
DANMARKS BOWLING FORBUND

Kommunikationsfrivillige til team, der 
kan tage kegler!

Går du med en journalist i maven? Har du en særlig interesse for pressen og 
opsøgende mediearbejde? Eller er du måske en ørn til sociale medier og online 

tilstedeværelse? – Så skal du helt sikkert kigge videre her.

Som frivillig i vores kommunikationsteam tæller opgaverne bl.a.:
Nytænke, udvikle og vedligeholde vores online platforme (Facebook, hjemmeside, Instagram)
Vinkle historier fra bowlingsporten (bl.a. vores events og resultater) til hjemmeside og digitale 
platforme
Skrive pressemeddelelser og skabe traditionel omtale og kontakt til pressen: Lokalaviser såvel som 
landsdækkende aviser
Udvikle og vedligeholde nyhedsformidling til vores medlemsklubber og atleter (både politisk 
information samt aktivitetsmæssige inofrmationer)

Respekt - Dialog - Sammenhold - Udvikling

Danmarks Bowling Forbund leder nemlig efter et team af dygtige frivillige, der kunne tænke sig at være 
ansvarlige for al intern såvel som ekstern kommunikation for bowlingsporten. Det bliver et team med stort 

ansvar og flere berøringsflader, som skal sørge for at få bragt bowlingsporten på landkortet. 
 

Vi er klar over, at bowling ikke er det mest sexede emne at lave kommunikation for – men vi lover dig en 
arbejdsgang med let til latter, fede events, højt til loftet med plads til at præge egne arbejdsopgaver og 

passionerede mennesker som kollegaer.

Mulighed for at optimere dine kompetencer inden for kommunikation
Blive bedre til at skrive og vinkle historier og pressemeddelelser
Erfaring med brugen af sociale medier
Mulighed for at skabe netværk inden for sport, presse og medier
Erfaring med livet i en politisk styret forening
Mulighed for kurser og workshops inden for kommunikation, sociale medier og lignende.

Du får: 

Om dig:

En flot og fin uddannelse er ikke lige så vigtig som gå-på-mod. Du er god til at skabe dig et 
overblik over flere forskellige opgaver, og mod på at finde netop DIN niche.

Om DBwF:

Danmarks Bowling Forbund er en paraplyorganisation for hele bowlingsporten. Vi 
kommunikerer derfor bredt til mange forskellige målgrupper, både inden for og uden for 
sporten. Vi har godt 5000 medlemmer fordelt på 157 klubber.

Vi er allerede godt i gang med udvælgelsesprocessen, så send gerne en mail hurtigst 
muligt med et par ord om dig selv, og hvad du interesserer dig for inden for kommunikation, 
hvis du vil komme i betragtning til en stilling i gruppen

KONTAKT: Jan Donde på mail jdo@bowlingsport.dk


