Brev vecka 22 2020
Information angående Boule-SM
Boule-SM som planeras till den 11–16/8 är beroende av väsentliga lättnader i de restriktionerna
angående resande och antal personer vid sammankomster. Vi följer givetvis utvecklingen och hoppas
som många andra att klara direktiv för sommaren ska komma inom kort. Saker och ting kan således
komma att ändras med kort varsel. Vi avser att öppna anmälan under vecka 23 med sista
anmälningsdag 15/6 därefter tas beslut om Boule-SM 2020.
Genomförs Boule-SM spelas klasserna som vanligt över en och en halv dag, planerade tider:
Tisdag 11/8
09:00 Mixdubbel samtliga klasser
Onsdag 12/8
12:45 Singel D, V65, J, YJ
15:00 singel Ö, V55
Torsdag 13/8
Forts. singel
Fredag 14/8
09:00 Trippel samtliga klasser
Lördag 15/8
13:00 Dubbel samtliga klasser
Söndag 16/8
Forts. dubbel
Mer detaljerad information om fler tider och program kommer längre fram.

Tränings- och tävlingsverksamheten
SBF följer 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 (se nedan). Checklista vid träning.
•
•
•
•
•

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.

Sommarläger
Ungdomskommittén har planerat för ett läger i Rättvik den 2–5 juli. Men som mycket annat som
sker, blir det många förändringar under denna tid som är. Vi har många riktlinjer att hålla oss till.
Enligt folkhälsomyndigheten så får läger och kolloverksamhet ske lokalt för ungdomar födda 2002
eller senare, man får inte vara mer än 50 personer samt att vi också ska ta hänsyn till att man max får
åka två timmar bort. Vi har en förhoppning att detta kommer att lätta och att lägret kan genomföras.
Men finns det distrikt och föreningar som känner att man vill arrangera läger för ungdomar lokalt så
tveka inte att höra av Er till ungdomskommitten@svenskboule.se så ska vi försöka hjälpa till att bolla
idéer och tankar. Vi vill gärna närvara fysiskt men om vi inte kan det, ska vi göra allt för att stötta Er.
* Coronaviruset och idrottsrörelsen
* 29 maj kommer direktiv från FHM gällande idrottsrörelsen
* 3 juni kommer direktiv från FHM gällande sommarens råd och restriktioner
* 30/30-Fondens sista ansökningsdatum 31 maj
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