Kära medlemmar i Svealands Bouleförbund
Hösten har gått över till en varm vinter, den fjärde advent är här och vi närmar oss årets slut.
Jag hade en förhoppning att restriktionerna skulle lätta och vi sakta kunde återgå till lite mer
umgänge, men så fel jag hade. Restriktionerna blir hårdare och hårdare. Stefan Lövens tal här om
dagen kändes som ett uppmanande till att tänka efter om man verkligen behövde ta den där turen
för att köpa julklappar eller om man verkligen behövde träffa de där nära vännerna och släkten
som man tidigare gjort. Julen kommer inte vara densamma som förut….
Nej, ingenting efter årets första kvartal har varit som förut. Vi har hela tiden försökt att anpassa
oss efter restriktioner och riktlinjer samt stannat upp och funderat kring sådant som förut har skett
helt automatiskt. Till exempel att krama någon man inte har sett på länge, ta bilen till ett
shoppingcenter när man känner för det, resa när tiden funnits, anmäla sig till bouletävlingar, åka
på träningar eller hälsa på en när och kär vän. Vi har haft några inom boulen som har gjort en del
försök med skyttetävlingar på distans vilket har varit uppskattat. Det är kanske så vi får tänka i
framtiden. Allt har ju förändrats!
Vi har vid ett flertal gånger gått ut med att vi håller oss till regeringens, Folkhälsomyndighetens,
Riksidrottsförbundets och Svenska Bouleförbundets riktlinjer och restriktioner. Vi har alltså inte
utformat något eget. Men för att underlätta för alla så har vi om Ni inte redan sett det skapat en
egen informationsruta på Sveaboules hemsida om nyheter gällande Corona.
Distriktsstyrelsen har på prov haft digitalt möte under hösten och det gick verkligen över
förväntan. Trots osäkerhet hos några av oss att hantera både dator och uppkoppling så klarade vi
det med bravur. Vi inser nu att årsmötet kan vara svårt att genomföra fysiskt så vi håller på att
utforska de olika alternativen till ett digitalt årsmöte där anonym röstfunktion finns med. Vi har
kontakt med Idrottsförbund och SISU i Distriktet för att se vad de använder för olika system.
Genomförandet av årsmötet anser vi ska ske den 28 mars som redan är utsatt datum. Om vi ska få
med distriktets rösträtt till Svenska Bouleförbundets årsmöte som genomförs digitalt i april, så
måste vi genomföra vårat i mars. Det känns inte heller bra att genomföra ett årsmöte under andra
halvan av året.
Det är jobbiga och tråkiga beslut som tas numer i distriktet men utifrån dagens restriktioner så är
det detta som gäller i distriktet för de tävlingar som skulle ha genomförts innan- eller under första
kvartalet 2021:
Svea Indoor finalen: Skulle ha genomförts den 14-15 november men den skjuts upp. Denna
tävling är mest prioriterad av alla inomhustävlingar. Vi får även vara öppna för att den kan komma
att avgöras utomhus.
Svea Indoor 2020/2021: Skjuts upp till hösten 2021
Lag DM D, Ö, V55 och V65:
Dessa skjuts upp för att eventuellt vid ett senare tillfälle kan komma att ställas in, men vi vill vara
positiva och tro att de kan genomföras.
Svea Champ 2020:
Vi kommer att ge ut priser till segrarna i Öppen klass och V65.

Dessa beslut som vi i styrelsen har tagit under hela året har känts svåra och frustrerande. Jag hade
aldrig i min vildaste fantasi trott att jag skulle upprepa dessa rader så många gånger under detta år
men jag vill verkligen att Ni ska veta att vi gör vårt bästa, vi bryr oss om Er och vi hoppas på att
Ni har lite mer förståelse än vanligt för varför beslut tas som de gör.
Jag försöker att vänja mig vid den här vardagen där jag inte får träffa vem jag vill när jag vill, inte
kan åka och handla middag på impuls, måste tänka ut hur jag ska kunna stötta mina vänner utan
att åka till dem, tänka ut hur jag på ett säkert sätt kan se till att mina barn får träffa sin farmor över
jul. Ibland är det svårt men jag hoppas att Ni liksom jag känner att det med tiden sakta sakta går
bättre och bättre, blir lättare och lättare men att det också beroende på dagsform går som en bergoch dalbana upp och ner.
Efter min praktik på Mora gymnasium under våren fick jag i augusti en tjänst som vårdlärare och
nu har jag försökt att göra om en del av mitt hem till en arbetesmiljö där jag deltar i möten med
kollegor, håller lektioner och stöttar mina elever digitalt. Ibland går det bra och ibland bryter
eleverna- och även vi lärare ihop. Den fysiska kontakten är en stor saknad, det stöd eleverna kunde
få på skolan kan de inte få på samma sätt och vi lärare kan inte ge stöd och undervisa på samma
sätt. Det är svårt men vi alla får tillsammans med resten av världen försöka att anpassa oss. Vem
vet, snart kanske vi kommer på ett bra sätt att mötas i en boulematch på distans?
Ni kanske tycker att vi inte har visat oss utåt den senaste tiden med brev eller andra utskick. Vi har
arbetat med planer och budget för 2021, några av oss är nya i styrelsen och försöker sätta sig in i
styrelsearbetet. Allt arbete fortlöper fortfarande. Vid minsta tvekan eller undran om distriktet,
styrelse-och kommittéarbete så maila till mig, mina styrelsekamrater eller berörd kommitté, vi
finns för Er! Precis som jag säger till mina elever och mina vänner så säger jag också till Er alla!
Ni är inte ensamma, Ni är fantastiska, vi har en samhörighet och tillsammans klarar vi det här!
Glöm inte det viktigaste: Drick glögg, ta hand om Er och var rädda om varandra!
Vi i Svealands styrelse önskar Er alla en riktigt

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
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