Hej Drillsverige
Hösten är i antågande och vi står inför en ny men något annorlunda säsong.
Styrelse och Kommittéer i SDF har suttit i möte och arbetat tillsammans för att få fram hur vi
kan gå till väga under hösten.
Vår ambition är att vi skall kunna hålla både tävlingar och utbildningar om än i
annorlunda format under hösten.
Vi har arbetat ihop riktlinjer för hur vi skall gå till väga på våra tävlingar och utbildningar för
att jobba säkert utifrån den pågående Covid-19 pandemin. Riktlinjerna är utifrån SvGF:s
riktlinjer som vi har att förhålla oss till översatt till vår verksamhet för att passa oss. Vi har
även tagit fram även ett säkerhetsprotokoll även det taget från SvGF men över satt till vår
verksamhet, där arrangör fyller i och skickar in för godkännande till resp. kommitté innan
tävling eller utbildning. Länkar: Riktlinjer Säkerhetsprotokoll
I Riktlinjer ovan står det i dagsläget att vi inte skall ha publik på våra tävlingar, men som
många av er säker redan vet så pågår en utredning på förslag från regeringen där vi i så
fall kan tillåta viss publik med anvisade plaster samt med mellanrum mellan sittplatser. Går
detta igenom kommer det att börja gälla from 1 oktober och vi återkommer då med
justeringar i våra riktlinjer utifrån de nya direktiven.
Vi vet och förstår att det blir avsevärt svårare att få en tävling att gå runt utan publikintäkter
och går ovanstående förslag igenom underlättar det väldigt för våra arrangerande föreningar
både med inträde och div. försäljning.
För att underlätta ytterligare för våra arrangörer har SDF styrelse beslutat att inte ta
ut arrangörsavgift under hösten från arrangerande förening.
Vi har också förlängt ansökan om att arrangera tävling 2 veckor till tom v37 så varmt
välkomna att ansöka om arrangemang. Med ovanstående beslut och om möjligt insläpp av
publik from 1 okt kan det bli en bra inkomst till arrangerande förening.
Styrelse och Kommittéer har alltså som mål att under hösten genomföra:
• Kick off som planerat, information
• Ev. utbildning som planerat
• Miniortävlingar som planerat

kring denna kommer inom kort från KUB

Hur våren kommer att se ut kommer vi att återkomma med men vårt mål även här är
att kunna genomföra:
• Kvaltävling
• Föreningstävling
• Ev. utbildningar
• SM i tävlingsdrill

15-16/5 2021 som vi tidigare informerat om

Vill ni vara med att arrangera tävling under våren påminner vi om att ansöka om
arrangemang senast v40.

Vi kan nu också väldigt glädjande informera att SM i MARSCHDRILL har fått
ett datum och är inplanerat till den 29/5 2021 i Billesholms Folkets Park, samma plats
som var inplanerat redan 2020. Ytterligare ett event som vi ser fram emot...
Reglemente till detta finns att hitta på vår hemsida drill.se under tävling.
Vi har också undersökt möjligheten och ser positivt på att sända digitalt för de som inte
har möjlighet eller väljer att de vill stanna hemma för att se tävling hemifrån. Mer
information kring detta kommer när tävling närmar sig.....
Med hopp om en bra tävlings- och utbildningssäsong
Vänliga Hälsningar

Styrelse & Kommittéer

