Til Klubber/Medlemmer
i Oslo Bowlingkrets

Oslo , 16.11.2001

Styret i Oslo Bowlingkrets har på siste styremøte gjennomgått hva som skal til for å få
sponsorer til Bowlingen.
Vedlagte brev gir mer om det som ble gjennomgått.
Det vi ønsker av dere som er aktive bowlere eller aktive i bowlingmiljøet er å få tak i
interesserte folk som kan tenke seg å gjøre en innsats.
Dette er nybrottsarbeid og dere får være med på å forme dette for Bowlingen og klubbene.

Ta kontakt med oss snarest!
Ring eller mail allerede idag!

Med hilsen

Sverre Lund
Leder
Oslo Bowlingkrets
__________________________________________________________________________________________

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

I Norges Bowlingforbund er vi i ferd med å knytte til oss et profesjonelt sponsorfirma for å få
hjelp til å skaffe flere midler til økt satsning på alle plan innen norsk bowlingsport.
I denne forbindelse har jeg på vegne av forbundstyret tatt kontakt med samtlige kretser for å
informere om hva vi jobber med . Dette for å få hjelp til å rekruttere personer som kan være
interessert i å få bowling som sport bedre kjent.
De av dere som var på tinget vil huske at dagens budsjett har nok inntekter til å dekke
nødvendig drift, men minimalt med midler til økt satsning på både junior, topp og bredde.
Dette ønsker forbundsstyret å gjøre noe med, men vi har innsett at dersom vi skal presentere
oss profesjonelt utad, trenger vi hjelp. Vi har derfor tatt kontakt med et sponsorfirma og spurt
om de vil jobbe sammen med oss. På vårt første møte kom det tydelig frem at de så et
potensiale i å bruke bowling som en del av sitt tilbud til næringslivet, i forbindelse med
aktiviteter som kick-off, team building og lignende.
Jeg fikk lov til å presentere våre planer for styret i Oslo Bowlingkrets. De var meget velvillige
til samarbeid dersom vi får med oss flere som er villige til å stille opp og hjelpe til under
eventuelle arrangementer o.l. i Oslo regionen. Jeg har også møtt velvilje til deltagelse fra flere
av våre toppspillere og forbundstrener, men vi tenker også vanlige bowlingspillere og det er
derfor jeg nå henvender meg til Dere for å få kontakt med personer som kan tenke seg å være
med på å lage en profesjonell presentasjon av bowling, samtidig som klubben kan få
inntekter.
Prosjektet er i startfasen og har ingen faste planer eller datoer enda,men det er viktig å ha det
nødvendige underlaget klart på forhånd og en uunnværlig del av dette er mennesker som
interesserer seg for bowling og er glad i å vise frem og fortelle om sporten sin til andre
mennesker.
Dersom du vil vite mer og kanskje bli med på vårt "Oslo Team" så ta kontakt med Sverre
Lund i Oslo Bowlingkrets tlf: 924 58411 eller meld deg på direkte på våre Websider på
http://www.oslobowlingkrets.com.
Vi vil ta kontakt med deg når videre planer er klare.

Mange hilsener
Wenche Andersson Oppegaard
NBF forbundstyret – marked/sponsor

Sverre Lund
Leder i Oslo Bowlingkrets

__________________________________________________________________________________________

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

