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Forbundsstyrets rapport til handlingsplanen april 2020
Innledning
Det er vedtatt av Forbundstinget at Forbundsstyret i tingperioden skal
utarbeides en tiltaksplan som skal fremlegges for kretsseminaret og to
rapporter med informasjon om resultat og status på alle hovedmål.
Norges Bowlingforbunds strategidokument for perioden 2019-2021, vedtatt på Tinget i
april 2019 har følgende prioriterte satsningsområder:
1. Kompetanseutvikling
2. Omdømmebygging
3. Anlegg
4. Rekruttering
I tillegg er toppidretten et område som forbundet jobber kontinuerlig med, og det er
fastsatt noen sportslige mål.
Idrettstinget i juni 2019 vedtok at alle særforbund skal ha følgende punkter med i sine
strategier:
1. Livslang idrett
2. Bedre idrettslag
3. Bedre toppidrett
4. Flere og bedre idrettsanlegg
Som form ble det laget en mal med "Idretten vil" som strategisk overordnet dokument for
hvert punkt, og "Idretten skal" med tiltak.
I det Ting-vedtatte punktet med kompetanseutvikling inngår Bedre idrettslag, og anlegg
er felles. Rekruttering inngår i de fleste punktene, men Tinget vedtok at det skulle
framheves som eget punkt. Vi endte dermed opp med følgende strategiområder:
1. Livslang idrett
2. Kompetanseutvikling (bedre idrettslag)
3. Bedre toppidrett
4. Flere og bedre idrettsanlegg
5. Omdømmebygging
6. Rekruttering

RESULTATER OG FOKUSOMRÅDER
Personal
Ulf Hämnäs tiltrådt i en 50% stilling som hovedtrener i april 2018. Stillingen ble økt til
100% fra januar 2019, med økt fokus på kurs/utdanning. Det har dermed vært 3 ansatte
på fulltid i hele rapporteringsperioden. 15.april 2020 ble det iverksatt permittering
tilsvarende 1 stilling pga. koronasituasjonen.

Strategi og planlegging
FS har utarbeidet "Idretten vil" og "Idretten skal" dokumenter i tråd med malen fra NIF for
Livslang idrett og Kompetanseutvikling. Sportslig Utvalg har sett på Bedre toppidrett. En
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overordnet anleggsplan ble sendt inn til NIF mai 2020. Av særskilt interesse for bowling
er det nye konseptet med Aktivitetshus, der det forventes at også bowling skal inngå.

NIFs moderniseringsprosjekt
NIF har pågående et moderniseringsprosjekt, der det blant annet utvikles mer digitale
verktøy for å gjøre klubbenes hverdag enklere. Som et ledd i dette er alle klubber pålagt
å ha medlemslistene i NIFs KlubbAdmin oppdaterte. Det jobbes med at medlemslistene
på bowling.no skal hentes ut fra KlubbAdmin, slik at det ikke er behov for dobbeltføring.

SportBowling
Som et tiltak til omdømmebygging og rekruttering, har FS satt ned en arbeidsgruppe
som jobber med å utvikle et nytt konsept som kalles SportBowling. Det er planlagt
presentert på NM sgl/dbl 2020. I den forbindelse jobbes det også med å utvikle egne
hjemmesider for dette.

Sportslig organisering
Ulf har vært trener for både herre- og dame-troppen. Svein Åke Ek var trener for U21
fram til sommeren 2019, etter dette har Peter Engström har vært trenere for både junior
og ungdom. Sverre Lund har igjen blitt trener for døvetroppen.
Samarbeidet med mentaltrener ble avsluttet i januar 2020.

Godkjenning av haller
Alle hallene som er med i ordningen har blitt kontrollert fortløpende fram til
nedstengningen pga. korona. Noen få haller vil kunne få forsinket godkjenning, men man
regner med å være ajour igjen i løpet av sommeren 2020.

Samarbeid med bedriftsbowling
Bedriftsidrettsforbundet reforhandlet avtalen sommeren 2019, men
samarbeidet fortsetter. Som følge av korona-utbruddet er det ventet en
nedgang i aktiviteten neste sesong.
Det har enda ikke blitt økt samarbeid rundt markedsføring/ promotering.

