Nyhetsbrev 31 mars 2021
Utanför fönstret strålar solen, fåglar som kvittrar och nu går vi in i en alltmer ljusare och varmare tid.
Äter fler måltider utomhus. Påskliljor blommar ut, fler växter gör sig redo för ännu en vår och
sommar. Jag kan inte låta bli att känna mig mer hoppfull än tidigare. Det känns enklare att sprida ett
leende, ge en komplimang, ta mig upp från sängen eller njuta av dagen. Säga vad man vill om de tuffa
tider som råder just nu men hoppet är de sista som lämnar oss. Jag hoppas och vill tro att vi alla gör
vårt bästa, vi alla håller ut, väljer hålla avstånd och gör så gott vi kan för att hjälpa varandra. Jag vill
tacka dig för att du gör ditt bästa. Den dagen vi får leva mer fritt igen, kan ni alla lova mig då att vi
njuter lite extra? Till dess ta hand om varandra och glad påsk!
/Frida Milevi, frida.milevi@svenskboule.se

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.

Utomhusträning
Det råder tävlingsstopp för alla med undantag för yrkesmässig idrott, skarp avrådan att träna inomhus
förutom för barn och unga födda 2005 och senare. Vad finns det då kvar, jo utomhusträning. Nu finns
det riktlinjer för hur bouleträning kan genomföras utomhus på svenskboule.se.

Årsmöten
Det är flera föreningar som just nu genomför sina årsmöten. Vi påminner om att ändras era
kontaktuppgifter så ska dessa uppdateras både på Idrottonline och SBF Online. Ni får gärna skicka ett
mejl till kansli@svenskboule.se också. Om ni har beslutat om några stadgeändringar så ska dessa
skickas till förbundet för godkännande av FS enligt gällande stadgar.

Webbshopen
På grund av coronapandemin har Svenska Bouleförbundet tvingats stänga webbshopen tills vidare.
Det är personalen som gör utskicken och därför är det just nu omöjligt att göra några utskick då
samtliga anställda jobbar på distans. Vi kommer naturligtvis öppna den igen så fort det är möjligt.
* Idrott och corona
* Boule och corona
* Sök kompensationsstöd mellan 15 – 26 april
* Regelmötet på Youtube
* Förbundsmöteshandlingar
* Kanslipersonalens telefontider under påsk
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