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Kære Klubber 
 
I inviteres hermed til et online netværksmøde 23. november kl. 18.30 – 20.30 med fokus 
børn og unge. 
 
De 3 primære målgrupper i strategiaftalen på børn og unge området er: 

- Rekruttering af 7-12 årige 
- Fastholdelse af 16-24 årige 
- Opstart af parabowling for børn og unge 

 
Program for dagen 

Aktivitet Tid 

Intro ved konsulent 18.30 – 18.35 

Oplæg fra konsulent omkring strategiafta-
lens betydning for arbejdet med børn og 
unge i DBwF 

18.35 – 18.50 

Diskussion deltagerne imellem, med fokus 
på indholdet i den nye strategiaftale 

18.50 – 19.20 

Opsamling fælles, med de vigtigste pointer 
fra grupperne 

19.20 – 19.30 

Pause 19.30 – 19.40 

Oplæg netværksmødernes fremtidige ud-
formning 

19.40 – 19.45 

Diskussion netværksmøder fremadrettet 19.45 – 20.15 

Opsamling fælles, med skriftlig tilbagemel-
ding undervejs i gruppearbejdet 

20.15 – 20.25 

Afrunding 20.25 – 20.30 

 
Dato og tidspunkt:  23. november kl. 18.30 – 20.30 
 
 
Tilmelding:  kontor@bowlingsport.dk - Med oplysning om: 

• Klub 

• Deltagernavn  

• Mailadresse 

• Tilkendegivelse af eventuel interesse i en eller flere af de 3 
primære målgrupper 

 
Tilmeldingsfrist:  Senest 20. november. 
 
Spørgsmål: Mads Svendsen-Tune mst@bowlingsport.dk  
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Netværksmøde – Børn og unge 
Der vil blive oprettet et netværk, hvor klubberne, der er interesserede i børn og unge udvik-
ling, kan sparre med hinanden. På længere sigt er målet at erfaringer, idéer, fejltagelser og 
succeser spredes ud til interesserede klubber i hele bowlingsporten. Yderligere skal der 
skabes netværk både lokalt og nationalt klubber imellem, hvilket skal skabe muligheder for 
samarbejde imellem klubber, drevet af klubber. Der vil være indlæg fra klubber, der deltager 
i det strategiske arbejde, omkring hvad det indebærer for klubben, både positivt og negativt. 
Netværket vil dermed også være en måde at holde interesserede klubber opdateret omkring 
det strategiske børn og unge arbejde i DBwF.  
 

Strategiaftale og opstart af netværk 
Der vil ved det første netværksmøde være fokus på 2 ting; strategiaftale på børn og unge 
området og opstart af børn og unge netværk. Børn og unge sporet af vores strategiaftale 
med Danmarks Idrætsforbund, vil blive præsenteret i dybden af udviklingskonsulent på børn 
og unge området. Herefter vil deltagerne blive fordelt i diskussionsgrupper, hvor perspekti-
verne for den enkelte deltager/klub, i forhold til strategiaftalen vil blive vendt. 2. del af mødet 
vil have fokus på opstarten af netværket i det hele taget. Først vil der være en præsentation 
af tankerne omkring netværket fra udviklingskonsulentens side, og herefter vil der være dis-
kussion i grupper omkring tanker omkring netværket fremadrettet. 
 

  


