TEAM HALLAND (säsong 2017-2018)
Nu är det dags att nominera sina ungdomar till Team Halland för säsong 2017-2018. Klubbar,
föräldrar och ungdomar, alla får vara med och nominera. NYHET, I år kommer vi att ha läger
med Team Småland/Blekinge.
Spelare får själva nominera sig om de vill.
En grupp, bestående av Hallands satsande/engagerade ungdomar. De ska vara rustade inför
framtida elitspel.
De betalar endast 1600:- för fyra läger. (Hallands bowlingförbund subventionerar med 1000:/deltagare, då den faktiska kostnaden är 2600:-/deltagare).
De som söker till Team Halland ska:
# Aktivt delta i klubbens serielag.
# Spela junior SM, DM och 1 valfri juniortävling.
# Vara född 990101 eller senare.
# Vara ett bra föredöme för sin klubb och förbund.
# Träna seriös bowling minst 2 dagar i veckan.
Den som blir antagen till Team Halland får skriva på ett kontrakt under 1 säsong, där man
förbinder sig att deltaga vid läger och olika träffar som gruppen kommer att anordna.
Skicka in din intresseanmälan , eller om Du/Ni vet någon eller några som Ni vill nominera till
denna grupp.
Nomineringarna ska innehålla, namn, klubb, personnummer, mailadress och telefonnummer.
Berätta lite om den DU tänker nominera, hur länge de spelat, med vilka klubbar, hur ofta
tränar de, vilka tränare har de eller har haft, vilka tävlingar de spelat och varför du eller denna
spelare ska vara med i denna grupp?
Ungdomsansvarig och Hallands Bowlingförbunds styrelse kommer att efter ansökningstiden
utgått, utse de som kommer att få chansen att vara med i denna grupp.
Sista ansökningstid är den 1/6 2017. De som inte kommer med, erbjuds att vara med i olika
grupper som talang och breddgrupper. Tag nu denna chans för era ungdomar.
Ansökan skickas eller mailas till:
Patrik Andersson
Grusviksvägen 11
305 95 Halmstad
puttebowler001@sverige.net
Vid frågor ring: 070/550 79 13
Patrik Andersson, ungdomsansvarig Hallands bowlingförbund

