Instagram konkurrence for deltagere i ranglistestævner
Skyd

gode, sjove eller hyggelige billeder og vind præmier i vores Instagramkonkurrence.

Hvis du selv er god til Instagram, så læs videre, men ellers giv sedlen til nogle af de unge skytter og bed
dem om at gøre det, de vil helt sikkert gerne hjælpe med at vinde præmier til foreningen.
Denne vinters ranglistestævner skydes jo hjemme pga. Corona, men derfor skal skytterne ikke snydes for
en hyggelig og udfordrende stævneoplevelse. Vi afholder hjemmebaneskydninger, som tæller med i
turneringen og vi anbefaler, at foreningen gør noget for at gøre oplevelsen til noget særligt.

Og når I nu alle er samlet på skydebanen til måske lidt hjemmebag eller en pizza, så kan I samtidigt
deltage i vores spændende fotokonkurrence på Instagram. Her er præmier til de sjoveste, hyggeligste
eller bedste billeder!
Læs hvordan I gør i praksis længere nede.
Vi vil gerne se billeder i 3 kategorier:
▪
▪
▪

Sjov
Hygge
Koncentration

Når I skyder stævne hjemme, så tag 5-7 billeder i hver kategori og læg dem på Instagram med tagget
@dginsjskydning, som er DGI Nordsjælland skydnings Instagram-profil.
Vi vælger så det bedste billede efter hvert stævne og foreningen får en præmie på 500kr som skal bruges
i forbindelse med næste rangliste. Det kan være til pizza, bidrag til at dække indskud eller noget helt
tredje.
#Vi vil gerne være med, men hvad gør vi?
Du går ind på din Instagramprofil og uploader dine billeder med
passende hashtags, du skal som minimum skrive ”@dginsjskydning”
og dermed tagge DGI Nordsjælland Skydning på billederne.
Husk også at lave et hashtag med hvilken foreningen billederne er fra
(#jorlunde, ”frederikssund, mm) ellers kan præmierne ikke finde jer.
Husk endelig også hvilken kategori billedet er:
#sjov
#hygge
#koncentration)

God fornøjelse med konkurrencen,
vi glæder os til at se hvad I sender ind.
Økonomi & Innovationsudvalget DGI Nordsjælland Skydning
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