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Invitation til Ungdomsbowlingens aktører – 

 Fastholdelse af børn og unge i Bowling 
 
Der vil blive afholdt to spotkurser for ungdomsbowlingens aktører i november må-
ned.  
 
Deltagelse ved kurserne er gratis, og der vil være en sandwich, sodavand og kaffe 
undervejs ved begge seminarer. 
 
Dato og tidspunkt:  21. november kl. 14.00 -18.00 Skanderborgvej 226, 

8260 Aarhus (Viby J) 
 
 22. november kl. 14.00-18.00 Ro’s have 16, , 4000 Roskilde 
 
Pris:  Gratis 
 
Tilmelding:  klubservice@bowlingsport.dk - Med oplysning om klub, del-

tagernavn og kursussted 
 
Tilmeldingsfrist:  senest 17. november 2020.  
 
Forudsætninger:  Gennemføres ved minimum 6 deltagere per kursus. Deltager-

antallet er begrænset til 20 personer ved begge seminarer. 
 
Spørgsmål: Mads Svendsen-Tune mst@bowlingsport.dk  
 
Vi ser frem til at møde jer og i fællesskab blive klogere på fastholdelse af børn og 
unge i bowling 
 
Kurserne er rettet imod ungdomsbowlingens aktører, dvs. Formænd, ungdomsfor-
mænd, ledere og trænere der har berøring med bowling for børn og unge. 
 
Fokus ved begge kurser vil være fastholdelse af børn og unge i bowlingsporten. Vi 
vil behandle fastholdelse fra flere vinkler, og der vil blive lagt op til debat så vi kan få 
et nuanceret indblik i problemstillingen og lære mest muligt af hinanden.  
 
Der vil være et indlæg fra Jesper Agerbo ved kurset i Roskilde, hvor han vil fortælle 
lidt om hans rejse fra ungdomsbowler til elitebowler, og nogle af de erfaringer han 
har gjort sig i sin rejse med bowling. 
 
Yderligere vil der være et indlæg fra Thomas Jørgensen i Roskilde, omkring hvad 
han har mødt af styrker og barrierer i bowlingsporten fra forældresynspunktet. 
Thomas er yderligere en del af børn og unge gruppen i Danmarks Bowling Forbund. 
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I Viby vil der være et oplæg fra en central person i HUK96, der vil fortælle om nogle 
af de tiltag de har gjort for at fastholde deres børn og unge, og om deres konstrukti-
on som ren ungdomsklub. 
 
Sidst vil der være et indlæg, både i Roskilde og Viby, fra udviklingskonsulent på 
børn og unge området Mads Tune. 
 
Her vil der være fokus på fastholdelse på et mere generelt niveau, herunder hvilke 
tiltag forbundet gør i øjeblikket, og hvilke tanker der ligger for fremtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


