Nyhetsbrev 23 maj 2019
Viktiga datum
RIM arrangeras 24–26 maj i Jönköping.
Finalspelet i Landslagskval Veteran spelas 8–9 juni i Motala.
Förbundsseriernas första omgång spelas 15-16 juni.
Precisionsskytte för juniorer, dam och öppen avgörs 27–28 juni i Malmö.
SM spelas i Linköping 14–20 juli.
Ungdomskonferens 24–25 augusti.

Precisionsskytte
SM i precisionsskytte för klasserna dam, öppen och juniorer avgörs 27–28 juni under SM-veckan i
Malmö (SM i precisionsskytte för klassen V55 avgörs under Boule-SM i Linköping). Varje distrikt har
rätt att skicka en skytt per klass till SM. Utöver dessa skyttar är förra årets fyra semifinalskyttar i
respektive klass automatiskt kvalificerade. Mer information kommer att skickas till distrikten samt
direktkvalificerade spelare.

Uppställningsplatser SM
Det går att köpa uppställningsplatser till SM via SBF:s webbshop. Det finns två olika kategorier där den
ena kosta 1990 kr/plats och den andra 2250 kr/plats.

Klubbtält SM
Det kommer att säljas klubbtältplats för 500 kr/st under SM. Dessa kommer att läggas ut för
försäljning under vecka 22 i SBF:s webbshop.

Skolboule – Idrotten för alla (även för lärarna…)
Allt fler 11 – 12-åringar slutar med föreningsidrott. Allt fler tonåringar lever ett passivt, stillasittande
liv. Men boule kan vara ett roligt och socialt sätt att skapa intresse för rörelse och idrott i skolan. I
början kanske bara som ett kul avbrott i skolvardagen. Därför har Svenska Bouleförbundet tagit fram
webbsidan ”Skolboule – Idrotten för alla (även för lärarna…). Länk till Hemsidan

Ungdomskonferensen
Helgen 24–25 augusti bjuder SBF in till ungdomskonferens där distriktens Junioransvariga tillsammans
med 2 junior åker till Stockholm. Tillsammans börjar vi att diskutera om viktiga frågor. För ytterst
handlar det om svensk boules överlevnad och framtid… Anmälningslänk

Kvalitetsgranskning
Just nu genomför RF en kvalitetsgranskning av föreningar. SBF är ett av de förbund som valts ut att få
sina föreningar granskade. Det är inga andra uppgifter som efterfrågas annat än de som våra
föreningar årligen skickar till SBF, i form av årsrapport/föreningsrapport samt årsredovisning. Vi passar
på att återigen påtala vikten av att våra föreningar håller sina uppgifter i IdrottOnline uppdaterade
samt fullföljer övriga uppgifter som våra stadgar föreskriver.
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