Nyhetsbrev 29 januari 2019
Viktiga datum
LOK-stödet ska rapporteras senast 25 februari.
Ansökan till Nisse Warbergs minnesstipendium senast 31 mars.
Förbundsmöte 27–28 april i Stockholm.

Svenska Cupen Dam
I helgen, 26–27 januari, avgjordes grundomgången i Svenska Cupen Dam i Uppsala, Skövde och
Malmö. Åstorps Björnboulare vann förra året och har därmed i en direktplats i finalen och tillsammans
med sju lag från grundomgången är nu hela finalfältet klar. Finalen avgörs i Mölndal 23-24 februari.

Svenska Cupen Öppen/Inomhus-SM
2–3 februari avgörs Svenska Cupen Öppen i Sundsvall under SM-veckan. Åtta lag ska tävla om
titeln och få representera Sverige i Europacupen. Då tävlingen avgörs under SM-veckan
kommer delar att kunna ses via SVT Play. Preliminära sändningstider hittar ni här.
SM 2019
SM spelas i Linköping 14–20 juli. Mästerskapssidan, boulemasterskap.se, uppdateras löpande med
information inför sommarens mästerskap.

Nisse Warbergs minnesstipendium
Nisse Warbergs minnesstipendium är avsett för personer som "i det tysta" gör stora ideella insatser
för sin förening eller för svensk bouleverksamhet i ett större perspektiv. Syftet är att uppmuntra
förtjänstfull föreningsverksamhet. Sista nomineringsdag är 31 mars. Mer information.

Adressändring
Om föreningen ändrar kontaktuppgifter så ändrar ni själva det både på IdrottOnline och SBF Online.
Skicka dessutom ändringarna till kansli@svenskboule.se då vi uppdaterar ekonomisystemet manuellt.

Vaccinera klubben mot doping
"Vaccinera klubben mot doping" är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Svensk
Antidoping. Alla inom idrottsrörelsen har ett ansvar att bidra i antidopingarbetet och
Riksidrottsförbundet och Svensk Antidoping hoppas att alla föreningar tar sitt ansvar och vaccinerar
sig. Läs mer här.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Är det fler i din förening eller distrikt som vill ha nyhetsbrevet så skicka namn och e-postadress till
kansli@svenskboule.se och uppge att ni vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Postadress
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress
Svenska Bouleförbundet
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Telefon
E-post
08-699 64 60
kansli@svenskboule.se
Hemsida
www.svenskboule.se

Bankgiro
5722-9825

