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Kære bowlingleder / træner / samarbejdspartner 
 
 
Du og din familie ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Tak for samarbejdet i 2019. Du har i årets løb, sammen med andre frivillige i klub og DBwF 
regi, endnu engang gjort en forskel for bowlingsporten i Danmark. 
 
Kulturen er stadig udfordret. Der er derfor al mulig grund til at vi alle værner om vores 
Værdisæt, og såvel internt som eksternt fremstår som de gode rollemodeller. 
 
RESPEKT, SAMMENHOLD, DIALOG og UDVIKLING må og skal være drivkraften. 
 
Ikke mindst udvikling er indbegrebet i strategiplanen ”fælles mål”, hvor fastholdelse og 
rekruttering er omdrejningspunktet. Fælles mål handler også om fælles ansvar. Vi glæder 
os til samarbejdet med klubberne og alle øvrige frivillige ressourcer om disse vigtige emner, 
også i 2020. 
 
Bestyrelsen har allerede nu fokus på det strategiske arbejde i den nye periode 2022-2025. 
 
På det sportslige plan har klubberne igen i 2019 leveret fremragende atleter til såvel 
ungdoms som seniorlandshold. Det blev endnu et år med internationale medaljer til dansk 
bowling. Tak og tillykke. 
 
I 2020 kan vi se frem til endnu en omgang Skole OL. Der er skabt en enestående 
rekrutteringsplatform for ungdomsafdelingerne. Men Skole OL gør det på ingen måde alene. 
Skole OL er et af midlerne. Det er benhårdt og målrettet arbejde på alle niveauer at 
fastholde og rekruttere børn og unge. 
 
Det nye kommunikationsudvalg er kommet godt i gang. Vi ser frem til udvalgets fortsatte 
arbejde, der skal skabe nye medievinkler og større kendskab til sporten.  
 
Vi benytter samtidig lejligheden til at byde vores nye projektleder Tina Kirsten Andersen 
velkommen ombord. Tina har fuld fokus på strategiarbejdet og uddannelsesområdet. 
 
Endnu engang glædelig jul og godt nytår til alle 
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