Til alle klubbene underlagt OBK

Oslo, 4.12.03

JUNIOR-NM 2004, SAMLING OG DRAMMEN JR MASTERS
Hei alle sammen!
Nå er innbydelsen til Junior-NM 2004 kommet. Mesterskapet går av stabelen 29/1 – 1/2 2004, i Vennesla.
Som OBK tidligere har sagt, så vil vi betale påmeldingsavgiften for alle deltagere fra OBK (400 kr. pr
deltager). Vi vil også sette opp en buss for deltagerne pluss ledere/foreldre som ønsker å være med.
Denne betales også av OBK. Vi håper at alle spillerne fra OBK spiller lørdag 31/1, så avreise fra Oslo vil
være fredag ettermiddag. Det blir da opp til klubbene å avgjøre om de ønsker å dekke hotell for sine
spillere eller om spillerne selv må betale dette. I innbydelsen fra Agder Krets er det oppgitt 2 hoteller, der
ett av de ligger i Vennesla ca 5 min fra hallen. Dette hotellet har dessverre bare 52 sengeplasser, som
sikkert tilsvarer rundt 26 rom. Det hadde vært veldig moro om vi kunne klart å samle alle her, slik at vi
ikke er avhengig av buss hele tiden, da det andre hotellet ligger ca 30 min unna hallen. Det er tenkt ett
samarbeid med Buskerud og Vestfold/Telemark siden vi kjører forbi disse stedene så tidsfrister og
reglene under må følges.
For at ett opplegg som dette skal gå i orden, så settes det noen KLARE regler.
-

-

Ikke noe surr!! Melder man på spillere, hotellovernating etc så gjelder dette. Vi kan ikke drive å
etteranmelde/avbestille osv daglig den siste tiden.
Absolutt siste frist for påmelding av spillere er 22/12-03. Vi vil sende en samlet påmeldingsliste
og en samlet betaling, slik at påmeldinger etter denne datoen går utenom kretsen. Spillere må
registreres slik Agder Krets ønsker det. Dvs lisensnr, navn, fødselsdato, dbl med og klasse. Kopi
finnes i slutten av dette brevet.
Hver klubb må stille med en egen leder.
Samme dato (22/12-03) er siste frist for plasser til bussen. Dette gjelder selvfølgelig spillere, men
også eventuelle ledere og foreldre som ønsker å være med. Fra den datoen tilbyr vi plasser på
bussen til de andre kretsene.
Det er ønskelig med en oversikt over hvor mange man er sikre på skal være med innen 12/12, slik
at tanken om å bestille rom på Vennesla Hotell kan avgjøres raskt.
All påmelding og informasjon/spørsmål rettes til Olav Olsen, på tlf. 91148405 eller mail
olav.olsen@wmdata.no.

__________________________________________________________________________________________

Adresse: Oslo Bowling Krets, v/Sverre Lund, Lillebakken 6C, 1162 Oslo
http://www.oslobowlingkrets.no
Organisasjonsnummer: 983 985 491

JUNIOR SAMLING
Det vil bli avholdt en samling i Holmen bowlinghall lørdag den 24/1-04, kl 11. Samlingen ledes av Ulf
Hemnes og kretsen. Det vil være et maks antall på 16 spillere, slik at klubbene må komme med
tilbakemelding om hvilke spillere som de ønsker at skal få være med. Siden denne samlingen legges opp i
forbindelse med Jr-NM så er det et krav om at deltagerne er påmeldt der. Det blir opp til kretsen å foreta
en utvelgelse basert på disse ønskene hvis påmeldingene overstiger 16. Utvelgelsen baserer seg på
klubbvis fordeling og nivå på spillerne. På melding og spørsmål kan også her rettes til Olav Olsen.

DRAMMEN JUNIOR MASTERS
Dette er en turnering kun for juniorer som vil bli avholdt 9-11/1–04. Turneringen vil foregå i Bowling1
hallen. OBK vil sponse hver deltager fra Kretsen med 100 kr ved føstegangs start i turneringen.
Arrangøren (Drammen Tigers) vil være klar over dette ved betaling. Vi håper flest mulig ønsker å bruke
dette som en gjennomkjøring til Jr-NM eller bare til å spille i en turnering kun for juniorer. Hvis
deltagelsen blir bra så kan det jo hende at dette blir en årlig turnering og ingenting ville vært mer gledelig
enn det. NB! Det er ingen felles påmelding til denne turneringen.

Med vennlig hilsen
for Oslo Bowling Krets
Olav Olsen
Junior ansvarlig
Mal for påmelding til Jr NM
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Noen linker
http://home.no.net/tigerbk/
http://www.venneslahotell.no/
http://www.bowling.no/NBFsider/index.php?id=764
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