Nyhetsbrev 22 april 2021
Tävlingsverksamheten
De flesta som håller på med boule vill tävla men myndigheterna har bestämt att det ska vara
tävlingsstopp för alla med undantag för yrkesmässig idrott på grund av coronapandemin till och med
åtminstone 16 maj. Vad som gäller efter det finns fortfarande inga beslut på. Detta innebär inte att
tävlingskommittén (TK) sitter och rullarna tummarna och väntar på att smittspridningen och det stora
vårdbehovet ska minska så att det blir lättare restriktioner, tvärtom har TK täta möten och försöker
hitta lösningar på hur tävlingsverksamheten ska kunna komma i gång så fort det går. Ikväll, 22 april,
med början klockan 19.00 håller TK ett digitalt informations- och diskussionsmöte via Teams där
bland annat planen för hur tävlingsverksamheten ska kunna starta upp kommer tas upp. Mötet är öppet
för alla, här är länken och mer information.

Boule-SM inställt men…
SBF har tvingats ta beslutet att ställa in Boule-SM 2021. På grund av coronapandemin så finns det
ingen möjlighet att samla så många personer i sommar. Det finns dock planer på att i stället genomföra
regionala tävlingar och sen samla respektive vinnare en helg för att utse SM-vinnare. Mer information.

Bouleting och förbundsmöte i helgen
Ett bouleting kommer hållas 24 april digitalt via Teams med början 10.00. Mötet är öppet för alla som
är intresserade. På söndagen, 25 april, är det dags för årets förbundsmöte klockan 10.00.

Landslagskval Veteran
Landslagskval Veteran är en icke-klubbunden tävling som genomförs i klassen V55 trippel. Varje lag
ska bestå av fyra spelare. Tävlingen är grund för uttagning att representera Sverige under tiden fram
till det att nästa kval spelas. Notera att i år, på grund av coronapandemin, så kan det bli flera
förändringar därför är inte anmälan bindande förrän samtliga förutsättningar är fastställda. Sista
anmälningsdag är 28 april. Mer information.

Nya regler och tävlingsbestämmelser
14 april började den nya regelboken gälla, finns att ladda ner på svenskboule.se. I samband med att
regelboken uppdaterades så har även tävlingsbestämmelser behövts uppdaterats. Dessa finns också på
svenskboule.se.

Veterankommitté
Som tidigare meddelats har förbundsstyrelsen beslutat om att instifta en Veterankommitté (VK). VK
ska ha som mål att arbeta med de frågor som kan tänkas beröra de äldres verksamhet. Dessutom satsar
såväl RF som SBF extra på målgruppen genom olika projekt och även i det hänseendet blir en
veterankommitté viktig. Är du intresserad av att vara med i VK, mejla herman.thorell@svenskboule.se
senast 21 maj 2021. Mer information.

Kompensationsstöd
RF har ändrat ansökningsdatum för kompensationsstödet till 7–19 maj klockan 12.00. Perioden ni kan
söka för är 1 januari – 30 april 2021. Mer information.
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