Hej alla Nackswingare!
Så var det dags för ett Ordisbrev igen!
Hoppas att er höst har varit lika härlig som min såhär långt! Vi är mitt i terminen och alla
Nackswingshjulen rullar i full fart. Tänkte som vanligt ge er en liten inblick i arbetet med klubben och
hur vi står och går:
Kurser
Kurserna är nu i full gång och ansökningarna har börjat strömma in till andra kursomgången. Extra kul
är det att vi har fortsatt väldigt många sökanden. Det enda tråkiga i det är att vi inte kan erbjuda alla
en kursplats.
Som vanligt är det fler följare än förare som normalt söker sig till oss. Kan vi göra något åt den
situationen? Ja vi försöker, bland annat genom att ständigt söka stöddansare till kurserna. Mitt
absolut bästa tips är att försöka komma överens med någon att söka som par.
Men jag lovar att vi gör allt vi kan för att dom allra flesta ska få plats på våra kurser. Ett tips till våra
förare; sök in som stöddansare! Det är kul, utvecklande och ni får träffa nya glada människor och det
är ju inte dumt att få lite extra dansträning gratis.
Om du inte kom med på kursen…
Håll ögonen öppna efter ”specialkurser” som ofta går på helgerna. Vi matar på med så mycket kurser
vi kan och som vi har kursledare till.
Kursledare
Som ni vet så utbildar vi hela tiden nya kursledare och vi siktar på att ha en KLK – kursledarkurs –
antingen mot slutet av året eller början av nästa, beroende på hur mycket vi hinner med. Dom allra
flesta kursledarna kommer från tävlingsgruppen eller har tävlat tidigare. Men det är absolut inga krav
på tävlande för att hålla kurser! Om du känner att grundtekniken sitter och du gillar att stå i mitten
och kan driva på en träning så sök in på KLK:n. Att hålla kurser utvecklar en både som person och som
dansare och det är en både rolig och tacksam syssla!

Prova-på bugg
Om det är någon del som går lite trögare så är det nybörjarkurserna. Försök att locka vänner och
bekanta till våra prova-påtillfällen. Ni gör dom en tjänst och dom allra flesta tycker att det är
jätteroligt. Många har inställningen ”nämen inte kan jag dansa” och ”jag är född med träben” men
det är ju just därför vi har nybörjarkurser. Inga som helst krav på förkunskaper här inte! Och man kan
börja oavsett ålder. Själv tog jag mina första staplande danssteg när jag var 55 år. Jag hade bara
dansat på fester och Ålandsbåtar innan. 😊
Vi har också ett initiativ för att locka yngre förmågor till klubben så har ni barn, eller kanske
barnbarn, som tycker att dans vore roligt att prova på så får ni hojta till. Vi har två riktigt duktiga
kursledare som är vana att arbeta med barngrupper som kommer att hålla i det.
Parkering
Ja och så kommer den här mindre roliga delen med att vara Ordis, den när man måste komma med
uppmaningar och förbud.
Jag talade med killarna på Nacka Däckservice för några dagar sedan och trots att vi har satt upp
lappar, nämner det på kurser osv så väljer några av våra medlemmar att parkera på parkeringen
utanför ingången.
Låt mig säga det här klart och tydligt: Ni får ABSOLUT INTE använda deras platser. Nacka Däckservice
kör kundbilar ut och in hela tiden som behöver olika åtgärder och alla större jobb, som till exempel
att byta till låsbara hjulbultar, görs på kvällarna. Och det gäller året om. John på NDS berättade för
mig att ett stort antal varuleveranser, alltså en jädrans massa däck, har fått vända för att lastbilen
inte kommer in på parkeringen för att bilar som står parkerade skär av vinkeln där dom ska svänga in.
Det kostar ett par tusenlappar varje gång när varuleveransen får vända och komma tillbaka vid ett
senare tillfälle. Allt förorsakat av att några av våra medlemmar inte kan gå femtio meter extra upp till
Finntorp centrum och parkera.
Nu kommer vi att sätta upp en stor skylt/uppmaning vid entrédörren om att ni är Välkomna till
Nackswinget först när ni INTE har parkerat på NDS parkering. Om någon har några problem med den
här uppmaningen så får ni kontakta mig. Jag förutsätter att det här följs av samtliga hädanefter.
Socialdansen
Nu till något riktigt roligt! Socialdansen har varit mycket välbesökt dom senaste onsdagarna!
Socialdansen är kärnan och kanske det viktigaste vi har i klubben och det är jätteviktigt att vi alla
hjälps åt att vidareutveckla den. Ett par saker som är viktiga i det läget är naturligtvis att alla får
dansa, att musiken är bra och att det finns lite smaskens i caféet.
Vad gäller det första så kom det några nya besökare på socialdansen efter vår lyckade grillfest. Två av
dom (följare) tyckte att dom fick stå länge innan dom fick dansa. Det tar jag åt mig av. Jag är inte
världsmästare själv på att bjuda upp hela tiden men jag lovar att bättra mig, dels med att bjuda upp
och dels att inte bara dansa med följare som jag känner.
Musiken är ett kärt ämne att diskutera och jag får kommentarer varje vecka även kring det. För ett
par veckor sedan så var det fem-sex yngre dansare på socialdansen. Efteråt fick jag höra att ”med
den musiken så kommer vi aldrig att locka yngre dansare!” Samma kväll så kom det fram fyra-fem
äldre (men yngre än mig 😊) och sa ”Fy farao vilken bra musik det var ikväll! Såhär skulle det vara
varenda onsdag!”

