Tenker du på å starte med aktiv bowling i en klubb?
Da er du velkommen til oss i Grenland bowlingklubb.
Litt om klubben
Klubben ble stiftet i 2007 og har nå, høsten 2020 ca. 40 medlemmer. 25 av disse er aktive
spillere. Klubben har egen internettside hvor medlemmer og andre kan hente informasjoner i
løpet av sesongen. Her får du blant annet oversikt over medlemmer og det sittende styre.
Hjemmesidens adresse er: http://klubber.bowling.no/grenland_bk/
Trening
Alle er velkomne til å prøve seg i klubbens treninger. De to første gangene er dette gratis.
Bestemmer du deg etter det for å bli medlem betales en sum hver måned eller hver
treningsdag. Oppslag om tider for Seniortrening og juniortreninger
finner du på vår hjemmeside og på vår oppslagstavle i hallen
Klubbens bankkonto nr: 2610.14.30897
Klubben har også avtale med Down Town Bowling om spesialpriser på serier, lørdager
kl.10.00 – 12.00 og søndager 12.00 – 14.00.
Lisens
Lisens er noe alle spillere må ha dersom du ønsker å spille obligatoriske kamper eller
turneringer for Grenland BK. Lisensen din betales av klubben når medlemskontingent er
betalt.
Seriespill
Sesongen starter i august og varer til mai året etter.
Denne sesongen (2020-2021) stiller klubben med følgende lag i seriespill.
2 lag i 3 divisjon, 1 lag i Veteranliga 2 div. og 1 lag i en serie for hørselshemmede/døve
spillere. Vi er også med i en juniorliga med våre yngste spillere.
Alle medlemmer som ønsker det får spille av og til på lagene.
Medlemskap
For å kunne delta i klubbens aktiviteter må alle betale kontingent. Eget oppsett på kontingent
ligger under dokumenter på vår hjemmeside.
Dugnadsarbeid
Alle medlemmer må delta i våre dugnader når det er behov for det. Dugnader er svært viktige
for å opprettholde god økonomi i klubben. Grasrotandelen og Norsk Tipping ønsker vi også at
du støtter oss med.
Flott om vi hører fra deg!
Hilsen
Leder: Odd Larønningen tlf. 97657981
Kasserer: Jørn Andre Ålgårdstad tlf.91194412

