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Vad är det som händer?
En mening som jag tror vi alla ställer oss mer eller mindre ofta i dessa underliga tider. Man kan se
meningen positivt, våren är på väg och bleka släpar vi oss ut i solen för att tanka D-vitaminer. Eller
man kan ha tänkt eller sagt meningen i mer vardagliga situationer, kanske i samband med ytterligare
ett besked om en inställd tävling, en insjuknad i Corona-smittan i bekantskapskretsen eller kanske
efter ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten? Vem visste ens att den myndigheten existerade
innan denna vår?
Jag hoppas och tror att vi alla i Boule-Sverige kämpar, sliter och jobbar för att vår verksamhet
skall komma igång så snart det bara går? Det innebär också att vi som varit vana vid långa
förberedelsetider och långt i förväg planerad verksamhet nu helt fått tänka om och anpassa oss till
en ny verklighet. Besked om tävlingars genomförande, riktlinjer om träning, avgifter och
anmälningstider, allt kan ändras dag från dag, ibland också timme för timme. Förutsättningar som
gällde på förmiddagen är historia på eftermiddagen.
Så är det och som det ser ut, kommer fortsätta vara en bra stund framåt. Vi kommer att göra
allt i vår makt för att verksamheten skall komma igång så snart restriktioner bara släpps angående
offentliga sammankomster och inte minst, vi skall göra allt i vår makt för att Boule-SM i Jönköping
genomförs 11–16/8!
Nu önskar jag alla aktiva, medlemmar och engagerade en fortsatt trevlig dag, njut av vårvädret
och kom ihåg att det inte är förbjudet att gå ut, tänk bara på hålla avstånd och använda något som vi
alla är utrustade med: -Det sunda förnuftet!
// Anders, er GS.

Föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser
Samtliga föreningar har fått utskickat en enkät där det finns möjlighethet att ge sin bild av
coronakrisens konsekvenser på er ekonomi och verksamhet. Fyll i enkät och bidra med viktigt
underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för kommande stödinsatser. Svar senast 30
april. Mer information.

Tävlingsverksamheten
Förbundsstyrelsen tar för givet att inga bouletävlingar arrangeras så länge myndigheterna inte
släpper på nuvarande restriktioner. Nytt sedan 16 april är att födda 2002 eller senare, är undantagna
punkt 3 och tillåts således att spela matcher. Detta förutsatt att hänsyn tas till övriga råd och förbud.
•
•
•
•
•

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.
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