Kära medlemmar i Svealands Bouleförbund
Sommaren kom och gick med en rasande fart och hösten tog vid. Det var riktigt länge sedan som jag
skrev till Er och jag hoppas innerligt att Ni alla mår bra. Jag träffade många av Er under seriespelet och
det var så härligt att känna atmosfären och få se Er fysiskt, dock var väl mitt personliga spel inget att
skryta över direkt. Visst är det väl är underbart nu när tävlingsverksamheten börjar dra igång och vi
kan ses på banorna igen. Vi i styrelsen har också äntligen träffats och haft vårt första fysiska möte den
24-25 september. Då gick vi bland annat igenom de olika kommittéerna, satte årshjulet för 2022 samt
planerade för hösttinget och mycket mer. Vi kommer att ha nästa fysiska möte den 20 november i
samband med hösttinget.
Höstens tävlingar har med glädje kommit igång och förra helgen gick lag DM öppen och Dam i
Uppsalas nya hall av stapeln. Nu i helgen spelas Svea Indoor finalen i Uppsala och i Eskilstuna.
Här kommer lite andra datum att ha koll på under hösten
Medlemsavgift till Svealands Bouleförbund för 2022
Kostnad: 1000: Betalas in på bankgiro: 283-4893
Senast den 30 november
Hösttinget 2022
Kommer att genomföras på IFU arena i Uppsala den 21 november
Inbjudan har gått ut till samtliga föreningar
Lag DM V55
Kommer att genomföras den 4 december
Arrangör är UPS så tävlingen kommer att genomföras i Uppsala
Lag DM V65
Kommer att genomföras den 5 december
Arrangör är UPS så tävlingen kommer att genomföras i Uppsala
Som många av Er har märkt så ha det Tyvärr varit väldigt svårt att få till priser i tid till årets tävlingar.
Det beror mycket på corona, att leverantörerna har slut i sina lager och inte vågat beställa men också så
har det berott på mig då mycket av mitt fokus har legat på min familj och min yngsta dotter som inte
mår så bra. Samtliga priser har nu gått att beställa och de kommer att delas ut på hösttinget alternativt
skickas till varje förening efter hösttinget.
I styrelsen så känner vi att vi verkligen vill komma igång med distriktets verksamhet igen efter att det
så gott som legat nere i ca ett och ett halvt år. Vi vill verkligen att Ni alla ska vara med och påverka
och då är hösttinget ett bra forum. Glöm inte att det är distriktets medlemmar som är distriktet och
därför är Du viktig för styrelsen och verksamheten. Vi hoppas innerligt att Du kommer på hösttinget
för vi längtar efter att få träffa Dig! Något som är underbart är att snart kanske vi får kramas!
Vi i styrelsen för Svealands Bouleförbund önskar Er alla en riktigt fin Alla helgonahelg och en rysligt
rolig halloween!
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