
Skolernes Idrætsdag på besøg i BBKL

I følge kontaktlæreren på Brønderslev Gymnasium havde 40 elever fra både Gymnasium og HF 
meldt sig til bowling forud for Skolernes Idrætsdag. Dette var et overvældende antal, idet der kun 
var 12 pladser ud fra det baneantal, det var lykkedes BBKL (Brønderslev Bowling Klub) at 
reservere: nemlig 4 baner.
D. 15.9.2015 kl. 9.30 var sat som mødetidspunkt for de 12 udvalgte elever, desværre var én 
fraværende. De øvrige var ivrige og mødte allerede kl. 9, så alle praktiske forberedelser med at 
finde bowlingsko og egnede bowlingkugler til hver enkelt var således længst overstået, da 
bestyrelsesmedlemmer fra BBKL og bowlingtræner mødte op. 

Der var ligeledes et kamerateam fra Gymnasiet på dokumentationsvisit og i løbet af formiddagen 
kiggede flere lærere forbi.
Formanden for BBKL Ulla Sidelmann holdt en kort præsentation af klubben og gav så ordet til 
træner Dorte Sidelmann, som gav eleverne en kortfattet gennemgang af, hvordan man holder en 
bowlingkugle, hvordan man svinger armen samtidigt med tilløb og afleveringen af kuglen. 

Banens opbygning og keglernes placering blev også gennemgået, så eleverne var teknisk 
grundlæggende rustet til at bowle. Derefter var der så opvarmning, hvor træner og medlemmer af 
bestyrelsen hele tiden var klar med tips for at forbedre elevernes bowlingstil.

Instruktion v. Dorte Sidelmann

Kamera-team fra Brønderslev Gymnasium festligt klædt ud!



Efter en tid med opvarmning skulle det så være alvor for de fire hold elever – en kamp startede, 
hvor hvert banehold kom til at spille mod de andre. Et hold var jo desværre kun på to, så 
bestyrelsesmedlem Christian sprang til og spillede med.
Alle gik op i det med liv og sjæl og der var stor glæde ved hvert strike, der kom, og faktisk kom der 
en hel del, efterhånden som eleverne fik mere og mere tag på bowlingens svære kunst.

Da klokken var 11.30, var kampene forbi, og eleverne regnede med, at der skulle kåres én vinder – 
BBKL havde dog udtænkt en mere social løsning, nemlig at alle vandt en T-shirt, så 11 glade 
”vindere” gik videre til dagens program på Brønderslev Gymnasium.  

De 11 glade bowling-elever - én ønsked ikke afbildning, 
det respekterer vi selvfølgelig
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