckkod

Detta kort läses med en speciell läsare och närvaron registreras på aktuell kurs. Inför varje ny tip så
genereras sedan en lista över vilka som dansar med varandra och i vilken square man skall dansa.
Listan kommer att visas på en egen skärm och den ser ut så här.

Läsaren för streckkoder och skärmen som visar vilka som dansar med varandra kommer att finnas
vid ingången till lokalen. Detta för att det skall vara enkelt att registrera sig som närvarande när
man kommer. En ytterligare finess i detta program är att man enkelt kan stå över en tip, om man
till exempel vill vila. Detta görs genom att man skannar sitt kodkort 1 gång. När man går hem,
skannar man koden 2 gånger.

Mellan kurserna kommer all närvaro att nollställas. Det innebär att man skannar sin kod för varje
kurs man deltar i.
För att uppstarten skall bli så problemfri som möjligt är det bra om de damer som vill vara
vänsterdansare och de herrar som vill vara högerdansare på kurserna, meddelar detta via e-post:
ordforande@nasbysquare.se
Ange på vilken eller vilka kurser som du vill dansa vänster respektive högerdansare. De damer som
enbart dansar högerdansare och de herrar som enbart dansar vänsterdansare behöver inte göra
något.
Är du dam så kan det se ut så här:
Jag dansar alltid vänster dansare eller Jag dansar vänsterdansare på kurs Basic tremin 2 och Plus
termin 4 och högerdansare på övriga kurser.
Är du herre så kan det se ut så här:
Jag dansar alltid högerdansare eller Jag dansar högerdansare på kurs Basic tremin 2 och Plus
termin 4 och vänsterdansare på övriga kurser.

