Sofiemyr Bowlingklubb
Velkommen til å bli kjent med oss!
Sofiemyr Bowlingklubb har rundt 50 medlemmer, og er en klubb for både nybegynnere
og de som kan mye bowling. Vår hjemmehall er Veitvet bowlingsenter.
Trening
Vi har tilbud om faste medlemstreninger en gang i uka på Veitvet, tirsdager kl. 18 - 20.
Treningene starter rundt 20. august og fortsetter ut april.
Nye spillere er velkommen til å trene gratis sammen med oss to tirsdager. Da blir du
bedre kjent med oss før du bestemmer deg for om du ønsker å melde deg inn.
Juniorer
Juniorspillerne våre trener på egne baner tirsdager kl. 18 -20 under kyndig ledelse. Et
eget juniorutvalg i klubben vår har ansvar for at juniorene tas spesielt vare på, og gis
mulighet for god utvikling.
Spillerutvikling
Klubbens sportslige utvalg står for laguttak, og gjennomfører dessuten tiltak slik at
medlemmene kan utvikle sitt spill videre. Dette kan eksempelvis være
treningssamlinger i Norge eller Sverige.
Ligaspill
Klubben deltar med tre lag i det landsomfattende seriesystemet, med fire lag i den
lokale osloligaen (arrangeres i 4 haller) og med ett lag i veteranligaen (som avvikles
som «telefonliga» på tirsdagstreningene). Hvert ligalag består av 3 - 6 spillere.
Turneringer og mesterskap
For å sikre aktivitet og vår økonomi arrangerer klubben turneringer / cuper på Veitvet
hver sesong, der vårt turneringsutvalg og medlemmene står for gjennomføringen.
Flere av våre medlemmer deltar årlig i NM single/double, NM Lag, NM Veteran, NM
Junior, KM Single/Double osv.
Kontaktpersoner
Innmelding:
Jan Roald Jensen, sekretær (mobil 92283415, roal-jen@online.no)
Betalinger:
Mette Karlsen, økonomiansvarlig (mobil 46445301, mette@essinst.no)
Annet:
Rune Dybesland, styrets leder (mobil 90891723,
rune.dybesland67@gmail.com)
Grasrotandel
Dersom du (eller kjente) spiller hos Norsk Tipping, så er det supert om den
obligatoriske grasrotandelen (5 % av innsatsen) styres til Sofiemyr Bowlingklubb. Det
kan du gjøre på flere måter:

1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden (ligger under Dokumenter på
hjemmesiden vår) og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 983194982 til 2020 (tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
4. Norsk Tipping Mobilspill.
Mer informasjon finnes på vår hjemmeside: www.sofiemyrbk.no
Priser og betaling
Kontingent
Klubbkontingent er obligatorisk. Den betales forskuddsvis og dekker medlemskapet for
ett kalenderår:
 Senior
kr. 1.200,- pr år.
Nye seniormedlemmer uten tidligere norsk lisens betaler
kr. 600,- første år.
 U23
kr. 600,- pr år.
 Junior
kr. 600,- pr år.
 Støttemedlem
kr. 100,- pr år.
Trening
Pris for fast trening er:
- Junior
300,- pr. halvår
- U-23
300,- pr. mnd.
- Senior
600,- pr. mnd.
Trening betales forskuddsvis for periodene angitt over. De som ønsker å delta på faste
treninger binder seg til å betale treningene for en halv sesong av gangen. De to
halvsesongene er perioden august – desember og perioden januar – april. Etter at man
har bundet seg til fast trening for en halv sesong kan fritak fra betaling kun skje
gjennom skriftlig søknad til styret i klubben (ved eksempelvis langvarig sykemelding).
Lisens
Dersom man skal delta i approbert spill må spilleren på forhånd ha løst / aktivert
personlig lisens hos Norges Bowlingforbund (NBF). Medlemmene skal selv betale for sin
lisens direkte til NBF ihht SMS som NBF sender ut til hvert medlem med informasjon om
pris, kontonummer og KID.
Drakt / spillertrøye
Aktivt / approbert spill krever at spilleren stiller i godkjent klubbdrakt. Klubbens
spillertrøye (om ønskelig med spillerens navn på ryggen) koster:
Junior:
Kr 100,- for første drakt, deretter kr 300,- pr stk.
Andre:
Kr 300,- pr stk.
Betaling
Klubben sender ikke ut fakturaer. Medlemmene må betale til klubbens konto
7058.65.00374 ihht informasjon som sendes ut.
Mvh Sofiemyr Bowlingklubb
ved styret

