VERKSAMHETSPLAN 2019
Tävlingskommittén 2019/2020
•
•
•
•
•

”Stora DM” skall genomföras 30/5 – 2/6 i MixedDubbel, Singel, Dubbel och
Trippel.
Spelplats banorna vid Bouletoftahallen i Malmö.
”Lilla DM” MixedTrippel och Skytte arrangeras den 8–9/6.
Spelplats banorna vid Bouletoftahallen i Malmö.
Distriktsseriespelet skall genomföras.
Hallsvenskan ska genomföras.
Vi ska arrangera grundomgången i Svenska Cupen V65 5/10–6/10.

TK kommer även fortsättningsvis att medverka vid klubbarnas arrangemang.
TK och distriktsstyrelsen hoppas och tror att klubbar och spelare fortsätter på
den inslagna vägen för att få igång tävlingsverksamheten.

Lisa Köhalmi, Roger Svensson, Pontus Ekman
Utbildningskommittén

SBF:s beslut om obligatorisk tävlingsarrangörsutbildning för samtliga klubbar,
som var beslutad att träda i kraft från och med 1 januari 2019, har skjutits fram
ett år. Fr.o.m. 1 januari 2020 ska tävlingsledaren på de tävlingar som
sanktioneras ha genomgått SBF:s tävlingsarrangörsutbildning. De 6 personer
som hösten 2017 utbildades till handledare kommer att leda dessa utbildningar.
Under året kommer vi även inventera utbildningsbehovet ute i klubbarna.

Lisa Köhalmi, Thomas Trobäck
Hemsidan
Fortsätta med att utveckla hemsidan.

Lisa Köhalmi
Elitkommittén.

Utbytet med de danska veteranerna fortsätter. Returmötet äger rum i Danmark i
oktober. Kvaltävlingen till 2020 års ”Danskmöte” kommer att genomföras.

Roger Svensson, Pontus Ekman

Domarkommittén

Regelkurser med möjlighet att avlägga domarprov är planerade att köras under
årets 2 utbildningshelger – i mars och november.
Läget med distriktets domarkår är nu riktigt nära en kritiskt låg nivå. Antalet
aktiva domare är idag nere på knappt ett 10-tal! Tyvärr ser det likadant ut i hela
landet. Diskussioner förs med SBF och SBF:s Domarkommitté hur vi ska kunna
råda bot på situationen.
Domarkommittén kommer även i fortsättningen att kalla samtliga aktiva domare
i distriktet till domarkonferens 2 gånger per år för att diskutera ev. nya regler,
utbyta erfarenheter och planera fördelningen av domaruppdrag under året.

Lisa Köhalmi, Thomas Trobäck
Ungdomskommittén.
• I samband med påskhelgen arrangera ett läger i Malmö, i samarbete med
•
•
•

Svenska Bouleförbundets UNK, där Äggcupen är ett roligt inslag.
Kvaltävling PBJC 2019-08-04 i Tyringe.
PBJC den 5–6 oktober i Stockholm
En ungdomsträff i slutet av året för Sydsvenska Bouleförbundets
ungdomar

UNK kommer att skicka ut information till klubbarna via mail och Sydsvenska
Bouleförbundets hemsida, vad det gäller nationella aktiviteter för ungdomarna.

Gunilla Leandersson, Yvonne Åkesson, Malin Kallbro, Camilla Lund

Styrelsen vill även i år betona vikten av att öka vårt medlemsantal
och vi uppmanar alla klubbar att göra sitt yttersta för att marknadsföra vår
fantastiska sport. Boulens Dag t.ex. är ett ypperligt verktyg.
Satsningen på fler ungdomar liksom utbildning är fortsatt ett prioriterat område.
För att lyckas med detta krävs dock att vi alla tillsammans arbetar för att uppnå
vårt mål.

Pontus Ekman, Lisa Köhalmi, Gunilla Leandersson, Roger Svensson, Thomas Trobäck

