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NORGES BOWLINGFORBUND FINNES I DAG I DE FLESTE BYER OG TETTSTEDER 
I LANDET, FORDELT PÅ 89 KLUBBER. PARABOWLING HAR VÆRT ET TILBUD 
FOR UTØVERE I FLERE ÅR, OG DET FINNES I DAG 7 KLUBBER MED TRENING-
STILBUD FOR PARAUTØVERE.

NBFs tilbud inkluderer både funksjonshemmede, døve, hørselshemmede og 
utviklingshemmede. Med utgangspunkt i dagens tilbud, ønsker NBF å satse 

videre på parabowling. Bowling Forbundet har som mål å nå parautøvere ennå 
flere steder i Norge, og samtidig rekruttere flere utøvere til de allerede aktive 
klubbene. 

De syv klubbene som i dag arbeider aktivt med et tilbud til parautøvere er 
lokalisert i Drammen, Oslo, Kongsvinger, Kongsberg, Stavanger, Bergen og 
Trondheim.  

NBFs Strategiplan
NBFS STRATEGISKE SATSING ER Å GJØRE PARABOWLING TILGJENGELIG I FLERE KLUBBER 

OG FOR FLERE PARAUTØVERE I DE KLUBBER DER NBF ALLEREDE HAR ET TILBUD.



PÅ IDRETTSTINGET I 2019 BLE ORDENE LEKEN, AMBISIØS, ÆRLIG OG 
INKLUDERENDE VEDTATT SOM GRUNNLEGGENDE VEIVALG FOR OSS.  NBF 
ØNSKER Å SATSE PÅ DISSE VERDIENE, TILPASSET VÅR IDRETT, SPESIELT 
SPORTBOWLINGNORGE-KONSEPTET.

INNKLUDERING:
Å være inkluderende innebærer å være en organisasjon som ser alle og tar 
vare på alle. NBF skal sørge for trivsel, godt fellesskap og at alle kan delta og 

prestere på sitt nivå, tilpasset eget utgangspunkt, mestring og ønske. 
Inkludering som verdi, handler for også om vår foreningsdrevne virksomhet, 
der alle stemmer er like mye verdt. Det betyr at NBF har som mål å ta vare på 
mangfoldet i samfunnet, og ta det med inn i bowling. 
NBF ønsker at bowlingsamfunnet skal speile det samfunnet vi er en del av, 
der ingen skal ekskluderes. En inkluderende bowlingidrett er samlende for 
lokalsamfunn og storsamfunn (Bowlingforbundet VIL).
NBF tar utgangspunkt i Norsk Idretts målsetning og etiske leveregler for 
utviklingen av parabowling.

NBFs Verdigrunnlag
VISJON OG FORMÅL ER STYRENDE FOR FORBUNDET. VI I BOWLINGFORBUNDET ØNSKER, 

I TRÅD MED DEN NORSKE IDRETTSÅNDEN, Å SKAPE LIKE MULIGHETER FOR ALLE TIL Å UTØVE IDRETT 
I ET TRYGT OG INKLUDERENDE MILJØ

VISJON: GØY Å SPILLE – TØFT Å MESTRE  

FORMÅL:  NORGES BOWLINGFORBUNDS FORMÅL ER Å FREMME BOWLINGIDRETTEN I NORGE,  

  OG Å REPRESENTERE IDRETTEN INTERNASJONALT.

VERDIER:  LEKEN – AMBISIØS – ÆRLIG –  INKLUDERENDE



Én idrett - like muligheter

Norges Idrettsforbunds 
overordnede målsetning 

for paraidrett

 MENNESKENE
> En inkluderende 
 og likeverdig idrett
> En trygg idrett
> En ærlig idrett

 IDRETTEN
> En rettferdig idrett
> En sunn idrett
> En ren idrett

 ORGANISASJONEN
> En demokratisk idrett
> En åpen idrett
> En godt styrt idrett

NORSK IDRETTS ETISKE LEVEREGLER



NBF HAR EN KLAR AMBISJON OM AT MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE SKAL VÆRE 
FULLT INKLUDERT I BOWLING, SAMTIDIG SOM VI ER FORBEREDT PÅ AT DET KREVES FLERE MÅLRETTEDE 

TILTAK FOR Å NÅ DENNE AMBISJONEN. 

