Slå en strike för IFK!
I.F.K. Stockholm BK är en av landets äldsta bowlingklubbar. Vår verksamhet startade
1 oktober 1922, d.v.s. 2012 fyllde vi 90 år! Bowlingklubben är en del i landets första och därmed
äldsta IFK-förening – Idrottsföreningen Kamraterna Stockholm – I.F.K. Stockholm.
Mer om IFK kan du läsa på hemsidan – www.ifkstockholm.se.
Bowlingklubben har ungefär 25 medlemmar varav 13 är aktiva bowlare. Vi tränar och har vår
hemmahall i New Bowl Center – Gullmarsplan (T-bana/Tvärbana/Buss).
Träningstid varje tisdag mellan kl 16.15 - 17.30 från mitten av augusti fram till mitten av maj.

Målsättning och verksamhetsinriktning
-

vi ska spela bowling under trevliga och kamratliga former
vi ska uppnå både individuella och lagmässiga framgångar i samband med bowlingutövandet
vi ska bygga vår verksamhet på ideellt engagemang både från ledare och aktiva
vi ska ge en gemenskap som är öppen för alla oavsett egen ambitionsnivå
vi ska ha ett gott kamratskap och evenemang både på och utanför banorna
det ska finnas utrymme för spelare som vill trappa ner eller bara spela bowling för nöjes skull

Verksamhet
- vi deltar i seriespel och har för närvarande ett 8-mannalag som spelar i Division 3
- under spelsäsongen spelar vi om flera månads- och hederspriser
- på våren kämpar vi om den åtråvärda Klubbmästartiteln
- i maj deltar vi i Nordiska Kamratmästerskapen – en tävling öppen för IFK-föreningar i Sverige och
Finland som spelas på respektive hemmahall
- en av spelårets höjdpunkter är den återkommande klubbmatchen mot våra kamrater i Finland Bowlingföreningen HIFK. Detta utbyte startade redan 1964 och vi spelar växelvis i respektive land

Framtiden
Vi har som så många andra bowlingföreningar tappat medlemmar under senare år. Vi vill nu göra ett
avstamp inför de kommande tio åren och söker nu nya medlemmar - du kan vara nybörjare eller
"gammal i gemet", ung eller gammal - alla är välkomna! Vi är öppna för olika alternativ när det gäller
träning, serie- och tävlingsspel.

Välkommen att bowla med IFK Stockholm!

