Brev vecka 25 2020
Arrangemang som påverkas av Coronaviruset
Svenska Cupen Öppen final – Inställd
Förbundsmötet – Framflyttat till 19–20 september
Landslagskval Veteran – Inställd
Förbundsserierna - Inställda
SM-veckan Halmstad, precisionsskytte dam och öppen – Inställd
Boule-SM i Jönköping – Inställt
VM trippel herr, Schweiz – Framflyttat till 15-18 juli 2021
EM singel och dubbel för seniorer – Inställt 2020
EM trippel för U23 och juniorer – Inställt 2020
EM trippel för damer – Inställt 2020
Europacupen – Inställd 2020

Svenska Cupen Öppen final och förbundsserierna
Förbundsstyrelsen och tävlingskommittén har beslutat att ställa in finalspelet i Svenska Cupen Öppen
samt förbundsserierna 2020. Finallagen i Svenska Cupen Öppen kommer att bli direktkvalificerade till
åttondelsfinalerna 2021. När det gäller förbundsserierna så kommer dessa ligga oförändrade till 2021
så länge inget lag väljer att avanmäla sig. Mer information.

Tävlingsverksamheten
Till och med 13 juni är det fortfarande stopp för all tävlingsverksamhet förutom för barn och
ungdomar upp till 18 år. Från och med 14 juni är det dock tillåtet att börja tävla igen men med
försiktighet. Max 50 deltagare gäller och även övriga rekommendationer från olika myndigheter så
som avstånd, tvättmöjligheter samt riktlinjer för olika riskgrupper. Det är upp till varje enskild
arrangör att se till att bestämmelser och rekommendationer följs. För all information läs här.

Ungdomsläger 2020
Alla barn och ungdomar upp till 23 år är välkomna att delta på årets ungdomsläger. Lägret kommer
att hållas i Rättvik 2–5 juli och sista anmälningsdagen är den 26 juni. Inbjudan och anmälningslänk
hittar ni här.

Personalen
Personalen är lediga torsdag och fredag vecka 25 på grund av permittering och midsommarafton.
Under vecka 28–31 kommer samtliga i personalen vara lediga och kansliet är stängt. Det är därför
extra viktigt att ni har framförhållning om ni behöver hjälp under sommaren.
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