Kära medlemmar i Svealands Bouleförbund
Nu var det ett bra tag sedan som jag skrev till Er och det har hänt en del sen sist.
En sommar som inte alls har varit lik någon annan har passerat och nu blivit till höst. Det är
många tävlingar som ställts in och arrangemang som blivit förändrade.
Efter många funderingar på utformningen av Svealands Bouleförbunds årsmöte, kontakt med RF:s
jurister och Svenska bouleförbundets kanslichef så lyckades vi till slut genomföra det i Uppsala på
IFU arena. Med Pontus Thuresson som inbjuden mötesordförande blev det ett bra möte där alla
poster tillsattes. Det var en lycka att få träffa Er som var på plats men det som jag personligen
saknade var att få ge alla en kram. Min förhoppning är att restriktionerna någon gång kommer att
lätta och att jag i framtiden kommer att få ge den där kramen.
Det har kommit till nya personer i styrelsen och vi i den nya styrelsen har haft ett fysiskt möte i
Uppsala 10-11 oktober och kommer att ha ett digitalt möte nästa helg. Vi har även det senaste
dygnet haft en tät kontakt för att ta snabba men väl genomtänkta beslut utifrån situationen som
råder.
I slutet på augusti och i början på september var restriktionerna på väg att lätta och man eller
åtminstone jag hade en förhoppning på att mycket skulle börja rulla på som vanligt igen. Vi hade
planerat för att genomföra ett höstting, utbildningar och en del andra tävlingar.
Under senaste veckorna har man på nyheterna gått ut med att fler har insjuknat i Covid -19 och att
bland annat Uppsala är en utsatt region. Vi har fått frågor från några av Er om vi verkligen ska
genomföra höstting och Svea Indoor finalen. Vi har haft en tät kontakt med SISU Uppland som
ändå har tyckt att vi ska genomföra hösttinget då lokalen är stor, det går att hålla avstånd samt att
munskydd och handsprit finns på plats.
Men tiderna förändras väldigt snabbt och som säkert de flesta vet så har restriktionerna blivit
förändrade, vi får in många synpunkter och åsikter av Er som vi är väldigt tackamma för, Svenska
Bouleförbundet gick ut med ett mail till samtliga förningar igår samtidigt som vi i Svealands
styrelse hade en diskussion. Vi i styrelsen för Svealands Bouleförbund har tagit följande beslut:
Hösttinget: Skulle ha genomförts den 8 november men ställs in. Vi skulle under denna träff,
precis som vi brukar gå ut med vilka föreningar som har blivit tilldelade ansökta distriktstävlingar
under 2021. Vi kommer att maila ut dessa istället.
Svea Indoor finalen: Skulle ha genomförts den 14-15 november men den skjuts upp. Vi kommer
att gå ut med mer information efter den 8/11.
Svea Indoor 2020/2021: Vi i styrelsen har inte haft denna tävling på diskussion men kommer att
ha den som en prioriterad fråga under det digitala styrelsemötet nästa helg.
Svea Champ 2020: Vi i styrelsen har behandlat punkten men vi har inte diskuterat klart, vilket vi
kommer att göra på styrelsemötet nästa helg.
Här nedan finns en länk till det mail som skickades ut från Svenska Bouleförbundet.
https://www.svenskboule.se/forbundet/Nyheter/nyheter2/infoomtavlingochtraningmedanledningav
skarptaregionalarestriktioner/

Det är inte enbart boulen som blir förändrad och påverkad utan precis hela livet…..
Idag fyller min dotter år och hon ville så gärna ha ett litet kallas där personer precis som förra året
skulle sova över. Även om hon förstår, så blir det en stor besvikelse när jag blir tvunget att säga
nej. Istället blir det ett utekalas med spökspår vilket kan bli roligt men även då måste vi tänka på
hur vi kan genomföra det säkert. I det mesta vad man gör måste vi planera och tänka annorlunda.
Det är tråkigt och en sorg i hjärtat att vi åter igen måste ställa in och skjuta upp evenemang. Som
jag har skrivit i tidigare brev så är vi alla påverkade av det som sker i världen och vi får försöka
landa i att vi inte är ensamma. Vi har ett stort gemensamt intresse och i det får vi komma ihåg att
vi har varandra.
Jag och styrelsen hoppas innerligt att Ni trots restriktioner och tråkiga besked i dessa tider får en
riktigt trevlig alla helgons helg!

Glöm inte det viktigaste: Ta hand om Er och var rädda om varandra!
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