Detta är vad 7 st. föreningar vet, känner och tycker om dagsläget (HT2020) i bowlingsföreningarna i distriktet. Ett underlag för
Upplands Bowlingförbund och RF-SISU Uppland att arbeta vidare med för att skapa bättra förutsättningar för bowlingverksamheten i Uppland.
Plus
Bidrag från Bowlingsförbundet och
RF-SISU Uppland
Eldsjälarna som finns i föreningarna
Bowling är och ska vara en
sport för alla
Den sociala gemenskapen
i varje förening

Minus
Kostnaderna inom bowlingen är
avgörande om deltagare har råd
Svårt att få sponsorer till föreningarna
Det är svårt att stimulera ungdomar
att stanna om det är en förening som
rekryterar alla ungdomar
Träningsmiljön och en
utvecklingstrappa saknas för att stimulera nya medlemmar

Ungdomsverksamheten i Uppsala
växer sig bättre än på länge
Tävlingsverksamheten
fungerar bra. Hallarna är kreativa med att hitta nya tävlingsformer

Det saknas dam-/flicklagsverksamhet

Det finns det bra
rekryteringsunderlag för nya medlemmar

När lagen är fulla är det svårt för nya
att anslita sig till ett lag.
- Kan vi anordna en dropin liga?
Pandemin påverkade negativt för
rekryteringen av nya medlemmar
Bara 8st banor = fullt
Tävlingskalendern gör så att vissa
matcher/tävlingar krockar
Lag drar sig ut då resor i samband med
bortamatch, - spela dubbelmatcher vid långa resor?

Hallarna har klarat pandemin
Fler nya lag tillkommer
Fler pensionärer söker sig till sporten
Bjuder in gästtränare
Påbörjad samverkan för damlag
mellan klubbarna

Färre som tävlar utanför distriktet
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Intressant
Att hitta nya sätt för att anpassa
spelet till nybörjare
Vidare utveckla distriksmatcher
Parabowlingen vill vi följa utvecklingen
- hur kan vi inkludera dessa i befintliga föreningar?
Seniorbowlingen har stor potential att
vara en dela av föreningarnas verksamhet
Utveckla tävlingsverksamheten
- Ska kunna stimulera och tilltala fler
Utbildning av tränare
- Att höja kompetensen hos befintliga tränare men även utbilda fler
tränare
Eldsjälskoncept, för att bevara och få
fler som vill ställa upp för föreningen
Samverkan mellan föreningarna
Låta damerna få dubbla matcher/lag
Så att det inte ska krocka med matcher
Utbyte melland klubbarna, åka och
gästträna hos någon annan förening, byta träningstider med varandra
Önskar hjälp från kommunen att leda
ungdomsverksamheten
Blå boken, uppdateringen

Joker boxen
Lokalliga för nya inom sporten
Neutral matchplan om plats saknas
Inköp av gemensam bowlingbuss för
lag att låna då samåkning ska vara ett hållbart sätt att resa
Planera matcher på vardagskvällarna
när det är korta resor eller i samma hall
Roliga tävlingar på träningstiden

