STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

Juniorkommittén
Nyhetsbrev november
StBf Juniorkommitté

Licens till våra ungdomar

På StBf planeringsdag den 4 augusti fortsatte ett
arbete om ungdomsbowlingen i Stockholm som
startade förra säsongen, vi kom fram till att vi behöver
förändra, förbättra och uppdatera vårt sätt att
rekrytera, kommunicera och träna våra ungdomar.
StBf måste synas i hallarna, kommunisera bättre och
tydligare med våra ungdomsklubbar, StBf ska vara en
hjälp till klubbarna. Vår målsättning är att öka antalet
ungdomar som spelar bowling, för att nå dit behöver
vi stötta de klubbar som redan har
ungdomsverksamhet och starta upp verksamhet i de
hallar som idag inte har någon. Det kommer ta tid,
men vi har nu startat resan och vet att det finns
krafter ute bland klubbar och hallar som vill samma
sak.

StBf vill att alla ungdomar som tränar bowling i
Stockholm har en licens, ungdomarna får då en
olycksfallsförsäkring som gäller under direkt färd till
och från samt under deltagande i tävling, match,
uppvisning eller organiserad träning.

Vi som är med i Juniorkommittén är Vavva Gimhag,
Kim Wikman, Mats Töyrä, Gustavo Layrisse, Lena
Asklund och Mikael Gimhag.

StBf har börjat med sina utbildningar i ETBF Level 1,
den 4-13 oktober var den första på Bowl-O-Rama där
flera av våra ungdomstränare var med.

Juniorkommittén kommer på besök

Vi vill att varje ungdomsklubb ska ha en huvudtränare
med ETBF Level 1 utbildning.

Som en del i vårt arbete ska vi synas och stötta
klubbar och hallar. Vi har därför börjat med att samla
in kontaktuppgifter till klubbar och hallar, vi har dock
inte fått svar från alla hallar än så arbetet fortsätter.
Vi kommer börja med att besöka de hallar som idag
har ungdomsverksamhet och presentera oss. Vi pratar
om nuläget, era målsättningar och förutsättningar.
Hur jobbar ni med ungdomarna, vad behöver ni stöd
med och vad kan vi tillsammans göra för att komma
framåt med verksamheten.
Snart på besök i er hall!

Av den anledningen är det denna säsong gratis att
registrera första årets Bowlinglicens B.

Utbildning ETBF Level 1



Genom att alla har samma utbildning tränar vi våra
ungdomar på samma sätt och det blir lättare att ha
gemensamma ungdomsträningar så som StBf
träningsläger. Men framför allt så klarar våra
ungdomar sig bättre om de börjar gå på
bowlinggymnasium eller är med i Team Sweden Youth
Academy där denna typ av träning är den som de
utbildar ungdomarna med.
Nästa tillfälle håller på att bokas in och information
kommer så fort vi fått det spikat.

Att vara bowlingförälder
Måndag den 9 december 19:30-21:00 har ni
möjligheten att vara med på vår
information/utbildning om att vara bowlingförälder.
Med denna träff får alla föräldrar till barn som bowlar
en möjlighet att lära sig något om träning och tävling i
bowling, om hur man som förälder kan vara ett bra
stöd till ett idrottande barn och hur man kan vara stöd
till föreningen som ledare eller hjälptränare.
Det kostar inget att vara med och vi bjuder på fika.
Anmälan görs till kansliet@stbf.se senast torsdag den
5 december.

StBf Träningskväll för juniorer
Måndag den 16 december 18:30-20:30 är det
träningskväll för alla födda 1999 eller senare på BowlO-Rama i Årsta. David Runefelt leder träningen som
riktar in sig på precisionsträning med tävlingsmoment.

Efter en omgång ligger just nu Bålsta BC 1 etta i
tabellen med 6 poäng, tre vinster av tre möjliga. Men
även BK Rosen 1 har 6 poäng efter att tagit full pott,
BK Rosen 2 har också 6 poäng men med en match mer
spelad.
Nästa omgång är lördag den 9 november i Bowl4Joy
Vårby.

Stockholmsidrotten
På stockholmsidrotten.se hitta ni väldigt bra
information och utbildningar till er förening. Ni kan
även välja att prenumerera på deras nyhetsbrev som
då mailas till er, då missar ni ingen viktig information
eller utbildning.

Vi ses snart, med vänlig hälsning!
Juniorkommittén

Det kostar 100kr att vara med.
Anmälan görs till kansliet@stbf.se senast måndag den
9 december.

Sthlm GP-tour
Grattis Fredrik Andersson Sundbybergs IK, Nicole
Layrisse Sundbybergs IK och Melvin Eliasson Stånga IF
till klass seger i Brandbergens GP. Ett extra grattis till
Fredrik Andersson Sundbybergs IK som slog en 300
serie.
Nu har det spelats sex omgångar och det återstår
endast två stycken omgångar, Bowl4Joy i Vårby den 7
till 10 november och i Sollentuna Bowlinghall den 7 till
12 december.
Ni har väl koll på barometern, de fyra bästa i varje
klass går direkt till final och placering 5-12 spelar
semifinal.
Finalspel den 22 december på Bowl-O-Rama
Semifinalen börjar 13:00
Finalen börjar 15:00
Kontaktuppgifter till Juniorkommittén
kansliet@stbf.se
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För en ungdomsverksamhet i framkant

