Krävande klotkonster
På torsdagar är det bowlingskola på O’Learys.

Barn och ungdomar samlas för att få tips och umgås med kompisar.
Tom Sterner är instruktör.
- Jag jobbar på O’Learys, spelar bowling i Vallonen och hjälper ungdomar.
Tom har en överenskommelse med Medley. Om han håller i
ungdomsträningen får bowlingklubben bra priser och vara med och spela
matcher, men det finns fler anledningar till engagemanget.
Kan inte låta bli
- Det är så fruktansvärt kul så jag kan inte låta bli att hjälpa till, säger Tom.
Han själv började spela bowling som vuxen.
- Men jag önskar att jag börjat när jag var lika ung som dem, säger Tom och
pekar mot en samlad skara bowlingsugna barn.
Wilma Nygren, nio år, har inte bowlat så många gånger. Det var första
gången hon var på bowlingskolan i torsdags.
- Det är kul att försöka få strike, säger hon.
Wilma tror att hon kommer gå dit fler gånger, kanske med hennes bror
Adam Nygren, elva år.
Kul och svårt
- Jag har varit på bowlingskolan två gånger förut. Det är lite svårt att inte
åka i rännan, säger han.
Adam går till bowlingskolan för att det är kul att träffa kompisar.
- Så här många har det aldrig varit förut. Förut var det bara tre banor
bokade, säger Tom Sterner.
21 barn upp till 16 år samlades på sex stycken banor för att ta del av Toms
instruktioner.
- Det gäller att släppa rätt, att få rätt rotation med klotet. Kombinationen
steg och armrörelser är svår, men jag brukar inte säga till dem så mycket.
Tillslut faller det på plats, säger Tom.
Han berättar att barnen gör framsteg och att många har det gratis från
början.
- Några har föräldrar som spelar och vill gärna att barnen ska träna samma
sport.
Filip Larsson, 15 år, går på Grosvadsskolan och spelar bowling på rasterna.
Han har varit på alla bowlingskolans lektioner.
- Det är lite som en fritidssport, säger Filip.
Bowlingskolan kommer fortsätta länge om Tom Sterner får bestämma.
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Kombinationen steg och armrörelser är svår i bowling. Foto: Solveig Betnér