Ungdomsutvalg
Ungdomsutvalget valgt på Tinget 2019 har vært aktive på flere felt. De har kommet med
en oppfordring til alle kretser om å sette av midler på et fond som junior/ungdom kan
søke på. Responsen fra kretsene har så langt vært lav.
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Trenerutdanning
Samarbeidet med Presisjonsidrettsgruppen har fortsatt og det har blitt gjennomført ett
felles Trener 2 utdanning hvor vi hadde med 1 deltaker, Tore Danielsen, samt at Ulf
Hämnäs var en av bidragsyterne til kurset. Trener 2 kursets fellesdel for
presisjonsgruppen ble avholdt i Mai. Tore har også vært med på sommerleiren får å
komplettere samt fullføre den idrettsspesifikke delen som trener 2.
Det har blitt gjennomført ett Trener 1 kurs med 8 deltaker for Rogalands Bowlingkrets.
Kursleder var Leif E. Skjegstad.
Det er ikke gjennomført seminar for trenere i perioden.
ICoach ble gjennomført i september og NBF hadde 4 deltakere: Ulf Hämnäs, Leif E
Skjegstad, Tore Danielsen og Heidi Thorstensen. I tillegg tok Heidi Proshop utdannelsen
uken før iCoach.

Markedsavtaler
Avtalen med Macron løper fortsatt. I tillegg har vi avtale med Thon Hotels og
Gjensidige gjennom SFA-samarbeidet.
VBS Bowling AB/ Brunswick har vært sponsor og samarbeidspartner under
Sommerleiren og Norwegian Open. Thon Hotel Linne er også sponsor av
Norwegian Open.

Aktiv idrettspolitisk satsing
Forsetter deltagelsen i flerforbundsorganisasjonene SFA og SFF for økonomisk og
politisk samarbeid.
Erik Garder er gjenvalgt som medlem i Norges Døveidrettsutvalg.
Det er stilt spørsmål til NIF rundt framdrift med den anleggsplanen som NIF vedtok i
2019.
Vi deltok på ETBF kongress, der det også ble avholdt Nordisk møte, og World-Bowling
kongress i 2019.

Inkludering
Tiltaket med å avsette egne midler til inkludering som klubber og kretser kunne
søke på har blitt videreført også i 2020 og det kommer inn stadig flere gode
søknader.
Tigerlekene har blitt arrangert flere ganger, og det begynner nå å bli ganske
mange som deltar.
Søknaden som ble sendt inn for NBF i 2019 til Extra-stiftelsen fikk avslag.
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Rekruttering
Også midlene som er satt av til rekrutteringstiltak har blitt videreført i 2020. I
2019 ble det totalt tildelt kr. 100.000. I første runde i 2020 er det tildelt kr.
60.000.

Bowlingjakten
FS har satt av midler til et rekrutteringsprosjekt kalt "Bowlingjakten", som er
løst basert på "Stolpejakten" til Orienteringsforbundet. Det har vist seg
vanskelig å få hjelp fra Orientering, så vi undersøker hva som må til for å gjøre
alt på egen hånd.

Turneringsledere
Det ble høsten 2019 utviklet et e-kurs for oppfriskning av turneringsledere. Våren 2020
har det blitt skaffet oversikt over hvem som har tatt utdanningen, og et webinar for
resertifisering vil bli avholdt juni 2020.
Det vil også bli avholdt et web-basert kurs for å utdanne nye turneringsledere i august
2020.

NM-uka
FS har valgt å ikke fortsett med å prøve å bli med på NM-uka, siden det som regel ikke
vil være en bowlinghall der det arrangeres, og vi ikke har fått lov til å benytte den som
har vært nærmest.

Sportslige resultater
•

•
•

•
•

EM Junior, Wien – april 2019
o 4 jenter, 4 gutter
o Dobbel Sofia Hultstedt og Nora Kjellås - Sølv
o Singel Andrea Kvernhusløkken - Bronse
o All event Jonas Dammen - Bronse
EM Menn, München – juni 2019:
o 6 herrer
VM veteran 2019 – Las Vegas september 2019
o 4 damer og 4 herrer
o Singel Tore Torgersen - Bronse
o Dobbel Tore Torgesen og Ingar Gabrielsen - Bronse
o All event Tore Torgersen - Gull
ECC, Ankara – oktober 2019:
o Glenn Morten Pedersen - Gull
o Heidi Thorstensen - nr. 18
W-Cup, Palembang – november 2019:
o Heidi Thorstensen - nr. 25
o Glenn Morten Pedersen - nr. 27
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RAPPORTERING AV MEDLEMSTALL
2 års glidende per første mandag i mars.

Nye 0-19 år
Nye 20-26 år
Nye damer
Med spill 0-26 år
Nye med spill 0-26
år
Damer med spill
Damer med 50+
serier
Med registrert spill

2014
234
87
105
536

2015
233
77
99
507

2016
168
65
100
471

2017
171
65
88
401

2018
172
54
87
374

2019
155
55
102
342

2020
150
77
86
336
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176
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132

142

403

382

391

368

363

359

342
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178
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178
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2164
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