Brev vecka 18 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 – Inställd
Boule-SM i Jönköping – Framflyttat till vecka 33, 11–16 augusti
VM trippel herr, Schweiz – Framflyttat till 15-18 juli 2021

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.

Ansökan om kompensationsstöd från RF
Den 1 maj öppnar RF ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar som är en del av
regeringens krispaket till idrottsrörelsen. Syftet med kompensationsstödet är att ge föreningar
förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Barn- och
ungdomsidrotten är särskilt prioriterad. Ansökan är öppen mellan 1 maj och 15 maj. Mer
information.

Lyssna på ett avsnitt om Äldres hälsa
Njut av ett 13 minuters långt avsnitt med Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet och
SISU Idrottsutbildarna, pratar om äldres hälsa samt om hur föreningslivet kan dra nytta av den allt
mer aktiva äldre generationen. Avsnittet hittar ni här.

Ledare som lyssnar – en e-utbildning om psykisk hälsa
Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga. I
utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga
som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och
unga som du leder. Utbildningen hittar ni här
* Coronaviruset och idrottsrörelsen
* Checklista vid träning
* Det finns möjlighet för intresserade att träna boule på Björkvallens Boulebanor i
Kristianstad tisdagar och torsdag 17.00 och söndagar 11.00. Frågor? Tel: 0738-390 489.

Kansliet är stängt valborgsmässoafton och 1 maj.
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