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1. Kommissorium
Formål
- At fremme kendskabet svæveflyvning i Danmark
- At støtte DSvU i informationsarbejdet generelt
- At informere om konkurrencers forløb og resultater i forbindelse med mesterskaber
- At være katalysator for klubbernes informationsarbejde
- At fremme samarbejdet med Dansk Idrætsforbunds PR-afdeling (DIF)
Mål
- At gennemføre opdatering af DSvU hjemmeside, FaceBook, YouTube m.v. før, under og efter
mesterskaberne
- At der oprettes relationer til pressen
- At udarbejde pressemeddelelser i forbindelse med mesterskaber som VM, EM, DM og Sun-Air Cup som
gennemføres i DSvU regi
- At udarbejde billedmateriale som presse kan anvende
- At kunne støtte DSvU øvrige udvalg i relation til informationsarbejdet
- At understøtte klubberne i deres informationsarbejde
Organisation
Presse- og informationstjeneste er et udvalg under Dansk Svæveflyver Unions hovedbestyrelse
Arbejdsområde for Presse- og informationstjeneste
- Er rådgiver for Dansk Svæveflyver Unions hovedbestyrelse
- Er en integreret del af konkurrenceledelsen ved konkurrencer som gennemføres i DSvU regi, f.eks. DM
og Sun-Air Cup
Deltager i møder og i mailkorrespondancen og forestår kontakt til pressen på vegne af DSvU, DM og SunAir Cup som pressechef/presseansvarlig
- Støtter DSvU øvrige aktiviteter i PR relateret initiativer, f.eks. samarbejdet mellem Flyvevåbnet og DSvU
Uheld med svævefly
- Her henvises der altid til formanden for DSvU
Tidslinje (års hjul)
- Primo februar kontakt / invitation til åbning af danmarksmesterskaberne jf. direkte aftale med ETU.
- Medio februar skrivelse til klubberne med forslag til eget lokalt arrangement
- Medio marts kontakt til pressen vedr. årets danmarksmesterskab, herunder hvem deltagerne er, således
at der kommer et lokalt islæt, som lokalpressen kan anvende, sammen med skrivelsen vedlægges
kontaktoplysninger til de lokale klubber
- Primo april udsendes invitation til pressen til åbning af danmarksmesterskabet
- 3. maj reminder til pressen
- Kr. Himmelfartsdag første konkurrencedag - sidste konkurrencedag
- Sun-Air Cup – Junior danmarksmesterskabet
2. Medlemmer
Udvalget af en PR-ansvarlig samt et antal medlemmer.
Den PR-ansvarlige (udvalgsformand) refererer til formanden
3. Budget og program
Senest 1. oktober forelægger udvalget budget og program for det kommende år til godkendelse i
Hovedbestyrelsen.

4. Afrapportering
Udvalget udfærdiger referat fra sine møder, og foranlediger disse sendt til Hovedbestyrelsen hurtigst muligt
efter mødet, samt foranlediger disse offentliggjort på unionens hjemmeside, i det omfang at indholdet kan
offentliggøres.
Senest 15. januar aflægger udvalget årsberetning til Hovedbestyrelsen.
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