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Åbent hus for kvinder – Lørdag den 2. september 2017
Vi er godt i gang med planlægningen af en introduktionsdag for kvinder. Datoen er fastsat til lørdag den 2.
september i år og kommer til at foregå i Herning og på Slaglille. I Herning er Christin Nielsen tovholder og i
Slaglille er Monica Søby Hansen og Hanne Hansen tovholdere. På vores Facebookside – Flygirl Network, har
vi luftet ideen om arrangementet og har allerede kapret et par stykker af jer☺
Initiativet er igangsat som et led i den nye perspektivplan, og som en del af den nye strategiplan med DIF,
hvor et særligt fokus er rettet mod rekruttering af de unge mennesker og kvinder. Kvinderne udgør på landsplan i dag ca. 5% af DSvU-medlemsgrundlag. Hen over de næste 4 år håber vi at med øget fokus og synlighed, at medlemstallet for kvinder øges til 10 % på landsplan.
2017 bliver et år, hvor vi afprøver arrangementet og gør os nogle erfaringer. De efterfølgende år, håber vi at
flere klubber har lyst til at være med. Synligheden omkring arrangementet skulle gerne få kvinderne ud på flyvepladsen og få en smagsprøve på sporten. Men generelt håber vi selvfølgelig at eksponeringen af dagen,
rent PR-mæssigt, kommer alle landets klubber til gavn.
Udlandet har rigtig gode erfaringer med afvikling af sådanne introduktionsdage for kvinder, hvor det primært
er kvinder der kører arrangementet. Herunder kvinder der flyver med gæsterne, kører wirehenter, sidder i
startvogn osv.
Som i ved, er vi ikke helt så mange kvinder i de enkelte klubber, så vi har brug alle de kvinder, der har lyst til
at hjælpe og deltage sådan en dag:-)
Så uanset fra hvilken klub i landet i kommer fra, nord, syd, øst eller vest, så er vi glade for al den hjælp og opbakning vi kan få. Skriv enten direkte til de en af de tre tovholdere, hvis i har lyst til at være med:-)
Skulle der nu være andre klubber, der også har lyst til at være arrangør på dagen, er det selvfølgelig mere
end velkommen.
De bedste hilsner
Monica, Hanne, Christin og Malou

Til nye svæveflyvetøser!
Vi har en Facebook- gruppe du også kan melde dig ind i, hvis du har lyst. Søg på 'flygirl-network'.
Skulle der være tøser fra din klub, som ikke har modtaget denne mail, så videresend den endelig.
Yderligere spørgsmål til arrangementet kan sendes til Malou på mail: mlportefee77@hotmail.com eller mobil: 22366212
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