Brev vecka 26 2020
Tävlingsverksamheten
Från och med 14 juni är det tillåtet att börja tävla igen men med försiktighet. Max 50 deltagare gäller
och även övriga rekommendationer från olika myndigheter så som avstånd, tvättmöjligheter samt
riktlinjer för olika riskgrupper. Det är upp till varje enskild arrangör att se till att bestämmelser och
rekommendationer följs. För all information läs här.

Svenska Cupen Öppen final och förbundsserierna
Förbundsstyrelsen och tävlingskommittén har beslutat att ställa in finalspelet i Svenska Cupen Öppen
samt förbundsserierna 2020. Finallagen i Svenska Cupen Öppen kommer att bli direktkvalificerade till
åttondelsfinalerna 2021. När det gäller förbundsserierna så kommer dessa ligga oförändrade till 2021
så länge inget lag väljer att avanmäla sig. Mer information.

Ungdomsläger 2020
Alla barn och ungdomar upp till 23 år är välkomna att delta på årets ungdomsläger. Lägret kommer
att hållas i Rättvik 2–5 juli och sista anmälningsdagen är den 26 juni. Inbjudan och anmälningslänk
hittar ni här.

Webbshopen
Under sommaren kommer inga inköp från SBF:s webbshop att kunna skickas. Detta gäller från och
med 24 juni till och med 12 augusti. Detta beror både på semestrar men även på Coronapandemin
som gör att personalen jobbar hemifrån.

Licenser
Vill ni aktivera licenser under semestertiderna kommer detta endast göras sporadiskt. Om ni har
betalat och pengarna är SBF tillhanda (det tar en bankdag) men licensen inte är aktiverad så kan i
använda er av licensförsäkran.

Personalen
Vecka 27 kommer Frida Milevi jobba, ni kan nå henne via 08-699 64 62 eller
frida.milevi@svenskboule.se. Under vecka 28–31 kommer samtliga i personalen vara lediga och
kansliet är stängt. kansli@svenskboule.se kommer endast läsas av sporadiskt under perioden. Om
det är något akut ärende så kontakta någon i förbundsstyrelsen eller respektive kommitté.
Kontaktuppgifter hittar ni här. Under vecka 32 kommer Marie Björklund jobba, hennes
kontaktuppgifter är 08-699 64 60 och marie.bjorklund@svenskboule.se. Telefontiderna kommer vara
tisdag-torsdag 9–15. Vecka 33 är samtliga anställda tillbaka.

Utskick
Informationsbreven tar semester. Nästa utskick blir vecka 33.
Ha en skön sommar, håll avstånd och ta hand om varandra!
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