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Vision 2025 

Svenska Bowlingförbundets årsmöte antog 2017 ett nytt handlingsprogram 

Vision 2025. Programmet är en satsning på att fortsätta utveckla Svensk 

Bowling och genomföra sin verksamhet på ett professionellt sätt i en 

stimulerande och positiv miljö. Vi skall bedriva idrott i förening för att ha roligt, 

må bra och utvecklas. Vi ska utveckla verksamheten så att alla oavsett ålder 

har möjlighet att utföra sporten bowling som sin idrott 

 

Vår vision: Bowling – en sport för alla – hela livet 

 

Verksamhetsidé 

Bowlingen skall vara en för all tillgänglig och attraktiv sport som engagerar 

och omfatta både elit och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. 

Verksamhetsidén beskriver hur vi tänker göra för att kunna leverera 

verksamheten som för oss i visionens riktning. 

 

Värdegrund 

Vår gemensamma värdegrund finns för leda oss i allt vi gör. Basen i vårt 

arbete bygger på våra fyra områden som skall prägla och påverka allt i vårt 

dagliga arbete och allt vi gör. 

Fokusområden 

Vi har delat upp arbetet i sex områden: Organisation, Rekrytering 

Marknad/Kommunikation, Digitalisering, Sporten och Ledare.  

Alla dessa områden är givetvis viktiga men att behålla de vi har och att 

rekrytera nya bowlare är en nyckel till framgång. Genom att bygga på vår 

värdegrund: glädje och gemenskap, allas rätt att vara med, rent spel och 

demokrati och delaktighet samt att vi göra detta med människan i centrum 

kan vi nå våra mål. 

Vi kan inte göra allt centralt utan behöver ett aktivt stöd från föreningar, 

bowlinghallar samt SDF. Vi har därför tagit fram ett arbetsdokument för att 

stegvis arbeta fram en plan för hur ni kan bidra till Svensk Bowlings utveckling. 
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Så arbetar du med häftet 

Vi vill att arbetet med detta häfte fokuserar på att se möjligheterna utifrån de 

förutsättningar ni har idag. Vi är nämligen övertygade att alla kan göra något, 

för att förbättra sin verksamhet med sina befintliga resurser. Se möjligheterna 

utifrån era styrkor och agera istället för att se hinder i hoten och era svagheter. 

Fokusera på att hellre göra en liten förbättring än att ha stora planer stannar 

vid goda idéer. För bara genom handling kan vi till slut nå en verksamhet i 

linje med vår vision. 

Målgrupp 

Arbetet genomförs med hela styrelsen inom ett SDF eller förening. Man kan 

givetvis välja att bjuda in fler både ledare och aktiva som kan bidra i arbetet. 

Antalet inbjudna skall dock inte överskrida antalet styrelsemedlemmar. 

Omfattning 

Arbetet bör inte omfatta mer än 2-3 timmar. Om så är fallet bör man bryta 

och återsamlas senare för att slutföra arbetet. 

Arbetsform 

Arbetet genomförs som en ”lärgrupp” där man också kan ta hjälp från SISU 

Idrottsutbildarna. Registrering av lärgruppen sker via utbildningsmodulen i 

IdrottOnline. Arbetet i lärgruppen fungerar som bäst om man är 5-8 deltagare 

(minimum 3). Är ni fler kan ni dela upp er i mindre grupper som gör varsin 

sammanställning i slutet av arbetet. Även om samtliga förväntas delta aktivt 

behöver någon leda samtalen. Denna ”lärgruppsledare” behöver inte kunna 

mer än andra men skall och ha ett ansvar för att alla skall komma till tals och 

att gruppen kommer i mål med arbetet 

Hjälpmedel 

Arbetet med lärgrupperna skall genomföras med hjälp av det material som 

gemensamt tagits fram för att utveckla Svensk Bowling. Vår 

Verksamhetsinriktning VI2025. Saknas materialet v.v. kontakta kansliet för att 

erhålla en digital kopia av materialet som kan delas ut inför arbetet. 

Styrelsen i respektive distrikt eller förening skall givetvis arbeta aktivt med 

slutsatserna från arbetet och följa upp vid varje styrelsemöte. 



 

4 

 

Följande rubriker kan ingå i er projektplan för att utveckla 

Svensk Bowling 

Gör en kartläggning av de saker ni tycker fungerar bra respektive mindre bra i 

er verksamhet. Fokusera på det som ni direkt kan påverka. 

Detta fungerar bra  Detta fungerar mindre bra 

1)                                                 1) 

2)   2) 

3)   3) 

Genom att bygga på det som fungerar bra ska ni jobba fram 5-10 förslag på 

vad ni kan göra för att utveckla verksamheten och Svensk Bowling 

Låt var och en fundera på egen hand och sammanställ sedanalla idéer i en gemensam 

lista 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Välj ut de förslag ni tror får bäst effekt och som ni anser är genomförbart 

utifrån de förutsättningar ni har i er verksamhet idag. 

Vad behöver 

vi göras? 

Hur ska det 

göras? 

När ska det 

vara klart? 

Vem skall 

göra det? 

Vilka resurser 

behövs? 

1) 

 

    

2) 

 

    

3) 

 

    

 

Skicka även till Svenska Bowlingförbundet för att få hjälp med genomförandet 

och tänk på att detta kan medföra en möjlighet att få bidrag via Idrottslyftet 

(gäller endast för projekt för barn- och ungdomar upp till 25 år) 


