Til alle klubbene underlagt OBK

Oslo, 23/8-05

JUNIORLIGA FOR OSLO BOWLINGKRETS
Hei alle sammen!
Da er det tid for påmelding til juniorligaen igjen. Vi er veldig fornøyd med utviklingen av juniorspillere i
kretsen så langt, og håper at flest mulige lag blir påmeldt denne sesongen også. Nå har det også blitt
opprettet en egen U-12 lisens hos forbundet også, slik at alt spill kan bli registrert uavhengig av alder.
Men alle spillere som skal delta må registreres hos NBF og få tildelt lisensnr.
Påmeldingsavgiften blir også i år kr. 500,- pr. lag. Baneleie, premier og avslutning dekker OBK.
Vi trenger helst 8 lag for å sette i gang.. Vi trenger en rask tilbakemelding i fra dere dersom dere har et
lag dere vil melde på.
Litt info om ligaen:
- 8 lag à 7 kamper + 1 avslutningskamp. Dette blir en utjevningskamp mellom lag 1-2, 3-4 osv.
- Det blir fast spillested på Veitvet, og kampene spilles på onsdager. (NB! Det kan forekomme
kamper andre steder også.)
- Startdato for ligaen er 14/9-05.
- Spilledatoer (2005: 14/9, 13/10, 17/11 og 14/12). (2006: 18/1, 15/2, 15/3, og 12/4).
- Spilleoppsett er som Oslo ligaen, 3 spillere + 1 reserve med 4 serier pr. spiller. Maks 5 poeng pr.
kamp. Ingen klubb kan ha mer enn 2 lag i serien. Spillerne er bundet til ett lag i sesongen.
- Påmelding kr. 500,- pr. lag.
- Approbert spill. Det betyr at man må spille med lisensierte spillere. Det settes også større krav til
at lagene møter fulltallige. Det blir ikke tillatt å bytte spillere mellom lagene, men det er lov å
stille med blandingslag fra ulike klubber.
- Resultater: Vil bli hengt ut i hallene og være tilgjengelig på våre hjemmesider. Samme som
dagens Osloliga.
Vedlagt finner dere et påmeldingsskjema som dere fyller ut, og sender, fakser eller mailer til oss.
Har dere spørsmål vedrørende denne ligaen, kontakt Olav Olsen, på tlf: 911 48 405 eller mail:
olav.olsen@wmdata.no. (Fax: 22 25 02 08)
Med vennlig hilsen
for Oslo Bowling Krets
Olav Olsen
Nestleder
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