Underlag för utbyggnad av
bowlinghallen
Sammanfattning
1. Ungdomsverksamheten i Tingsryd KK har exploderat och växt från 0 st för två år sedan
till ca 40 stycken. Under hösten har antalet redan fördubblats och vi ser ingen mättnad.
Vi har dock slagit i taket för att hitta tider för de nya ungdomarna.
2. De lovande ungdomar som vi har hindras i sin utveckling, ett flertal av dem har redan
debuterat i vårt A-lag. Detta pga det inte finns plats för det.
3. Pensionärerna har slagit i kapacitetstaket, korpen ligger på gränsen och klubben växer
detta leder till en situation där det är svårt att utveckla verksamheten på ett bra sätt.
4. Bowlinghallen kan verkligen bli en samlingsplats för alla Tingsrydsbor, gammal som
ung. Det är redan idag en stor samlingsplats med ca 200 stycken som spelar varje vecka
men det finns en oerhörd potential som ännu är outnyttjad.
5. Via tävlingar, talangläger, representation mm kan vi locka folk till Tingsryd som
förmodligen kommer att komma tillbaka. Detta skapar en dynamik och genererar
inkomster och ett bra rykte som en ställe som satsar på sina idrottsklubbar.
Utvecklingsmöjligheter
●

Företagen upplever att det finns en brist på aktiviteter då de bjuder in kunder och partners till
Tingsryd. Där skulle bowlinghallen fungera som ett fullvärdigt alternativ.

●

Tingsryd KK skulle vilja tacka sina lojala sponsorer med vissa sponsorkvällar där det blir
instruktion av tränare från klubben. Det är ytterst svårt att hitta tider för detta ändamål.

●

Fredric Flink från Tingsryd KK är distriktstränare för talanger från Blekinge och Småland.
Hittills har dessa läger förlagts till Karlshamn och Växjö då de har 10 respektive 12 banor.
Ifall Tinghallen skulle byggas ut kommer läger att förläggas till Tingsryd.

●

Vid utbyggnad öppnas möjligheten att arrangera DM(Distriktsmästerskap) och även att
arrangera en stor inbjudningstävling som riktar sig till alla bowlare i södra Sverige.

●

Jag har inte nämnt lösspel dvs när allmänheten spelar. Desto större klubben blir med dess
växande ungdomsverksamhet ju mer drabbar det allmänheten som vill spela och boka banor.

Befintlig verksamhet
●

Korpen bedriver verksamhet på måndagarna och det rör sig om ca 50 personer som deltar där. I
korpen finns det en stor utvecklingspotential där det vore bra att de behöll sin inkörda dag samt
att de kunde fördubbla antalet deltagar. För att detta skall kunna ske på krävs ytterligare banor.

●

Tingsryds KK ungdomsverksamhet har på två är växt från ingenting till nuvarande status på 40
ungdomar, bara under denna höst har deltagarantalet fördubblas och trenden framöver är att det
kommer att ske en stark tillväxt. Klubben vill bedriva ännu mer ungdomsverksamhet men är
starkt begränsade av att träningstillfällena blir så många att antingen tränare eller ungdomar
inte kan. Denna situation underlättas kraftigt med fler banor då man kan slå ihop flera
träningspass och dessutom ha fler tränare samtidigt för att behålla kvalitén.
För de ungdomar som är lovande och vill satsa på bowling och gå upp till två träningar i
veckan som man kan göra i de flesta andra sporter kan idag inte ta det steget.

●

Skolorna utnyttjar bowlinghallen för elevens val. Denna aktivitet är begränsad till 16 deltagare
trots att intresset är större. Denna aktivitet kan fördubblas med fler banor.

●

Tingsryd KK har en hög ambitionsnivå, de ligger i tvåan och har vunnit serien tre år i rad. De
har dock inte lyckats att knipa platsen till ettan via kval. Denna säsong ser det lovande ut,
klubben siktar inom några att ligga i allsvenskan och vara det högst placerade laget i
seriesystemet. Denna ambition kräver ytterligare träning och utveckling av våra talangfulla
juniorer.

●

Pensionärerna som tillhör Tingsryd KK är 32 stycken. Men totalt är det ca 70 stycken
pensionärer som spelar i Tinghallen på regelbunden basis. Det finns fler pensionärer som vill
vara med som nekas pga av brist på banor.

