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

Social og Handicap Guldborgsund

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

•

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 bowlingaftner,
så mange gange det nu kan lade sig gøre i forhold til
vagtplan

KLUBBENS HISTORIE
Bowlingklubben er startet op d. 21. april 1999.
Den 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 Bo og Naboskab Guldborgsunds bowlingklub har en rigtig
god fællesskabsfølelse.

2019

KLUBBENS RETNINGSLINIER
Bowlingklubben er for borgere, der modtager støtte af Social
og Handicap Guldborgsund.
Hvornår kan du bowle?
Bowling foregår om onsdagen fra kl. 19– 20 i SuperBowling,
Marielyst Strandpark 1, 4873 Væggerløse.
Mødetid
Det er en god idé at møde op cirka 15 min før
bowlingstart, så der er tid til at lægge overtøj, finde sko
og finde ud af, hvilken bane man skal spille på, og hvem
man skal spille med.
Personale

Bowlingcentret betaler spisning for op til otte medarbejdere til
forårs- og juleafslutning. Aftalen er, at medarbejderne drikker
postevand til maden.
Hvad koster det?
Det koster ca. 215 kr. pr måned at være medlem i
forårssæsonen. Og ca. 200 kr. pr. måned i efterårssæsonen
(det kan variere, hvis vi fx kan nå at aflyse en bane ved afbud
fra spillere).
For disse penge får du bowling hver onsdag inkl. skoleje. Ved
afslutningerne plejer vi at give bowlingcentret en
gave til 200 kr., da de altid giver os en meget fin
service, det er medregnet i prisen.
Betaling

De ledsagende personaler er behjælpelige med opstart og
afvikling af bowlingaftenen.

Kontoret sender en regning til dig i januar og i
august/september.

Baner

Indmeldelse eller udmeldelse

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.
Datoer
Sæsonstart er onsdag d. 9/1 2019.
Forårsafslutning er onsdag d. 24/4 2019 med spisning inden
bowling.
Efter sommerferien starter vi igen onsdag d. 21/8 2019.
Efterårsafslutning er onsdag d. 27/11 2019 med spisning
inden bowling.

Der holdes IKKE efterårsferie, og der holdes IKKE vinterferie.

Indmeldelse er bindende for et halvt år af gangen, for
henholdsvis forårssæson og efterårssæson.
Indmeldelse og udmeldelse skal ske til Dorte eller Anne Lise,
se kontakt nedenfor.
Der er plads til 24-30 medlemmer, vi har mulighed
for at spille på seks baner. Vi kan have 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.
AFBUD: hvis du er syg eller ikke kan komme af anden grund, så
meld afbud til Dorte eller Anne Lise.

Afslutninger

BOWLINGUDVALGET

Afslutninger er med mad, bowling, musik og røde kegler, og
alle får en alkoholfri drik. Betaling for spisning til afslutninger
bliver opkrævet af kontoret. Forårsafslutning den 25. april
koster 300kr. inklusiv en øl eller vand. Efterårsafslutning den
28. november koster 300 kr. inklusiv en øl eller vand.

Dorte Meyer tlf. 25180491
Anne Lise C. Nielsen tlf. 25180496
Ps. Der kan være onsdage, hvor Dorte eller Anne Lise ikke kommer,
men så hjælper bowlingcenterets personale med opstart.

