Nyhetsbrev 8 juni 2021
Tävlingsverksamheten
Den 27 maj kom myndigheterna med beskedet att tävlingsverksamhet är tillåtet i mindre skala för alla
åldrar från och med 1 juni. Vad som gäller för Svenska Bouleförbundets medlemmar kan ni läsa om på
svenskboule.se. Var försiktiga och tävla bara om du är symptomfri. Ett vaccin skyddar inte mot all
smitta och ni som är vaccinerade kan fortfarande smitta andra.

Tävlingslicens 2021
Tänk på att se över så att ni har en giltig tävlingslicens 2021 om ni ska tävla. För att aktivera licenser
ska föreningen betalar in rätt kostnad och skicka ett mejl till kansli@svenskboule.se med
klubbförkortning och för-och efternamn på spelarna. Om fler frågor finns kontakta
frida.milevi@svenskboule.se eller ring 08-699 64 62. Läs mer om tävlingslicenser här.

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. I år spelas grundomgången 19 juni och finalspelet 10–11 juli. Mer
information.

Inomhus-SM för klubblag
Tävlingen Inomhus-SM för klubblag kommer i år spelas utomhus, grundomgången blir 21 och
eventuellt 22 augusti och finalspelet blir i Borås 28–29 augusti. Just nu jobbar TK på att hitta
arrangörer. Mer information kommer att meddelas lagen så fort det är klart.

Världsmästerskap
Världsmästerskapen för damer och juniorer som skulle avgjorts i Thailand 3–8 november skjuts på
framtiden på grund av coronapandmin. När mästerskapen i stället kan avgöras är ännu inte fastställt.
Läs mer på svenskboule.se eller cep-petanque.com. En gladare nyhet är att Danmark kommer stå värd
för världsmästerskapen i singel, dubbel och mixdubbel 12–15 maj 2022.

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.

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.
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