Inbjudan
Boule-SM 2017 i Vetlanda
Boule-SM 16-22 juli 2017 i och vid Sapa arena i Vetlanda

Boule-SM i Vetlanda är det första Boule-SM någonsin som är
klimatsäkrat alla eftermiddagar efter gruppspelet.
Kom ihåg generationsboulen, onsdag 19 juli klockan 14:00.
Trippellag, anmälan på plats, 100 kr/lag.
Åldrar: -14 / 15-54 / 55+.
Ej klubbunden - inget licenskrav.
Information: Mats 070-868 58 98.

Välkommen till SBF:s fyrtionde Boule-SM i Vetlanda!!
SM-alliansen på Höglandet
Hvetlanda BC
Höglandets BS
Skirö BK
Virserums BS

Anmälan: Sista anmälningsdag
är torsdag 1 juni 2017. Anmälan görs
av respektive föreningsadministratör
som använder sina inloggningsuppgifter
från SBF Online för att logga in på
www.boule-sm.se.

Anmälningsavgift: 125 kr per spelare
och klass. För miniorer, yngre juniorer och juniorer gäller 30 kr per
spelare och klass vid start i de olika ungdomsklasserna.
Stor spelare deltar utan kostnad. All betalning sker klubbvis till
SBF:s bg 5722 - 9825 och skall vara SBF tillhanda senast den 15 juni 2017.
Bestämmelser: Boule-SM genomförs enligt SBF:s tävlingsbestämmelser (TB), Allmänna
TB och TB-SM. Enhetlig klädsel med klubbtillhörighet gäller i enlighet med Allmänna TB.
Läs tävlingsbestämmelserna i sin helhet i dokumentbanken på www.svenskboule.se.

Deltagande: Spelare med svensk licens äger rätt att delta i Boule-SM. Lag får endast bestå
av spelare från samma förening. Utländsk medborgare måste ha varit bosatt i Sverige i minst
ett år. För spelare i ungdomsklasserna som inte får ihop lag inom sin egen förening finns
”Ungdom utan gränser” . Läs mer på www.svenskboule.se under fliken ”Junior”.

Efteranmälan: Efteranmälan görs på plats. Efteranmälan kostar 250 kronor per spelare
och klass. Lördag och söndag 14:00-17:00. Övriga dagar 75-15 minuter före spelstart.
Efteranmälan hamnar på en tidslista. För miniorer, yngre juniorer och juniorer gäller 60 kr
per spelare och klass vid start i de olika ungdomsklasserna. Stor spelare betalar 125 kr per
spelare och klass. Efteranmälan betalas på plats, kontant eller via Swish.

Klasser:

Precisionsskytte: Junior och Veteran 55 (kvalificerade)
Singel, Dubbel, Trippel: Minior, Yngre Junior, Junior, Öppen,
Veteran 55 och Veteran 65
Mixed dubbel: Minior, Yngre Junior, Junior, Öppen, Veteran 55 och
Veteran 65
Mixed trippel: Junior, Öppen, Veteran 55 och Veteran 65

Klubbkassen:

Föreningen hämtar sin klubbkasse på Sapa arena. Tider för utlämning är
lördag 15 juli kl. 14:00-20:00 och söndag 16 juli kl. 08:00-12:00.

Klubbtält:

Plats för klubbtält vid arenan med måtten < 10 m² kostar 300 kr,
10-16 m² kostar 400 kr och tält mer än 16 m² kostar 600 kr.
(Gäller för hela veckan)

Webb-TV:

Thorells Event kommer att sända finalerna varje kväll
från Sapa-hallen.

Kontakter:

Frågor gällande anmälan:
SBF Kansli: 08-699 64 60, kansli@svenskboule.se
Frågor gällande platser för husvagnar, husbilar och klubbtält:
Hilbert Björkdahl, koordinator: 070-375 11 17 hilbert.b@telia.com

boule-sm.se

boulesm2017.se

svenskboule.se

