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TEAM FUN BOWL VÄSBY
Ungdomsträning för åldern 10-18 år

Sigma Bowlingklubb och Eklunds Bowling startar upp en gemensam ungdomsträning. En
satsning som ska ge ungdomar en ny sport att utöva.
Satsningen är en fortsättning på bowlingskolan “Fun To Bowl” som i Eklunds Bowling regi nu
är inne på sitt andra år. Bowlingskolan “Fun To Bowl” har haft som mål att ge barnen en ny
fritidssysselsättning och att få uppleva glädjen i att kunna bowla.
Nu tar vi alltså steget uppåt och startar en ungdomssatsning där medlemmar i Sigma
Bowlingklubb och Eklunds Bowling lär ungdomar att bowla och att börja med bowling som
sin sport. Där lagtävlingar och individuella tävlingar finns med.
Svenska Bowlingförbundet har tagit fram en modell för tävlingsspel för ungdomar som de
kallar för SUL (Svenska Ungdomsligan). Ligaspelet i SUL spelas över 4 serier mot ett annat
lag, men alltid på hemmaplan. Resultaten från en omgång rapporteras in via bowlings
IT-system. Detta innebär att ungdomarna inte behöver skjutsas till en annan bowlinghall än
sin hemmaplan när det är dags för match.
Vår satsning med denna ungdomsträning är att få ihop ett antal ungdomar som vill börja med
tävlingsbowling. Ungdomarna kommer att ha träningstillfälle varje tisdag mellan kl
17.00-18.00. Och det kommer alltid att finnas tränare och ledare på plats som har hand om
träningen.
Vi vill att bowling ska vara roligt och att man själv bestämmer om man vill vara med.
Kostnaden kommer att ligga på 50 kr/träningstillfälle och man bestämmer själv när man vill
komma eller stå över. Åldersgruppen vi vänder oss till ligger mellan 10-18 år.
Vi startar redan den 9 april med första träningstillfället och då är även föräldrar inbjudna för
att få mer information kring denna ungdomsträning och naturligtvis själva få ställa frågor. Vi
som kommer att träna, leda och guida dessa ungdomar kommer att presenteras på
samlingen. Möte och samling sker i klubbrummet hos Eklunds Bowling klockan 17.00.
Frågor kring ungdomsträningen, kontakta Michael Lindquist på Eklunds Bowling
Telefon 08-590 310 10
Med vänliga hälsningar
Sigma Bowlingklubb & Eklunds Bowling
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