Nyhetsbrev 29 augusti 2017
Svenska Cupen V55
Svenska Cupen Veteran 55 är en inomhustävling för klubblag. Grundomgången spelas den 7–8
oktober i Luleå, Varberg och Uppsala. Finalen spelas i Uppsala den 11–12 november. Sista
anmälningsdag är 31 augusti. För att anmälan ska vara godkänd ska både betalning och
anmälan via formuläret vara gjorda. Anmälda lag och mer information hittar du på
svenskboule.se.

Slut- och kvalspel i seriespelet
Seriespelets tredje sammandrag spelas 9–10 september. Samtliga slut- och kvalspelsmatcher
spelas i Linköping förutom kvalet till Division 2 Södra som spelas i Malmö och
Bouletoftahallen. Mer information.

Sanktionskalendern
Nu finns sanktionskalendern för 2018 i dokumentbanken och det är dags för föreningar som
vill arrangera tävlingar att ansöka om sanktion. Senast den 30 september ska ansökningar om
regional sanktion ha gjorts. Bestämmelser, kalendern med mera hittar du på svenskboule.se.

Tränarkurs Steg 2
11–12 november arrangerar SBF en tränarkurs Steg 2 tillsammans Piteå Bouleklubb. Sista
anmälningsdag är 27 oktober. Tänk på att föreningen kan söka bidrag för kursavgiften via
Idrottslyftet. Mer information om kursen hittar du här.

Domarutbildning/domarkonferens
2017 års domarkonferens blir 18–19 november i Stockholm. Konferensen blir kombinerad
utbildning både för distrikts- och nationella domare samt kalenderkonferens med
domartillsättning för 2018. Mer information och anmälan hittar ni på svenskboule.se.

Disciplinnämnder
Inom SBF handläggs disciplinärenden på distriktsnivå i två regionala disciplinnämnder. Beslut i
de regionala nämnderna kan överklagas till Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd. Alla
ärenden i disciplinnämnderna behandlas enligt reglerna i 14–15 kap i RFs stadgar. Några
förändringar på vilka som sitter i nämnderna har gjorts. Sammansättningarna hittar du här.

Utbildningar
Ska ert distrikt arrangera någon utbildning i höst? Meddela SBF så kan vi lägga ut det på
svenskboule.se så att även andra distrikt kan anmäla sig. Tänk på att lägga upp alla
utbildningar i Idrottonline så ni kan få resurser från ert lokala SISU-förbund. Manual.
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