Brev vecka 23 2020
Information angående Boule-SM 2020 i Jönköping
SM-kommittén och Förbundsstyrelsen hade hoppats i det längsta på att kunna gå ut med ett positivt
besked under vecka 23 avseende SM.
Utifrån de senaste beskeden från regeringen, FHM och RF så är osäkerhetsfaktorerna alldeles för
stora och restriktioner som ligger gör det omöjligt för SBF att arrangera SM.
”SBF känner att nu kan vi inte vänta längre så det är med stor besvikelse som vi tyvärr måste meddela
att SM 2020 ställs in.” Anders Wiiand, GS
SM-stad 2021 kommer senare under sommaren att presenteras. SM 2022 har erbjudits till Jönköping
att arrangera.
För frågor om Boule-SM 2020 kontakta:
Anders Wiiand, GS
anders.wiiand@svenskboule.se

SM-kommittén
SMKommitten@svenskboule.se

Tävlingsverksamheten
Som många säkert har uppmärksammat så har FHM och regeringen kommit ut med nya råd och
restriktioner kring tävlingsspel som ska börja gälla 14 juni. Idag, 5 juni kommer RF med förtydligande
information till idrotten. SBF kommer sedan att skriva ihop riktlinjer för tävlingsspel i boule som
enligt plan kommer i början på nästa vecka. Corona och idrotten. Fram till 14 juni gäller:
•
•
•
•
•

Undvik närkontakt mellan idrottsutövare
När det är möjligt – håll träningar och idrottsaktiviteter utomhus
Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävling och cuper
Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel
Undvik onödiga resor i samband med idrott.

Personal
Under juni är personalen fortsatt korttidspermitterad vilket påverkar deras arbetstid och deras
kontaktbarhet. Då möten och informationsträffar påverkar personalen olika så kan det bli så att vilka
dagar de är lediga på kan variera vecka från vecka och person till person. Vi hoppas att ni har
förståelse för detta. Personalen gör alltid sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns att svara och
hjälpa våra föreningar och distrikt på bästa sätt.

Semester
Under vecka 28–31 kommer samtliga i personalen vara lediga och kansliet är stängt. Det är därför
oerhört viktigt att ni har framförhållning om ni behöver hjälp under sommaren.

Informationsutskick
Vill du prenumerera på information från SBF, skicka namn och mejladress till kansli@svenskboule.se
med ämne ”Prenumerant nyhetsbrev”.
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

