NORGES BOWLINGFORBUND

Sommerleir 2018 – på et nytt sted: KONGSVINGER!
Norges Bowlingforbund vil i 2018 samarbeide med Bowlingsenteret Kongsvinger, og tilbyr
følgelig en spennende sommerleir for spillere fra og med 12 år til 18 år, dvs født 2000 - 2006:

Søndag 24. juni – fredag 29. juni
Hovedtrener vil være NBF Coach Peppe Engstrøm, som vanlig med støtte av anerkjente
trenere og toppspillere. Målgruppen vil være alle bowlingspillere som befinner seg i
aldersgruppen, uavhengig av nivå - det er ingen som vil være «for gode» eller «for dårlige»
til å kunne være med! (Spillerne vil deles inn i grupper tilpasset den enkeltes ferdigheter.)

Deltakeravgift: kr 1.750
Deltakeravgiften dekker innkvartering på i fine fasiliteter i samme bygning som
bowlinghallen, fire daglige måltider, transport under hele leiren, instruksjon (teori og
praksis) og alt bowlingspill - foruten en rekke sosiale aktiviteter.

Påmeldingsfrist: 20. mai
Påmelding er kun godkjent etter innbetaling av deltakeravgift til Norges Bowlingforbund,
kontonr: 1602.43.29651. (Vennligst merk innbetalingen med deltakernavn.)
Det vil bli innsjekk kl 13 – 16 på søndag, med oppstart av aktiviteter kl 16. Egen buss fra
Gardermoen til hallen i Kongsvinger kl 14.30. Avslutning fredag kl 16.30. Busstransport
umiddelbart deretter til Gardermoen. MERK: Det er ugunstig for den faglige opplevelsen om
deltakerne planlegger tidligere avreise på avslutningsdagen. Vennligst unngå dette om
mulig.
Ved eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med Per Iversen, NBF: per.iversen@nif.idrett.no
eller Grethe Bergersen, Bowlingsenteret Kongsvinger, mobil: 99 09 65 21.
NBFs sommerleir har vært en institusjon og fast innslag i en årrekke. Vi er sikre på at også
årets utgave vil bli godt mottatt blant landets yngre spillere. Det faktum at NBF nå bytter
samarbeidspartner, vil helt sikkert gi et lite ekstra løft og nye opplevelser kontra tidligere
år; noe som åpenbart vil være spennende også for spillere som har deltatt tidligere.
Bli med - dette kommer til å bli morsomt, både på og utenfor ansatsen - VELKOMMEN!
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