
 

 
Idrætsforum Dalum  

Bowlingudvalget 

   

Lørdag d. 26/10-19 
 
Deltagere 
 
 

Hovedstaden: 
Pia, Henriette, Peter (Her: rep for Sjælland), Flemming, Flemming Knudsen 
 
Nordjylland 
Lars 
 
Forbundsledelsen: 
Sonja 
Konsulenter:  
Per Godballe og Marie-Louise Hauge 

1. 
Velkommen 
 

 
Brainstorm: 
Udfordring: Vi eksisterer kun i 2 regioner, og i Nordjylland er der 25 stabile spillere, 
men ingen vil være med.  
Sonja vil arbjede for at få gang i region Syddanmark og evt. midtjylland i samme 
ombæring. 
 
Lidt historik:  
Midt: Keglekongerne lukkede for et par år siden. Dem der har forsøgt at sparke i gang 
gav op igen. 
Syddanmark trak sig pga en kontrovers – formåede at have en stævneplan med 
stævner 4-5 steder i regionen + regionsmesterskaber. 
I Jylland kan afstande være en udfordring i modsætning til kbh, så det handler også 
om tilgængelighed.  
Det har været større i hele Danmark.  
 

➔ Der er bowlingspillere i hele landet, når man kigger på bowlingunionen. 
 
Er det en ide at opliste: Hvor er udfordringerne? 
Skal vi give køb på det sociale princip eller gøre det elite? 
 
Hvordan kan man lave en form for aktiviteter, så man kan udvikle.  
 
Målgruppen: 18 år til 100 men, 70-80% er +60 
 
Hvordan kan man få de unge med? Flere udfordringer:  
Kommercielle haller – en kamp = 140 kr. pr spiller pr. gang. = en dyr sport.  
 
Skal vi satse på alle målgrupper?  
F.eks. kunne det være mere specifikt - Autist og ADHD foreninger 
 
Hvad er bowling særligt god til:  
Fokus og individuel præstation. Samtidig kan man f.eks. sagtens rumme 
hørehæmmede.  
 
IFS kommer trofast i Glostrup – der er plads til at man kan være der.  
 
Der skal skabes nye foreninger ellers skal de eksisterende kunne modtage.  
 
Mesterskabsreglerne – skal de på ”Standby” indtil der er 3 regioner? 
Man kan søge dispensation 
 
Hovedopgave: etablering af bowling i min. 3 regioner 



 
Region hovedstaden: Laver en sommertur, og der er nogle, der har en ide om at tage 
til Bornholm, som også er en del af regionen for at trække dem over i DAI.  
Ressourcer: Hvem kan lave noget? 
 
Åbent stævne i slut 2020? evt. kombination med særskilt for dem der ikke er i DAI?   
 
Gennemgang af piecen  
Rekruttering 
 
Bowl-atlon? 
 

2. 
Dagsorden 
pba. 
brainstorm 

1) Udfordringer 

2) Ressourcer – hvad kan lade sig gøre  

3) Rekruttering  

4) Hvad vil vi så gerne lave af arrangementer 

5) Pjæsen 

3. 
Kortlægning 
af 
Udfordringer
/ ressourcer  

 
1) Kun 2 aktive regioner, og den ene er lille 

Hvordan ser det ud med Sjælland? Vil man kunne tage imod, hvis der kom hjælp til at 

arrangere det? 

2) Per: Har man spurgt hvorfor folk ikke er med?  

Er det økonomi? Hvad er udfordringen?  

Hovedstaden: Alder og bevægeapparat – gennemsnitsalderen stiger. – kan ikke 

komme op ad trappen – er det nærliggende at lave et stævne hvor der ikke er trapper?  

Svært at få unge spillere til? Og de forsvinder til andre klubber (eks. IF32) 

Det sociale er den væsentligste årsag til at være med i DAI på tværs af niveauer.  

Grunden til at det er smuldret på landsplan er pga. personkonflikter – 

Konkret ide: 

ML spørger til om der kan laves ”vis mig din hjemmebane” –  

hvad er det så man skal vise frem? Hyggen som er særlig for DAI 

Sonja: Kunne det være DAI spis og bowl –  

Per: Kunne man køre noget teknik-kursus sammen med 

IFS – er typisk kontanthjælpsmodtagere – hvordan kan man have dem med? Så de 

ikke falder fra.  

Kan man i den forbindelse tænke i tilskud fra kommunen? Men det kræver viden om 

kommunen. 

Heraf kommer dilemma med kontingent.  

Ift. IFS – hvem er kommunekonsulenten/koordinatorer som man skal have fat i. Ift. IFS 

og få fat på kommunen – Lisbeth Crafack 

HVORDAN kan man have den rummelighed, som IFS kræver?  

 

4.Ressourcer  Hvad har vi af ressourcer?  
 

- Knowhow 
- Instruktører. Ja, vi har kontakter.  

