Nyhetsbrev 16 september 2021
Viktiga datum
29 september – Maxtak för deltagare och åskådare tas bort
30 september - Sista datum att meddela förening eventuellt klubbyte vi årsskiftet
30 september - Sista datum för sanktioner gällande regionala tävlingar och riksomfattande
propagandatävlingar
15 oktober – Sista dag att meddela avhopp till förbundsserierna 2022
18 oktober – Sist ansökningsdag förbundsarrangemang 2022
1 november – Sista betalningsdag klubbavgiften 2022

Klubbyte inför 2022
Den 30 september är sista dagen att meddela nuvarande förening om klubbyte vid årsskiftet. I
oktober månad kommer vi sen öppna för föreningarna att anmäla vilka spelare som ska ha licens
2022 via Förnya licenser i SBF Online. Förnya licenser kommer vara öppet till och med den 1
december. Mer information kommer skickas ut på mejl till föreningar och på SBF:s hemsida.

Svenska Cupen Dam, V55 och V65
Svenska Cupen V55 och V65 spelas 2–3 oktober med final 6–7 november. Svenska Cupen Dam
kommer spelas 9–10 oktober och final 27–28 november. Datumet för damfinalen har flyttats fram på
grund av att VM kommer arrangeras den planerade helgen. Information uppdateras löpande på
hemsidan svenskboule.se.

Sanktionskalendern 2022
Nu finns en uppdaterad sanktionskalender på svenskboule.se. Ni som ska söka sanktion för regionala
tävlingar samt rikstäckande propagandatävlingar gäller 30 september som sista datum. Läs mer här.

Arrangörer förbundsarrangemang 2022
Nu är det hög tid att börja planera för säsongen 2022. Vi hoppas verkligen att den säsongen kan bli
lite mer som vanligt utan inställda och framflyttade tävlingar. Vill du vara med och arrangera något
av SBF:s förbundsarrangemang? Ansökningsformulär hittar du här. Sista ansökningsdag är 18
oktober.

Förbundsarrangemang 2021
Just nu avgörs förbundstävlingar på löpande band. Sedan senaste nyhetsbrevet, 20 augusti, har
Inomhus-SM för klubblag, Alternativa Boule-SM och förbundsserierna avgjorts. Hur det har gått kan
du läsa om på svenskboule.se och boulemasterskap.se.

Verksamhet för 65+
Skicka gärna in härliga tips på allt skoj ni hittar på ute i föreningen. Kan vara roligt att samla in förslag
på aktiviteter och på så vis inspirera varandra till att starta i gång någon liknande aktivitet. Alla tips
och idéer är kul att få in! Mejla in dessa till frida.milevi@svenskboule.se eller ring till 08-699 64 62.
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