Verksamhetsplan 2020-2021
Då större delen av säsongen 19-20 blev inställd så kommer säsongens verksamhetsplanen vara till stor
del väldigt lik förra säsongens.
Stockholms Bowlingförbund och dess styrelse har som huvudinriktning för verksamhetsåret 2020-2021 att
arbeta med aktiviteter och åtgärder som är kopplade till att öka antalet licensierade aktiva medlemmar. Vi
kommer också att följa upp de föreningar som på grund av pandemin ej kommit igång i full skala med sin
verksamhet 20-21. Vi kommer också att fokusera på att erbjuda bowlingutbildning på hög nivå för att fler
bowlare och föreningar från Stockholm ska ges möjligheten att nå elitnivå. Vi avser öka takten på
breddutbildningar för vuxna, utbilda fler tränare för alla nivåer, så att det finns tränare tillgängligt för alla
våra medlemmar. Vi fortsätter satsa på rekrytering och stöd till våra föreningar i deras arbete så att vi
tillsammans sänker trösklar för att få in flera till sporten bowling! Ungdomar i fokus med hållbar
värdegrund!

1. Administration och information
Genom en bra hantering av information få upp intresset för Stockholmsbowlingen bland befintliga och
potentiella medlemmar. Vi ska främst synas via IdrottOnline (Hemsidan) och Facebook. Dessutom ska det
alltid finnas information tillgänglig i våra bowlinghallar via scoringbilder och annan information.
Aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•

ha en aktuell hemsida som uppdateras, förnyas efter behov
alltid länka ut artiklar, inslag, information från hemsidan till vår Facebooksida
minst en gång per månad skicka ut en scoringbild till hallarna med information
utvärdera och analysera de administrativa och praktiska uppgifter som förbundet har
effektivisera arbetet
skapa arbetsgrupper med minst 4 st personer inom varje område
varje styrelsemedlem och områdesansvarig ska förstå och känna ansvar för ekonomi

Mål:
-

våra medlemmar ska ha vår hemsida som primär informationskälla när de söker information om
Stockholmsbowlingen

-

vi ska nå ut till flera med information om vår verksamhet

-

vi ska ha en bättre och tätare dialog med våra bowlare genom olika forum

2. Marknadskommittén
"Hela-vägen-stategin”, det vill säga att ta individen oavsett ålder från nöjesbowling, via Prova på-kvällar,
nybörjarkurser, fortsättningskurser, husligor till licens och spel i klubb och liga. Vara ett större stöd till de
hallar som vill ha hjälp med sin utveckling av
Aktiviteter:
•
•
•
•
•

Vidareutveckla och utöka konceptet Bowlingambassadörer
Stötta ett gemensamt större utskick till beslutad målgrupp
Uppmuntra och stödja hallarna att hålla nybörjarkurser och prova-på
Arbeta vidare med borjabowla.se
Bowlingmattan

Mål:
-

200 nya licenser under 2020-2021

Mätpunkter:
-

Antal nya licenser

-

Antal genomförda insatser via förbundet

-

Antalet publicerade aktiviteter på Börjabowla.se

3. Parabowling
Aktiviteter under säsongen
•
•
•
•

4-5 ledarträffar för planering av verksamheten
Distriktsmästerskap, Poolspel och High Five (när det är läge att köra igång så kommer vi att
försöka genomföra det vi anser lämpligt)
Utbildning inom områden som Paragruppen finner intressanta
Stöttning av lokala tävlingar hos våra föreningar

4. Utbildningskommittén
Utbildningskommittén arbetar med att erbjuda utbildning för tränare/instruktörer och kunna leverera
sådana tjänster till klubbar, hallar och bowlare i distriktet. Ett av våra fokusområden är att leda träningen
av deltagarna i Team Stockholm. Vi förmedlar också Stockholmsidrottens utbildningar till klubbar och
enskilda via våra informationskanaler. Vi vill också säkerställa en vidareutveckling av de tränare som vi har
i distriktet. Vi kommer att arbeta med aktiviteter och åtgärder som är kopplade till att öka antalet
licensierade medlemmar, framförallt ungdomar.
Utbildningskommitténs mål är att främja utvecklingen av Stockholmsbowlingen till ökad konkurrenskraft.
Aktiviteter:
•
•
•
•
•

