Hej alla Nackswingare!
Så var det dags för ett Ordisbrev igen!
Hoppas att ni har kommit igång med den stundande vårens dans! Jag tänkte som vanligt ge er en
liten inblick i arbetet med klubben och hur vi står och går:
Kurser
Kursverksamheten är i full gång och vi har ett fantastiskt tryck på våra kurser med många, både nya
och gamla, deltagare. Extra kul att titta in på grundkursen som Felix och Solveig kör, det är fullt på
golvet! 😊
Men vi ger oss inte med det. Nej, nu vankas det ett gäng intensivkurser:
Intensiv Bugg Grund 2/3 – här kommer du igång snabbt med buggen under en intensivdag
Intensiv Bugg medel 3/3 – du bygger på din grund- eller medelkurs och slipar på dansen
Buggens turer 10/3 – du får idéer och nya infallsvinklar på ditt socialdansande och lite nya turer
Förarträning 18/3 – en träning som bara vänder sig till förare och hur vi blir bättre i dansen
Följarträning 20/3 – en träning bara för våra följare med tips på hur vi kan göra mer på golvet
Samtliga kurser bemannas givetvis av våra egna duktiga instruktörer. En intensivdag ger en extra
energi- och kunskapskick. Boka in datumen redan nu!
Intensivdagarna är också en chans till instruktörsledd dans för er som inte kom in på
sjuveckorskursen. Här får ni dom väsentliga delarna som dom kurserna innehåller.
Kursledare
Christofer har drillat kursledarna under en helg och både nya kursledare utbildades och gamla
slipades till. Jag vill inte ta till för stora ord men jag tror att kvaliteten på våra kursledare ligger i topp i
Stockholmsregionen. Bevis på det är att våra kursledare också verkar i andra kurssammanhang ute i
DansStockholm och att flera duktiga dansare söker sig till oss för att delta i träningar och kurser.
Jättekul! Kursledarnas insatser och kompetens är naturligtvis en av flera avgörande faktorer för

intrycket av klubben. Som det är nu så kommer flertalet av våra kursledare från tävlingsdansen men
så behöver det inte vara. Du kanske är en duktig socialbuggare med lite pedagogiskt sinne? Då tycker
jag att du ska söka in på nästa KLK – kursledarkurs! Det är kul som attan att hålla kurs!
Julfesten
Vill passa på att tacka alla som jobbade stenhårt med julfesten! Det blev jättelyckat och det var
väldigt många som kom fram och tackade och gratulerade till en bra och rolig tillställning.
Nackswingskvalitet
Tycker att vi ska införa en ny term – Nackswingskvalitet! Den kan vi använda oss av när vi mäter det
vi gör. ”Höll det vi gjorde Nackswingskvalitet?” Om svaret är ja så vet vi att det blev kanonbra.
Julfesten var ett bra exempel på det!
Parkering
Tack alla för att ni respekterar däckfirmans parkeringsplatser utanför ingången. Det är förhyrda
platser och dom jobbar som bekant ibland långt in på kvällarna. Fortsätt att berätta för våra
nytillkomna dansare att vi parkerar kring Finntorps centrum istället. Bra jobbat!
Socialdansen
Socialdansen har lyft jämfört med samma period förra året. Vi har fler besökare och mycket beror
naturligtvis på att vi bytte tillbaka till onsdagar. Men det finns plats för många fler! Jennys smarta idé
med utlottningen av priser för dom som tar sig an kaféet har slagit väl ut. Nu har vi den här berömda
”Någon” som kör kaféet varje tisdag fram till sommaruppehållet. Strålande!
Det är lite värre med musiken. Det är tudelat för vi vill att fler engagerar sig och kör en musikkväll.
Samtidigt vill vi inte släppa det helt fritt utan vi vill kunna hålla en så hög och jämn kvalitet som
möjligt. Om vi kör alltför personligt tycke och smak så kommer medlemmarna att tröttna. Om det
bara kommer an på några stycken att köra listor så kommer dom att tröttna. Hjälp mig och oss att
dra det här framåt!
Även här gäller att flera måste göra mer för många. Som mina tankar går så tycker jag att vi som
socialdansar i högre grad själva tar ansvar för socialdanskvällarna. Nu är det nästan uteslutande
någon i styrelsen som får fixa musik och stängning. En tanke är att ni går ihop fyra-fem stycken och
delar på socialdansen. Då planerar ni musik, fixar till kaféet och ser till att stänga på kvällen. Inte alls
mycket jobb men det måste göras. Vet att det finns ett par gäng i klubben som brukar gå ut och
dansa, åka på kryssning och göra annat roligt tillsammans. Det kanske finns några där som kan tänka
sig att ta en termin och börja till hösten?
Vi är ju en förening och föreningen drivs av frivilliga krafter. Om för få frivilliga måste göra för mycket
av jobbet så försvinner kraften så småningom. Räck upp en hand! Ingen har mer eller mindre tid än
någon annan utan det här bygger på att vi sträcker oss lite extra. Har vi tid att dansa så kanske vi
också kan lägga lite tid på arbete i klubben.
Tävlingsdansen
Våra tävlande är i full gång med tävlandet och senast i helgen var ett gäng i Örnsköldsvik och tävlade.
Flera pallplatser, medaljer och fina placeringar från den tävlingen! Grattis alla duktiga deltagare!
Nu siktar vi på SM som går i Gävle i år. Ett utmärkt tillfälle att ta bilen eller tåget upp på morgonen
och spendera en dag i Gavlerinken och kika på Fantastiska dansare. En riktig FeelGooddag utlovas!

