BOWLINGENS BOWLINGSKOLA i sex steg
1. Vi skapar en mall för bowlingens bowlingskola
- Svbf skapar en mall för bowlingskola
- SDF:et skapar en mall för bowlingskola
2. Förankring lokalt
- Förankra på bowlinghall
- Förankra med förening
(Ev. hitta lokala sponsorer till bowlingskolan (lekland, affärer, proshops, etc.) (Andys Bowlingskola))
3. Gå igenom material och steg för projektet med inblandade ledare och hallar så det följer
konceptet. Skapa det mest attraktiva lokalt med egna inslag i bowlingskolan
Presentation Börja spela bowling!
-

Färdigt grundmaterial finns!
Tydlighet kring kostnader och vad som ingår
Antal ggr går att variera 6-8ggr
Bowlingskoletröjan tas fram
Eget bowlingklot om man fullföljer hela bowlingskolan
Vattenflaska och handduk
Bowlingmärket
Annat lokalt
Hur kan man fortsätta
Svenskbowling.se, gobowling.se, Bowlingakademin

4.
-

Skicka ut inbjudan till målsmän i vald ålderskategori ex till alla födda 2008-2012
SPAR
Barn bowlar gratis
egna adressregister mail via bokningar eller tidigare intresseanmälan
egna idéer
lokala register

5. Starta bowlingskolan inom en månad
-

Inventering påbörjas i hallen/i föreningen
Vad behövs? Ledare? Tränare? Klot? Skor?
Vad finns? Ledare? Tränare? Klot? Skor?
Gå igenom bowlingskolan med utvalda ledare för förberedande utbildning
Förbered hallen på hur det kan bli när bowlingskolan startar
Ska det ingå en frukt eller ska det erbjudas billig mellis innan träningen, ex.
Var förberedd med material till föräldrar och aktiva
Hur kan vi beställa bowlingskolepaketet

-

Vilka bidrag kan vi söka
Vilka aktivitetsstöd finns att söka
Målsättning med bowlingskolan

Tydlighet kring vem som ansvarar för vad och att det ska vara ett visst innehåll om man ska få
förbundets Bowlingskolegrejer och att det finns krav på föreningen om uppföljning
Plan på uppföljning ska finnas
-

Ev avsluta bowlingskolan med en liten tävling
Erbjudande om fortsättningskurs
Erbjudande om fortsättning i befintliga klubbar
Erbjudande om fortsatt träning i SDF:ets regi med uppsamling av flera grupper
Erbjudande om att fortsätta spela bowling på hallen även om man inte direkt efteråt vill gå
med i en förening, familjekortet, erbjudande om klippkort till subventionerat pris, etc

Svbf, SDF:
Bowlingskolepaketet
-

Klot
Tröja
Vattenflaska

Innehåll bowlingskola
-

Innehåll
Kvalitetssäkring
Genomgång med ansvariga ledare
Tränar- ledarutbildningar
Bowlingens Bowlingskola är en del av Svenska Bowlingförbundets verksamhet
för de minsta barnen.
Bowlingens Bowlingskola går ut på att under lekfulla former lära barn
fungera tillsammans samt att på samma gång lära dem bowlingens grunder skridskoåkning, klubbteknik och känsla för spelet. Glädje skall genomsyra
verksamheten!
Bowlingens Bowlingskola är till för att under lekfulla former:
lära barnen om bowlingens grunder
lära barnen att fungera tillsammans
skapa förenande känsla kring bowlingen för barnen och deras föräldrar
låta alla vara med och prova på bowlingsporten
visa att bowling är roligt
att få fler att prova på och börja spela bowling

