Brev vecka 14 2020
Arrangemang den närmaste tiden
Svenska Cupen Öppen final – Framflyttad tills vidare
Förbundsmötet – Framflyttat tills vidare
Landslagskval Veteran – Inställd
EM trippel dam, Spanien – Framflyttat, eventuellt nytt datum 29/10 – 1/11 2020
Seriespelet 13–14/6 – Avvaktar beslut
SM-veckan Halmstad, precisionsskytte dam och öppen – Avvaktar besked
Boule-SM i Jönköping – Avvaktar besked

Hur ska föreningar tänka kring träningsverksamhet?
Svenska Bouleförbundet följer regeringen och Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer. Den 24 mars kom
Folkhälsomyndigheten med nya förtydligande rekommendationer för idrottsaktiviteter. Beskedet är
att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.
Till Folkhälsomyndighetens förtydligande rekommendationer
RF rekommenderar också föreningar att göra en riskbedömning av er verksamhet utifrån
Folkhälsomyndighetens vägledning.

Tävlingsverksamheten 21 mars – 3 maj
Förbundsstyrelsen och Tävlingskommittén har beslutat att avlysa all tävlingsverksamhet i boule
under perioden 21 mars – 3 maj. Beslutet gäller i dagsläget fram till 3 maj men kan komma att
förlängas. Håll uppsikt på svenskboule.se.

Coronaviruset och idrottsrörelsen
RF har sammanställt en sida men information om hur Coronaviruset
påverkar idrotten. Den uppdateras hela tiden med olika beslut, riktlinjer
och svar på vanliga frågor.

Bidrag
Sitter du hemma och börjar bli trött på husets väggar? Passa på att läsa vad RF har för ekonomiska
avtal och rabatter. Säkert finns det något som kan ge er förening ett tillskott i kassan. Gräsroten,
etableringsstöd och LOK-stöd är exempel på där föreningen kan få pengar. RF har också gällande
rabatter och förmåner för boende, resor med mera.

Motion
Om du är frisk och har möjlighet, försök att promenera 30
minuter utomhus varje dag. Det behöver inte vara vid ett och
samma tillfälle. En kvart två gånger varje dag eller flera femminuters-pass fungerar lika bra. Kom ihåg att varje steg räknas.
Promenerar du tillsammans med någon, tänk på att hålla
avstånd.
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