Göteborg 2017-10-30
Detta brev är riktat till klubbar med ungdomar som ska börja gymnasiet hösten 2018.
NIU-bowling är nu i full verksamhet vid Partille Gymnasium. Skolan, som är belägen strax utanför
Göteborg, ansvarar för utbildningen och Göteborgs bowlingförbund ansvarar tillsammans med
storklubbarna Team Pergamon och Team X-Calibur för att själva bowlingundervisningen håller
absolut toppklass.
Skolan erbjuder 5 platser varje år, och ni kan läsa mer om skolan och ansökningsförfarande på
skolans hemsida: https://www.partille.se/barn--utbildning/gymnasium/idrott-pa-partillegymnasium/ (Man får skrolla lite för att hitta ’bowling’)
Det är vår uppfattning att skolan och elitföreningarna erbjuder en väldigt bra miljö för att utvecklas
som bowlingspelare samtidigt som man får en bra gymnasieutbildning med sig för framtiden.
Vi grundar detta på:
En nybyggs bowlingarena som är integrerad i nybygget Partille Arena.
Stöd från kommunens elitklubbar.
Gott om tid för instruktören att ge individuell återkoppling på bowlinglektionerna.
Nuvarande elever är mycket nöjda med utbildningen hittills. (Det gäller även andra, idrottande
ungdomar, skolan har även fotboll, handboll, och ishockey.)
Skolan och klubbarna kommer erbjuda en paketlösning där förvaring och fritidstränade ingår.
Vi hoppas att era spelare vill vara med i ansökningsprocessen. Bara för att man gör en ansökan
innebär inte det att man måste gå utbildningen, men vi tror att ett besök på uttagningsdagen
kommer göra att ni blir imponerade av verksamheten. Ansökan ska vara inne senast den 1 dec, och
det går inte att söka till utbildningen efter detta datum. (Ansökan görs genom att skicka ett mail till
magnus.gara@partille.se där person- och kontaktuppgifter framgår. Man bör även skriva ett par
rader kring varför man söker till ett bowlinggymnasium)
Spelarna kommer att bli kallade till en information/träningsdag i Partille den 12 januari 2018.
Hör gärna av er till Göteborgs Bowlingförbund om ni vill ha ytterligare information, om ni vill ansöka
eller om ni vill att vi skickar information till någon av era spelare.
Med Vänlig Hälsning
Pär Svensson
Ordförande, Göteborgs Bowlingförbund

