Ett exempel på Checklista när du vill träffa icke
sportbowlare på din hall:
1. Diskutera med hallen vilka arrangemang de har på hallen (korpen, halligor för
icke licensierade etc.)
2. Välj någon av aktiviteterna som ni tycker passar er förening
3. Bestäm med hallen om lämplig tid
4. Ta upp på ert klubbmöte vilka som ska delta (lämpligt med 2-3 personer)
5. Be hallen gå ut med informationen i högtalaren innan de startar sitt spel
6. Förbered informationsblad som du vill diskutera utifrån (se bilagor)
7. Förbered klubbrummet eller annan plats så det inbjuder till informationen ni ska
ha
8. Förbered vem som informerar om vad
9. Erbjud deltagare att komma ner till er träning eller möte, ge ut kontaktpersoner i
föreningen etc. eftersom de inbjudna på mötet förmodligen inte tar något beslut,
det handlar om att inbjuda till samarbete

Det handlar om införsäljning av såväl bowlingsporten
som din förening!

Lite information om klubben
Xx är en klubb som funnits sedan 19xx, har xx medlemmar och fördelat på herrar och
damer. Åldersfördelningen , den äldsta aktiva spelaren är xx år och den yngsta är xx år.
En fördel med sporten är att den har inga begränsningar i ålder.
Här berättar ni lite om er verksamhet:
Ligaspel
Träningskvällar
KM
Juniorverksamhet
Tränare
Social samvaro
Styrelsearbete
Annat
Hur ni informerar genom hemsida, månadsmöten etc.
Vad finansierar vi vår förening och vad för jag som medlem för min avgift, exempel:
•
•
•
•
•

Medlemsavgiften
Licensavgiften
Träningsavgift
Ligaspel
Etc.

Varför är det så trevligt att vara medlem i Er förening!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exempel på information till de som ni vill träffa på hallen
– kan med fördel delas ut medan de spelar på hallen

•
•
•
•
•
•
•

Vi har sett dig här i bowlinghallen en längre tid
Vi har sett när Du spelar
Vi tycker det är trevligt med nya ansikten i hallen
Och nu vill vi gärna berätta om vår förening här på hallen
Berätta hur det fungerar i en bowlingklubb
Och lite annat smått och gott
Och självklart svara på dina frågor

