NORGES BOWLINGFORBUND
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Per Klausen
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2011-02-18

INVITASJON TIL UNGDOMSLEKENE 2011.
Forbundsstyret har vedtatt at det skal gjennomføres et juniorsluttspill på samme måte som for
sesongen 2009/2010.
Årets arrangement er lagt til Lillehammer i forbindelse med Ungdomslekene 2011 som
arrangeres samtidig med andre ungdomsarrangement i regi av 14 andre forbund som deltar i
samarbeidet i Flerforbundsalliansen(FFA)
I år inviteres derfor til:

Ungdomslekene 2011 på Lillehammer
29. april – 1. mai 2011
i GSK Bowling på Lillehammer.
Det er satt et tak på 2 deltagende lag (4-mannslag) fra hver krets. Dersom det er kretser med
ekstra mange juniorer vil disse kunne melde på ekstra lag dersom andre kretser kun stiller med 1
lag.
Forbundet dekker alle spilleutgifter og premier, dessuten har Forbundsstyret vedtatt FS-sak
59a/10 at reiseutgiftene for lagene subsidieres med 75 %, begrenset oppad inntil kr. 77.500,-.
totalt for alle kretsene. Oppholdsutgifter må imidlertid kretsene dekke selv.
Spillet starter både lørdag 30.4. og søndag 1.5. kl.0900. Det er derfor kalkulert med at
overnattende lag ankommer på fredag.
Det er lagt opp til flere felles aktiviteter for ungdommene herunder disko på lørdag kveld.
Tanken er også at det skal være en del samkvem ungdommene i mellom i området rundt
Olympiaparken.
Det blir tilbudt en bespisningspakke bestående av: middag fredag, lunsj lørdag og ”bankettmiddag”
m/disco lørdag, lunsj søndag = totalt kr. 500.-

Påmelding:
Påmeldingen må inneholde antall lag, og navn på en kontaktperson for kretsen.
Det er ingen påmeldingsavgift. Forbundet dekker baneleie og premier – kretsene må selv dekke
innkvartering.

Norges Bowlingforbund

Påmelding sendes til bowling@nif.idrett.no innen 20.mars 2011.
Alternativt kan påmelding fakses til 947 62 714 eller sendes per brev til:
Norges Bowlingforbund, Sognsveien 73, 0840 Oslo
Overnatting:
Hotell bestilles av den enkelte krets selv. Dette gjøres til følgende link: www.ungdomslekene.no
Det er nå satt en frist for booking til 1. mars.2011.
Det er tidligere sendt en mail, 8. november 2010, til alle kretser med krav til avholding av
samling for juniorer i kretsen før deltaking i Ungdomslekene. Det henvises til FS-sak 75a/10
hvor det ble gjort følgende vedtak:
For å delta på juniorsluttspill/idrettslekene på Lillehammer 30. april og 1. mai 2011 kreves det
at kretsene avholder minst en juniorsamling på våren 2011, og dersom det er mulig også en
samling før nyttår. Støtte til en samling i høst og en samling på våren gis med inntil kr. 8.000,pr. samling.
Regnskap for disse samlingene må fremlegges, og støtte gis etterskuddsvis.

Vi oppfordrer alle kretsene til å melde på lag snarest mulig og foreta nødvendig booking av
overnatting.
Dersom det er behov for ytterligere opplysninger ta kontakt med kontoret.

Sven Tore Iversen(sign)

Per Klausen(sign)

President NBF
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