Hej alla Nackswingare!
Så var det dags för ett Ordisbrev igen!
Höstterminen för Nackswinget har precis startat med kurser, socialdansande, tävlingar och en massa
andra kul saker i ”pipen”. Som vanligt tänkte jag ge ett ögonblicksfoto kring var och hur vi står och
går.
Kurser
Kursverksamheten har precis dragit igång och vi välkomnar alla nya och tidigare kursdeltagare till
hösten – härligt att ni väljer just Nackswinget!
Vi har också några nya och några tidigare kursledare som ska hålla i det hela. Vi välkomnar Staffan
och Cissi! Staffan kommer att köra Bugga Loss på onsdagar tillsammans med Hanna och Cissi kör
avancerad par med David på måndagar
David kommer också att köra tävlingsförberedande tillsammans med Victoria, det ska bli spännande
att få följa!
Linnéa är tillbaka och kommer att köra bugg avancerad social tillsammans med Stefan. Ska bli kul att
se vad två yngre dansare kommer att tillföra ”evighetskursen”.
Pia A och Pär kör vidare med bugg medel/avancerad, Linda och jag kör grundkursen och Pia S och jag
medel.
Utöver det här kommer vi att köra ett antal spännande intensivkurser. Håll utkik efter dom! Bra sätt
att på kort tid höja sin dansnivå.
En intensivkurs i bugg grund är redan annonserad. Passa på att rekommendera den till era vänner
och bekanta! Vi som lever i dansmiljön vet att vi gör dom deras livs tjänst när dom börjar! 😊
Håll utkik efter mer!

Kursledare
Vi har en mycket bra skara av kursledare som, inför varje termin, ställer upp och håller kurs. Dom
flesta kommer från tävlingsdansen, antingen som aktiva eller som tidigare aktiva. Men det är absolut
inte nödvändigt att man tävlar eller har tävlat! Har du eller ni intresse av att hålla kurser så ska ni gå
en så kallad KLK som betyder kursledarkurs. Vi anordnar någon eller några sådana varje år.
Och även om ni inte direkt för stunden känner att ni vill hoppa på en kursledarroll så är det både bra
och intressant att gå utbildningen för att öka på sin egen danskompetens. Håll utkik även här!
Grillfesten
Det stundar grillande, festande och dansande den 14/9 – ni har väl anmält er? Jag har varit med i
Nackswinget sedan 2011 och jag tror inte att vi har fått så mycket beröm för en tillställning som förra
grillfesten hösten 2018! Jag är övertygad om att den här festen kommer att bli minst lika bra. Boka
redan nu så att ni säkrar en plats! Våra frivilliga funktionärer är i full gång med arrangemanget. Vill du
hjälpa till i smått eller stort är det bara att hojta till. Ju fler händer desto effektivare och roligare blir
det. Roligare också att festa när man känner att man har bidragit.
Socialdansen
På årsmötet togs det initiativ till ett arbete att göra socialdansen ännu bättre och roligare. General
för den insatsen är Björne. Som ju är expert på just socialdansområdet. Projektet kom fram till ett
antal saker som vi kommer att diskutera och prova under hösten.
En sak som vi inför redan nu är 1+1, alltså en snabb och en långsam låt. Vi har ju kört 2+2 och
nackdelen med det systemet är att man blir sittande, om man inte blivit uppbjuden eller bjudit upp, i
fyra danser vilket är lång tid. Missar man nästa fyra också, ja då kanske man blir sittande upp emot
en halvtimme. Det vill vi inte!
Därför för vi nu in 1+1 där man alltså dansar en snabb och en långsam med samma partner. Sedan är
det meningen att man ska bjuda upp/bli uppbjuden av någon ny! Många missuppfattar det här och
kör på med fyra danser. Självklart dansar alla hur länge dom vill men om vi ska bygga en socialdans
där alla får dansa och ingen blir sittande så tror vi att den här modellen fungerar bättre.
Berätta gärna vad ni känner och upplever! Berätta för mig eller någon annan i styrelsen om det
behöver förändras ytterligare och basunera ut det över hela stan om det är bra! 😊
Det blir alltid en liten skarv mellan det att utedanserna slutar för säsongen och inomhussäsongen
drar igång. Men det kommer. Kom dit och ha kul nu så ska vi prova lite andra nya och spännande
saker under hösten!
Tack Björn & Co för det jobb ni har lagt ner på förslagen!
Tävlingsdansen
Våra tävlingsdansare fortsätter med stora framgångar på tävlingar runt om i landet. Det var roligt att
se på SM som gick i Gävle på försommaren att flera Nackswingare, som inte tävlar själva, hade letat
sig upp för att titta och heja på våra deltagare. Jättekul!!
Det kommer att dyka upp tävlingar i närheten av Stockholm under hela hösten. Samla ihop ett gäng
och åk och kika! Det levereras dansglädje på hög nivå och det är både lärorikt och spännande att följa
även från läktaren.

