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Motion angående uttagningar till veterankampen mot Danmark.
Bakgrund
Under många år har uttagningen till denna ”landskamp” sköts av en person i distriktets
styrelse. På senare år med sämre resultat. Tävlingen är av stort intresse för distriktets
veteraner, men uttagningsformen och den hittills så konstanta uttagningen av i princip samma
spelare år efter år, har gjort att den inte längre har samma status i Sverige. I Danmark
däremot gäller annat för uttagningen och där har även tävlingen en mycket större status.
Motivering
Statusen på tävlingen mot de danska veteranerna behöver höjas för att resultatet skall
förbättras. Genom att införa en uttagningstävling till denna ”landskamp”, så tror vi att
statusen och därmed också resultatet kan förbättras.
Bedömning
Genom att införa en uttagningstävling till ”landskampen” Får vi en veterantävling med hög
status som kommer att höja kvalitén på veteranerna i distriktet och förbättra resultatet i
”landskampen” och ge danskarna en rejäl match.
Förslag till beslut, yrkande
Föreslås årsmötet att besluta att från och med 2018 införa en kvaltävling för uttagningen av
lag till danskkampen.
Namn

Förening/distrikt

Torsten Lagerkvist, ordf

Tyringe Boulegetingar

Distriktsstyrelsens yttrande:
När landskampsutbytet med Danmark en gång i tiden föddes, var det tänkt som ett
vänskapligt utbyte för de sydsvenska veteranerna. Att Danmark nu har valt att
använda detta utbyte som en del i deras landslagsuttagningar är inget som
Sydsvenska Bouleförbundet kan ta ansvar för.
Planeringen för 2018 års landskampsutbyte är redan lagd, så eventuella förändringar
i hur uttagningarna ska gå till kan införas tidigast fr.o.m. 2019.
Arrangerandet av kvaltävlingen bör genomföras på samma sätt som seriespelet,
d.v.s. att TK går ut med en arrangörsförfrågan och efter inkomna ansökningar
fördelar arrangemanget. En diskussion om hur kvaltävlingen ska se ut är att
rekommendera. Ska det vara en eller flera tävlingar?
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsmötet
att bifalla motionen med motiveringen ovan

