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Nordisk Svæveflyvedag
Som anført i unionens kalender inviteres klubberne til at deltage i den fælles nordiske svæveflyvedag lørdag, den 19. august 2017.
Norge, Sverige og Danmark satser, igen i år, i fællesskab på at gøre noget særligt ud af denne dag
med det formål at gøre svæveflyvning endnu mere kendt i offentligheden. Målet er fortsat at få de
enkelte klubber i de tre lande til at lave åbent hus, bliv pilot, flyv med ørnene osv. arrangementer.
Unionen vil allerede nu opfordre klubberne til at begynde at forberede dagen, som sikkert i sidste
ende måske kan give nye medlemmer og gøre klubberne endnu mere kendt i lokalområdet. Erfaringerne fra 2016 har vist et stort potentiale for at tiltrække nye medlemmer, dels via en fælles indsats,
men naturligvis primært i kraft af klubbernes egen håndtering af dagen.
I løbet af juli vil der blive oprettet et eksternt link på unionens hjemmeside, hvor interesserede kan
hente oplysninger og tips om klubberne i deres eget nærområde. Internt oprettes der et link til en
masse praktiske ting, der kan anvendes af klubberne, mangfoldiggøres og sættes op i lokalområdet.
Desuden udsender unionen primo august en forhåbentlig inspirerende pressemeddelelse, som på
sin vis forbereder dagen.
I gen i år vil vi fra DSvU’s side følge op med annoncering på Facebook. Annonceringen vil blive rettet mod de klubber som erklærer at ville engagere sig på dagen, og som i den forbindelse opretter
en afsnit på deres egen hjemmesiden hvor program for dagen i netop jeres klub beskrives. Link til
klubbens egen side om arrangementet kan sendes til lap@dsvu.dk som vil foretage det praktiske
omkring annonceringen i ugen op til arrangementet.
Ligeledes vil DSvU sideløbende annoncere generelt for dagen med henvisning til unionens egen
side om dagen.
Spørgsmål til arrangementet generelt kan sendes til Jørgen Korsgaard på jk@dsvu.net.

Med venlig hilsen
Jørgen Korsgaard
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