Bowlingudvalget
Bowlingudvalget består af Dorte Meyer fra team Nykøbing og Anne
Lise C. Nielsen fra team Nysted.

Guldborgsund Handicap

Bowlingudvalget sørger for
- at der bliver lavet aftaler med bowlingcenteret omkring de
almindelige bowlingaftner og når der er afslutninger.
- at skrive indbydelser og uddele dem til afslutninger samt at modtage
tilmeldinger til afslutninger.
- at have overblikket så bowlingklubben kan fungere.
- at modtage ind- og udmeldelser og holde styr på venteliste.
- at der så vidt muligt er en af os til stede på bowlingaftener så mange
gange det nu kan lade sig gøre i forhold til vagtplan
Klubbens historie
Bowlingklubben er startet op d. 21. april 1999.
Klubben blev til på nogle pædagogers initiativ, for at borgere i Bo og
Naboskabet kunne gå til bowling og samtidig få den nødvendige
personalestøtte. Formålet er, at bowling kan foregå i trygge rammer og
man kan møde ligestillede, både nogle man kender og også lære nye
at kende.
Hver onsdag er det en stor fornøjelse for alle at komme i
bowlingklubben. Stemningen er høj både når der scores X
eller
man er uheldig og rammer ”skidtrenden”.
Medlemmerne i Guldborgsund Handicaps bowlingklub har en rigtig god
fællesskabsfølelse.

2016

Klubbens retningslinjer
Bowlingklubben er for borgere, der modtager støtte af Guldborgsund
Handicap.
Hvornår kan du bowle?
Bowling foregår om onsdagen fra kl. 19 – 20 i
Bowlingcenteret på Kystvej nr. 1 i Nykøbing F.
Forårssæson: Fra januar til og med maj.
Efterårssæson: Fra september til og med december.
Præcise datoer udmeldes ved sæsonstart.
Mødetid
Det er en god ide at møde op ca. 15 min før bowlingstart, så der er
tid til at lægge overtøj, finde sko og finde ud af hvilken bane og hvem
man skal spille med.
Personale
De ledsagende personaler er behjælpelige med opstart og afvikling af
bowlingaftenen. Personalet spiller ikke med.
Baner
Vi prøver så vidt muligt, at du kan spille på den bane du plejer, men
nogen gange er der mulighed/brug for at fordele jer anderledes.
Der er baner med og uden bander efter behov.

Hvad koster det?
Det koster 225 kr. pr måned at være medlem.
For disse penge får du bowling hver onsdag incl.
sko. Vi plejer derudover at give bowlingcenteret
en gave til ca. 200 kr. ved afslutningerne, fordi de
altid
giver
os
en
meget
fin
service.
Betaling
Kontoret sender en regning til dig i januar og i september.
Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse er bindende for et halvt år af gangen, for
henholdsvis forårssæson og efterårssæson.
Indmeldelse og udmeldelse skal ske til bowlingudvalget
Dorte/ Anne Lise, se kontakt nedenfor.
Der er plads til 24 – 30 medlemmer, da vi spiller på 6 baner.
Vi kan have en venteliste på evt. nye medlemmer, så du kan
ikke melde dig ud og så komme 1 eller 2 måneder
bagefter og blive meldt ind igen, da der så måske ikke er
plads.
Bowlingudvalget:
Dorte Meyer tlf. 25180491
Anne Lise C. Nielsen tlf. 25180496.

Datoer
Sommerafslutningen er i år d. 25.maj. Vi starter efter sommerferien
d. 7.september 2016. Juleafslutningen er d.7.december 2016.

Ps. Der kan være onsdage, hvor Dorte eller Anne Lise ikke
kommer, men så hjælper bowlingcenterets personale med
opstart.

Afslutninger
Afslutningerne er med mad, bowling, musik og røde kegler, hvor man
kan vinde drikkevarer.
Som noget nyt, er der brugerbetaling på spisning til afslutningen d. 25.
maj og juleafslutningen d. 7. december 2016. Hvis der skulle
forekomme et overskud, så bruges det på at reducere prisen på
spisning. Bowlingcentret betaler spisning for op til ni
medarbejdere til sommer- og juleafslutningerne.
Aftalen er, at medarbejderne drikker postevand til
maden.

AFBUD: hvis du er syg eller ikke kan komme af anden grund,
så meld afbud til både Dorte og Anne Lise. Helst dagen før
(om tirsdagen).

Mere information
Fra sæson 2016 kan du også finde bowlingklubben på
hjemmesiden www.handicap.nu
Se mere her: http://www.handicap.nu/fritid/sport
Vær opmærksom på, at der kan komme ny information om
klubben ud gennem nyhedsbrevet og hjemmesiden.