Funksjonshemmede:
De fleste bowlinghallene er tilrettelagt med god 
tilgjengelighet for rullestoler, noe som gjør det 
enkelt å besøke og trene i hallene. Alle klubbe-
ne som har tilbud for Utviklingshemmede har 
parautstyr i hallene, kuler og ramper. De klub-
bene som ønsker å starte opp, og ikke har utstyr 
for denne målgruppen, må investere i paraut-
styr. Utstyr kan det søkes om hos NBF.

Utviklingshemmede – Tigerlekene:
Fire klubber tilbyr trening for denne gruppen i 
dag. De er lokalisert i Drammen, Kongsvinger, 
Oslo og Kongsberg. Dette er et tilbud som vi skal 
satse på videre. I løpet av en sesong, som varer 
fra september til og med april/mai, arrangeres 
det tre turneringer for denne gruppen. Inter-
nasjonalt har vi startet samarbeid med Special 
Olympics, og vil delta med 2 spillere i Special 
Olympics Wold Games i Berlin 2023. 

Døve og hørselshemmede:
I dag er det 5 klubber som har tilbud for Døve og 
Hørselshemmede. De har en egen liga og det 
arrangeres NM før Døve-og Hørselshemmede 
hvert år. Det er 30 aktive spillere fordelt på 5 
klubber. Det er potensiale for å øke antall aktive 
parautøvere og utvide parabowling for denne 
gruppen i flere klubber. 

Sentrale innsatsområder for parabowling

> BREDDEIDRETT > KOMPETANSE > KOMMUNIKASJON > PARTNERSKAP OG 
 SAMARBEIDSAKTØRER

For å nå målet om full integrering innenfor parabowling må man sette seg 
strategiske mål innenfor følgende satsningsområder:

FOR Å LYKKES I DET VIDERE ARBEIDET HAR NBF EN VISJON FOR ALLE GRUPPENE  
Parabowling - En idrett – like muligheter for alle i hele Norge



NBFs overordnede mål 
for videre arbeid med parabowling 

1. Norges Bowling Forbund skal inngå lang-
siktige partnerskap med stiftelser og næring-
slivsaktører for å sikre gode og forutsigbare 
økonomiske ramme- vilkår for parabowling.

2. Norges Bowling Forbund skal senke terskelen
for å delta i bowling for personer med funk- 
sjonsnedsettelser gjennom tett dialog og 
kunnskapsutveksling med kommuner, insti-
tusjoner og relevante interesseorganisasjoner.

3. Norges Bowling Forbund skal søke kontinuerlig 
læring, innovasjon og utvikling for parabowling 
gjennom samarbeid med akademia og andre 
relevante aktører.



Utfordringer
> En av parabowlingens utfordringer er å rekruttere  
 nye utøvere, samt holde på de aktive utøverne over  
 tid. Utfordringen er kompleks, og krever et styrket  
 internt samarbeid i organisasjonen.

> Et godt tilbud for parabowling er avhengig av at   
 ildsjelene i klubbene våre har tilgang på hjelp og   
 kompetanse når de  har behov for det.

Mål
1. Våre klubber skal tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende aktivitets- og konkurransetilbud  
 for våre tre målgrupper i paraidretten.

2. Våre klubber skal ha forpliktende samarbeid internt og eksternt. Ved hjelp av gode strukturer for   
 flyt av informasjon og kompetanse, skal klubbene rekruttere og legge til rette for nye parautøvere.

3. NBF skal forankre arbeidet med parabowling på både krets- og klubbnivå.

4. NBF skal styrke rammebetingelsene for parabowlingen gjennom økt samarbeid, langsiktighet og  
 forankring internt og eksternt.

