Dan S. funderingar inför årets slut
Inledning
Det är naturligtvis med dansen som med
många andra verksamheter, att man inför
årets slut gärna vill göra en tillbakablick och
summering av det som varit.

trots att skrivaren av dessa rader intervjuat
en del dansare angående detta, så har
ingen kunnat säga exakt vilket år
förändringen skedde.
Minnesgoda dansare påstår emellertid
att det var omkring 1997 (1997 är ett av de
år Dan S. själv gjorde dansuppehåll).

Givetvis släpper man också gärna sina
funderingar och förhoppningar lösa inför
det nya år som snart skall dansas in.

Den reglementsenliga dansfattningen i
foxtrot, där kavaljeren håller sin vänstra
arm i 89 graders vinkel och greppar om
damens högra hand, tillhör numera en
förgången tid och har ersatts av en avsevärt
mera informell fattning där vinklarna
svårligen kan mätas.

Eftersom Dan S. är som han är och gärna
tittar bakåt, och följaktligen har ett visst
historiskt intresse, så har han hittat ett
passande citat av den forne premiärministern och Nobelpristagaren Winston
Churchill.
Citatet lyder: ”Detta är inte slutet. Det
är inte ens början på slutet. Men kanske är
det slutet på början.”

Avståndet mellan danspartnerna verkar
också ha minskat över tid och luftspalten
mellan kropparna (kinderna) är nu ofta
tämligen minimalisk, ja ibland till och med
fullständigt obefintlig.

Dan S. menar att höst-dans-terminen
2016 faktiskt ÄR slutet på början av den
härliga nytändningen i Borås GDF!
Glidande vanor i tiden
Vi tänker kanske att våra gammaldanser
försiggår på precis samma sätt som de
alltid gjort och att inget förändrats, men
detta är en villfarelse.

Som vid i många sammanhang går det
att se både för- och nackdelar när något
förändras och här nedan följer Dans S.
personliga synpunkter på ovan nämnda
exempel:

Undertecknad har visserligen inte gjort
någon vetenskaplig undersökning, men
backar vi bandet exempelvis 25 år, så
märks tydliga skillnader.

Byte av danspartner på golvet
Positivt: snabbt och smidigt.
Negativt: inte så bra för dansare som är
långsamma i tanke och handling. (huruvida
Dan S. själv tillhör denna skara eller inte
skall han berätta en gång när han hunnit
med att tänka efter ordentligt…)

Som exempel kan nämnas:
Byte av danspartner som numera och
sedan länge sker direkt ute på golvet och
1

Dansfattning
Positivt: trevligt att kunna ta tag där det
känns bäst.
Negativt: minskad styr- och manöverförmåga.

d) Ansluta trådlösa pulsmätare på alla
dansare?
e) Drogtesta vid hemgång, för att se
hur många som blivit ”höga” av
dansen?

Avstånd
Positivt: högt njutningsindex.
Negativt: ökad risk för förhöjd kroppstemperatur.

Hur skall en god danspartner vara?
Dan S. tror att själva framtoningen och
sättet att uppträda väger tyngre i vågskålen
än det rent danstekniska, även om det
sistnämnda trots allt utgör en väsentlig del
av den totala kakan.

Vad säger Dan S. om hösten 2016?
Undertecknad har en bestämd känsla av
att den, redan tidigare, positiva atmosfären
under danskvällarna i Borås, ytterligare
förstärkts under hösten.

Dan S. föreställer sig att de flesta
uppskattar danspartner med en lagom
verbal förmåga.
Det finns förvisso dansare i hela spektret
från helgjutna musslor till de som lider av
kronisk verbal inkontinens.

Skrivaren av dessa rader har många
gånger försökt förklara för folk, som inte är
gammaldansare, hur roligt vi har det men
egentligen är det omöjligt, det måste
upplevas på plats!

En viktig ingrediens att ta med sig ut på
dansgolvet är humor anser Dan S.
Humor leder till goda skratt, vilket i sin
tur med absolut säkerhet förlänger livet…

I många verksamheter talas det om att
resultaten måste vara mätbara för att man
skall kunna avgöra om något förbättrats.

Dansen går mot 2017…
Dan S. eget nyårslöfte till damerna blir
att verkligen anstränga sig för att bli bättre
på samtliga ovan nyss nämnda punkter.

Hur skulle vi i Borås GDF kunna göra en
sådan mätning? Ja, en sak är ju att räkna
antalet dansare, vilket väl har gjorts sedan
länge?
Men, hur mäter vi dansglädjen?
Kanske genom att:
a) Mäta bredden på dansarnas
leenden?
b) Med decibelmätare kontrollera om
det pratas och skrattas högre än
tidigare?
c) Räkna alla kramar under en kväll?

Vi har ju fantastiska möjligheter att
bygga upp, och vidareutveckla, goda
vänskapliga relationer, genom att vi ses
under så trevliga former regelbundet, ja
kanske till och med varje vecka!
Visst är det roligt att leva för då får man
ju vara med och dansa!
//Dan S. Skrivare
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