NORGES BOWLINGFORBUND

Utlysning: arrangør for Sommerleir 2019
NBF Sommerleir for unge spillere er en årviss tradisjon. Arrangementet foregår søndag –
fredag, primært første uken i skolenes sommerferie. I 2019 vil det bety uke 26: oppstart
søndag 23. juni, avslutning fredag 30. juni.
Sommerleiren har i flere år blitt arrangert på i Oslo, med Veitvet Bowling Senter som teknisk
arrangør. I 2018 ble sommerleiren imidlertid arrangert i Kongsvinger, med Bowlingsenteret
Kongsvinger/Glåmdal BK som arrangør, med godt resultat.
FS besluttet på sitt møte 11. august at NBF skulle utlyse arrangementet for 2019, slik at
andre arrangører/bowlingmiljøer med fokus på rekruttering og arbeid rettet mot yngre
spillere skulle få sjansen til å vise sin interesse.
Krav til søker:
• Tilgang til hall med minst 8 baner, hvor det også må være plass til gjennomføring av
teori-sesjoner
• Gode overnattingsmuligheter i nærheten av hallen med plass til minst 50 personer
• Toalett- og dusjfasiliteter må ligge i tilknytning til overnattingslokalene
• Overnattingsstedet må være godkjent for overnattingsformål, inkludert godkjent
brannsikring og rømningsveier. (En skole eller lignende vil selvsagt være akseptabelt.)
• Tilgang til funksjonærer og trenere som må være tilgjengelig gjennom hele perioden,
inkludert nattevakter. ( NBF vil dog være behjelpelig med å skaffe tilveie godkjente
NBF-trenere, inkludert hovedtrener.)
• Transportløsning i form av buss for kjøring fra/til nærmeste flyplass og togstasjon,
foruten om nødvendig også tilgjengelig for bruk gjennom hele arrangementet
• Tilberedning og servering av 4 daglige måltider, foruten gjennomføring av ulike
sosiale aktiviteter på ettermiddag/kveldstid
• Dekke alle kostnader forbundet med arrangementet med unntak av avlønning
hovedtrener og kostnader forbundet med deltagergave/deltagermappe
NBF tilbyr:
• Grunnstøtte og hodestøtte pr deltager, foruten at påmeldingsavgiften, kr 1.750, i sin
helhet tilfaller arrangør. Totalt skal monetær overføring fra NBF normalt medføre at
arrangør bør kunne fremvise et hyggelig overskudd i etterkant av arrangementet.
• Ansvarlig hovedtrener som avlønnes av NBF. (Dette blir for første gang på mange år
ikke Peppe Engstrøm, da han allerede har meddelt at han ikke vil være tilgjengelig i
2019.)
• Hjelp og støtte i forkant av arrangementet, inkl faglig materiell og kompetanseoverføring fra tidligere år.
De klubber, kretser og/eller bowlinghaller som ønsker å søke som arrangør for NBF
Sommerleir 2019, må gjøre dette skriftlig senest 23. september, 2018. Søknaden sendes via
e-post til per.iversen@nif.idrett.no. Tildeling av Sommerleir 2019 vil gjøres på FS-møtet
5/18, som finner sted 6. oktober, 2018.
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Søknaden bes inneholde en kortfattet skisse for hvordan arrangementet er tenkt
gjennomført. Ta gjerne utgangspunkt i kravene som nevnes i denne utlysning.
Deltagerne i 2019 vil være årgangene 2001 – 2007. Intet krav til sportslig nivå. Alle spillere i
den aktuelle aldersgruppen - bør være medlem av bowlingklubb - er selvsagt velkomne!
Antall deltagere varierer fra år til år; vanligvis ett sted mellom 35 til 50 ungdommer.
Er det i forkant av søknadsutarbeidelse behov for ytterligere opplysninger om hva som
forventes/kreves av en arrangør for NBF Sommerleir 2019, foruten å få en indikasjon om
kompensasjonsnivået fra NBF, vennligst ta kontakt med GS Per Iversen.
NBF ser frem til å motta mange spennende søknader!

Oslo, 22. august, 2018

Med vennlig hilsen
Norges Bowlingforbund
Per Iversen (sign)
Generalsekretær