Vi söker också personer som kan hjälpa till lite i samband med arrangemanget. Tävlingen arrangeras
av Gävle Rockin Rollin klubb och jag vet att Erik, som är ordförande där, har en pressad tillvaro just
nu att få ihop allting inför en så stor tävling. Räck upp en hand och var med och arrangera! Vi
kommer att ha ett flertal tävlingspar från Nackswinget som kommer att delta! Ett garanterat
livsminne. 😊
Fokuskvällar och intensivkurser
Intensivkurserna är redan nämnda i texten. Vi körde en foxafton, lite på prov, innan jul och vad jag
har hört så var den väldigt uppskattad. Vi ska försöka få ihop en sån till under våren. Om någon
känner för att vara med och arrangera så säg till.
Ekonomi och lokal
Vi har fortsatt bra ekonomi i föreningen och lokalen rullar på som den är. Om än lite kall på vintern
och lite varm på sommaren. Vi får leva med det. Att ha en lokal tolv minuter från Slussen är så unikt
att bara det värmer, alternativt svalkar, när man tänker på det.
Men – och nu behöver vi alla spetsa öronen – idag sköts städning och ekonomi av ett, ytterst, fåtal
personer. Vi kommer att diskutera det på vårt kommande årsmöte men som det ser ut nu så kommer
vi att behöva höja medlemsavgifterna för att kunna köpa städning och bokföring utifrån.
Men vi vill ge det en chans! Är det någon som kan bokföring bland våra nästan 700 medlemmar?
Bokföringen i en sån här förening är inget jättejobb för den som kan det.
Anmäl dig direkt till mig, Pia eller infomailen om du känner att du skulle kunna ta över bokföringen
från och med våren!
Städningen kommer vi också att behöva köpa in om vi inte kan lösa det med ideella krafter. Igen så
kommer det att påverka våra medlemsavgifter om vi inte lyckas lösa det här med ideella krafter. Jag
skulle gissa, utan att veta, att man behöver lägga ner cirka tre timmar en gång varannan vecka för att
hålla det skapligt fint. Det handlar om cirka fyrtio veckor per år eftersom vi stänger under sommar
och jul. Alltså tjugo städtillfällen. Är vi tio som hjälps åt så är det två tillfällen per år. Inte mycket att
bråka om när man är fler.
Kom med idéer! Vi är alltid förhandlingsbara. Kan vi göra ett liknande upplägg som det vi gjorde på
julmiddagen med kaféet? Prata direkt med mig eller skicka ett mail till infomailen. Vi är idel öra!
Bottom line är helt enkelt att det vi inte kan lösa med egen kraft måste vi köpa in.
Jack n´Jill
Vi kommer att anordna Jack n´Jill den 13/4 som är en mycket lättsam prova-på-tävling där man lottas
ihop med en danspartner. Licensierade dansare lottas ihop med icke licensierade och vice versa. För
er som inte tävlar, här har ni chansen att få ställa upp i en skojig och kravlös tävling tillsammans med
en tävlingsdansare. För tävlingsdansarna så finns möjligheten att få tävla under roliga och
opretentiösa former och samtidigt se till att fler får prova på att tävla.
Vi kommer också att ha levande band och socialdans hela kvällen efter tävlingen, ett extra påkostat
kafé och en massa roliga människor!

Årsmötet
Vi kommer att hålla årsmöte den 19/3 och det är självklart roligt om så många som möjligt deltar och
kommer med idéer och tankar som bidrar till att det blir ett årsmöte som berikar och för klubben
framåt. Det är här ni kan göra er röst hörd!
En ny styrelse ska som vanligt väljas och valberedningen arbetar för fullt med att presentera ett
förslag på styrelse för kommande verksamhetsår. Ni kommer att få reda på mer kring ekonomi, lite
framtidstankar för klubben och annat matnyttigt. Så boka in den 19/3 i kalendern redan nu!
Summa summarum
Vi summerar där vi står och går just nu och konstaterar att vi, som förening, ligger i topp vad gäller
kurs- och tävlingsverksamhet. Vi vill ha ännu mer socialdans och sociala aktiviteter och för att få det
behöver vi fler som brinner för det och hjälper till att skapa.
För mig personligen är det en förmån att få vara med i det här gänget och jag önskar att alla
människor fick chansen att känna den glädje och energi som dansen ger.
Vad i himlens namn gjorde jag innan jag började dansa? Det har jag glömt… 😊
Kram på er! Vi ses på golvet! 😊

Uffe

