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Kraftfullt i Hofors

Ny bowlinghall i centrum

Bowling, pub och aktiviteter för alla åldrar

Hofors goda rykte som en framgångsrik och anläggningstät idrottskommun
kommer att stärkas. Hösten 2011 öppnas dörrarna för en helt ny bowlinghall,
med restaurang och sportbar på Centralgatan.
Bakom initiativet står Hofors bowlingklubb,
BK 66.
Lars-Göran Söderström är klubbens ordförande:
- Vi har framgångsrikt bedrivit bowling i Hoforshallens källare sedan 60-talet. Men nu är
det dags för att ta nästa steg. Bowling ligger i
tiden och är en umgängesform för alla åldrar.
Med en ny modern hall kan vi locka fler spelare, motionärer och inte minst ungdomar till
bowlingen. Det här blir ett gediget skyltfönster,
en rolig upplevelse och ett lyft för stadskärnan.
En modern bowlinghall bidrar i allra högsta

”

Med en ny modern hall kan vi locka
fler spelare, motionärer och inte
minst ungdomar till bowlingen. Det
här blir ett gediget skyltfönster, en
rolig upplevelse och ett lyft för
stadskärnan

grad till förnyelsen av Hofors tätort och ett levande centrum.
Offside blir strike
Dagens bowlinghall har endast fyra banor och
ligger anonymt till. Dessutom är den inte alls
handikappanpassad.
- Vi ligger helt offside idag. Jag hör ibland
Hoforsbor som inte ens visste att vi fanns.

Medlemmar med och bygger
Investeringen är på drygt sju miljoner. Hofors
kommun står för lånet till det nybildade bowlingbolaget och verksamheten kommer att drivas ideellt av föreningens medlemmar.
- I anslutning till hallen kommer en lokal entreprenör att driva en sportbar. Vi har räknat på
riskerna och ser få hinder till att vi ska klara
detta. Det finns ett enormt engagemang och
vilja bland medlemmarna inför de nya möjligheterna.
Idag begränsas verksamheten av de fyra banorna. Med fördubblad spelkapacitet öppnas
utsikterna för utökad ungdomsverksamhet och
fler arrangerade tävlingar.
- Vi har en gemytlig men osynlig hall idag.
Med åtta banor kommer vi att locka bowlare
från hela regionen och vara med i att utveckla
Hofors uttalade satsning på småskalig idrottsturism, säger sekreterare Lars Djusberg.

Fakta

Alla kan bowla
Alla kan bowla – ung som gammal, frisk som
funktionshindrad. En ny bowlinghall kommer
alla till del.
- Vi vet att många privatpersoner, företag,
föreningar och organisationer vill lägga kickoffs, kalas och fester i hallen, ett bra sätt att
umgås under avslappnade former. I samband
med andra tävlingsarrangemang i kommunen
kommer nya bowlinghallen att locka som aktivitet när tävlingarna är avslutade.
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BK 66 grundades 1966 i och med att
den nuvarande bowlinghallen byggdes. Klubben har idag 50 medlemmar, 100 aktiva spelare och tre lag i
serieverksamhet.
Klubben har genom åren tävlat
framgångsrikt – elitlaget har spelat i
allsvenska serien samt flera spelare
har vunnit tävlingar på nationell nivå.

Hofors nya bowlinghall med sportbar,
mitt i centrum. Invigning senhösten 2011.
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