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Klittens skytteforening søger udviklingspuljen om tilskud til opstart af ny
aktivitet (Bueskydning). Bueskydning er populært som aldrig før, og det er
ikke uden grund. Skydning med bue og pil er en spænende aktivitet, der
kombinerer fysisk, teknisk og teoretisk træning med leg, sjov og læring.
Moderne bueskydning er en familie-venlig idræt, der kræver disciplin,
koncentration og fysisk kontrol. Alle aldre kan være med. Børn i
skolealderen vil opleve glæden ved at kombinere fysisk aktivitet og
koncentration med leg og læring. Den voksne udøver vil have fokus på
mental styrke og et liv i balance.

Begrundelse:

Klittens skytteforening og Dgi Vestjylland samarbejder om opstart af
bueskydning som en ny aktivitet indenfor skydning. Vi vil under hele forløbet
modtage gratis skyttekonsulent til opstart af bueskydning. Målet med
bueskydning er at tiltrække flere medlemmer i alle aldre til skytteforeningen
og derved øge chancen for at få nye men også fastholde medlemmerne
med en ny aktivitet. Vi vil fremadrettet kunne tilbyde bueskydning i
vinterhalvåret med skiveskydning i Hvide Sande hallen og i sommerhalvåret
med feltskydning som foregår i naturen enten mod skiver eller 3D modeller
af dyr. Der vil ligeledes være mulighed for at deltage i turneringer og
stævner. For turister i sommerperioden og vinter vil vi tilbyde bueskydning
på udvalgte dage og tidspunkter.

Handlingsplan:

Vi har lånt et DGI startkit til bueskydning af DGI Vestjylland som vi har fået
stillet til rådighed indtil vi har midlerne på plads. Hvis vi får bevilliget et
tilskud fra udviklingspuljen kan vi forholdsvis hurtigt skaffe et startkit.

Budget:

Vi ansøger om et beløb på 25.000 kr. til køb af DGI startkit til bueskydning.

Finansiering:

Midlerne søges til helt/delvist finansiering af startkit til bueskydning. Alt efter
evt. tilskudsstørrelse er vi selvfølgelig også villige til at medfinansiere for at
komme i gang da vi tror rigtig meget på at bueskydning vil vinde indpas i
Hvide Sande.

Evaluering og
opfølgning:

Det er meget vigtig for os at få feedback fra de deltagere som er med til
arrangement den 14/2. Så derfor er der lavet et spørgeskema til deltagerne
så vi får fornemmelsen om hvor mange der eventuelt vil være medlem. På
nuværende tidspunkt har vi 50 tilmeldte.

DGI Vestjylland Skydning & Klittens Skytteforening

Bueskydning
- Kom og prøv!
Fredag d. 14. februar 2020, kl. 17:00 til 20:00 i Hvide Sande Hallen,
kan du komme og prøve dig selv, og gerne din familie og venner af i
Bueskydning
Nu har du mulighed for at prøve bueskydning! (GRATIS arrangement)
Klittens skytteforening starter bueskydning i Hvide Sande Hallen, og i den forbindelse inviterer vi alle interesserede til
at være med.
Så find din indre Robin Hood frem: Kom og prøv om bueskydning er noget for dig, ganske gratis.
Vi står klar i hallen fra kl 17 - 20 til at vise dig en spændende sport.
Bueskydning er populært som aldrig før, og det er ikke uden grund. Skydning med bue og pil er en spændende og
anderledes aktivitet, der kombinerer fysisk, teknisk og teoretisk træning med leg, sjov og læring..
Der er instruktører til rådighed, samt en gratis kop kaffe/saftevand.
Arrangementet er for alle interesserede. Måske det kunne være en ny aktivitet i din forening?
Kontakt: DGI Vestjylland Skydning - tlf. 79404260 | Klittens Skytteforening - Benny Steffensen 29299736
Vi ses i Hvide Sande.
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Tilmelding på www.dgi.dk/202005747402 - eller bare mød op!
dgi.dk

