Nyhetsbrev 17 februari 2017
Nya regler och bestämmelser
Förbundsstyrelsen fattade vid sitt möte i december beslut om att genomföra ett antal
förändringar av tävlingsbestämmelserna. Dessa påverkar framför allt Svenska Cupens finalspel
och veteranernas landslagskval. Mer information hittar ni via svenskboule.se.

Svenska Cupen Öppen
I helgen, 18-19 februari, spelas kvalspelet i Svenska Cupen Öppen. I Skövde är det tre
finalplatser som står på spel och 15 klubblag som tävlar. I Åstorp gör tio föreningar upp om
två platser och i Uppsala är det 12 föreningar som tävlingar om 2 finalplatser. Lottningen.

Sista chansen att anmäla sig till seriespelet 2017
Har din förening glömt att anmäla sig till seriespelet? Då får den en chans till fram till och med
20 februari. De lag som inte senast detta datum har fyllt i anmälan och betalat in
anmälningsavgiften till SBF:s bankgiro 5722-9825 kommer att strykas ur serierna.
Anmälningsformulär och mer information hittar ni via svenskboule.se.

LOK-stöd
Kom ihåg att rapportera era LOK-stödstimmar senast 25 februari 2017. För mer information
läs här.

Idrottslyftet 2017
Från och med 20 februari kan alla föreningar börja söka Idrottslyftsmedel. I årets paket
prioriteras föreningsutveckling så som utbildning men det finns också paket som är
aktivitetsbaserade som exempelvis lägerverksamhet. Nytt för i år är att föreningen ansöker i
en ny modul som heter Idrottsmedel via föreningens Idrottonline-sida.

Städa Sveriges ledarstipendium
Ideellt arbetande ledare verkar ofta i det tysta och den enskilda insatsen är av mycket stort
värde för den lokala föreningen. Utan dessa ledare stannar idrottssverige. Städa Sverige vill
uppmärksamma dessa ledare och har instiftat ett årligt stipendium på 10 000 kr. Sök senast 6
mars 2017. Mer information finns via svenskboule.se.

Nisse Warbergs minnesstipendium
Nisse Warbergs minnesstipendium är inrättat till minne av Nisse Warberg. Ansökan skickas till
Svenska Bouleförbundets kansli senast den 31 mars. Förutom namn, adress och
födelsenummer ska ansökan även innehålla motivering, meriter, etc. på den nominerade. Den
nominerade ska ha varit aktiv under det senaste året. Blankett hittar du här.
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