Projekt Bowlingambassadörer
Skulle det inte vara toppen med en extra resurs ibland? En person som brinner för bowlingen såsom ni och som
kan hjälpa till med aktiviteter på hallen då ni inte kan vara på plats. Den där personen som kan ta hand om en
grupp nybörjare i hallen, som kan vara behjälplig på en prova‐på‐aktivitet som ni så länge velat genomföra
tillsammans med hallen. Någon som kan hjälpa till att fånga upp flera som spelar regelbundet men som aldrig
varit med i en förening tidigare. Denna någon som också kan hjälpa till att marknadsföra DM‐tävlingar. Vi tror
att ni faktiskt gillar idén och vi hoppas ni vill vara med och sprida bowlingsporten så att flera ska få bowla mera.

Syfte
‐
‐
‐

Hitta en resurs som hallen och SDF kan arbeta tillsammans med kring aktiviteter
Påbörja en långsiktig satsning på rekrytering och aktivitet
Erbjud flera att prova på sporten bowling

Uppdrag
‐ Vara länken mellan nybörjaren, hallen, SDF, förening
‐ Skapa aktivitet
‐ Marknadsför aktivitet i samverkan med hallen, SDF:et och föreningen
‐ Planera uppföljning
‐ Marknadsföra SDF:ets aktiviteter såsom ex DM‐tävlingar
Förslag på aktiviteter
‐ Prova på aktiviteter
‐ Nybörjarkurser
‐ Bowlingskolor
‐ Lokala aktiviteter
Målgrupper
‐ Nya bowlare
‐ Ungdomar
‐ Pensionärer
‐ Halligebowlare
Krav
‐
‐

Minst två genomförda aktiviteter per halvår
Lokala överenskommelser

Ersättning
‐ Givetvis gäller lokal överenskommelse, tidigare kända projekt och ambassadörer har erhållit
4000:‐/halvår
Resurser
‐ Vi erbjuder de SDF som uppfyller de kriterier som beskrivs i projektet att söka resurser från
Svenska Bowlingförbundets rekryteringskampanj – Bowla mera
‐ Ni kan söka 5000:‐ i projektbidrag
Mål
‐
‐
‐

Vi vill att flera kommer igång med sina önskade aktiviteter på hallarna
Vi vill att flera får möjlighet att komma igång snabbare med sina planer
Vi vill skapa ett nätverk av personer med samma inriktning, att skapa aktiviteter, att få flera
att bowla mera

Hur söker ni pengar?
‐ Skicka in ansökan senast 15/1 2017, vi hoppas få minst en bowlingambassadör per SDF
‐ Fyll i blanketten nedan och maila till rekrytering@swebowl.se
Nästa steg
‐ Besked lämnas senast 25/1 2017
‐ Återrapportering ska ske senast 30/4 2017

‐ Bowlingambassadörer
SDF:
Kontaktperson:
Hall:
Namn på Bowlingambassadör:
Målgrupp:
Startdatum:
Planerade aktiviteter våren 2017:

