Brev vecka 16 2020
Arrangemang som påverkas av Coronaviruset
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 – Framflyttat till augusti/september
SM-veckan Halmstad, precisionsskytte dam och öppen – Avvaktar besked
Boule-SM i Jönköping – Framflyttat till vecka 33, 11–16 augusti
VM trippel herr, Schweiz – Framflyttat till 15-18 juli 2021

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. RF.se.

Tävlingsverksamheten
Förbundsstyrelsen och Tävlingskommittén har beslutat att avlysa all tävlingsverksamhet i boule
under perioden 21 mars – 3 maj. Efter 3 maj kommer SBF följa Folkhälsomyndigheten (FHM) och
Riksidrottsförbundets råd. Detta innebär att förbundsstyrelsen tar för givet att inga bouletävlingar
arrangeras så länge myndigheterna/regeringen inte släpper på de nuvarande restriktionerna:
•
•
•
•
•

Undvik närkontakt mellan idrottsutövare
När det är möjligt – håll träningar och idrottsaktiviteter utomhus
Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävling och cuper
Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel
Undvik onödiga resor i samband med idrott.

Inställda tävlingar som fått sanktion
Ni som planerat att ha en tävling och nu tvingas ställa in den, var noga med att markera ”Inställd” i
SBF Online för att uppdatera tävlingskalendern.

Tips och idéer
Vad gör du/ni just nu för att hålla igång bouleträningen? Vill ni dela med er av tips och idéer
till boulesverige så mejla kansli@svenskboule.se med beskrivning och gärna bilder.
Eventuellt kommer dessa användas publikt så var noga med att berörda är okej med detta.

Allmänna arvsfonden
Har ni idéer till en ny verksamhet som innebär ökad delaktighet för äldre med funktionsnedsättning?
Då kan ni söka stöd ur Allmänna arvsfonden. Det är ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande
organisationer som kan söka pengar för projekt- och lokalstöd. Offentliga huvudmän kan söka
projektstöd, men då måste projektet drivas i nära samarbete med ideella föreningar.
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