Vidarerutbildning genom tränarbooster
Bistå juniorkommittén i utvecklingen av arbetet med Team Stockholm
Förmedla relevanta utbildningar ur Stockholmsidrottens utbud
Vara behjälplig i vår satsning mot rekrytering av ungdomar
Bistå parakommittén i deras arbete med rekrytering och utbildning av tränare

Mål:
-

Vara i framkant med egna utbildningar i olika ämnesområden
Genomföra Boostutbildningar
Stötta med planering och genomförande av Team Stockholm
Stötta med planering och genomförande av tränarutbildning inom Parakommittén
Stötta föreningarna i sina kontakter med RF SISU Stockholm

Mätpunkter:
-

Antal
Antal
Antal
Antal

genomförda Tränarboostar
aktiva tränare som är delaktiga i någon form av tränaraktiviteter
aktiva ungdomar som vi nått via vår extra satsning på rekrytering av unga
deltagare på våra utbildningar och träffar

5. Juniorkommittén
Ungdomsbowlingen ska lyfta med trygg värdegrund. Inga aktiviteter blir riktigt bra om vi inte har en trygg
värdegrund. Vi vill satsa på ungdomsverksamhet som vill ha verksamhet med rätt värdegrund. Vi måste
bidra till att erbjuda trygga idrottsmiljöer för våra utövare. Denna säsong genomför vi en stor satsning på
ungdomsverksamheten. Vi kommer att arbeta med de föreningar och hallar som vill bedriva
ungdomsverksamhet med rätt värdegrund och enligt de riktlinjer som projektet fastslår. Med anledning av
detta så vill vi också starta ett intensifierat arbete för en trygg idrott.
Aktiviteter:
•
•
•
•

•
•

Stockholm Junior Challenger Grand Prix Tour
o 6 tävlingar
Juniorleague
o 6 – 8 omgångar
Junior-DM
o Öka antalet deltagare från 18-19
Team Stockholm
o I samverkan med UtbK planera och genomföra en kvalitativ utbildning för våra unga
bowlare i distriktet
Distriktsmatch ska genomföras
Vara ett stöd i ungdomssatsningen genom utbildning och riktlinjer

Mål:
-

Att GP-touren ökar i antalet deltagare

-

Att Juniorleague minst behåller det antalet lag som deltagit 18-19

-

Att Junior-DM har fler deltagare och kompletta finalfält

-

Att genomföra ett lyckat Team Stockholm, med avslutande distriktsmatch

-

Att stötta de föreningar som vill arbeta med rekryteringen

-

Att alla föreningar som har ungdomsverksamhet arbetar med en trygg värdegrund

Mätpunkter:
-

Antal aktiva i våra aktiviteter ska öka med minst 5%

6. Serie- och tävlingskommittén
Vi vill fortsatta erbjuda en attraktiv Stockholmsliga och olika Distriktsmästerskap.
Aktiviteter:
•
•
•

Stockholmsligan med både 8-mannalag och 4-mannalag
Arrangera ett slutspel i de högsta divisionerna i STL
Distriktsmästerskap; Individuellt, Mixed, 3-manna

Mål:
-

Att behålla Stockholmsligan i nuvarande omfattning

-

Att få in fler deltagare/lag till våra distriktsmästerskap

Mätpunkter:
-

Antal aktiva i våra aktiviteter ska öka med 10%

7. Ekonomi
Mål:
- i de satsningar som görs ska så många medlemmar som möjligt involveras, fler deltagare ska ha
möjlighet och vilja delta, i alla de aktiviteter i genomför som kostar pengar.
- fortsatt kontroll med support för tävlingar och utbildningar som genomförs.
- att med den nya situationen att förbundet inte har någon anställd kanslist och att även det fysiska
kansliet nu har avvecklats, så är målet att med ideella resurser, till största delen, ha ett bra
fungerande "kansli" som stödjer medlemmarna och verksamheten.
- då vi frigör ekonomiska resurser, ingen anställd personal, är målet att skapa fler aktiviteter och
därmed fler medlemmar. Det kräver dock att vi är fler ledare som delar på den gemensamma
arbetsbördan.
- att anpassa en viss del av vår verksamhet utefter de nya kriterierna som SDF-bidraget i framtiden
kommer att baseras på.