Skulle ni få syn på mig vid tävlingsgolvet kan ni kanske klappa mig på vänstra axeln om jag ser lite
deppig ut. För då behöver jag det. Ser jag glad ut kan ni klappa på den högra! 😊 Gäller självklart alla
våra deltagare. Vi önskar tävlingsgänget lycka till med höstens utmaningar! Många tävlande har
också redan nu börjat fundera på nästa SM som kommer att gå i Örnsköldsvik. Men det återkommer
jag om.
Funktionärsträff
Vi brukar träffas en gång per år, ofta direkt efter sommaren, med alla dom frivilliga som håller i
kurser, sitter i styrelsen, håller i socialdanser och annat som håller klubben rullande.
I år kände vi för att satsa lite extra och höll till på Fågelbrohus ute på Värmdö. Jag kommer just
därifrån och vi var 16 deltagare som konfererade. Huvudämnena var i stora drag tre:
1) hur tar vi in Nackswinget i 20-talet,
2) hur ser vi till att vi driver verksamheten utifrån ett antal grundvärderingar och
3) hur rekryterar vi nya både ledare och deltagare till klubben.
Christofer och Jonas höll i det hela som moderatorer och gjorde en fantastisk insats och lyckades
bygga två enormt inspirerande dagar där vi både blickade bakåt – för att lära oss av historien – och
kikade framåt. Dessa bägge herrar är bland huvudpersonerna i den satsning som gjordes på 90-talet
och vi kan tacka dom idag för att Nackswinget finns! Så TACK för allt jobb ni har lagt ner i klubben!
Diskussionerna gick högt och lågt och förutom en lite trög ordförande (undertecknad) så arbetade
gruppen suveränt bra ihop och vi fick fram flera värdefulla insikter och actions som vi kommer att
börja arbeta med omgående. Givetvis ska jag försöka informera om arbetet så att alla har en insikt i
hur vi arbetar och tänker. Ju fler som engagerar sig, desto bättre blir resultatet.
Jag är också tacksam och glad över att vi tog beslutet att satsa lite extra på boende och mat som ett
litet, litet tack och erkänsla för alla som lägger ner sin tid och själ i klubben och många av dom har
gjort det under flera år. Utan er har vi ingen verksamhet!
TACK!
Ekonomi och lokal
Jag har inget speciellt att rapportera vad gäller ekonomin utan den rullar på som vanligt under sträng
kontroll av Pia S och Cissi. Tack för att ni håller koll på det här! När jag ser mitt skrivbord så inser jag
att det är tur att det inte är jag som håller reda på slantarna. 😊
Vad gäller lokalen så bjuder Ceylon på fortsatt god värme såhär inpå hösten. Vi får se till att hålla
fläktsystemet igång så gott vi kan. Men det är ju inte farligt att svettas när man dansar! I alla fall inte
så länge man hela tiden har en fräsch tröja att ta på sig. Annars är det ju bara att dricka mycket
vatten och kanske ta en paus med något gott ur caféet.
Vi har fortfarande en enorm förmån, som ingen annan Stockholmsklubb har, att finnas på plats tio
minuter från Slussen. Det är unikt och något vi ska vara rädda om!
Frivilliga klubbfunktionärer
Vi tar en minut och funderar på varför man bildar en förening? Jag har själv aldrig varit med och
bildat en förening men det känns väl ganska givet att man vill dra igång en verksamhet kring något

man tycker är roligt och vill utöva tillsammans med andra. Just det är väl inte science fiction. En
samling eldsjälar får en idé, sätter igång med lokaler, stadgar etc och drar igång verksamheten.
Sedan växer den. Om man tar Nackswinget som exempel så har vi vuxit till över 600 medlemmar. Vi
var 16 på funktionärsträffen och ytterligare ca 10 som arbetar med klubben men som inte hade
möjlighet att delta.
Det innebär i stora drag att det går en klubbfunktionär på 25 medlemmar. En person! Jag tycker att vi
borde kunna göra lite bättre ifrån oss på det här. Men jag, och vi, har själva ett ansvar i att vara
tydliga kring vad, när och hur vi behöver hjälp! Vi har inte varit supertydliga och jag ställer mig först i
ansvarigkön. Men det ska vi försöka bli bättre på under hösten. Jag är säker på att vi kommer att få
en högre respons och fler händer som är villiga att bidra! Som tidigare sagt – såväl i stort som i smått.
Alltifrån att servera glögg på julfesten till att vara kursledare eller sitta i styrelsen är grymt
välkommet ska ni veta!
Så håll utkik även här! Jag lovar att det är ett riktigt GuldGäng som deltar frivilligt i klubben. Men
ingen orkar dra när man är ensam eller när det är för få. Jag vet flera föreningar där det här inte har
fungerat och där har man helt enkelt planat ut eller fått lägga ner. Vi är inte i närheten av det. Och vi
ska inte hamna där heller. Det ska vi tillsammans se till!
Och om ni tänker på livet i övrigt; visst blir det roligare att delta i något när man själv har varit
engagerad? När man pyntar och gör fint för en middag. När man klipper gräsmattan och gör fint i
rabatten. När man städar ur bilen och det luktar gott när man sätter sig. När man gör det där lilla
extra med Pernodsåsen till pastan… Ja det finns hur många exempel som helst på när det blir roligare
när man själv har satsat det där lilla extra. Precis så fungerar det med Nackswinget! Ge mycket och få
mycket. Så – för fasen – räck upp handen! 😊
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. Fortsatt bra jobbat! Tack!
Summa summarum
Jag satte mig ner och försökte smälta alla intryck från helgens funktionärsträff. Jag kan inte sluta
förundras hur enormt mycket dansen har tillfört i mitt liv. Jag började ju dansa som gammal farbror –
redan då – men jäklar vad mitt liv har förändrats!
Precis när jag trodde att jag skulle behöva trappa ner på fysiska aktiviteter så hittade jag nyvunnen
Glädje. Jag hittade Gemenskap och Hjärta. Jag hittade nya Underbara Vänner. Jag hittade många
Härliga Kramar och Goda Skratt.
Jag undrar var någonstans i samhället man kan hitta allt det här – för en krona per dag. Vad tror ni?

Kram på er! Vi ses på golvet! 😊

Uffe

