Nyhetsbrev Norges Carpet
Bowls Forbund.
Desember -16

Hei og takk for året som har gått.
Med ønske om ett godt nytt Bowlsår trår vi til igjen i januar 2017.
Litt om hva som har foreått i 2016:
Norges Carpet Bowls Forbund fikk penger fra helsedirektoratet til prosjekt fargerike
møteplasser. Vi har jobbet med å skape aktivitet for flyktninger og innvandrere i Halden,
Sarpsborg og Fredrikstad. Arbeidet fortsetter i 2017 selv om prosjektet avsluttes nå til nyttår.
Vi har hatt to stevner i år, ett i Spydeberg og ett i Halden. Vi har vært på inspirasjonssamling
med overnatting og hygge på Tanumstrand i Grebbestad og vi har vært i England på
bowlsfestival. I tillegg har det vært vennskapstreff mellom bowlsklubber i Østfold og mellom
Østfold og Sverige.
Flere nye klubber har kommet til i år. Frank har vært flere steder på Østlandet, og også på
Sørlandet har han levert spillerutstyr og oppstartshjelp.
Foreløpig plan for 2017 ser sånn ut:
Årsmøte 2017
Årsmøte er berammet til den 14. mars kl.12.00-14.00. Sted kommer vi tilbake til, men håper vi
får det til i Rakkestad som er midt i fylket.
Vi inviterer som vanlig to fra hver bowlsklubb til å delta på årsmøtet.
Vårens stevne skal være i Askim den 7. april. Hold av dagen!
Moss har meldt sin interesse som arrangør og vi håper de er klare til å arrangere høstens stevne.
Vi ble invitert til å delta på stevne i Danmark i mars. Det ble for få påmeldte til at vi kan
arrangere felles tur, så da utgår dette.

Englandstur : ca 40 personer har meldt sin interesse, og på den bakgrunn blir det tur 8-12 mai.
Avreise vil være fra Gardermoen. Pris omtrent som i 2016, men tillegg vil være at deltakere må
komme til Gardermoen på egen hånd.. Påmelding skjer i den enkelte klubb. Det sendes ut felles
skjema som skal brukes til dette. Bindende påmelding vil være 10. januar 2017, med innbetaling
av depositum/deltakeravgift innen 31. januar 2017.

Se gjerne på facebooksiden « friske seniorer i Østfold»
Hjemmesiden : bowlsnorge.no

God Jul og godt nyttår !
Hilsen fra styret i NCBF
Gun Kleve, styreleder

