Elitgruppen
säsongen 2019-2020

TEAM SKÅNE

Skånes bowlingförbund (vidare kallat Skånes BF) förnyar ungdomsverksamheten till säsongen 2019–
2020! Detta gäller således även Elitgruppen. En nyhet är att spelarna som ingår i Elitgruppen skall följa
den kravprofil som anges nedan.
Syftet med att Skånes BFs Elitgrupp är att säkerhetsställa att de duktiga ungdomar som finns inom
distriktet erbjuds träning på hemmaplan för att kunna tävla och mäta sig mot de bästa ungdomarna i
resten av Sverige (och även Europa för de som vill). Tränarna och likaledes de ansvariga för gruppen
kommer under säsongen 2019-2020 vara Christer Albihn och Amanda Andersson.
Gruppen kommer att bestå av ca 10–12 spelare men antalet är föränderligt. Det kostar inget att vara
med i gruppen, det som kostar är träningarna och dessa betalas i samband med anmälan till Skånes
BFs kansli, 150:-/gång. Som spelare i Elitgruppen får man förutom förmånen att träna med
kompetenta tränare chansen att åka med till KØge, Danmark i mars 2020 där det spelas en deltävling
av den europeiska ungdomstouren (delar av resan subventioneras av Skånes BF men spelarna som ska
åka med kommer behöva betala en del av resan själva). Som spelare i Elitgruppen kan man även bli
uttagen att representera Skåne vid tex Köpenhamnskampen.

Kravprofil:
-

Är född 2001-09-30 eller senare (vara aktuell för JEM/U18)
Är hemmahörande i en klubb inom Skånes BF och aktivt deltar i dennes seriespel
Utövar fysisk aktivitet minst två gånger i veckan men gärna oftare (konditions- och
uthållighetsträning samt styrke- och rörlighetsträning)
Spelar i Team Skåne-tröjorna vid de tävlingar som Skånes BF subventionerar
Att man har en vilja att lyssna på tränarna och tar åt sig av det som sägs på träningarna
Att man är ett bra föredöme för sin klubb och sitt förbund
Att man har egna klot

Vad vi önskar:
-

Att man värmer upp innan passen och att man tar hand om sin utrustning tex tvättar kloten
efter passen
Att man spelar juniortävlingar, tex Skånes U23-tävling, Junior Masters, YET etc.
Att man äter och dricker lämpliga saker innan, mellan, under och efter sin träning
Att man kan räkna serier utan hjälp
Att man har ett erkänt spärrsystem
Att man kan vett och etikett på banområdet (tex en bana fritt)
Att man kan ordna sina klot i en trappa, från det som svänger tidigast till det som svänger
senast
Att man bowlar med den grundteknik som Svenska bowlingförbundet valt att inrikta sig på
(ETBFs material)
Att man har som mål att spela i junior-landslaget

Är du intresserad av att vara med eller känner du någon som passar in på vår kravprofil och har det vi
önskar? Skicka ansökan till amandasbowling@hotmail.com/tenpin@telia.se senast den 1/9–19.
Anmälan ska innehålla namn, klubb, personnummer, mailadress och telefonnummer till spelaren
och/eller spelarens vårdnadshavare.
Skånes BFs ungdomsansvariga kommer under början på september välja ut de som kommer
representera Skånes BF Elitgrupp säsongen 2019-2020. Spelarna som blir antagna kommer få ett mail
och namnen kommer stå med på Skånes BFs hemsida. De spelare som sökt men som inte kom med
den här säsongen är varmt välkomna att delta i Skånes BFs Utvecklingsgrupp som även den är en
nyhet i förbundets ungdomssatsning.
Vid frågor maila Amanda Andersson på amandasbowling@hotmail.com

Välkomna med ansökan önskar
Amanda och Christer, ansvariga för Elitgruppen

