NORGES BOWLINGFORBUND

Sommerleir 2014 - et utvidet tilbud; også for spillere opp til 23 år
Norges Bowlingforbund, i samarbeid med Veitvet Bowling Senter, vil sommeren 2014 tilby
sommerleir over to uker:

 Søndag 29. juni – fredag 4. juli: spillere fra 12 til 18 år
 Søndag 6. juli – onsdag 9. juli: spillere fra 16 til 23 år

(uke 1)
(uke 2)

For spillere som er 16 – 18 år, vil det være mulig å delta på begge ukene; til en rabattert pris.
Trenger man husvære mellom ukene, dvs fra fredag 4. til søndag 7. juli, vil arrangør kunne
være behjelpelig med dette. Vennligst ta kontakt med Petter Hansen, mobil 92 25 88 29.
Hovedtrener «uke 1» vil være Peppe Engstrøm, som vanlig med støtte av anerkjente
trenere og norske toppspillere. Målgruppen den første uken vil være alle bowlingspillere i
den aktuelle aldersgruppen, uavhengig av nivå. (Spillerne vil deles inn i grupper som
korresponderer med den enkeltes ferdighet.) Fri påmelding, ingen deltakerbegrensning.
Det faglige programmet «uke 2» vil ledes av NBFs nye herretrener, anerkjente Andy Penny
fra England. Denne andre uken vil være «tyngre» og mer krevende rent sportslig. Dette
innebærer at «uke 2» vil være å betrakte som en landslagssamling for de spillere som på det
tidspunkt vil være uttatt til U21-VM i Hong Kong. For alle andre interesserte spillere er det fri
påmelding også til denne delen av Sommerleir 2014. Merk dog at «uke 2» forutsetter minst
18 deltagere. Her har alle ambisiøse spillere anledning til å få trene med de beste = bare å
melde seg på omgående!
Deltakeravgift vil være kr 1.400 for hver av ukene. Ved deltakelse på begge uker, ytes en
rabatt på kr 400 - altså en totalpris på kr 2.400.
Deltakeravgiften dekker innkvartering på Siggerud skole, fire daglige måltider, transport
under hele leiren, instruksjon og alt spill - foruten en rekke sosiale aktiviteter.
Påmeldingsfrist: 18. mai
Påmelding er kun godkjent etter innbetaling av deltakeravgift til Norges Bowlingforbund,
kontonr: 1644.21.42444. (Vennligst merk innbetalingen med deltakernavn og ukevalg.)
Det vil bli innsjekk kl 13 – 16, begge søndagene - oppstart aktiviteter kl 16. Egen buss fra
Gardermoen kl 15. Avslutning fredag kl 17, uke 1 - og onsdag kl 17, uke 2. Busstransport
umiddelbart deretter til Gardermoen, begge dager. MERK: Det er ugunstig for den faglige
opplevelsen om deltakerne planlegger tidligere avreise på avslutningsdagen. Vennligst unngå
dette om mulig. (Dette gjelder begge uker.)
Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med Per Iversen, NBF: per.iversen@nif.idrett.no
eller Petter Hansen, Veitvet Bowling Senter, mobil: 92 25 88 29.
NBFs sommerleir har vært en institusjon i en årrekke, og vi håper og tror at det utvidede
tilbudet i 2014, vil bli godt mottatt blant landets yngre spillere - VELKOMMEN!
Sportslig hilsen
NBF og Veitvet Bowling Senter

