Brev vecka 35 2020
Viktiga datum
19 september: Digitalt förbundsmöte
30 september: Sista ansökningsdatum för regional sanktion
30 september: Sista datum att meddela nuvarande förening om klubbyte vid årsskiftet
15 oktober: Avanmälan serieplats
2 november: Sista betalningsdag för klubbavgiften 2021 (avgiften fastställs på förbundsmötet)

Uppdaterade tävlingsbestämmelser under Coronapandemin
Förbundsstyrelsen beslutade i helgen att ta bort 16-lagsregeln och uppdatera boules riktlinjer med
de nya riktlinjer som förbundet fått från RF. Nytt är att en bouletävling kan sammanlagt under en
dag/helg ha fler än 50 utövare MEN de krävs att följande punkter följs:
• Att det aldrig befinner sig mer än 50 personer på spelområdet samtidigt (inräknat såväl
funktionärer, utövare, domare samt eventuell publik).
• Att det mellan de olika spelstarterna är gott om tid mellan att den ena gruppen lämnar
spelområdet och den nya ansluter.
• Att man säkerställer med berörd polismyndighet att sammankomsten inte strider mot
gällande myndighetsbeslut (det kan variera mellan de lokala polismyndigheterna).
Det är upp till varje enskild arrangör att se till att bestämmelser och rekommendationer följs.
Svenska Bouleförbundet eller något av dess SDF kan/får aldrig ge dispens för fler än 50 personer. För
all information läs här.

Förbundsmötet 2020
Förbundsstyrelsen har beslutat att 2020 års förbundsmöte kommer att genomföras digitalt 19
september (med 20 september som extra dag om det behövs).

Svenska Cupen V55 och V65
Förbundsstyrelsen beslutade i helgen att ställa in Svenska Cupen för V55 och V65 som skulle ha
spelats i höst.

Senaste informationen från förbundsstyrelsen
Tävlingsfrågorna låg i fokus på senaste förbundsstyrelsemötet och en redovisning av de beslut som
fattades kan ni läsa här.
Vill du läsa mer idrottsrörelsen och Coronapandemin så har RF sammanställt information här.
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