Nu har din forening chancen for at tiltrække nye medlemmer ved at være en del af DGI
Skydnings landsdækkende:
Skole DM i Skydning 2020
Vær med til at skabe opmærksomhed omkring skydeidrætten og gå samtidig ikke glip af
muligheden for at tiltrække nye og flere medlemmer.
Skole DM i Skydning er et koncept, der har kørt i mere end 25 år og haft over 200.000
deltagere, hvilket gør det til et værdifuldt og vigtigt koncept til synliggørelse af jeres forening i lokalområdet. For det er ikke kun eleverne, der besøger foreningen, men også
forældre, søskende og andre der får kendskab til jeres forening, et stort potentiale for
nye medlemmer.
Hvordan?
Skole DM i Skydning er et fleksibelt koncept, som I kan tilpasse efter mulighederne i jeres foreningen. F.eks. er det helt op til jer, om I vil afholde det i skoletiden eller om aftenen. Når I har besluttet jer for, hvordan I vil afholde det, er det blot at tage kontakt til de
lokale skoler i området.
For hvem?
Skole DM i Skydning er for landets 5. klasser og afvikles som en holdturnering med 4
skytter pr. hold. Først med en indledende runde i foreningen, dernæst en landsdelsfinale
og til sidst en landsfinale i Vingsted.
Hvornår?
Foreningerne skyder indledende runder fra september til start november, alt efter landsdelens tidsfrist for indsendelse af resultater. Landsdelsfinalen skydes lørdag d. 21. november og landsfinalen lørdag d. 28. november.
Vi har samlet en vejledning med alle informationer om konceptet, den kan du hente her
og printe ud til det videre arbejde.
DGI hjælper med materialer
Vi har udarbejdet forskellige materialer, som kan anvendes til kontakten med skolen og
eleverne, samt materialer som kan hjælpe med at få flere medlemmer. I skal selv bestille
materialer på https://www.dgi.dk/butikken/idraet-og-motion/skydning.
Materialer er alle gratis, I skal kun betale for fragt. Følgende materialer kan bestilles:
•
•
•
•
•
•

Plakat i A3 til ophængning på skoler og i foreningen
Elevflyer ”Skyd din klasse til tops” i A5 til eleverne
Lærefolder ”Gi’ dine elever en fed oplevelse” i A5 til skole og lærer
Infoside ”Lad dit barn gå til skydning” i A4 til forældre
Tilbud ”Bliv medlem” i A4 til elever
Tilbud ”Kom på et introforløb” i A4

Skole DM i skydning er en oplagt mulighed for at få nye medlemmer. Det kræver dog noget ekstra af foreningen og/eller et godt tilbud til eleverne. Derfor har vi gjort det nemt
for jer at give eleverne et godt tilbud. Enten ved at tilbyde dem et medlemskab eller et
introforløb i jeres forening. I fastsætter selv prisen, men det er en god ide at uddele et
konkret godt tilbud.
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Find mere info her
På dgi.dk/skoledmskydning kan I se de forskellige materialer, ligesom I finder et skema
til brug for resultatindberetning for indledende runde, samt diplomskiver til at printe på.
Der er bl.a. også et afsnit med informationer til Elever og Lærer.
Sådan kommer I med
Send jeres tilmelding senest ultimo oktober 2020 til nedenstående adresse
tom.nicolaisen@dgi.dk
Tilmeldingsblanket fås HER
Herefter vil I modtage yderligere informationer med tidsfrister for indsendelse af resultater for indledende runde, samt hvordan I modtager deltagergaver og diplomskiver til eleverne.
Hjælp os med at gøre det endnu bedre
Er Skole DM i Skydning et koncept for jeres forening, hvorfor eller hvorfor ikke? Skal I
være med og har I gode ideer til forbedringer?
Uanset vil vi rigtig gerne bede om jeres input, så vi kan samle viden og erfaringer til
eventuelle tilpasninger af konceptet for på den måde gøre det endnu stærkere og mere
værdifuldt for foreningerne.
Derfor håber vi, at du vil bruge 3-5 minutter på at besvarer dette spørgeskema.
Det er muligt at besvarer spørgeskemaet frem til d. 30. september.
DGI Skydning håber på jeres opbakning til Skole DM i Skydning 2020 - til gavn for jeres
egen forening og ikke mindst for skydeidrætten i Danmark.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
DGI Nordsjælland
Hans-Henrik Ellekær
Idrætskonsulent – Skydning Telefon 79 40 47 30 │Mobil 21 24 42 92
hans-henrik.ellekaer@dgi.dk │ www.dgi.dk/skydning
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