
SPECIALINBJUDAN   JAM    FRI   SWINGSTIL  

 
Här   är   inbjudan   för   det   utökade   tävlingsmomentet   under   Uppsala   GP   5   oktober.  

I   ett   försök   att   ge   dansarna   i   högsta   öppna   klass   i   Boogie   Woogie,   Lindy   Hop   och   Rock   N  
Roll   har   vi   som   arrangör   valt   ge   möjligheten   till   att   tävla   i   ett   gemensamt   show   jam.  

Vi   välkomnar   alla   vuxna   i   högsta   öppna   klass   att   deltaga,   det   vill   säga   ni   som   främst   tävlar   i  
Boogie   Woogie   Vuxen   A,   Lindy   Hop   Vuxen   B   och   Rock   N   Roll   Vuxen   B,    i   tävlingen   Jam  
Fri   Swingstil.  

Tävlingsmomentet   går   ut   på   att   ni   dansar   till   ett   ihopklipp   av   3   stycken   låtar   som   kommer  
spelas   i   3   tempon   det   långsammaste   först   och   snabbaste   låten   sist.   De   tempon   som   kommer  
ske   är   180   bpm   190   bpm   och   200   bpm.  

  Ni   dansar   alla   först   i   en   All   skate,   efter   det   dansar   ni   ett   par   åt   gången   i   6   stycken   8:or   till  
första   låten   och   sedan   6   stycken   8:or   till   låt   nummer   2   och   6   stycken   8:or   i   låt   nummer   3.   

Det   avslutas   med   att   alla   dansar   samtidigt   igen   i   6   stycken   8:or   likt   ett   vanligt   jam.  

Detta   är   en   fristilstävling   så   ni   kan   dansa   olika   discipliner   och   variera   fritt   mellan  
Swingdanserna   och   Fri   Akro   gäller.  

Bedömning   sker   från   samtliga   domare   med   placeringsbedömning   baserat   på  
underhållningsvärdet   ni   skapar   på   golvet.   

Detta   går   alltså   utanför   reglementet   och   är   till   för   att   ni   skall   få   visa   er   kreativitet   och   se   om  
intresset   för   de   smala   disciplinerna   växer   fram   när   ni   får   synas   mer   än   vanligt.  

Domarna   kommer   inte   göra   avdrag   eller   anmärkningar   utan   bara   bedöma   er   förmåga   att  
underhålla   och   anpassa   er   efter   musiken.  

Varmt   välkomna   att   anmäl   er   via   mail   till    martin.onnebro@gmail.com   
och   dit   mailar   ni   också   om   ni   har   frågor   om   tävlingen   Jam   Fri   Swingstil.  

Se   till   att   ta   med   er   hejarklacken   också   så   stämningen   blir   så   bra   som   möjligt   i   hallen!  
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