Aktivitets- og Konkurransetilbudet bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig både lokalt og regionalt.  
Vennskap, fellesskap og lokal tilhørighet er viktig for alle utøvere. Samtidig kan det å bygge sterke klubbmiljøer, 

hvor flere parabowlere er samlet, bidra til en lavere inngangsterskel og høyere samlet kompetanse i klubben.

Strategiske målområder – parabowling 
BREDDEIDRETT



Utfordringer
> Kompetansen om parabowling er i dag lav blandt
  mange trenere og utøvere i klubber uten etablerte  
 para-tilbud. Vi har på den andre siden klubber med  
 bred erfaring og kunnskap. Det er viktig at denne   
 kunnskapen deles innad i kretser og klubber i NBF.

Mål
1. NBF skal utvikle en helhetlig medie- og kommunikasjonsstrategi slik at personer med 
 funksjonsnedsettelser kan likestilles i bowling og i samfunnet ellers.

2. NBF skal i stor grad sette parabowling på agendaen og øke synligheten i samfunnet.

3. NBF skal inkludere og likestille parabowling i alle kommunikasjonskanaler.

4. NBF skal identifisere og synliggjøre flere profiler på alle nivå for å skape flere rollemodeller 
 og øke oppmerksomheten rundt parabowlingen

God kompetanse er fundamentalt for å skape trygge og inkluderende trenere som kan ivareta både nye og erfarne 
parabowlere. Kunnskap om parabowling skal derfor være del av NBFs trenerutdanning. Dyktige og engasjerte trenere er helt 
nødvendig for å få kompetanse om parabowling inn i hele idretten. Slik kan utøvere oppleve å møte trenere og ledere som er 

i stand til å tilrettelegge for dem. Dette er et sentralt element for å beholde utøvere i klubbene.

Strategiske målområder – parabowling 
KOMPETANSE



Utfordringer
> For at parabowling skal utvikles videre, er det
  helt nødvendig å ha en tett dialog med ulike 
 samarbeidspartnere, også de som i det daglige 
 ikke er i direkte kontakt med idretten. 
 Det mangler NBF i dag.  

Mål
1. Gjennom kontakt med eksterne partnere og samarbeidsaktører vil NBF skape arenaer for læring.   
 Dette legger til rette for utvikling hos parautøvere, trenere og ansatte, gjennom et mangfold av   
 samarbeidsaktører.  

2. Det er viktig for NBF å være tett på samfunnsutviklingen og å være en foregangsaktør på områder
  som er sentrale både i paraidretten og samfunnet.  

3. NBF skal være en stolt kunnskapsformidler av parabowling for samfunnet rundt oss.

NBF skal styrke parabowling gjennom å inngå strategiske partnerskap og samarbeidsavtaler.  

Strategiske målområder – parabowling 
PARTNERSKAP OG SAMARBEIDSAKTØRER



Premisser for å lykkes
TILTAK

 

Kartlegging
> For å kunne bidra til den utviklingen rundt i 
 klubbene og kretsene som vi ønsker, er det 
 viktig å få kartlagt dagens tilbud, arbeidet som  
	 gjøres	i	dag,	og	behovet	for	spesialutstyr.		

Rekruttering
> Innenfor rekruttering ligger det i dag en del  
 uløste utfordringer. Disse må NBF i tett samar- 
 beide med kretsene og klubbene jobbe videre  
	 med,	for	å	muliggjøre	en	god	og	helhetlig		 	
 satsning på parabowling. NBF må tilrettelegge
		 for	at	flere	klubber	starter	opp	med	rekruttering.
		 Det	gode	arbeidet	som	gjøres	i	dag	må	sammen-
	 stilles	og	gjøres	tilgjengelig	for	hele	organisa-		
 sjonen.

Finansiering
> Finansiering er i dag basert på engangs 
	 prosjekttilskudd.	Dette	gjør	at	det	brukes	mye		
	 tid,	penger	og	ressurser	på	å	identifisere
 sponsorer og søke om midler, i stedet for å  
 forsterke de tilbudene som allerede fungerer  
 godt. Det blir derfor viktig å samle ressursene  
 og koordinere arbeidet på en effektiv og 
 helhetlig måte.

