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Landslagskval Veteran
Landslagskval Veteran är en icke-klubbunden tävling som genomförs i klassen V55 trippel.
Grundomgången är nu avgjord och de 16 finalklara lagen får ladda till 10–11 juli när finalspelet
avgörs i Falkenberg. Vinnarna får representera Sverige under tiden fram till det att nästa kval spelas.
Mer information, lottning och resultat.

Förbundsserierna
Första omgången för förbundsserierna spelas 14–15 augusti i Avesta, Motala och Tyringe. Läs mer
här. Det saknas arrangörer till seriespelet 11–12 september. Är din förening intresserad så skicka ett
mejl till kansli@svenskboule.se och uppge era kontaktuppgifter och storleken på spelområdet. Mer
information.

Inomhus-SM för klubblag
Tävlingen Inomhus-SM för klubblag kommer i år spelas utomhus. Grundomgången avgörs 21 och
eventuellt 22 augusti i Malmö, Lindome och Stockholm och finalspelet i Toarpsdal 28–29 augusti.
Mer information.

Nationella och internationella sanktioner 2022
Enligt tävlingsbestämmelserna ska internationella och nationella sanktioner sökas senast 1 augusti
men på grund av coronapandemin och den osäkerhet som är och varit så har tävlingskommittén
beslutat att flytta fram ansökningsdatumet till 31 augusti. Ansökan ska göras både via SBF Online och
via det här formuläret.

Juniorboule – träning, lek & utveckling
Förbundskapten och assisterande förbundskapten för juniorerna har skapat en Facebook-grupp för att
inspirera och utveckla barn och ungdomar. Gruppen är stängd för alla över 18 år så därför behöver ni
som är intresserade söka på gruppen (rubriken ovan) för att hitta den. Sprid gärna informationen vidare
till era unga spelare.

LOK-stöd
LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och är ett verksamhetsstöd till föreningar med
ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionsvarierade. Det innebär att föreningen kan få
ekonomiskt bidrag för alla ledarledda aktiviteter som har minst tre deltagare i åldrarna 7–25 år (för
deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns). Den 25 augusti är sista
ansökningsdagen för vårens aktiviteter. Om frågor finns kontakta
ungdomskommitten@svenskboule.se eller frida.milevi@svenskboule.se. Läs mer här.

Alternativa SM
På grund av coronapandemin så går inte Boule-SM att arrangera som vanligt. SBF har därför beslutat
att köra ett alternativt SM 2021. Det blir kval i våra åtta distrikt och sen blir det ett SM-slutspel i
Jönköping 3–5 september. Läs mer här. Om du som barn och ungdom inte har hittat någon att spela
Boule-SM 2021 med men vill väldigt gärna spela mer än bara singel. Anmäl dig då via ungdom utan
gränser.
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Endast lokala sanktioner
Tävlingskommittén har beslutat att endast lokala sanktioner ska gälla resten av 2021. Kravet på
dispensansökan för spelande domare tas också bort resten av året för att underlätta för arrangörerna.

Semesterstängt
Under semestrarna så är samtliga telefoner avstängda och respektive mejladress avläses inte.
Kansli@svenskboule.se läses dock med jämna mellanrum. Under perioden är det därför extra viktigt
att vara ute i god tid. Här hittar ni kontaktuppgifter till styrelsen och de olika kommittéerna.
Anders Wiiand är ledig från 25 juni till och med 8 augusti.
Frida Milevi är ledig från 5 juli till och med 8 augusti.
Marie Björklund är ledig från 7 juli till och med 10 augusti.

Håll hårt om sommarens korta tid
och låt en vind ömt dig smeka
så ger du plats för en inre frid
så att små mänskor kan leka
Och de små mänskorna är ju vi,
vi som är krumma och stela
som rätar ut vår fysionomi
när det blir sol på vår fela.
Nu spritter apeln av habegär
som vilat ut i sin dvala.
Nu är välsignade sommarn här
och i det blå flyr en svala.
- Göran Hansson

Svenska Bouleförbundet önskar alla
en riktigt härlig boulesommar!
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