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Inledning
Denna dokumentation är en sammanfattning av det som diskuterades och presenterades i
samband med rådslaget. Stort engagemang och många, odokumenterade och intressanta,
samtal genomfördes i de olika samtalsgrupperna. Förhoppningsvis har många idéer och inspel
till hur bowlingen skall kunna utvecklas i Halland fångats upp av deltagarna, i de olika
samtalen/diskussionerna.
Ett exempel var efter presentationen där svensk idrotts vision presenterades: ”Svensk idrott –
Världens bästa”, och i en paus konstaterade en av deltagarna att: ”Vi skulle i varje förening
jobba för att bli den bästa föreningen”

Bakgrund
Hösten 2019 inleddes diskussioner och samverkan mellan Hallands Bowlingförbund och SISUidrottsutbildarna. Bestämdes då att under våren 2020 bjuda in representanter från samtliga
halländska bowlingföreningar till en gemensam träff för att diskutera: ”Bowlingens utveckling i
Halland”.
Inbjudan skapades och fastställdes att träffen skulle genomföras söndag den 8 mars 2020 på
Hotell Statt i Varberg. Arbetsnamnet blev: Rådslag – Bowlingens utveckling i Halland

Presentationer
•
•

•

Introduktion och presentation av Jan Werdlin, ordförande Hallands Bowlingförbund
RF-SISU, organisation och vad idrotten vill, av Jan-Olof Johansson, RF-SISU/Halland
o Idrotten vill
o Svensk idrotts vision: ”Svensk idrott - Världens bästa”
o Resan mot framtidens idrott: www.strategi2025.se
Presentation: Ungdomsbarometern, av Emelie Elfsberg, RF-SISU/Halland
o Ungdomsbarometern
▪ http://www.ungdomsbarometern.se/

Rådslaget (Utvecklingsarbetet)
Utgångspunkter för utvecklingen av den halländska bowling var bl a:
-

Vad kan göras inom den lokala föreningen
Vad kan föreningarna göra tillsammans
Vad kan respektive bowlinghall göra
Vad kan föreningarna och bowlinghallarna göra tillsammans

Processarbetet
Med stort engagemang deltog 33 representanter från de halländska bowlingföreningarna.
Dagen genomfördes i processform ledd av Jan-Olof Johansson, RF-SISU/Halland.
Inledande presentationer avseende bl a Svensk Idrott, RF-SISU, samverkan med SISUIdrottsutbildarna, ungdomsbarometern m m kunde sedan användas som inspiration och inspel
till efterföljande diskussioner i de olika samtalsgrupperna.

Arbetades enligt PMI-modellen (Plus, Minus, Intressant)
Efter skapad samsyn om nuläget (plus och
minus) kunde ett antal intressanta
utvecklingsområden för den Halländska
Bowlingen dokumenteras och prioriteras.

Plus och minus
Det som dokumenterades som plus och minus (nuläget) för den Halländska Bowlingen var:
Dokumentera allt som upplevdes
vara plus

Dokumentera allt som upplevs
vara minus

Billig uppstart, låna material

Binder upp helgerna för mycket,
kanske använda vardagar mer?

Bowling en sport för alla åldrar och
konstellationer
Bra tjejverksamhet i Falkenberg,
Hcp i Hallandsserien
jämnar till matcherna,
Elitlag i Halland,
Korta avstånd mellan hallarna,
En sport för alla
För alla åldrar
För alla åldrar = sälja in det så med
Gemenskap
Gemenskapen,
engagemanget,
vilja,
tävling.
kamratskap,
när får jag tävla?
gränsöverskridande,
Kul
Lag i alla divisioner.
välskötta hallar.
4 Damlag.
Många lokala elitspelare.
Mycket bra ungdomsverksamhet i
Falkenberg
Nära till andra hallar i halland
Oberoende på funktionsnedsättningar
Olika former av tävlingar
Roligt att tävla
Sociala biten
Socialt
Utmanande
Åldersöverbryggande

Bowlinghallar försvinner och
de som finns har inte tider till alla.
Brist på anläggningar.
Mer lokalt anpassade tävlingar.
Brist på reklam i hallarna,
Brist på tv-tid.
Brist på reklam i sociala medier,
för mycket pengar på eliten
satsa på motionärerna o bredden istället.
Hur hemsidan förmedlar med discobowling
och inte sportbowling i bilder
Ingen bowlinghall i Halmstad,
svårt att få tillräckligt med banor under
träningstid,
mediaproblem - inget intresse från media
Ingen hall i Halmstad
Rekrytering.
Platsbrist i hallen.
Ledarbrist.
Hallbrist i Halmstad.
Avsaknad av ungdomsserie,
brist på engagemang,
vilja finns men inte tid,
Uretanklot, förstör oljeprofilen.

