Svenska Bowlingförbundets syfte och mål med Riksidrottsgymnasiet(RIG) och NIU.
Svenska Bowlingförbundet (Sv.BF.) står som garant för den sportsliga kvalitén.
Dessutom bevakar Sv.BF. att Nässjö kommun uppfyller kraven på goda sociala, skolmässiga
och sportsliga förutsättningar.
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Syfte
Bowlinggymnasiets främsta syfte är att ge ungdomar möjlighet till elitsatsning
inom bowlingsporten I kombination med gymnasiestudier.

Mål är att skapa organisatorisk helhet gällande studier, idrott och boende
* att utveckla elevens psykiska och fysiska styrka
* att utveckla eleven kring etik och moral gällande ansvar i idrottsligt och socialt uppförande
* att utveckla elevens teoretiska och tekniska färdigheter

Idrottscentrum
Brinellgymnasiet har sedan 1983 varit ett idrottscentrum med två riksidrottsgymnasier, bowling och bandy.
Idag har skolan även lokala idrottsinriktningarna handboll, fotboll, ishockey, basket och bowling.
Sv.BF., Nässjö kommun och Nässjö Bowlingcenter har genomfört stora investeringar senaste åren
för att träningsmiljön ska var av hög internationell klass. Ett samarbetsavtal mellan Nässjö kommun
och Sv.BF. har möjliggjort att Nässjö idag är Sv.BF. Utvecklingscentrum (BUC) i Sverige.

Specialidrott
Eleverna på RIG genomför en kursplan i ämnet specialidrott som är uppdelat i fyra kurser.
Specialidrottsfördjupning , Träning- och tävlingslära 1 (2 x100p)
Specialidrottsfördjupning , Träning- och tävlingslära 2 (2 x100p)
Specialidrottsfördjupning , Träning- och tävlingslära 3 (2 x100p)
RIG-elevs totala studiepoäng = 600p. och NIU-elev. 400p. NIU= Nationell Idrottsutbildning.
Specialidrotten anordnas inom ramen för den samlade skoldagen och schemamässigt fördelas med aktivitet varje dag.

Elevboende
Flertalet av eleverna kommer från annan ort och är hänvisade till att bo på skolans elevhem.
Där ges förutsättningar för att klara ett eget boende med hjälp av anställd personal sju dagar i veckan.

Välkomna till sommarläger på bowlinggymnasiet i Nässjö.
Svenska bowlingförbundet erbjuder dig som är född -03 och innehar
Svenska Bowlingförbundets tävlingslicens möjligheten att uppleva
bowlinggymnasiets verksamhet under tre dagar mellan 13-15/8-2018.
Syftet med lägret är att Du som kan söka bowlinggymnasiet under
kommande läsår erbjuds möjlighet att besöka Brinellgymnasiet,
elevboende, förbättra dina bowlingkunskaper samt lära känna
instruktörerna på bowlinggymnasiet.
Vi rekommenderar att föräldrar/målsman är närvarande vid platsbesök
på skola och elevboende.
Vi ordnar boende för ungdomarna i elevboendet.
För föräldrar/målsman rekommenderas Hotell Högland alt.
Lövhults Friluftsområde (camping/vandrarhem)
Hotell Högland:
http://hogland.com/

Anmälan till sommarlägret sker via mail.
Vänligen skicka anmälan och frågeställningar till

peter.engstrom@nassjo.se
pontus.andersson1@nassjo.se

Att uppleva social trygghet och gynnsam studiesituation är grundläggande för lyckade studie och tävlingsresultat.

Intagning
Intagningskvoten är reglerad genom Riksidrottsförbundets bedömning, kvoten är 24 elever (8/år) totalt över 3 år

Begränsat antal platser, först till kvarn….

Fördelningen mellan könen ska vara 50-50 % (RIG). Förutom de 24 RIG platserna startade Brinellgymnasiet
hösten -07 även NIU utbildning med intagning på 4 platser/år. När du söker till bowlinggymnasiet måste du
söka till ett av skolans program. Du konkurrerar mot andra elever som har sökt samma program
med hjälp av din studiebetyg från årskurs 9 och skolpoängen understiger sällan 200p.

Lägeravgiften på 1150 kr inkluderar logi, mat, banhyra för deltagaren.
Betalning sker i bowlinghallen till hallen.
Länk Brinellgymnasiet: http://www.brinellgymnasiet.se/riksidrottsgymnasiet/bowling
Se även www.youtube.com sök på ”Brinellgymnasiet Sveriges bästa skola”

Landslagsspelare
Många av dagens och före detta elever har presterat och fått representera i de olika landslagen junior, U-21 och senior.
Världsmästarna Mathias Årup, Patrik Backe, Martin Blixt, Robert Andersson, Mats Olsson, Helen Johnsson
,Nina Flack, Pontus Andersson och Jesper Svensson varit elever på bowlinggymnasiet.
Vid senaste junior-EM i Danmark var fem av spelarna elever från bowlinggymnasiet,
tillsammans spelade eleverna till sig 5 medaljer varav 3 st guld!

Intresseanmälan till bowlinggymnasiet skall vara skolans intagningskansli senast 2018-12-01.

VÄLKOMNA önskar Sv. BF, Nässjö BC (www.nassjobowling.se) och Nässjö kommun

Mån. 13/8 Ankomst, Betalning, Nässjö Bowlingcenter
14:00 Välkomna, Fika, Programgenomgång, Presentation
15:30 Bowling 2 tim. Grundträning & Effekttest 20 slag
Koordination,
17:30 Dusch
18:00 Middag i bowlinghallen
19:30 Vi besöker elevboendet samt fika, Brinellgatan 12-18
Uppgift: frågor till morgondagens teori.

Tis. 14/8
07:30 Fyspass OBS! Medtag kläder för både inne och ute
Ingsbergssjön
09:00 Frukost i bowlinghallen

Ons. 15/8
07:30 Fysträning OBS! Medtag kläder för både inne och ute
Ingsbergssjön
09:00 Frukost bowlinghallen
10:00 Teori om Grundträning medtag skrivmaterial
Strikejustering, byta pil
11:00 Bowling 1,5 tim (Personliga tips – grundträning)
12:30 Dusch
13:00 Lunch bowlinghallen
14:00 Utvärdering PMI & avslut

Medtag luftmadrass och sovsäck.

09:30 Teori OBS! Medtag skrivmaterial
Skolvecka, tävlingar mm
10:30 Bowling 2 tim. Precision 20 slag
12:30 Dusch
13:00 Lunch bowlinghallen
13:45 Besök på Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52
16:00 Fika & Teori i bowlinghallen
20-20
17:00 Bowling 2 tim.
Träning, tävling
19:00 Dusch
19:30 Middag bowlinghallen
20:00 Aktivitet OBS! Medtag kläder för både regn och sol
Minigolf

Swedish bowling Academy

