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DM skall genomföras 25/5 – 28/5 i MixedDubbel, Singel, Dubbel och
Trippel. MixedTrippel och Skytte arrangeras den 3-4/6. Spelplatser är i
skrivande stund inte fastställda.
Distriktsseriespelet skall genomföras.
Hallsvenskan ska genomföras.
Vi ska arrangera grundomgången i Svenska Cupen V65 7/10-8/10.
TK kommer även fortsättningsvis att medverka vid klubbarnas
arrangemang.
Det låga deltagandet i de sanktionerade tävlingarna i distriktet, 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 och Lasse Ståhl
Utbildningskommittén

Vi i Utbildningskommittén skall göra vad vi kan för att vara med och utveckla
boulen i distriktet. Under vårens utbildningshelg erbjuder vi en regelkurs där
man har möjlighet att avlägga domarprov. En uppföljning av SBF Online- och
BouleApputbildning finns på önskelistan från distriktets klubbar. Under året
kommer vi att löpande se över vilka behov vi har att köra ytterligare
utbildningar.
Utbildningshelgen i november kommer också att ägnas åt utbildning, vad som
erbjuds beror på det behov klubbarna har.

Yngve Hoff
Hemsidan

Arbetet med att bringa reda i röran på hemsidan fortsätter. Det är ett drygt och
tidskrävande arbete som jag hoppas blir klart under våren.
Webbmaster

Lisa Köhalmi
Elitkommittén.

Utbytet med Danska veteranerna fortsätter.

Roger Svensson

Lisa Köhalmi
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Domaransvarig

Regelkurser med möjlighet att avlägga domarprov är planerade att köras under
de 2 utbildningshelgerna – 1-2/4 och 18-19/11.
Läget med distriktets domarkår börjar närma sig en kritiskt låg nivå. Antalet
aktiva domare är idag nere på endast ett 10-tal! Tyvärr ser det likadant ut i hela
landet. Diskussioner förs med SBF och SBF:s Domarkår hur vi ska kunna råda
bot på situationen.
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

Ungdomskommittén.

Vi tänker under 2017 främja ungdomsboulen, följa upp klubbarnas duktiga
ungdomar.
Medverka på DM och SM samt andra juniortävlingar och läger, bl.a. Bosölägret.
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
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 flera 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, Christer
Pettersson
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