Brev vecka 15 2020
Denna vår upplever vi något vi sannolikt inte ens i vår vildaste fantasi tänkt kunde hända. Nya
rapporter varje dag om antal smittade, döda och en ekonom som aldrig tidigare sett ett större ras i
modern tid. Mitt i detta behöver beslut tas om tävlingsboulen i Sverige ingen avundsvärd syssla kan
jag lova. Experter ger olika råd och bedömningar vissa talar om avmattning inom några veckor medan
andra talar om mycket lång tid. Beslutsunderlaget är så att säga inte i närheten av att vara optimalt
utan olika scenarion får ligga till grund. Kontentan blir att man får kalkylera med det värsta men
hoppas på det bästa för att känna hopp om framtiden.
Förbundsstyrelsen tog för några veckor sedan beslut om att avlysa all tävlingsverksamhet till
och med 3:e maj. Efter detta datum kommer Svenska Bouleförbundet följa Folkhälsomyndigheten
(FHM) och Riksidrottsförbundets (RF) råd. Detta innebär att efter den 3:e maj följer vi dessa råd och
förbundsstyrelsen tar för givet att inga bouletävlingar arrangeras så länge myndigheterna/regering
inte släpper på dessa restriktioner som ligger för stunden. Detta gör det givetvis svårt att planera
tävlingar i närtid. Här får varje arrangör som känner sitt arrangemang bäst avgöra om man väljer att
ställa in eller sätta tidsgränser om man väljer att leva på hoppet om att det ljusnar.
När det gäller sommarens förbundsarrangemang så är Landslagskvalet för veteraner sedan
tidigare inställt. När det gäller Boule-SM, Skytte-SM i Halmstad under RF:s SM-vecka, seriespelet
samt den uppskjutna finalen i Svenska Cupen redogör jag nedan för vart och ett och vilka beslut som
är tagna. Förbundsstyrelsen väljer att hoppas att det ser bättre ut på sensommaren och väljer att
flytta både Boule-SM och seriespelet framåt i tiden.
Det är viktigt att poängtera att besluten nedan som är tagna kan komma att förändras med
anledning av utvecklingen framöver. Just nu får vi hålla modet uppe och träna boule enligt de
rekommendationer som ges. Varför inte passa på att slipa tekniken i ensamhet i vårvärmen eller hålla
goda avstånd och spela i liten grupp med kamraterna?
Hopp om att vi ses i Jönköping under Boule-SM 11–16 augusti!
Pontus Thuresson, förbundsordförande, pontus.thuresson@svenskboule.se

Boule-SM
Boule-SM i Jönköping som skulle ha gått av stapeln vecka 29 flyttar till vecka 33. Detta för att försöka
vinna tid och hopp om att det ser bättre ut på sensommaren. Det medför dock några nödvändiga
förändringar. Grundspelsområdet flyttas från stan till Elmiamässan medan centercourten fortsatt
kommer vara i stan i Rådhusparken. En stor skillnad är att vi kommer spela tisdag-söndag då vi inte
kan starta tidigare på grund av Elmia är bokat helgen före. Detta medför att vi kommer ta bort en
disciplin och spela fyra istället för fem. Vilken disciplin ska bort? Vi kommer att starta en Facebookomröstning om detta för att kolla temperaturen hos er spelare. Trippel och dubbel spelas som
nämnts ovan men vilka övriga två discipliner det blir ber vi alltså om att få återkomma om.
Förfarandet av anmälan, tidsgränser för definitiva beslut samt uppdaterat program ber vi att få
återkomma om inom de närmaste veckorna. Mer information.
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Skytte-SM under RF:s SM-vecka
Här avvaktar vi beslut för värdstaden Halmstad och RF. Ska komma inom kort.

Seriespelet
Då det ser allt för tveksamt ut i juni kommer vi göra ett försök att starta upp seriespelet i augusti.
Första omgången planeras till 22–23/8 och omgång två till 12–13/9. Elitseriens slutspel avgörs
inomhus under hösten. Här låter vi datumet ligga flytande tillsvidare då vi inte med säkerhet vet hur
de ser ut med de internationella mästerskapen för att i största mån undvika kollisioner. Definitivt
besked om seriespelet tas 15:e juli utefter hur läget är då. Mer information.

Svenska Cupen Öppen
Som bekant ställdes finalspelet in som skulle ha ägt rum i Lindome i mars. Förbundsstyrelsen väljer
att avvakta Europeiska förbundets besked om Europacupen. Besked som gick ut nu i veckan ligger
Europacupen kvar på utsatt datum, men de följer utvecklingen och lovar besked i god tid. Mer
information.

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

Ta tillfället i akt och utbilda er i föreningsutveckling
Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar
och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkraft, erfarenheter
och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra
verksamhet som möjligt. Om ni känner att det finns lite tid över som ni inte riktigt vet hur den ska
användas. Varför då inte ta tillfället i akt och ta en distansutbildning i föreningsutveckling?
Utbildningen hittar ni här.

Träning på hemmaplan
På grund av rådande situation med Corona-viruset är det många som spendera mycket tid i sina hem
just nu. I länken nedanför hittar ni en spellista på Youtube med 10 styrkeövningar som fungera
alldeles utmärkt att köra i hemmet utan någon utrustning. En del övningar visas med gummiband
men går även bra att köra utan. Länken hittar ni här.

Kansliet håller stängt torsdagen 9 april till och med måndagen 13
april.
Hoppas att ni alla får en så fin påskhelg som möjligt!
Frida, Marie och Anders
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