Nyhetsbrev 23 februari 2018
Viktiga datum
LOK-stödet ska rapporteras senast 25 februari.
Intresseanmälan för att arrangera årets sommarläger ska vara gjord senast 30 mars.
Ansökan till Nisse Warbergs minnesstipendium senast 31 mars.
Förbundsmöte 21–22 april i Stockholm.

Svenska Cupen
Grundomgångarna i Svenska Cupen Öppen har spelats i Åstorp, Skövde och Uppsala. Vilka 7 lag som
gör förra årets vinnare Coccinelle PC sällskap i Uppsala 24-25 mars kan ni läsa här. I helgen som
kommer, 24-25 februari, avgörs Svenska Cupen Dam i Uppsala. Mer information finns här.

Ansökan för Idrottslyft 2018 har öppnats!
Nytt för 2018 är att ansökningarna för egna projekt inte kommer att göras löpande utan vid 4 tillfällen.
Se därför till att skicka in din ansökan i god tid! Läs mer om Idrottslyftet här:
http://www.svenskboule.se/forforening/idrottslyftet2/

SM 2018
Mästerskapssidan, www.boulemasterskap.se, uppdateras löpande med information inför sommarens
mästerskap. Under hösten kommer vi också att komplettera med de internationella mästerskapen.
Inbjudan till Boule-SM är nu kompletterad med spelschema för grundomgång, semifinal och final.

Nisse Warbergs minnesstipendium
Nisse Warbergs minnesstipendium är avsett för personer som "i det tysta" gör stora ideella insatser
för sin förening eller för svensk bouleverksamhet i ett större perspektiv. Syftet är att uppmuntra
förtjänstfull föreningsverksamhet. Sista nomineringsdag är 31 mars. Mer information.

Mejladress ungdomar
Vi ber de föreningar som har ungdomsspelare att uppdatera med mejladresser i deras information på
SBF Online. Det kommer inom en snar framtid skickas ut information riktad till ungdomsspelare. Det
går självklart bra att använda sig av e-post till målsman eller annan vuxen person.

Problem att logga in på IdrottOnline?
Det är många som den senaste tiden haft problem med att logga in på föreningens IdrottOnline-sida.
Det kan hjälpa att tömma cachen genom att trycka på CTRL+F5. Mer information finns på
idrottonline.se.
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