
 

Vision 

Bowling – den rigtige sport for ung og gammel.  

Bowlingklubben Brasilia skal præges af sunde holdninger. Således afspejler værdigrundlaget for 
bowlingsporten sig tydeligt i spillernes opførsel på banen, i publikums adfærd omkring banerne og i 
arbejdet med at udvikle bowlingsporten udenfor banen. 

  
Bowlingklubben Brasilia vil have herrer-, dame- og Ungdomshold på højeste niveau. 
  
Klubben skal søge at gøre spillere modne, så de kan deltage i konkurrence på alle niveauer, fra 
laveste række til opgaver på landsholdsplan. 
  
Klubben skal præge og arbejde for sporten som helhed. 
Vi skal sætte en ære i at arbejde på unions- og forbundsplan. 
Samt relaterede arbejdsopgaver. 
  
Klubben skal have en god og sund økonomi som skal bruges på medlemmernes vel og dygtiggørelse. 
  
Bowlingklubben Brasilia skal tage et socialt ansvar overfor sine medlemmer. 
  
  

Værdier 
Bowlingsporten i Danmark bygger på nogle værdier – det vil sige et sæt af fælles 
holdninger, der ligger til grund for alt arbejde blandt aktive og ledere, og som tilsammen 

definere en særlig bowlingkultur. 
  
Respekt for andre mennesker.  



Andre mennesker omfatter i den sammenhæng bl. a. trænere, medspillere, modspillere, dommere, 

tilskuere, ledere og andre aktive uanset om de kommer fra Brasilia eller fra Danmarks Bowling 
Forbund. 
Respekten for andre indbefatter også at fremføre konstruktive holdninger af andres 

uhensigtsmæssige handlinger. 
Billedlig talt at ” gå efter keglerne og ikke efter manden”. 
  
Fællesskab. 
At tilhøre et fællesskab frem for at stå alene er en grundlæggende værdi for en holdidrætsgren som 
Bowlingsporten. Som deltager i fællesskabet har alle et personligt ansvar for at få fællesskabet til at 
fungere.  
  
Ansvar. 
Det er vigtigt at den enkelte påtager sig et ansvar – det vil sige fokuserer på, hvad man som person 

selv kan gøre, for at få tingene til at ske, frem for alene at stille krav til andres indsats. 
Det personlige ansvar vedrører såvel udvikling af fællesskabet som ens egen udvikling som 
bowlingspiller eller leder. 
  
Konkurrence. 
At konkurrere med andre er en glæde i sig selv og samtidig en vigtig kilde til at udvikle sig og blive 
bedre til sin sport. Konkurrencen skal være ”fair” og udføres med respekt for dem, man konkurrerer 

med. Værdien omfatter også viljen til og glæden ved at vinde. 
  

Strategi 

Virkeliggørelse af visionen forudsætter en bevist satsning på at udvikle en række områder 
indenfor Bowling, samt aktiviteter der styrker klubbens økonomi. 
  
Udvikling af klubben udgør et helt centralt element i strategien, idet en styrkelse af klubbens ledelse 
og organisation er en forudsætning for en positiv udvikling af klubben og sporten. 
Vi skal formulere kvalitetskrav til ledelse og spillere, således at det sikres, at nye medlemmer 

fastholdes og udvikles i klubben.  
  

For så vidt angår økonomi skal der til enhver tid sikres balance mellem indtægter og udgifter igennem 
en stram og sikker økonomistyring. 
  

Målsætning 

2019 – 2023. 

Her anføres de mål der vil sættes for de respektive hold indenfor Ungdom, Damer, Herrer 
og Seniorer. 
Der angives endvidere hvorledes man har tænkt sig at nå disse mål. 
  
Ungdom: 
Søge træner tilknyttet klubben, for en afholdelse af seminar for ungdomsspillere. 

  
Alle: 
Nedsættelse af et velkomst udvalg, der kan tage sig af nye medlemmer i klubben. Der udarbejdes 
en velkomstpakke. 
  
Etablering af et Sponsorudvalg. Det tænkes at udvalget søger salg af reklame til stævner og klubdragt 

m.m.  

 

                                     Bestyrelsen. Juli 2019.                                                                
 


