Verksamhetsplan 2019/20
Den avgående styrelsen för SöBF, föreslår följande plan för säsongen 2019/20.
Ambitionen är att fortsätta prioritera distriktets ungdoms- och juniorbowling. Vi vill delta i
utbytesmatcher mot andra distrikt och ställa upp i ungdomsturneringar mm.
Fortsätta med Sörmlandsligan för 4 manna lag för att ge alla chansen till meningsfullt
ligaspel.
En fortsatt satsning på att rekrytera nya och förlänga befintliga licenser. Fler spelare
ger fler lag och mer konkurrens, vilket borde öka spänningen och träningsviljan hos
både gammal och ung.

Rekrytering
Mål:



Distriktet skall ha som målsättning att öka antalet licenser.
Den negativa trenden för antalet licenser och spelare i ligasystemet måste vändas.

Aktiviteter:


Genom en aktiv dialog mellan SBHF och SöBF, där båda vinner, kommer kraften och
motivationen att bli fler bowlare med licens, att öka.

Kommunikation
Mål



Nå fram till klubbarna med vår information och våra erbjudanden.
Ha aktuell och relevant information på hemsidan.

Aktiviteter




Genom löpande redaktionellt arbete på hemsidan.
Kombinera hemsidan med utskickade flygblad/affischer.
Finnas synliga i distriktets bowlinghallar vid tävlingar och andra arrangemang.

Ungdom
Mål:


Fler unga individer ska lockas att delta i lokal och regional bowlingverksamhet.

Aktiviteter:






Genomföra en attraktiv ungdomsturnering inom distriktet.
Arrangera Knatte- Ungdoms- och Junior-DM.
Delta i matcher/tävlingar mot närliggande distrikt.
Sponsrade tävlingsaktiviteter.

Utbildning
Mål:


Ökat antal som vill utbilda sig till tränare, ledare och/eller styrelsefunktionärer.

Aktiviteter:



Erbjuda deltagande i utbildningskoncept, som arrangeras av andra SDF och SBF.
Ge stöd och ledning för dom som vill utbilda sig inom olika områden som stöds av SDF SISU
mfl, lägga upp aktuella kurser och länkar mm på hemsidan och Facebookgruppen Bowling i
Sörmland.

Bowlare med funktionsnedsättning
Mål:


Ge support till spelare och ledare som deltar och arbetar med funktionshindrade bowlares
verksamhet.

Aktiviteter:




Arrangera DM för bowlare med funktionshinder.
Verka för att segrare kan ställa upp i SM.
Ge support till ledare genom utbildningar mm.

Tävlingar
Vi kommer att fortsätta med våra DM tävlingar där förhoppningen är att vi kan öka deltagandet från
tidigare år.

