Välkommen till
Team Eldklotet BK
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Syfte
Vi vill med detta ramverk välkomna alla barn, ungdomar och föräldrar till föreningen. Vi vill även
kunna använda denna till att ha en gemensam grund för spelare, ledare och föräldrar och på det
sättet förenkla och förtydliga klubbens arbete. Vi vill även ge föreningens syn till de frågor som kan
uppstå kring träning och matchspel.

Bakgrund
Team Eldklotet BK startades 1995 av Lars Johansson och Rose-Marie Ragnarsson med flera då de såg
behovet av en barn- och ungdomsklubb i Mariestad. Föreningen är moderklubb för flera framstående
bowlingspelare. Therese Forsell har spelat i elitserien och landslaget, Martin Forsell har spelat i
elitserien och spelar numera i Team Mariestad, Kim Ojala spelar i elitserien nu och tidigare i
juniorlandslaget samt Alexander Larsson som också spelar i elitserien nu. Dessutom hade Mariestad
tidigare ett eget elitserielag, BK Qvinns, när tidigare Eldklotetspelarna Jennie Forsvall, Malin
Ragnarsson, Elin Andersson och Frida Bergkvist spelade där.

Målsättning
Målet med föreningen är att barn och ungdomar i Mariestad ska kunna upptäcka sporten bowling.
De ska kunna utvecklas så mycket som möjligt efter sina egna förutsättningar samtidigt som de ska
ha en meningsfull och rolig fritidssysselsättning. Vi vill fortsätta vara en del av ”bowlingfamiljen” i
Mariestad genom att fostra blivande bowlingspelare till stadens seniorlag.
Vi vill samtidigt ge möjlighet för de ungdomar som vill att utveckla sina ledaregenskaper genom att
vara en del av ledargruppen kring bowlingsskolan. Föreningens mål är att kunna erbjuda klubbens
nya ledare tränarutbildning via Västergötlands bowlingförbunds regi.
Föreningen vill också verka för en fortsatt gentlemannasport med ett gott uppförande och en god
kamratskap.

Bowlingsskola/måndagsträning
I bowlingsskolan på måndagar sker en start till bowlingsspel. Ledarna lär ut grundläggande
bowlingteknik för att på ett roligt sätt få en känsla för klot och bana. Utrustning med klot och skor
kan lånas i bowlinghallen. Vi erbjuder två provträningar där engångskostnaden betalas direkt till
bowlinghallen, därefter betalas träningsavgiften terminsvis. Under provträningen har man möjlighet
att använda staket men målet är att alla även under bowlingsskolan ska spela utan staket för att lära
sig rätt teknik.
Då träningsgruppen till största delen består av många yngre barn ser vi gärna att föräldrar stannar
kvar i bowlinghallen och hjälper till med att hålla uppsikt över sitt barn och stöttar våra unga ledare.

Seriespel
När spelaren har tränat en längre period, är engagerad, klarar av att koncentrera sig under en hel
match och vill ”komma vidare” finns möjlighet att börja spela seriespel. Det är föreningen, föräldrar
och barnet/ungdomen som gemensamt ska komma fram till när det är dags för seriespel. Har man
som förälder eller spelare funderingar kring detta går bra att ta kontakt med någon ur styrelsen eller
någon tränare för att höra om det är aktuellt med seriespel. Inför varje hösttermin planerar styrelsen
för kommande seriespel där antalet anmälda lag beror på hur många licensierade spelare klubben för
tillfället har. Det är därför oftast aktuellt med start av matchspel just till hösten.
Seriespelet sker i en ungdomsserie via Västergötlands bowlingförbund där det anordnas ett slutspel
varje vår.
Svenska bowlingförbundet anordnar spel i Svenska Ungdomsligan (SUL) vilket innebär att man spelar
matcher via Bakers spelsätt. Spelarna turas om att spela var sin ruta i serierna, alla matcher sker i sin
hemmahall och man registrerar in resultatet elektroniskt där matchresultatet först blir klart när båda
lagen lagt in sitt resultat.
Föreningen hjälper till att ordna med en bowlinglicens som krävs vid allt matchspel. Som förälder får
man vara beredd på att åka på bortamatcher för att stötta hela laget.
En förutsättning för att vara aktuell till matchspel är alltid en kontinuerlig träning på ordinarie
träningstid oavsett vilken nivå spelaren är på.

Tisdagsträning
Träningen i tisdagsgruppen inriktas på lite mer avancerad bowlingteknik och spelövningar. Spelarna
har nu oftast börjat spela seriespel och senare även andra tävlingar som till exempel Junior Masters
och Västgöta Open. Det finns ett flertal tävlingar att anmäla sig till där spelare tillsammans med
föräldrar får ta stort eget ansvar att hitta och anmäla sig till.
Spelaren kanske nu har eget klot och skor men det finns fortfarande möjlighet att låna i hallarna.
Alla spelare i Eldklotet har möjlighet att få personlig hjälp med sin träning och rådgivning angående
utrustningen både vid träning och övrig tid via hallansvarig Gabriel Karlsson som har erfarenhet
sedan 97/98 med tränaruppdrag. Han har gått steg 3-utbildning och har varit tränare i Eldklotet
sedan 2001.

Frånvaro
Team Eldklotet BK är en liten förening som är i stort beroende av bowlinghallen. Exempelvis har vi ett
reducerat pris för de banor vi ”hyr” till träningsgrupperna. Det är därför viktigt att man vid eventuell
frånvaro meddelar detta så snart som möjligt men senast klockan 16.00 träningsdagen. Detta ger
förutsättning för klubben att avboka bana vi inte behöver och för bowlinghallen att hyra ut till fullt
betalande kund. Frånvaro meddelas bowlinghallen via telefon 0501-185 80.
Vid eventuell frånvaro till matchspel ska detta anmälas så snart som möjligt till lagledare så att
ersättare kan sättas in.

Uppförande på banorna
För att våra målsättningar ska kunna uppfyllas behöver vi gemensamt tänka på hur vi förhåller oss till
varandra:
 Alla visar god kamratskap gentemot ”idrottskompisar” oavsett ålder, kön, nationalitet,
religion, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.
 Alla stöttar och hejar på alla Eldklotare oavsett lag eller grupp.
 Alla uppträder juste mot motståndare, ledare, föräldrar och publik.
 Alla tänker på uppförandet där svordomar och kränkande ord inte får förekomma.
 Alla måste ta hänsyn till spelarna runt omkring sig vid banorna. Det innebär att tänka på
högerregeln för att undvika olyckor, inte springa omkring eller sparka, stampa eller slå
omkring sig.
 Alla håller rent och snyggt omkring sig både i hemma- och bortahall.

Mariestads övriga klubbar
När man är redo att ta nästa steg i sitt bowlingsspel finns flera seniorlag i Mariestad som alternativ.
Spelet är nu mer resultatinriktat med mer tydliga mål och här ska man själv stå för material som klot
och skor med mera. Kontakten med blivande klubb sköts till största delen av spelaren själv.
Information om och kontaktuppgifter till de olika klubbarna hittar du lättast via Mariestads
bowlingcenter.
Klubbarna i Mariestad:
Team Mariestad BK
BK Gärdet
Mariestads bowlingsällskap (MBS)
BK Qvinns
JLIF
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