B O W L I N G S K O L E N.
www.bowlingskole.no
Bowlingskolen er et tilbud til barn/ungdom, 11 til 16 år med tilhørighet innenfor Oslo Bowlingkrets
(Oslo og Akershus). Skolen startet i 2002, og har allerede fullført kurs for nærmere 70 elever.


Målsettingen med skolen er å gi teoretisk og praktisk opplæring om bowling, for unge jenter og
gutter i alderen 11 – 16 år.



Opplæringen skal foregå i 3 utviklingstrinn (faser), av utdannede trenere med kunnskaper og
evner tilpasset opplæringen.

a) Fase 1 er et grunnleggende begynnerkurs, over 8 kursdager.
b) Fase 2 forutsetter at eleven har gjennomført Fase 1, over 8 kursdager.
c) Fase 3 er et videregående kurs, over 10 kursdager, hvor trenerne innstiller kandidater, og
forutsetter at elevene har gjennomført Fase 1 og Fase 2.
Elevene blir registret som medlem i Bama Bowling under opplæringsperioden, 2 – 3 år, og kan etter dette melde seg inn i
hvilken som helst av klubbene som deltar aktivt innenfor forbundet`s og/eller kretsen`s seriespill.

Bowlingskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Bama Bowling, som driver skolen, og Oslo
Bowlingkrets og klubbene innenfor kretsen. En allianse-avtale er inngått mellom deltagende enheter.
Informasjon og nyheter om bowlingskolen finner du på www.bowlingskole.no
Prosjektansvarlig:
Hallvard Lukerstuen
Grefsenkollvn. 20 B,
0490 OSLO
Tlf. 90 93 70 45

Prosjektsekretær:
Jan Erik Andersen
c/o Smedshammer,
Framstadvn. 31 B,
2830 RAUFOSS
Tlf. 93 03 76 61

Hovedtrener:
Per Kaare Halvorsen
Ole Moesvei 9 B,
1165 OSLO

Hovedtrener:
Svein Ove Bakke
Brobekkvn. 37,
0583 OSLO

Tlf. 99 09 85 06

Tlf. 22 15 01 09

Er du interessert i å benytte dette tilbudet, fyll ut skjemaet nedenfor og lever det til personalet i
Veitvet bowlingsenter, eller ring til sekretær Jan Erik Andersen, 93 03 76 61.

…………………………………………..K L I P P

PÅMELDING:

UT………………………………………………….

Ja, jeg ønsker å være med på BOWLINGSKOLEN.

Navn:.........................................................................................(Skriv med blokkbokstaver)
Født dato/år:........./.........-....................
Postnr:………………Adresse:.................................................................................………..
Telefon:................................Telefon foresatte:……………………………………………………
Foresatte:.......................................................e.mail:………………………………………………..
KURSAVGIFT: KR. 400,00, som dekker medlemskap, T-shirt, kurskostnadene og avslutning.

”ÅPEN DAG”
Veitvet Bowlingsenter, søndag 12.09.04, kl. 11.00 – 14.00
Dersom du har lyst til å prøvespille, - - - før du bestemmer deg for å melde deg på
kurset, kom og hils på lederne/trenerne, og få litt hjelp til å ”prøve deg”, helt gratis.
Ta gjerne med deg foreldre/foresatte.
----------------------------------------oooooooooo-----------------------------------------

BOWLINGSKOLEN`S KURSPLAN.
KURS Fase I: 12 elever. (Fortløpende påmelding) – ”først til mølla”
Tirsdag 5. oktober 2004, kl. 17.30 – 18.45
(- videre hver tirsdag, samme tid, til og med 23.11.2004.)
Kursavgift: kr. 400,00, pr. elev.
Avgiften dekker medlemskap, T-shirt, kurskostnader og avslutning med pizza og drikke, 23.11.2004.

------------------------------------------------- o o o o o o o o------------------------------------------------KURS Fase II: 12 elever.
Torsdag 20. januar 2005, kl. 17.30 – 18.45.
( - videre hver torsdag, med unntak av skoleferie-uka, samme tid, til og med 17.03.2005)
Kursavgift: kr. 400,00, pr. elev.
Avgiften dekker medlemskap, T-shirt, kurskostnader og avslutning med pizza og drikke, 17.03.2005.

------------------------------------------------- o o o o o o o o -----------------------------------------------BAMA BOWLINGSKOLE,
Hallvard Lukerstuen, leder.
Postadresse: Bama Bowlingskole, v/Hallvard Lukerstuen, Postboks 65, Økern, 0508 OSLO.

