Nyhetsbrev nr 3 – 2010/11
Styrelsemötena inleds med ”klubbarnas punkt”…
Vid tredje styrelsemötet, som ägde rum i Nyköping den 3 november, fortsatte nyheten för säsongen –
”klubbarnas punkt”. Denna gång träffade vi Minna Uitto, ordförande i BK Dimico, som gav oss lite
önskemål kring klubbexponering på SöBFs hemsida och tydligare samordning av tävlingskoncept – t ex
mixed-tävlingar som båda hade gemensamt. Glada nyheter om en nystartad bowlingskola med ca 12
ungdomar och lite bekymmersamt kring skador och spelare som slutat, bowlingens verklighet.
Kommande möten i Strängnäs (20 dec) och Flen (jan), Södertälje (feb) och Vingåker (mars) – kom!

Kommande tävlingar i Sörmland
 Kvalet till individuella DM har startat – under perioden 1 oktober – 31 december. Klubbarna






bestämmer själva hur kvalet går till i hemmahallen, men ska betala in 80 kr per deltagande
spelare till SöBF, samt bifoga namnlista. Man får sedan skicka antal spelare till finalen i
Eskilstuna 5 februari, utifrån hur många som kvalat. 5 som kvalar ger 1 finalplats, 6-10 som
kvalar ger 2 finalplatser o s v. Alla klassegrare belönas med fri SM-start.
Kvalet till 3 manna-DM – 4-5 dec i Nyköping – inbjudan kommer inom kort. Tävlingen går i
Nyköping. Lag med enbart ungdomar upp till 16 år, deltar utan avgift – för övriga 375 kr/lag.
Finalen spelas söndagen 2 januari, med start kl 16.00 i Nyköping.
”Sörmlands-Barometern” – den nya tävlingen med totalt 4 deltävlingar, för alla som har minst
25 i dyn.hcp. Dam- och herrklass och premiär i Eskilstuna 4-12 dec. Lokal arrangör BF95, i
samverkan med SöBF. Avgift 300 kr – spelsätt 6 ser eu. Samla många poäng i barometern
genom att delta i flera lokala deltävlingar. De 8 bästa per klass efter 4 deltävlingar, spelar final i
Katrineholm i maj 2011. Inbjudan kommer inom kort.
DM för funktionshindrade – 12 december i Katrineholm – inbjudan kommer inom kort.
Tävlingen avslutas med Luciamys och prisutdelning för alla deltagare och medföljande ledare,
så planera för att stanna kvar och heja på dina motståndare, även när du spelat färdigt! Alla
klassegrare belönas med fri SM-start.

Grundläggande bowlingutveckling – i KUBIK!
Vi planerar nu för den stora utvecklingshelgen i fyra olika hallar i länet – som vi döpt till KUBIK –
Kvalitets-Utveckling av Bowlarnas Individuella Kunskaper. Vi kommer att engagera länets bästa
instruktörer för uppgiften. Under vårsäsongen (prel. februari) kommer det att finnas 10 platser per ort,
som kör pass båda dagarna mellan kl 09-15. Avgiften på 1 500 kr/person, betalas i första läget av
klubben, som sedan får hela pengen tillbaka via idrottslyftet. Vi vet att många vill ha detta – så passa
på, först till kvarn. Upplägget kan jämföras i vissa delar med den tidigare ”steg 1-utbildningen”.
Vi syns väl också på klubbkonferensen 30 januari, eller hur? Nästa nyhetsbrev i mellandagarna –
sätt upp på klubbtavla i bowlinghallen, så läses det oftare.
Hälsningar Styrelsen SöBF –
Anders, Ylva, Ewa, Lelle, Lennart, Malin och Åsa