Erfarne bowlere kan undervise.  



Hovedstaden har rigtige trænere der spiller – økonomisk ramme: 200kr.  
Nordjylland: de vil have penge – økonomi? Op til 500 kr. i timen. 
(skal vi overveje at lave nye instruktørkurser?) 

- Koordinatorer ift. IFS i kommuner 
- Ift. syd? Skal vi have uddannet nogen dertil. 
- Udd. Midler kan søges til instruktørkurser. 
- Haller – de vil elske at have DAI. I Nordjylland er Løkken lagt på is. Fjerritslev 

er gået opad.  
Kan vi lave en liste over hvem vi kan anbefale – lave en ranking.  
Handicap-venlig, Grøndal og Tårnby.  

- Der er opbakning fra baglandet 
 
Hvad mangler vi af ressourcer – hænder.  
 
Hvad kan de hænder der er?  
 
Hovedstaden – 8 stk. der får dagligdagen til at fungere. 
Ikke ret mange af de 8 ville kunne gå seriøst ind og løfte et fremadrettet arbejde.  
Nord: Lars laver det hele.  
 
Redskab fra Bevæg dig for livet  
Årshjul – der synliggør for folk, hvad man har brug for hjælp til.  
Og liste med helt konkrete opgaver. 
 
Firtrins-raket:  
 

1) Udspringer 
2) Regionsbestyrelsens opgaver ift. genskabelse af bowling, og vil de bakke op 

om de frivillige? 
3) Idrætsmøde med klubber – hvor meget kan de løfte, og vil de? 
4) Nye klubber fra bunden skal også vide hvad det kræver. 

 
Hvad er der af DAI-klubber, og hvad er der af mulige haller? 
 
ÅBENT LANDSSTÆVNE: 3-4/10 (Slut uge 40) i 2020. 
 

5. 
Rekruttering 

Det skal indsnævres lidt.  
 
Udvalget arbejder med at udarbejde en raket til hvad der skal til for at kunne 
rekruttere.  
Sonja påtager sig at starte op i syd/midtJylland og at være med til at lave et 
landsstævne i efteråret 2020.  
 
 

 
 



 
 
 



 
 

 
 
 
Vi mangler noget mere konkret.  
 
 



Hvis Lars skal kunne gøre noget, skal han have fat i andre klubber og ud at banke på 
døre.  
Har kontakt til nogle klubber, og tage fat i dem først, og følge op og høre, om de har 
andre kontakter.  
Kunne snakke med 3F? 
Har taget kontakt til Krolfere, der også bowler, men de vil ikke komme ud – der er for 
langt. 
Mål: at nogle af dem kunne have lyst til at deltage i landsstævne 2020. 
Hiver fat i Sølvstein hvis der er brug for hjælp. 
Hvem i regionen kan hjælpe med at lave nogle konkrete planer for hvad Sølvstein kan 
hjælpe med?  
 
Flemming giver en ide videre til Lars om at lave en lille ”turnering” med indsamling af 
resultater som kunne resultere i en lille præmie. Den ide er taget til efterretning.  
 
Brainstorm fra Per: netværksgrupper? De blomstrer op alle steder.  
Hvordan ved man hvor de er, og hvordan de ser ud? F.eks. LinkedIn.  
 
Peer: hvad med boligselskaber – det kan Lars godt sende en forespørgsel.  
 
Fagforeninger som medlemmer? Kan vi rekruttere derfra? 
 
 
 

7. Pjæsen Redaktionelt – det er kun navne, der skal rettes. Det sørger landsudvalgsformanden 

for 😊  

 
 

5. 
Opsummerin
g 

Hovedstaden: går hjem og tager kontakt til klubber udenfor DAI.  
Arbejder videre med at lave noget ift. Bornholm. Sender invitationer ud.  
 
Nord: Lars tager kontakt til tidligere kontakter, og spørger konsulent om hjælp. 
 
Alles primær opgave: at få gang i bowling i Syddanmark 
 
Fælles opgave: Åbent landsstævne i reg Syd i 2020 og Åbent landsstævne i reg. Nord 
i 2021.  
 
ÅBENT LANDSSTÆVNE: 3-4/10 (Slut uge 40) i 2020. 
 
Sonja og Flemming laver budget og sender til region Syddanmark ift. ansøgning.  
 
Pia: Mail til regionsformændene med visioner og udfordringer med at have bowling 
oppe som en aktivitet der IKKE hviler i sig selv. Hvad har vi brug for hjælp til og med.  
 
Instruktøruddannelse? 

Skal det være på landsplan? Ja – men måske i reg. Syd.  

Sidste Instruktørkursus – instruktør fra jysk bowlingunion. Men, næste gang der er 

instruktørkursus: 

Lars Jakobsen har en master og ville være optimal at få med. Henriette har kontakt da 

han er hendes formand.  

 


