Aflysning af Skydesportens Dag 2020
Først og fremmest tak for jeres interesse i at deltage i Skydesportens Dag 2020.
2020 er blevet et usædvanligt år med Covid-19 og de begrænsninger, som det giver
alle i hverdagen.
I DGI er vi nødt til løbende at forholde os til Covid-19 ift. alle planlagte aktiviteter.
Noget som kræver et indblik i fremtiden, holdt op imod rettidig omhu.
Skydesportens Dag kan syntes langt ud i fremtiden, men det er lige nu at det helt
store maskineri skal sættes i gang med trykning af materialer og markedsføring.
Derfor har skydeledelsen i DGI Skydning, med input fra DGI Landsdele besluttet at
aflyse Skydesportens Dag i år, i sin nuværende form. Dette med baggrund i flere tilbagemeldinger fra foreninger, der har svært ved at se sig selv i konceptet med de
nuværende retningslinjer vedr. Covid-19, og at antallet af foreninger vil blive for lille
i forhold til at køre en landsdækkende kampagne. Her ud over vil flere foreninger
blive udfordret på hvor mange gæster, der kan lukkes ind i foreningen på dagen,
bl.a. i forhold til afstandskrav og sikre en tryg og sikker oplevelse. Alt sammen noget
der er med til at fjerne grundlaget for Skydesportens Dag som et åben hus arrangement på landsplan.
DGI er dog meget opmærksom på, at der tænkes i alternativer, og at vi og jer foreninger forsat holder gang i aktiviteten og appellerer til at få nye medlemmer ind i
jeres foreninger.
Derfor arbejdes der videre med følgende:
• Alle foreninger opfordres til at søge midler til at afholde lokale arrangementer
eller åbent hus i sommerpuljen. Sommerpuljen er en ekstraordinær særpulje
under DIF og DGI's foreningspulje. Læs mere om puljen her, ansøgningsfristen er d. 30. august.
• En kampagne i efteråret over en længere periode, hvor interesserede kan
prøve skydning gratis i en form, hvor der hentes en voucher på dgi.dk, hvorved foreningen kan planlægge besøgene fra de interesserede.
• Afholdelse af en ny Skydesportens Dag i 2021, enten som opstart til sommersæsonen i april/maj og/eller i oktober som planlagt i år.
Ovenstående punkter vil vi hurtigt arbejde videre med, og snarest komme med nye
koncepter for.
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