NORGES BOWLINGFORBUND

Til alle kretser og klubber,

Invitasjon: Ungdomslekene 2013, 20. – 21. april
Juniorsluttspill hos Bowling1 Gjøvik
Norges Bowlingforbund er også i 2013 ett av 14 særforbund som arrangerer Ungdomsleker
med cirka 1.500 deltakere. Arrangementet fant første gang sted i 2011, og årets utgave vil bli
en videreutvikling av dette konseptet som markedsfører/tilrettelegger for spennende
konkurranser for ungdom innen en rekke av de mindre idrettene i Norge.
I en slik sammenheng er det derfor både naturlig og hyggelig for NBF å invitere alle landets
bowlingkretser til å stille med kretslag; 4 personer - til et nasjonalt sluttspill - som en del
av Ungdomslekene 2013. Aldergrensen er satt til 23 år, men kun mulig med en spiller over
20 år. Det er intet krav til at begge kjønn er representert på laget, men det oppmuntres
selvsagt til dette. Nærmere detaljer vedrørende turneringsformat, spilleoppsett etc vil følge
noe senere; men det kan allerede nå informeres om at alle lag vil spille begge dager; både
lørdag 20. og søndag 21. april.
Videre kan det opplyses om at Kvalifiseringsspill for 2. divisjon, som er terminfestet samme
helg som Ungdomslekene, vil flyttes, til begynnelsen av mai. Dessuten kolliderer også 12.
serierunde med Ungdomslekene. Utgangspunktet er at kretsene kan planlegge ut fra å
kunne benytte alle spillere som er aktuelle for juniorsluttspillet, uavhengig av hvilket
klubblag spillerne måtte tilhøre.
De lag som skulle ha spillere som er aktuelle begge steder, vil kunne påregne forståelse fra
Seriekomiteen vedr eventuell fremskyndelse av siste seriekamp, gitt at den ikke har
innvirkning den endelige serietabellen. Det kan dog ikke påregnes flytting av seriekamp om
det kun er en (1) spiller som er aktuell for Ungdomslekene. Endelig avgjørelse om eventuell
flytting av seriekamper tas i tett dialog mellom Seriekomiteen og de berørte klubbene.
Konkurransen vil avholdes hos Bowling1 på Gjøvik, dette som følge av at det ikke lenger er
noen bowlinghall på Lillehammer. Overnatting vil finne sted på Lillehammer, basert på
dobbeltrom, frokost inkludert. Alle deltagere vil bli innkvartert på samme hotell, og det vil bli
satt opp busstransport mellom hotell og hall både lørdag og søndag. ( Spillet vil starte kl 10
begge dager; bussreisen tar cirka 1 time mellom Lillehammer og Gjøvik.)
Ungdomslekene vil starte om kvelden fredag 19. april med en stor åpningsfest i Kristins Hall,
og det påregnes at alle deltakere vil delta på dette arrangementet - det bør bli en artig
opplevelse! Det forutsettes derfor at alle deltagere ankommer fredag, og vil overnatte to
netter.
NBF anmoder på det sterkeste at flest mulig kretser stiller lag. Dette vil bli en spennende
opplevelse for deltagerne, og dessuten god og viktig markedsføring for bowling som idrett;
både mot publikum og mot NIF/offentlige myndigheter. Det vil være anledning til å stille
med flere lag for de kretser som ønsker dette.
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Det kan gis følgende informasjon om det rent praktiske opplegget, og hvilke kostnader som
vil dekkes av NBF og hva som må dekkes av den enkelte krets/deltaker:
Påmelding: Dette gjøres via e-post til bowling@nif.idrett.no innen 20. februar, på vedlagte
påmeldingsskjema. Påmeldingen må inneholde antall lag og antall personer inkludert ledere.
Angi også en kontaktperson pr lag: e-post og mobil. Det er ingen påmeldingsavgift. NBF
dekker baneleie, premier, busstransport mellom Lillehammer og Gjøvik, lørdag og søndag.
Når det gjelder transport, vil NBF yte reisestøtte til de deltakere som må benytte fly. Det
er kun deltagere som inngår i reisestøtten, ikke ledere. FS har bevilget kr 75.000 til dette
tiltaket, fordelt på alle aktuelle kretser. (Kr 75.000 dividert på antall aktuelle personer = alle
aktuelle lag får samme reisestøtte pr person.) Flybestilling for alle deltakere og en leder pr
lag gjøres via NBF, og «nettokostnaden» faktureres til kretsene i etterkant.
Kretsene må selv dekke transport til Lillehammer på fredag 19. april, og returtransport fra
Lillehammer/Gjøvik på søndag 21. april. (NBF kan om ønskelig koordinere busstransport
fra/til Gardermoen, se vedlagte påmeldingsskjema.) Denne kostnaden må dekkes av
kretsene, på lik linje med de transportkostnader som vil påløpe for de kretser som vil komme
til Lillehammer via privatbiler, evt innleid minibuss.
NBF dekker ikke innkvartering, men bestilling gjøres via NBF. Det foreligger gode priser på
2 netter inkl. frokost, på ulike hoteller i Lillehammer for alle deltakere i Ungdomslekene.
Av logistikkmessige årsaker er det ønskelig at alle deltakere bor mest mulig samlet, og det er
derfor reservert rom på Birkebeineren Hotel & Apartments; 2 eller 3-manns rom med
frokost. Prisene er henholdsvis kr 495 eller 485, pr døgn/pr person, inkl frokost, og
forutsetter overnatting fredag – søndag, altså to netter.
Alle kretser betaler selv for sin egen innkvartering ved utsjekk; det vil IKKE sendes ut
faktura via NBF. Hotellet ligger i gangavstand, maks 5 minutter fra Kristins Hall, og passer
derfor meget godt med tanke på åpningsfesten og annen deltakelse i de generelle
aktivitetene for Ungdomslekene.
Mat og drikke under hele arrangementet dekkes av deltagerne selv. Det legges opp til en
felles middag på lørdag kveld; opplegg og pris for denne kommer NBF tilbake til noe senere.
Bowlingidretten i Norge har en stor utfordring på juniorsiden, med tanke på å bedre
rekrutteringen. Spennende opplevelser og utfordringer er en viktig del av å gjøre idretten
attraktiv. NBF håper derfor at kretsene og klubbene virkelig benytter den muligheten som
Ungdomslekene gir, til å ta med seg unge spillere til en flott og motiverende opplevelse i
april - både på og utenfor banene.
De sportslige resultatene er selvsagt viktige, men ikke avgjørende i denne sammenheng.
Kretsene bes opprette dialog med de aktuelle klubbene omgående, og ta gjerne ut et
blandet lag, både når det gjelder alder og spillererfaring - velkommen!
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Er det spørsmål rundt Ungdomslekene og informasjonen i denne invitasjon, vennligst ta
kontakt med Per Iversen, mobil: 95 16 68 64, e-post: per.iversen@nif.idrett.no.
Til slutt bes det om at påmeldingsfristen overholdes, dette med tanke på å sikre hotellrom.
Det blir mye mennesker på Lillehammer denne helgen. Dessuten er det viktig omgående å få
bestilt flybilletter for de kretser som trenger dette.
Vi sees på Gjøvik, og Lillehammer, i april!

Med vennlig hilsen
Norges Bowlingforbund
Sven Tore Iversen (sign)
President
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