Kära medlemmar i Svealands Bouleförbund
Det är med glädje jag skriver detta brev då restriktionerna har lättat upp, många är vaccinerade, vi får tävla
igen och det bästa av allt, vi får ses!
Tävlingskommittén för Svealands Bouleförbund har under de senaste veckorna haft mycket att stå i och olika
inbjudningar till tävlingar ha skickats ut. Det vi i styrelsen framför allt mest har fokuserat på är de större
tävlingarna i distriktet.
Stora DM/ Kval till SM: Även om restriktionerna har lättat så är det ändå vissa tävlingar som blir förändrade
och så blir vårt Stora DM och SM. Årets DM spelas i Mora den 21-24 juli och blir alltså även ett kval till
SM, med undantag för juniorer som får spela SM utan att kvala.
Seriespelet: Båda omgångarna spelas i Näs. Omgång 1 den 14-15 augusti och omgång 2 den 11-12
september.
Sommarläger: Utöver tävlingar så kommer också ett sommarläger i Rättvik att genomföras den 8-11 juli där
juniorernas förbundskapten Leo Brodd kommer att vara den som leder aktiviteterna på Bouleplanen. Till sin
hjälp har han Lucas Rudin och förhoppningsvis även den assisterande förbundskaptenen Ronny Blom.
Även om vi nu ser en ljusare framtid än för ett år sedan så har våren varit oviss där framförhållningen varit
ganska kort och beslut på eventuella nya restriktioner skjutits fram. Det här gör ju att vi dessvärre inte kan ge
alla svar på de frågor som vi får. Det är så många instanser som vi måste ta hänsyn till och vänta in.
Vi har försökt att ha en tätare och närmare kontakt med Er genom att bjuda in till föreningsträffar på distans,
bortsett ifrån de två årsmöten vi har haft. Under våren så har vi bjudit in till två allmänna föreningsträffar (en i
maj och en juni) där vi informerade om en del men också ville öppna upp för en dialog och diskussion om vad
Ni vill och hur Ni tycker att distriktet ska arbeta framåt. En ytterligare träff i maj genomfördes också av
distriktets ungdomskommitté där vi diskuterade ungdomsverksamhet och ungdomsrekrytering. Har Ni idéer
och synpunkter så maila oss gärna så tar vi med oss det till styrelsemöten och till nästa föreningsträff. Vi
planerar för flera föreningsträffar på distans under hösten men också ett höstting där vi träffas fysiskt.
Mina döttrar sa till mig här om dagen att,
-mamma, nu när Du ska vaccineras så får Du krama andra, är inte det underbart, Du som älskar kramar. Då
kommer allt att bli bra mamma! Jag hoppas verkligen att det en dag blir som mina söta, fina flickor säger, att
allt blir bra, att vi alla kan få ses och kramas igen. Men vi måste också ha med oss att även om denna pandemi
håller på att ”plana ut” så pågår den fortfarande och det finns fortfarande en smittspridning som vi måste
beakta och ta hänsyn till med största möjliga respekt. Gör vi det samtidigt som vi spelar boule och umgås så är
det underbart.
Jag och styrelsen för Svealands Bouleförbund bryr oss om Er alla och hoppas hjärtligt och innerligt att Ni får
en riktigt härlig midsommar och en fantastisk sommar!!

Om vi håller lite distans idag så hoppas jag att vi kan kramas imorgon! Ta hand om Er och var rädda om
varandra. Många midsommarkramar till Er alla!
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