Intressant
Efter plus och minus, samt med intryck efter de inledande presentationerna blev uppgiften att:
Lista det som du/ni uppfattat som speciellt intressant att arbeta vidare med för att utveckla bowlingen i Halland.

Intressant att gå vidare med är...

Kommentar

Bibehålla rekryterade

Inte bara skaffa nya utan även kunna behålla de
som man har

Bredd i rekryteringen inte bara ungdomar utan alla
åldrar

.

Öka deltagandet i DM

Alla föreningar får ta ansvar över att öka
deltagandet i varje DM-tävling

Komma till skott!

Ta oss från snack till handling

Se över hcp-systemet

Mitt verkliga snitt ska baseras på mitt egna spel.

Få fler involverande

Att inte samma personer inte alltid gör allt
(upplever likadant på bordet i olika föreningar)

Ledarutbildningsplan

Ledarutbildningsplan för att kunna ta emot de vi
rekryterar

Material

Bidrag till fler än ett klot

Öppet Hus,
Knyta an de som är intresserade,
Nyanlända,
Klippkort,
Licens till alla i familjen typ stödmedlem,
Aktiv hallföreståndare,
Anslag över tränigstider i hallen.
SISU hjälper klubbarna trycka upp inbjudningar
som ligger i hallarna,
Veckobrev el månadsbrev,
Använda sociala medier mer dvs verka på
ungdomarnas egen planhalva,
Andra på damernas dubbleringsmöjligheter,
Friluftsdagar skola

Sammarbetet hallägare, förening och skola

Nå ut till fler ungdomar

Via sociala medier, skolor, hallar och klubbar

Öka redovisningen,
Öka provapå spel,
Öka rekryteringen,
Bygga in gym i hallen,
Fler bowlingappar

Göra bowling mer attraktiv för att ungdomar

Hallråd

Mellan hallens föreningar och hallägaren med
gemensam rekrytering.

Rekrytering

Ta vara på befintlig kompetens som finns i
föreningarna.

Kostlära

Erbjuda i respektive håll för alla. Stora grupper.
SISU arrangör.

Samordning av utbildningar

HBF samordnar utbildningar inom specialområden
för att hjälpa klubbarna

Barn möjlighet att testa på utvidgas,
testar du fotboll får du 10 procent på bowling

.

Sammarbete mellan klubbarna.

För att behålla individer även om klubbar försvinner

Samverkan bowling - golf, vad gäller?

.

Mer utbyte mellan hallar och föreningar

Öppnar upp för gemenskap och givande utbyte,
Ex. 4-manna turnering inför seriestart

Se över seriespelet

Inte alltid spel på helger

Förändring av antal spelare i laget

I lägre divisioner ändra till 6-manna lag

Mixade lag

Herrar får spela i damlag men får inte ha mer snitt
än topp 4 damer.

Träningsupplägg

Ex Vbg, 8 banor a 2 på banorna o sen 16 teori.
Grupperna byts om.
Alla klubbar skickar visst antal dit. Nivåanpassat.

Tävlingsutbud

Utökat tävlingsutbud inom Halland

Morötter

Diplom vid 100 125 150 etc.
Använda de nålar som togs fram.
Läger utifrån nivå.
Tröjor mm.
Kunskapsanpassade läger gränsöverskridande
mellan klubbarna i Halland.
Låta ungdomarna prova på andra hallar

Träning

Riggade träningar anpassade efter nivån i olika
hallar typ sammandrag

Klot i hallen.
En specialhylla som är upplyst betala 25 kr extra o
spela med roliga klot dvs inte bara vanliga plast
En möjlighet för hobbyspelare att få skruv o
uppleva sporten som roligare

.

Donera klot.

Donera gamla klot till hallen så det finns att prova
för den som vill testa.

Använda klot

Klot som inte används som kan säljas till billigare
pris för
nybörjare och ungdomar.

Använda skor

Använda skor som kan säljas för ett billigt pris till
ungdomar och nybörjare.

Utvecklingsområden
De definierade intresseområden grupperades och genom urval fastställdes vad deltagarna
upplevde som det mest prioriterade områden för den halländska bowlingen
DM
Prova-på/Rekrytering
Samverkan (förningar/hall)
Samverkan (annan idrott)
Hcp-systemet
Seriespelet
Ledarrekrytering
Behålla
(Ungdomsverksamhet/Träningar)
Samverka SISU

Intervjurundor
Fyra frågeställningar definierades utifrån de mest prioriterade intresseområden.
A – Hur/Vad skall vi göra för att behålla?
B – Hur/Vad skall vi göra för att rekrytera?
C – Hur/Vad skall vi göra för att samverka mellan föreningar/hallar?
D – Hur/Vad skall vi göra med seriespelet?

