Til nye medlemmer.
Dyrker du bowling for sjov og nu ønsker at træne mere, evt. med instruktion, så bliv medlem af
Bowlingklubben Næstved. Vi spiller bowling & turnering på mange niveauer. Klubaften hver torsdag
Vi træner alle torsdage, (ikke helligdage, jul og nytår )så kig ind og få en hyggesludder om bowling.
I klubben er både hyggebowlere, turneringsspillere og ungdomsspillere med et godt kammeratskab.
Klubben har flere instruktører der er behjælpelig med grundlærdom for nye bowlere samt lettere øvede
bowlere, og til bowlere som ønsker at komme på elite niveau.
Gennem klubbowling er der mulighed for gode rabatter og fordele i hallen, bla. Sidste tirsdag i mdr. fra kl.
19:00-20:00 gratis bowlingtime, baneleje til kun kr. 75,-kr. ved trænings tider ud over klubbens,(dette kan
ikke bookes og ikke ved midnatsbowl.)
Der er nogle fra klubben alle torsdage fra kl. 16:00 – 20.00 der kan råde, vejlede og svare på spørgsmål om
det at være medlem i Bowlingklubben Næstved.
Træning: Handicap afd.: kl. 15:00-17:00, Ungdom kl. 16:00-17:30, Senior kl. 17:00-18:00 og Excalibur
Elite kl. 17:00 - 19:00.
Indmeldelsesgebyr koster kr. 170,-kr. der bl.a. dækker medlems / licenskort samt klubtrøje / træningtrøje
der skal bæres på alle træningsdage, samt første mdr. kontingent.
Kontingent Ungdom kr. 150,-kr. (0-18 år) Senior. Kr. 160,-kr. Elite kr. 250,-kr. pr. mdr.
Betaling af kontingent er senest hver den 5. I måneden. Dette bedes overholdt. Faktura fremsendes
(på mail) sædvanligvis for et kvartal af gangen. Husk du kan kun betale via netbank.
Orlov /helt Passiv kan søges, såfremt sygdom opstår. Det skal ske skriftligt med angivelse af start og slut på
orlov. Kontingent i orlovsperioden udgør kr. 100,-kr. pr. måned. Passiv/støtter er kr. 100.-kr. pr. 6 mdr.
Passiv-Aktiv er for bowlere der ikke kan træne med om torsdagen, men spiller turnering/stævner er 100,-kr.
pr mdr. (man kan træne med klubben for kr. 50,-kr. pr. gang).
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren på særlig udmeldelsesblanket. Denne skal udfyldes og afleveres
senest 3 uger før den 1. i kommende mdr. fra hvilken måned man ønsker udmeldelse. Såfremt der er restance
på udmeldelses tidspunktet hæfter man fortsat for denne restance. Hvis restancen ikke betales, vil man blive
indberettet til DIF's skyldnerkartotek, hvorefter man er udelukket fra anden organiseret sport til gælden er
betalt. Ligeledes skal lånetrøjer afleveres i god og vasket stand, hvorefter depositum tilbagebetales.
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