Inbjudan

www.visitfalunborlange.se

Svenska Mästerskapen 2010
SVENSKA BOULEFÖRBUNDET och Visit Falun Borlänge AB i samarbete med
Klotskallarna och Grycksbo Bjursås BK

Falun, Lugnet, 25–31 juli 2010
Anmälan
Sista anmälningsdag är 18 juni. Görs på www.boule-sm.se genom föreningsadministratörs login. Betalningen skall vara SBF tillhanda senast den 25 juni.
Betalningen sker klubbvis på BG 5722-9825.
Avgiften
Är 125 kr per spelare och klass. För juniorer, yngre junior och minior gäller 30 kr
per spelare och klass. Frågor rörande anmälan görs hos SBF kansli,
e-post kansli@svenskboule.se, telefon: 08-789 61 60.
Deltagande
Spelare med svensk licens äger rätt att delta i SM. Lag får endast bestå av spelare
från samma förening. För er i ungdomsklasserna som inte får ihop lag inom
föreningen finns ungdomar utan gränser, läs mer på www.svenskboule.se
Utländsk medborgare måste ha varit bosatt i Sverige i minst 1 år.
Klasser
Veteran 65, veteran 55, öppen, dam, junior, yngre junior och minior i trippel,
dubbel, mixed dubbel och singel. Öppen, dam och junior tävlar även i skytte
med distriktsvisa kval.
Klubbpåsen
Finns att hämta från kl 14.00 söndagen den 25 juli på Lugnet.
Bestämmelser
SM genomförs enligt SBF:s tävlingsbestämmelser Kap. 4 Enhetlig klädsel med
klubbtillhörlighet gäller. Utbyte av spelare får endast förekomma enligt
SBF:s tävlingsbestämmelser Kap.4 § 4 utbyte av spelare. Se tävlingsbestämmelserna
på www.svenskboule.se
Sidospel
Under hela veckan kommer ni att kunna spela sidospel i olika former!
Information
Uppdaterad information och nyheter om SM i Falun går att finna på följande
webbplatser: www.visitfalunborlange.se/boulesm eller www.boule-sm.se
Boende, kontakta
Susanne Knutsson, Visit Falun Borlänge, tel 023-298 21
E-post: evenemang@visitfalunborlange.se

PROGRAM
Söndag 25 juli
14.00 Skytte-SM Öppen, dam och junior. Kvalskjutning.
18.00 Skytte-SM Öppen, dam och junior. Semifinaler följt av finaler.
Måndag 26 juli
09.00 Mixed start, samtliga klasser. Spel t o m 16-del för öppen klass
och veteranklasserna. Miniorer, yngre juniorer och juniorer
genomför spelet t o m final.
Tisdag 27 juli
09.00 Mixed dubbel 8-del och kvartsfinal för öppen klass och veteranklass.
09.00 Singel start för minior, yngre juniorer och juniorer.
12.45 Singel starttid 1 singel.
15.15 Singel starttid 2 singel.
16.00 Singel semifinaler för minor, yngre juniorer och juniorer följt av final.
18.00 Mixed semifinaler för öppen klass och veteranklasserna följt av final.
Onsdag 28 juli
09.00 Singel fortsättning med utjämningsmatcherna.
10.15 Singel för alla som ej skall spela utjämningsmatcher.
18.00 Singel semifinaler för dam, öppen och veteranklasserna som följs av final.
Torsdag 29 juli
09.00 Trippel start, samtliga klasser. Spel t o m 16-del för dam, öppen
och veteranklasserna.
16.00 Trippel semifinal minior, yngre junior och junior som följs av final.
Fredag 30 juli
09.00 Trippel 8-del och kvartsfinal för dam, öppen och veteranklasserna.
13.00 Dubbel start, samtliga klasser. Spel t o m utjämningsmatcher för dam,
öppen, veteranklasserna. Spel t o m 8-del för minior, yngre junior och junior.
18.00 Trippel semifinal för dam, öppen och veteranklasserna som följs av final.
Lördag 31 juli
09.00 Dubbel fortsätter för dam, öppen och veteranklasserna t o m final.
09.00 Dubbel fortsätter med kvartsfinal för minior, yngre junior
och junior t o m final.

Kontakt
Förbundskansliet, tel 08-789 61 60, kansli@svenskboule.se
Robert Boström, SBF, tel 073-370 86 92, bostrom@svenskboule.se
Mikael Löfgren, Visit Falun Borlänge AB, tel 070-363 33 14,
mikael@visitfalunborlange.se

Händer i Falun&Borlänge under Boule SM veckan!
23–25 juli Kopparträffen
MC-träff med cyklar från hela Sverige. Lördagen den 24:e är det kortege genom
centrum och uppsamling vid Falu Gruva.
28 juli Falu Crusing
En fantastisk kväll för alla nostalgiker och vänner av fina gamla bilar. En orgie i
blänkande lack och krom.
Falu Gruva
Upplev underjorden och Falu Gruvas besöksgruva. För öppettider och mer
information gå in på www.falugruva.se eller ring 023-78 20 30.
Carl Larsson-gården
Carl Larsson gården är ett allkonstverk som Carl och Karin Larsson skapat
tillsammans. Gården är en dekorativ helhet, ett samspel mellan färger, konstfärdiga snickerier och en betagande vacker natur. För öppettider och mer
information gå in på www.carllarsson.se eller ring 023-600 53.
Shopping
Besök Kupolen i Borlänge och Faluns stadskärna med sina två gallerior.
Titta in på vår hemsida för fler tips www.visitfalunborlange.se
Välkommen in på Falu Turistbyrå, Trotsgatan 10-12. Tel 023-830 50.

Arrangörer

I samarbete med

Grycksbo/Bjursås BK

