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FLYGIRL ARRANGEMENT 2020
Kære Klubber - vi kunne rigtig godt bruge jeres hjælp😊
For 4. gang afholder vi nemlig Flygirl arrangement i henholdsvis Aviator i Aars lørdag den 12. september og i FFF i Frederikssund den 19. september.
Union startede Flygirl initiativet tilbage i 2017 som et led i unionens strategiaftalen med DIF med særlig
fokus rettet mod rekruttering af unge mennesker og kvinder. Kvinder udgør stadig en ret lille procentdel
af vores sport – og med flygirl arrangementet forsøger vi at blive synlige og vise at den store glæde det
er flyve – og at det er en sport for både kvinder og mænd.
Synligheden omkring arrangementet skulle gerne få kvinderne ud på flyvepladsen og få en smagsprøve
på sporten. Og vi håber vi selvfølgelig at eksponeringen af dagen PR-mæssigt kommer alle landets klubber til gavn. Følg også gerne med på vores Flygirls FBside: https://www.facebook.com/Flygirldenmark/
Hvad de seneste års erfaring har vist, er også at det har stor værdi for vores kvindelige piloter at mødes
og (for de fleste) oplever en dag på en flyveplads med en hel flok kvindelige svæveflyvere – det er både
en sjov og hyggelig dag, hvor man skaber netværk på tværs af klubberne. Det er vigtigt også når vi
snakker fastholdelse.
Vi håber derfor at jeres kvindelige medlemmer har lyst til at komme og hjælpe på dagen – enten i Aviator
eller FFF – har de mod på det, er de selvfølgelig velkommen begge steder😊
Det er ingen hindring at man er helt ny i sporten, I må endelig gerne opfordre dem alle til at deltage. De
skal nok blive taget godt imod begge steder.
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 gerne direkte til Cathrine fra FFF på mail: cathrine@sjcc.dk eller til Katrine
fra Aviator på mail: katrineborup@hotmail.com, hvis i har lyst til at være med:-)
De bedste hilsner
Cathrine, Katrine, Nynne, Jens Kjeldsen, Jens Hansen og Malou
Spørgsmål til arrangementet kan også sendes til Malou på mail: mph@dsvu.dk eller mobil:
22366212
Til nye svæveflyvetøser!
Vi har en Facebook- gruppe du også kan melde dig ind i, hvis du har lyst. Søg på 'flygirl-network'.
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