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26 mars 2021
Till alla klubbar och distrikt

Inbjudan till Landslagskval veteran 2021
Landslagskval veteran är en icke-klubbunden tävling som genomförs i klassen V55 trippel. Varje
lag ska bestå av fyra spelare. Tävlingen är grund för uttagning att representera Sverige under tiden
fram till det att nästa kval spelas.
Det vinnande laget kommer få representera Sverige på Veteran-EM i Frankrike 19–21 september.
(Med reservation för att tävlingen kan bli inställd eller datumet ändras.)
På grund av rådande pandemi så kan spelform, spelplatser och datum komma att
anpassas efter vilka regler och riktlinjer som gäller i landet. Viktigt att notera är att
grundomgången som var planerad 1–2 maj i Rimbo, Motala och Malmö är framflyttad.
För att tävlingskommittén (TK) lättare ska kunna planera hur tävlingen ska kunna genomföras så
önskar vi nu att alla intresserade lag skickar in en anmälan. Anmälan kommer inte att vara
bindande innan TK har fastställt datum, arrangörer och förutsättningar. Information kommer att
skickas till kontaktpersonen för det anmälda laget.
TK:s mål är att kunna genomföra tävlingen så tidigt som möjligt med en liten förhoppning om att
helgen 5–6 juni ska gå att använda iaf till något spel.
Läs fullständiga regler för Landslagskval Veteran i Tävlingsbestämmelser – Landslagskval
veteran som finns på www.svenskboule.se -> Dokumentbank -> Tävlingsbestämmelser.
Preliminära spelplatser för grundomgången är:
• Rimbo (Rimbo BF)
• Motala (Boule von Platen)

•

Malmö (LH Fjädern BC)

Preliminär spelplats för finalspelet är:
• Falkenberg (Falken Petanque)
Sista anmälningsdag är onsdagen den 28 april 2021 via nedanstående länk.
Efteranmälningar kommer att tillåtas till och med 2 maj men då med dubbel avgift.
➔ TILL ANMÄLAN LANDSLAGSKVAL VETERAN 2021
OBS! Den som i anmälningsformuläret uppges som lagets kontaktperson kommer att få en
faktura på anmälningsavgiften, 800 kronor, skickad till den angivna e-postadressen. För att
laget ska få starta tävlingen måste fakturan vara betald.
Tävlingskommittén kommer efter anmälningstidens utgång att fördela de anmälda lagen över
spelplatserna.
Med vänlig hälsning
SVENSKA BOULEFÖRBUNDET
Tävlingskommittén