Jaa ni – hur man än vänder sig så är ändan bak var det visst någon som sa… 😊 Musiken är en
svårknäckt nöt. Vore det inte det så behövde vi inte så många radiostationer. Det enda jag kan säga
är att om ni inte är nöjda med det som spelas, åk hem och skapa en egen lista, presentera den för
John eller någon annan, så spelar vi den vid nästa tillfälle. Tills vidare får vi helt enkelt bli bättre på att
blanda musiken så att det kan passa så många som möjligt.
Caféet har vi fått lite mer hjälp med, främst tack vara Björne, men vi behöver fler som kan ta en
cafékväll en gång per termin. Det handlar om två timmar. Ni kan byta av och passa på att dansa lite
socialt.
Tävlingsdansen
Nackswinget fortsätter att leverera bra resultat runt om i landet. Flera par är på väg upp och säkrar
även morgondagens tävlingsresultat. Roligt att se att också par från den förberedande
tävlingsträningen har klivit fram och börjat tävla med goda resultat. Jättekul!
Fokuskvällar och intensivkurser
Som ni har sett så har vi genomfört, och kommer att genomföra, ett antal intensivkurser i både
nybörjarbugg, förar- och följarträning, mer avancerat med buggens turer och boogie-woogie. Många
frågar efter foxnights och vi har bestämt att vi ska ha minst en foxnight innan jul men inget datum är
satt i skrivande stund. Håll utkik på hemsidan och mailen medan vi kikar på ett lämpligt datum som
inte stör, eller störs av, andra dansevenemang i och kring Stockholm.
Ekonomi och lokal
Ekonomin är fortsatt god och Pia håller ett vakande öga på våra räkenskaper. En insats som inte syns
lika mycket som till exempel kursledning men som tar förbaskat mycket tid och engagemang. Tack
för det jobbet Pia!
Evenemang
Som flera av er redan har sett så har vi nu annonserat vår årliga julmiddag! Den går av stapeln
lördagen den 15/12, sätt in det i kalendern! Vi startar biljettsläpp den 17/11 kl 12.00 så häng på låset
så att ni kommer med! Nackswingets julfest är ett höjdarevenemang och i år spelar Casanovas för
oss. Det kommer att bli en kväll att minnas!
På tal om evenemang så fick vi väldigt mycket beröm för grillfesten med Callinaz! Tack alla som var
med och arrangerade denna oförglömliga afton! Stämningen var fantastisk och gav även
socialdansen en knuff i rätt riktning då flera nya sedan dök upp följande onsdagar. Jättekul!
Hemsidan
Som flera har påpekat behöver hemsidan en uppfräschning och Jesper har lovat att se över tekniken
(tack för det Jesper!) så att vi lättare ska kunna uppdatera med foton och annat. Han kommer
däremot inte att stå för innehåll och uppdateringar utan vi får alla se till att hålla den uppdaterad och
mata den med bra innehåll. Vi återkommer hur det här ska gå till så fort Jesper har kikat på det
tekniska.
Summa summarum
Såhär långt har det varit en jättekul och trevlig höst! Vi arbetar med dom saker vi har föresatt oss och
jag känner att vi tar flera steg framåt men självklart har vi mer jobb att göra. Nu ser vi fram emot
andra kursomgången och dom roliga evenemang vi har framför oss!

Hör gärna av er till mig eller till någon annan i styrelsen om ni har bra uppslag på nya saker eller sånt
som vi kan bli bättre på. Ge gärna dom som jobbar lite extra med att dra klubben framåt en klapp på
axeln. Utan dom kan vi inte utveckla föreningen!
Kram på er! Vi ses på golvet! 😊

Uffe

