Til alle klubber og kretser,

Invitasjon: Ungdomslekene 2017, 21. – 23. April

Ungdomsturnering for Junior- og U26-utøvere hos Bowling 1 Hamar
Norges Bowlingforbund er, som tidligere år, ett av 15 særforbund som arrangerer
Ungdomslekene med ca. 1.500 deltakere. Ungdomslekene som konsept, det vil si et
fellesarrangement som markedsfører og tilrettelegger for spennende konkurranser for
ungdom innen flere av de mindre idrettene i Norge, har blitt godt etablert innen idrettsNorge. Arrangementet mottar finansiell støtte fra NIF, Oppland Fylkeskommune,
Lillehammer kommune og Norsk Tipping.
I en slik sammenheng er det derfor både naturlig og hyggelig for NBF igjen å kunne invitere
alle landets bowlingkretser til å stille med kretslag i to klasser, trios for Junior og U26 – til
et nasjonalt sluttspill – som en del av Ungdomslekene 2017. Som nevnt er det to klasser,
Junior og U26. Juniorer kan delta i U26-klassen så fremt en U26-utøver deltar på laget. Det
er intet krav til at begge kjønn er representert på laget, men det oppmuntres selvsagt til
dette. Jenter/kvinner vil bli tildelt 8 poeng HCP pr serie. Turneringsformatet og
spilleoppsett er noe endret enn tidligere utgaver av Ungdomslekene. Alle lag og utøvere vil
selvsagt få spille begge dager. Lørdag 22. spilles det trios og søndag 23. spilles det single.
Nytt av året er også at det vil utnevnes en All Event i begge klasser basert på de innledende
serie. Hver utøver er garantert 9 serier. NBF kommer tilbake til detaljer når antall lag er
klarlagt. Med dette turneringsformatet gis det også rom til for at kretser, som mot
formodning ikke har nok utøvere til å selv stille lag, kan stille med sammensatte lag. Det gir
også rom for at kretser kan sende utøvere som ikke deltar på triosøvelsen. Det vil da spilles
utjevningsserier på lørdag for de som ikke deltar på triosøvelsen.
Konkurransen vil avholdes hos Bowling 1 Hamar. Overnatting vil finne sted på Hamar, basert
på leiligheter for fire eller seks personer, frokost inkludert. Alle deltagere vil bli innkvartert
på samme sted. Nytt av året er at NBF vil benytte Hamar Vandrerhjem som
overnattingssted, i gangavstand fra Bowling 1. Nærmere informasjon om priser følger
nedenfor. Det vil bli satt opp busstransport mellom bostedet i Hamar og til de felles
arrangementene hvor vi skal delta som avholdes på Lillehammer.
Ungdomslekene vil starte om kvelden fredag 21. april med et spektakulært åpningsshow. For
de som har deltatt på dette tidligere kan vi love store forandringer, kanskje kommer det noe
kjente personer og underholder. Det påregnes at alle deltakere vil delta på dette

arrangementet – det bør bli en artig opplevelse! Det forutsettes derfor at alle deltagere
ankommer fredag 21. april, og vil overnatte to netter.
NBF anmoder på det sterkeste at kretsene stiller med et lag i hver klasse. Dette vil bli en
spennende opplevelse for deltagerne, og dessuten god og viktig markedsføring for bowling
som idrett; både mot publikum og NIF/offentlige myndigheter. Det vil være anledning til å
stille med flere lag for de kretser som ønsker dette.
Det kan gis følgende informasjon om det rent praktiske opplegget, hvilke kostnader som
dekkes av NBF og hva som må dekkes av den enkelte krets/deltaker.
Påmelding: Dette gjøres via e-post til karl-fredrik.velle@nif.idrett.no innen 25. januar, på
vedlagt påmeldingsskjema. Påmeldingen må inneholde antall lag og antall personer inkludert
ledere. Angi også en kontaktperson pr krets: e-post og mobil. Det er ingen påmeldingsavgift.
NBF dekker baneleie, premier, busstransport mellom Oslo Lufthavn (både til
Hamar/Lillehammer fredag og retur etter spill søndag) og buss t/r Hamar - Lillehammer ved
deltakelse på arrangement på Lillehammer lørdagskveld. For deltakere som bor på
Østlandsområdet er det mulighet for å benytte transport t/r Oslo Lufthavn – Hamar både
fredag og søndag, dette vil være et gratis tilbud for alle som møter opp på Oslo Lufthavn.
NBF kommer tilbake til det logistiske ved klarlagt påmelding. Merk: Dette tilbudet gjelder til
og med 60 personer og er forbeholdt utøvere og en leder pr krets. Ved mange reisende
prioriteres de som ankommer med fly.
Når det gjelder transport, vil NBF yte reisestøtte til alle deltagere. Det er kun deltagere
som inngår i reisestøtten, ikke ledere. FS har bevilget kr. 50.000 til dette tiltaket, fordelt på
alle aktuelle kretser. Flybestilling for alle deltakere og en leder pr krets gjøres vi NBF, og
”nettokostnaden” faktureres til alle kretsene i etterkant. De lag som vil benytte privatbiler
til/fra Lillehammer/Hamar, vil få dekket 2/km inntil 9 utøvere. Disse transportkostnadene vil
også inngå i reisestøtten på kr 50.000.
NBF dekker ikke innkvartering, men bestilling gjøres via NBF. Av logistikkmessige årsaker er
det ønskelig at alle deltakere bor mest mulig samlet = reserverte rom på Hamar
Vandrerhjem; fire eller seks-manns leiligheter med frokost. Prisene er henholdsvis kr 385
eller kr 350 pr døgn/pr person, inkl frokost, og forutsetter overnatting fredag – søndag, altså
to netter. Det er også reservert noen få enkeltrom/dobbeltrom, primært til ledere;
henholdsvis kr 745/kr860 pr døgn.
Skjema for påmelding følger vedlagt.
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 Bowling 1 Hamar, og
passer derfor meget godt med tanke på ankomst til hallen etter frokost. Det vil også
avholdes et arrangement lørdagskveld på Lillehammer. NBF kommer tilbake til hvilket
arrangement dette her.

Mat og drikker under hele arrangementet dekkes av deltagerne selv, NBF planlegger felles
måltid lørdagskveld. Når påmelding er klarert vil NBF komme tilbake til informasjon om
dette.
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 kjønn, alder og utøverbakgrunn. Erfaringer fra tidligere
var meget positive med tanke på deltagende lag med til dels svært variert sammensetning
innad i laget = morsomt og meningsfylt for alle impliserte.
Er det spørsmål rundt Ungdomslekene og informasjonen i denne invitasjonen, vennligst ta
kontakt med Karl-Fredrik Velle, mobil 41 42 55 26, e-post: karl-fredrik.velle@nif.idrett.no
Til slutt bes det om at påmeldingsfristen overholdes, dette med tanke på å sikre hotellrom.
Det blir mye mennesker rundt Mjøsa denne helgen. Dessuten er det viktig omgående å få
bestilt flybilletter for de kretser som trenger dette.
Vi sees i Hamar, og Lillehammer, i april!
Med vennlig hilsen
Norges Bowlingforbund
Ungdomsutvalget v/leder Åse Jacobsen
Utviklingsansvarlig Karl-Fredrik Velle
Vedlegg: Påmeldingsskjema

