Ny Marschavdelning inom
SDF Svenska Drillförbundet
Har ni som drillförening marshdrill som inriktning? Är ni en förening som stormtrivs att vara
ute och uppträda på gator och torg med er marschdrill? Då är detta utskick absolut till er….
Vi från Svenska Drillförbundet SDF vill gärna hjälpa er att utvecklas vidare inom Marschdrill
och har därför nu bildat en marschkommitté (MK)
som verkar endast för er. Denna marschkommitté
består av marschdrillande representanter och
började verka i höstas. MK har redan kommit
väldigt långt i sitt arbete och några av er har
kanske tom. redan hört ifrån dem då de under
hösten inventerat Marschdrill i Sverige.
Nu tar de nästa steg i sitt arbete och kommer den
30/5 2020 arrangera ett efterlängtat återtåg av SM i
Marschdrill. Detta mästerskap har vi i SDF som
mål att det skall blir återkommande varje år och
arangeras runt om i landet.
SM i Marschdrill riktar sig till alla föreningar som
har Marschdrill i sin förening med eller utan kår
och som är medlemmar i SDF. Vi vill att all Marschdrill varje år samlas under ett
proffesionellt SM mästerskap där vi kan visa upp vår marsch i Sverige och kora en Svensk
Mästare i Marschdrill.
Redan under denna sommar arrangeras det också internationell tävling i Majorettes inom
IBTF International Baton Federation. För er som är insatta internationellt är det WBTF
(World Baton Twirling Federation) och NBTA (National Baton Twirling Assosiation) som
just nu jobbar intensivt med att slå sig ihop till ett stort förbund IBTF. Denna tävling kommer
att gå av stapeln i Limoges Frankrike 8-11 augusti 2019. Åk gärna och titta eller varför inte
delta, anmälan samt mer information finner ni i länken International Baton Twirling Federation,
Svenska Drillförbundet kommer absolut att vara på plats för att följa detta stora mästerskap.
Som om inte detta vore nog kommer MK och SDF till hösten arrangera en stor
inspirationskurs inriktat på marsch med instruktör då vi vet att detta efterfrågas stort i vårt
avlånga land inom Marschdrill.

Många marschdrillföreningar har hört av sig till SDF och vi ser ett stort behov av att
specialisera oss inom denna drillgren och använda vår marschkompetens som finns ute i
landet. Vi kommer att skapa forum och utbildningar, vi har vår nystartade marschkommitté dit
ni kan vända er med frågor, SM i marschdrill och mycket mer beroende på vad ni som
marschförening efterfrågar och önskar.
Därför vänder vi oss nu till er som vi redan idag vet har duktiga marschdrillare i er förening
och jobbar med Marschdrill. Vi vill gärna ha med er i vårt förbund så vi kan hjälpa er och
skapa ett riktigt proffesionellt forum för Marschdrill enligt era önskemål.
Tveka inte att höra av er till SDF Svenska Drillförbundet och berätta vad ni önskar på
marsch@drill.se
Vi skulle väldigt gärna också vilja veta om ni tycker att ett SM i Marschdrill skulle vara lika
roligt som vi tycker, samt om ni skulle kunna tänka er att ställa upp?
Våra mål ligger just nu i planeringsstadiet och vi vill gärna veta vad ni ute i marschdrill
Sverige tycker….
Vi tar adressen en gång till marsch@drill.se vi skulle så gärna vilja veta senast 30/6 om det
finns intresse hos er som marschdrillförening att gå med oss och hjälpa till att bilda ett riktigt
bra forum för marschdrill till er….

Riktigt Glad Sommar på er
Vänliga Hälsningar
Amelie Nilsson
Ordförande
Svenska Drillförbundet SDF

