Nyhetsbrev 27 september 2017
Viktiga datum
Föreningsbyte - Den som vill byta förening nästa år ska ha meddelat sin nuvarande klubb om
detta senast den 30 september.
Klubbavgift – En årlig avgift som föreningen ska betala senast 6 november 2017.

Svenska Cupen V55
Svenska Cupen Veteran 55 är en inomhustävling för klubblag. 27 lag har anmält sig varav 26
lag kvalar genom grundomgångarna 7–8 oktober i antingen Luleå, Varberg och Uppsala.
Fjolårsmästarna Boo SK är direktkvalificerade till finalen som spelas i Uppsala den 11–12
november. Mer information hittar du på svenskboule.se.

Arrangör till förbundsarrangemang 2018
Vill din förening stå som arrangör för något av förbundsarrangemangen nästa år? Kanske vill
medlemmarna få fördelen av hemmaplan? Sista dag för intresseansökan är 31 oktober. Mer
information hittar ni på svenskboule.se.

Tränarkurs Steg 2
11–12 november arrangerar SBF en tränarkurs Steg 2 tillsammans Piteå Bouleklubb. Sista
anmälningsdag är 27 oktober. Tänk på att föreningen kan söka bidrag för kursavgiften via
Idrottslyftet. Mer information om kursen hittar du här.

Domarutbildning/domarkonferens
2017 års domarkonferens blir 18–19 november i Stockholm. Konferensen blir kombinerad
utbildning både för distrikts- och nationella domare samt kalenderkonferens med
domartillsättning för 2018. Mer information och anmälan hittar ni på svenskboule.se.

Webbshop
Nu har Svenska Bouleförbundet en webbshop där det går att beställa regelböcker, pins,
rekryteringsmaterial med mera. Gå gärna in och kolla! Webbshopen.

Utbildningar
Ska ert distrikt arrangera någon utbildning i höst/vinter? Meddela SBF så kan vi lägga ut det
på svenskboule.se så att även andra distrikt kan anmäla sig. Tänk på att lägga upp alla
utbildningar i Idrottonline så ni kan få resurser från ert lokala SISU-förbund. Manual.
Skicka gärna detta Nyhetsbrev till övriga i föreningen. Vill du prenumerera så skicka namn och
e-postadress till kansli@svenskboule.se.
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