Ung Bowling Stockholm bjuder in till

Juniorleague 22/23
Vad är Juniorleague
Ungdomar och juniorers första möjlighet att få prova på utmaningen att möta andra lag, att
få åka till en annan hall och att få träffa andra ungdomar med samma intresse. Vi vill bygga
spelglädje, gemenskap och fortsatt nyfikenhet inför nya utmaningar och det är viktigt att
ungdomarna har sitt eget seriespel. Samarbeten mellan klubbar och även hallar är möjliga.
Format
Juniorleague J, 3-mannalag, 16–21 år, (födda mellan 2001-2006)
Juniorleague U, 3-mannalag, 12-15 år, (födda mellan 2007-2010)
Juniorleague upp till 12 år, 2-mannalag, till och med 12 år, (födda 2011 eller senare)
Det är ok att använda yngre spelare ihop med äldre om de anmäls i de äldre ungdomarnas
klass. Fråga om ni vill veta mera.
Spelsätt
I varje omgång får max tre resp. fyra spelare användas per lag. Det är tillåtet att byta spelare
mellan lagen, dock får en spelare endast representera ett lag per omgång
Omgångar
JL spelas i flera omgångar under säsongen och varje omgång består av flera matcher.
Exakta datum, tider och hallar för omgångarna kommer läggas upp på BITS
Förtäring
Lättare förtäring för spelarna ingår i matchavgiften
Licenskrav
För att få deltaga i JL krävs Bowlinglicens A eller B
Klot
SvBF godkänner att hallklot (klot med viktsiffra på) är tillåtna under Juniorleague oavsett
teknik eller spelsätt. Max 3 klot/spelare får användas
Avgifter
Stockholms Bowlingförbund bjuder på anmälningsavgiften säsongen 22/23.
Matchpriser Juniorleague U 80:-/lag/match och Juniorleague J 120:-/lag/match
Anmälan
Anmälan av lag sker till junior-ungdom@stbf.se senast den 30/10
Priser
Vinnande lag får bland annat tränartimmar till hela klubben. Pokaler till 1-3
Start
Vi räknar med att starta första omgången v.45.

Välkomna önskar Ung Bowling Stockholm

Har ni ungdomar i
er förening? Har
ni ungdomar i er
hall? Samarbeta
gärna!
Vi välkomnar alla
bowlande
ungdomarna till
deras första
utmaning där
man får
möjligheten att
möta andra
ungdomar
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