Redovisning
Efter genomförda grupparbeten där samtliga deltagare fått möjlighet att ge sina synpunkter/svar till varje
frågeställning redovisades den samlade uppfattningarna:

Hur/Vad skall vi göra för att behålla?
Tillhörighet (INKLUDERA!)
- Bli sedd
- Bli lyssnad på av alla
- Morötter, tröjor, diplom, nålar etc.
- Anpassade träningar
- Vi-känsla & gemenskap
- Alternativa aktiviteter
- Att bygga ihop
- Alla får vara med – på lika villkor
- Bjuda in som matchåskådare
Bekräftelse (KOMMUNIKATION!)
- Bli lyssnad på / Få bekräftelse
- Alla lika mycket värda
- VÅGA! Ge feedback i tid
- (Inga försvarstal)
- Berömma

Tävlingar
- Flera mindre lokala tävlingar
utanför seriespelet
- Småtävlingar
- Roliga priser
- Sammanställningar
- Bättre annonsering av t ex DM

Träning (UTVECKLING)
Träningsupplägg, planering & struktur
Fler träningsmöjligheter
Samverkan mellan klubbar, träna ihop,
utbyte, sprida tips
Hjälp att utvecklas
Ledare på plats
Olika ledarroller
Gemensamma läger
Trnarutbildningar (inkl. pedagogik)

Hur/Vad skall vi göra för att rekrytera?
Nybörjarkurser
Prova-på kväll (med tacos)
Sociala medier – Instagram, TikTok
Allians – föreningar, tillsammans
Motions & Korpenbowlare & ge det stöd
som behövs
Låta utvecklas i egen takt, ingen press
Prova på utrustning
Ta med kompisar
Våga synas!
Uppföljning

Hur/Vad skall vi göra för att samverka mellan föreningar/hallar?
Bilda allians i hallen
-

Träffas en gång i månaden med en
dagordning. T ex fördelning träningstider,
information från SBF, prata om DM, olika
tävlingar m m

Samarbetsavtal mellan förenignarna
-

Bra om man tar bort reglerna ang. att man
inte ska få dubbla

Samverka kring (SISU) föreläsningar och
gemensamma träningar
-

Mental träning
Kost & hälsa
Klotkunskap m m

Ha bowling i fokus
-

Tipsa nya medlemmar om våra olika
träningstider
Skriva lappar som delas ut av hallpersonal
om vilka dagar/tider man kan välja.

Ungdomsaktiviteter
-

-

Samverka kring ungdomsläger (Fbg, Vbg,
Kba, Getinge, Hylte).
Utbyte med andra klubbar kring deras
ungdomsverksamhet
Utbyte med andra sporter

Hur/Vad skall vi göra med seriespelet?
-

Ta bort grupperna (redan
bestämt)
Se över kvalsystemet
Annat serieupplägg – damerna
Lägga till div 4 – jämnare
matcher
Gå från 8-manna till 6-manna
Fler matcher när det inte är så
många lag
Se över hcp
Några är nöjda
Se över samarbetsavtalen
Mixade lag dam-herr
Damer in i elitserien
3- eller 5-mannalag
Ungdomsserier

Fortsättning
Förhoppningen är att detta genomföra Rådslag skall ha skapat inspiration till att:
1) Ska aktiviteter inom den egna föreningen
2) Öppna för dialoger och samverkan mellan föreningar
3) Samverka inom de lokala bowlinghallarna
Varje förening uppmanas nu fundera på vilka aktiviteter som dels redan genomförs inom
föreningarna, dels också om det kan skapas nya aktiviteter. För det utvecklingsarbete som
önskas inledas, eller genomförs, i föreningarna finns RF-SISU som resurs att använda.
Varje förening uppmanas därför att fundera på vilka folkbildningsaktiviteter som genomförs i
föreningens regi, och vad som är möjligt att registrera som bildning-/utbildningsverksamhet.
Som fortsättning föreslogs att inom ett år, tillsammans med SISU-Idrottsutbildarna, genomföra
uppföljningar inom respektive hall. Därefter om ca: 2 år genomföra en återsamling och
uppföljning av det halländska rådslaget!
Även förbundet kan använda utfallet från rådslaget som inspel till kommande handligsplaner
och dialoger. Dels med föreningar, men dels också med andra distrikts- och riksförbund.
Vad kan ni göra för att:

/Lycka till

”Bli den bästa föreningen”

