
 

 

NORGES BOWLINGFORBUND 

Til 
Klubbene 
 
 

Oslo, 30.september 2022 
 
 
SØKNAD OM Å ARRANGERE SOMMERLEIREN 2023 
 
NBFs Sommerleir for unge spillere er en årviss tradisjon. Arrangementet har i mange år funnet sted i 
den første uken i skolenes sommerferie.  
 
Sommerleiren har i flere år blitt arrangert på Flisa med Solør BK som teknisk arrangør.  
 
NBF utlyser med dette arrangementet i 2023 og ber interesserte klubber søke. 
 
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 30 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 NBF vil 
dog være behjelpelig med å skaffe tilveie godkjente NBF-trenere 

• 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 

 
NBF tilbyr: 

• NBF betaler en godtgjørelse på kr.35.000,- for arbeidet. I tillegg vil det utbetales en 
hodestøtte på kr.300,- pr. deltager utover de første 20 personene. 

• Ansvarlig hovedtrener, eventuelt to hovedtrenere, som avlønnes av NBF 

• Øvrige kostnader dekkes av NBF 

• Arrangør skal utarbeide et budsjett som skal vise alle utgifter; alt bowlingspill, alle 
fritidsaktiviteter, overnatting, mat, transport mellom aktiviteter, transport til/fra 
Gardermoen flyplass, og øvrige trenere.  Budsjettet skal godkjennes 4 måneder før 
arrangementet.  Dette budsjettet skal følges.  Eventuelle avvik skal godkjennes av NBF på 
forhånd 

 
De klubber, kretser og/eller bowlinghaller som ønsker å søke som arrangør for NBF Sommerleir 2023, 
må gjøre dette skriftlig senest 25. oktober 2022. Søknaden sendes via e-post til 
Kirsten.wille@nif.idrett.no.  
 
Tildeling av Sommerleir 2023 vil gjøres på FS-møtet 8/22, som finner sted 3.november, 2022. 
 
Søknaden bes inneholde en kortfattet skisse for hvordan arrangementet er tenkt gjennomført. Ta 
gjerne utgangspunkt i kravene som nevnes i denne utlysning.  
 



 

 

NORGES BOWLINGFORBUND 

Deltagerne i 2023 vil være i alderen 12-21 år dvs. 2002-20011.  Alle deltagere forutsettes å være 
medlem av en bowlingklubb.  Det deltok 33 personer på Sommerleiren 2022 på Flisa.  
Tilbakemeldingene fra deltagerne var kjempegode og det ble en fin blanding av bowlingaktiviteter og 
sosiale aktiviteter med godt samhold.  
 
Er det i forkant av søknadsutarbeidelse behov for ytterligere opplysninger om hva som 
forventes/kreves av en arrangør for NBF Sommerleir 2023, ta kontakt med undertegnede. 
 
NBF ser frem til å motta mange spennende søknader! 
 
 
     
 
Med vennlig hilsen 
NORGES BOWLINGFORBUND 
 
Kirsten Sofie Wille (sign) 
Generalsekretær 
 
 


