Alle klubbene underlagt Oslo Bowlingkrets

Oslo, 17.10.2001

VEDR. FORMANNSMØTE PÅ KOLBOTN 22. AUGUST.
Hei alle sammen.
Vi innkalte til formannsmøte den 22. august på Kolbotn for primært å ta opp
rekrutteringsproblemet i kretsen.
De klubbene som stilte var: Lørenskog BK, Skru BK, Solli BK, Lillestrøm BK, Kolbotn BK,
Sofiemyr BK, Metro BK, Strømmen BK og Frogner BK.
De 4 sistnevnte klubbene ble representert av styremedlemmer i OBK.
Vi fikk luftet noen ideer om hva vi kunne tenke oss å gjøre, samt hva dere kunne tenke dere å
gjøre. Det som var hovedtema var rekruttering.
7 av de fremmøtte klubbene var i utgangspunktet interessert, men ønsket et lite antall juniorer
til rekruttering. 2 av klubbene var ikke interessert.
Det er ikke lett for en krets å starte opp et seriøst arbeid når så få klubber er interessert i en
utvikling. Å starte trenerkurs, turneringslederkurs og andre tiltak er vanskelig når få klubber
stiller opp. Vi vil med dette brevet presisere at det er veldig viktig med rekruttering. Får vi
ikke inn nye unge medlemmer så vil tilslutt klubbene ikke lenger eksistere.
Vi kommer til å ta kontakt med de 7 interesserte klubbene for å prøve å kartlegge en utvikling
fremover. Det vil være med både trenerkurs og andre tiltak for rekruttering.
Til de klubbene som ikke stilte opp på møtet, hadde det vært veldig hyggelig med en
tilbakemelding på om dere er interessert eller ikke i rekrutteringsarbeid.
Som vi og informerte om på møtet så ble det avholdt Idrettens dag på Rådhusplassen den
1. september som vi deltok på. Vi bygde en 12 meter lang bowlingbane og hadde ordentlige
kuler og kjegler. Vi fikk kjemperespons selv om værgudene ikke var helt på vår side denne
dagen. Vi føler at vi fikk igjen for arbeidet. Det var også en ørliten TV-dekning på NRK
dagen etterpå. Mer enn det kan vi vel ikke forlange. Alt i alt, veldig positivt. Vi har mange
ungdommer/barn å ta tak i.
Med vennlig hilsen
for Oslo Bowling Krets
Sverre Lund
Leder
__________________________________________________________________________________________

Adresse: Oslo Bowling Krets, v/Sverre Lund, Lillebakken 6C, 1162 Oslo
http://www.oslobowlingkrets.com

