Nyhetsbrev 15 juli 2022
Boulen är tillbaka
Kanske en lite högtravande rubrik men så känns det verkligen. Så här två veckor efter SMveckan, dryga veckan efter en fint arrangerad Strandcup, mitt under brinnande EMtävlingar i den Bosch och, inte minst då, så här de sista skälvande dagarna innan BouleSM i Jönköping inleds. För äntligen är det dags för ett fullskaligt SM igen! Under sju
underbara dagar skall vi, allihop, visa upp oss från vår bästa sida och njuta av vårt faktiskt
unika arrangemang tillsammans. Jag vet att staden ser fram emot att vi kommer, och jag
tror, nej vet, att vi deltagare har sett fram emot det länge.

Viktiga datum
12–17 juli – EM i Nederländerna, Singel, Dubbel & Mixed Dubbel
17–23 juli - Boule-SM i Jönköping
29–31 juli –Wendes Open
1 augusti – Sista ansökningsdatum internationella/nationella sanktioner 2023
13–14 augusti – Sammandrag 2 förbundsserierna
25 augusti – Sista ansökningsdatum LOK-stöd
27-28 augusti – Ungdomstouren i Karlsborg

EM i Nederländerna
Ni har väl sett att EM i singel, dubbel och mixed dubbel spelas just nu i Nederländerna?
Perfekt sätt att ladda inför SM att kolla på våra duktiga landslagsspelare. Ni följer Sveriges
framfart lättast via facebook.com/svenskboule eller via olika länkar här.

Information om Boule-SM i Jönköping
Boule-SM drar i gång den 17 juli kl. 09:00 med Mixedtrippel och avslutas 23 juli med
dubbelklasserna. Lottningen för alla seniorklasser finns på boule-sm.se.
Ungdomsklasserna lottas på plats. Föreningarnas klubbpåsar finns att hämta på lördag
12.00-18.00 inomhus på Elimia. Kan ni inte hämta då så kommer påsarna finnas i
infodisken som är öppen söndag-fredag 8.30-15.00. Efteranmälningar, ändringar och
avhopp görs på plats. Tänk på att kontantbetalningar inte kommer mottas utan det är
Swish som gäller. Mer information om SM hittar ni här.
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Pengar till föreningarna
Svenska Bouleförbundet har fått pengar som ska delas ut till våra medlemsföreningar.
Syftet med pengarna är ” att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins
effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att
rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar”. Tänk på att ni som inte har något BGeller PG-nummer publicerat på er sida inte kan söka några pengar. Ni skickar numret till
lok@rfsisu.se så hjälper de er. Mer information kommer skickas ut separat till alla
föreningar och läggas upp på hemsidan i nästa vecka.

Mjuka klot
Kika in på denna hemsida om ni vill veta vilka mjuka klot som används på besöken ute i
skolorna när vi kör konceptet Skolboule Sverige.

Semestertider
Tommy har semester vecka 29–32.
Marie har semester 21/7 till och med 17/8.
Frida och Mattias har semester vecka 30–32
Under veckorna 30–33 kommer vi ha Daniel som sommarvikarie på halvtid, 10-14 varje
dag. Han kommer att läsa kansli@svenskboule.se men även
daniel.fredrikssonlindal@svenskboule.se. Han kommer försöka svara på telefon via 08-699
64 62. Kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen och kommittéerna hittar ni här.
Vecka 29 – Kommer samtliga anställda vara på plats i Jönköping under SM, delar eller
hela veckan. Under veckan kommer därför mejlen endast läsas sporadiskt och telefonerna
kommer till stor del vara avstängda. Säkrast att få kontakt är via kansli@svenskboule.se
eller fysiskt på plats.

Ha en helt underbar sommar!
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