Til alle klubbene underlagt OBK

Oslo, 29.11.04

JUNIOR-NM 2005
Nå er innbydelsen til Junior-NM 2005 kommet. Mesterskapet går av stabelen 28/1 – 30/1 2005, i
Stavanger. OBK har også i år bestemt seg for å betale påmeldingsavgiften for alle deltagere fra OBK (400
kr. pr deltager). Vi vil derimot ikke ordne noe angående transport men har bestemt at vi vil gi ett
reisebidrag på 500 kr til hver spiller som deltar. Det blir opp til klubbene selv hvordan de ønsker å reise.
Hotell må også besørges av den enkelte klubb.
Vi vil undersøke om tidligere påmelding kan gi oss tidligere svar angående starttider. I utgangspunktet vil
starttider bli lagt ut ca 15/1. Dette er egentlig i seneste laget hvis vi skal bestille fly eller liknende.
For at påmeldingen skal gå i orden, så vil følgende regler gjelde.
-

-

Ikke noe surr!! Melder man på spillere så gjelder dette. Hvis klubbene melder på spillere som ikke
deltar vil klubbene bli fakturert for dette.
Absolutt siste frist for påmelding av spillere er 22/12-04. Vi vil sende en samlet påmeldingsliste
og en samlet betaling, slik at påmeldinger etter denne datoen går utenom kretsen. Spillere må
registreres slik Rogaland Krets ønsker det. Dvs lisensnr, navn, fødselsdato, dbl med og klasse.
Hver klubb må stille med en egen leder.
All påmelding og informasjon/spørsmål rettes til Olav Olsen, på tlf. 91148405 eller mail
olav.olsen@wmdata.no.

JUNIOR SAMLING
Det vil bli avholdt en samling på Veitvet onsdag den 12/1-05, kl 18. Samlingen vil primært være for
påmeldte til Jr-NM. Dette er egentlig en jr-liga dag, men da vi ble litt færre lag en planlagt avholdes
denne samlingen i stedet.

DRAMMEN JUNIOR MASTERS
Dette er en turnering kun for juniorer som vil bli avholdt 7-9/1–05. 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.
Med vennlig hilsen
for Oslo Bowling Krets
Olav Olsen
Junior ansvarlig
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