Rolleavklaring i hele organisasjonen
> Et viktig premiss for denne strategien er å sørge  
 for bred involvering i NBF, for å skape et felles  
 eierskap og forståelse for arbeidet. NBF vil ha  
	 fokus	på	å	styrke	rammebetingelsene	gjennom		
 økt samarbeid, forutsigbarhet og forankring 
 internt og eksternt. Dette arbeidet er essenselt  
 for å kunne tilby de klubbene som driver   
 parabowling i dag, og de klubbene som ønsker  
 å starte opp, gode forutsetninger for fremtidig  
 arbeid.

For å lykkes med dette arbeidet må vi jobbe med følgende utfordringer:   



Premisser for å lykkes
SAMARBEID

 

Suksessfaktor
> Med utvikling av denne strategien er det en  
 forutsetning at den blir forankret i hele Norges  
 Bowlingforbundet, og brukt som en rettesnor for  
 det videre arbeidet. 

For å lykkes må arbeidet forankres i forbundet:

 

 Det er ikke ett enkelt virkemiddel som alene  
 vil løfte målgruppenes deltagelse i parabowling,  
	 men	summen	av	målrettede	tiltak	innenfor	flere		
 satsningsområder.  

	 Nøkkelen	til	suksess	ligger	i	å	identifisere	og		
	 gjennomføre	tiltak	som	gir	flere	i	målgruppene		
 et ønske om å begynne med parabowling. 
 Etter at de har begynt, må de oppleve en glede  
 over å drive med parabowling. De må stimuleres  
 og oppmuntres slik at de fortsetter over tid.



Premisser for å lykkes
SAMARBEID I PARAMILJØENE

Utviklingshemmede-Tigerlekene 
> Oslo – Nordstrand Allsport:

Christopher Knudsen
Mail: christopher.knudsen@nordstrand-if.no 
Mobil: 93084298
Rune Dybesland
Mail: rune.dybesland67@gmail.com 
Mobil: 90891723

> Kongsvinger – Glåmdal BK:
Grethe Bergersen
Mail: gre-oeve@online.no
Mobil: 99096521

> Kongsberg – Sølvkula BK:
Yngvar Gudmundsen
Mail: yngvar.gudmundsen@kongsberg.com 
Mobil: 95049040

Utviklingshemmede-Tigerlekene 
> Drammen – Drammen Tigers BK:

Merethe Nielsen
Mail: merethe.nielsen@ebnett.no
Mobil: 99391647
Anita Lindtveit
Mail: anita.lindtveit@gmail.com
Mobil: 90031192

> Grenland BK
Odd Larønningen
Mail: odd.laronningen@sf-nett.no
Mobil: 97657981

Døve- og Hørselshemmede
> Oslo Døves IK

Stein Erik Wroldsen
Mail: Stein.wroldsen@gmail.com
Mobil: 92296167

Døve- og Hørselshemmede
> Bergen Døves IK

Dag Hafstad
Mail:  daghafst@online.no
Mobil: 9597483

> Stavanger Døves IK
Geir Åge Sinnes
Mail: gaas.sinnes@gmail.com
 Mobil: 97150184

> Trondheim Døves IK
Tomas Jonsson
Mail:  jonsson29@hotmail.com
Mobil: 45471995

> Grenlands BK
Kjell Ivar Mesics
Mail: kimess11@gmail.com
Mobil: 90608804

En suksess faktor er solid forankring der den daglige jobben utføres, i klubbene:



Suksessfaktorer
SAMARBEIDS PARTNERE

 

> Ragna Ringdal Dagsenter, Oslo
 Mohammed Sorodi, Daglig leder
 Mail: Mohammed.Sorodi@rrd.no
 Mobil: 95246312

Samarbeidende institusjoner:   



Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsveien 73, 2.etg.

Postadresse: Norges Bowlingforbund, 0840 Oslo 

Telefon: +47 21 02 90 00

E-post: bowling@bowling.no

Web: bowling.no

@Norges Bowlingforbund @Norges Bowlingforbund
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