VERKSAMHETSPLAN 2018
Tävlingskommittén 2018/2019
 DM skall genomföras 10/5 – 13/5 i MixedDubbel, Singel, Dubbel och Trippel.
MixedTrippel och Skytte arrangeras den 2-3/6. Spelplatser är i skrivande stund
inte fastställda.
 Distriktsseriespelet skall genomföras.
 Hallsvenskan ska genomföras.
 Vi ska arrangera grundomgången i Svenska Cupen V65 6/10 – 7/10.
TK kommer även fortsättningsvis att medverka vid klubbarnas arrangemang.
Deltagandet i de sanktionerade tävlingarna i distriktet har ökat något, men det
låga deltagandet fortsätter att oroa. TK och distriktsstyrelsen hoppas och tror
att klubbar och spelare tar ett större ansvar för att få igång
tävlingsverksamheten.

Lisa Köhalmi, Roger Svensson, Lasse Ståhl
Utbildningskommittén
SBF:s beslut om obligatorisk tävlingsarrangörsutbildning för samtliga klubbar innebär
i praktiken att från och med 1 januari 2019 ska tävlingsledaren på de tävlingar som
sanktioneras ha genomgått SBF:s tävlingsarrangörsutbildning. De 6 personer som i
höstas utbildades till handledare kommer att leda dessa utbildningar.
Under året kommer vi att löpande se över vilka behov som finns för att köra
ytterligare utbildningar.

Mia Pedersen
Elitansvarig
Utbytet med Danska veteranerna fortsätter.

Roger Svensson
Domaransvarig
Läget med distriktets domarkår befinner sig en kritiskt låg nivå. Antalet domare i
skrivande stund är endast 13 st! Av dessa är det bara en handfull som är aktiva.
Vi har framfört vår oro till SBF, med stöd av SBF:s domarkommitté, men har inte fått
gehör för våra farhågor.
Domaransvarig 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
Styrelsen SSBF
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Ungdomskommittén.
Vi tänker under 2018 fortsätta vårt arbete med att främja ungdomsboulen – i detta
ingår att arbeta för att locka nya barn/ungdomar till att börja spela boule. Vårt arbete
med att följa upp klubbarnas duktiga ungdomar kommer också att fortsätta.
Medverka på DM och SM samt andra juniortävlingar och läger, bl.a. det årligen
återkommande ungdomslägret.
Sätta ihop lag till PBJC .
Efter DM och SM blir det laguttagning till PBJC.
I höst skall vi som vanligt åka upp med juniorerna till Prins Bertils JuniorCup
Någon gång under hösten skall vi anordna en träff med juniorerna.

Yngve Hoff, Mia Pedersen, Claes Simängen, Yvonne Åkesson
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 att locka fler ungdomar liksom utbildning är fortsatt ett prioriterat
område. För att lyckas med detta krävs dock att vi alla tillsammans arbetar för att
lyckas uppnå vårt mål.

Lisa Köhalmi, Roger Svensson, Gunnel Andersson, Lasse Ståhl, Yngve Hoff, Mia Pedersen
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