Nyhetsbrev 20 augusti 2021
Viktiga datum
21 augusti – Grundomgång Inomhus-SM för klubblag
25 augusti – Sista ansökningsdag för LOK-stöd
28-29 augusti – Final Inomhus-SM för klubblag
31 augusti – Sista datum för internationella och nationella sanktioner
1 september – Sista anmälningsdag Svenska Cupen Dam, V55 och V65
3-5 september – Alternativa SM i Jönköping
11-12 september - Seriehelg
30 september - Sista datum för sanktioner gällande regionala tävlingar och riksomfattande
propagandatävlingar

LOK-stöd
Bouleföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år (för verksamhet för personer
med funktionsnedsättning finns ingen åldersgräns). Sök LOK-stöd även om er verksamhet har varit
mindre än vanligt på grund av coronapandemin. Under 2020 kompenserade RF föreningar för
minskade aktiviteter. Sista ansökningsdag 25 augusti. Läs nyhetstexten här

Svenska Cupen Dam, V55 och V65
Enligt plan kommer V55 och V65 spelas 2–3 oktober med final 6–7 november. Dam kommer spelas
9–10 oktober och final 13–14 november. Det finns dock fortfarande restriktioner för tävlingsspel
inomhus som gör att Svenska Cupen kan komma att ändras, exempelvis kan datum behöva ändras, det
kan bli fler spelorter eller begränsning på antal deltagare med mera. Sista anmälningsdag för samtliga
är 1 september. Mer information och anmälningslänkar kommer att skickas till alla föreningarna i
början på nästa vecka och publiceras på svenskboule.se.

Förbundsserierna
Första omgången för förbundsserierna spelades 14–15 augusti. Läs mer här. Nästa och sista
sammandraget spelas 11–12 september i Falkenberg, Lindome, Stockholm/Södertälje och Sundsvall.
Var ditt lag ska spela kan du läsa på svenskboule.se.

Inomhus-SM för klubblag
Tävlingen Inomhus-SM för klubblag kommer i år spelas utomhus. Detta på grund av att tävlingen ska
hinna genomföras innan sista anmälningsdagen till Europacupen. Grundomgången avgörs nu i helgen,
21 augusti, i Malmö, Lindome och Södertälje och finalspelet i Toarpsdal 28–29 augusti. Mer
information.

Sommarlägret i Rättvik
Den 8 – 11 juli gick årets sommarläger i Rättvik på plats fanns det 25 barn och ungdomar.
Vi vill tacka Boda Boule Fighters och Svealands Bouleförbund för dessa fyra fantastiska dagar med
fokus på boule, glädje och gemenskap. Läs mer om dessa dagar här.

Tävlingssanktioner 2022
Den 31 augusti är sista datum för internationell och nationell tävlingssanktion. För regionala tävlingar
samt rikstäckande propagandatävlingar gäller 30 september. Läs mer här.
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