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Viktiga datum 
27 december – Sista betalningsdag Svenska Cupen Öppen 
31 december – Årsrapport i Idrottonline 
31 december – Hemsidan Idrottonline stängs 
31 december – Sista ansökningsdatum Sven Thofelts Minnesfond och Gösta Gärdins Ungdomsfond 
15 januari – Sista dag motioner 
15 januari – Förtjänsttecken, Nisse Warbergs minnesstipendium samt Prins Bertils minne 
5 februari – Sista anmälningsdag Landslagskvalet V55 
25 februari – sista ansökningsdag LOK-stöd  
15–16 april – Förbundsmöte i Kalmar 
 

Förnya licenser  
Nu är fakturor utskickat till samtliga föreningar som har valt att kryssa i SBFOnline-formuläret. Hittar 
ni inte fakturan så dubbelkolla i skräpposten. Fakturan kommer från noreply@sbfonline.se. Frågor om 
licensfakturor skickas till frida.milevi@svenskboule.se Inkommer några nya licenser nu betalar man 
in manuell till oss och mejlar till kansli@svenskboule.se spelarens för- och efternamn samt 
klubbnamn. 
 

Förbundsarrangemang 

Svenska Cupen Öppen kommer arrangeras 15–16/1 i Malmö, Lindome, Eskilstuna och Uppsala. 
Finalspel avgörs i Skövde under SM-veckan vinter 4–5/2.  
 Landslagskvalet V55 avgörs 18–19 mars. Kvalomgångarna arrangeras på fyra orter, Rimbo, 
Skövde, Falkenberg och Malmö. På spel står en åtråvärd möjlighet, nämligen att representera 
Sverige under Europamästerskapet. Mer information. 
 Seriespelet 2023 kommer arrangeras i Västerås och Ulricehamn, håll koll på 
www.boulemasterskap.se för att redan nu ta del av boendeerbjudanden och annat intressant. 

 
➢ Testa Skolboule Sveriges nya femkamp i jul! 

 
Kansliet under jul, nyår och trettonhelgen 
Under högtiderna som kommer så 
kommer personalen vara en hel del lediga, 
dock kommer kansli@svenskboule.se 
kollas regelbundet men inte lika frekvent 
som vanligt. 
Kansliet är stängt 22 december – 1 januari.  
2 januari har vi telefontid 13.00 – 15.00 
3 januari har vi telefontid 9.00 – 12.00 
Stängt 4–6 januari. 
Eventuella ändringar mellan anställda kan 
förekomma. 
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